
I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II.- GELEN KÂĞITLAR

III.- YOKLAMA

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI

1.- İstanbul Milletvekili İsmet Uçma’nın, Hazreti Ali’nin şehit
edilmesinin yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması

2.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Adalet ve Demokrasi
Haftası’na ilişkin gündem dışı konuşması

3.- Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan’ın, Denizli’nin sorunlarına
ilişkin gündem dışı konuşması

8

10

47

47

47:51

47:48

48:50

50:51

DÖNEM: 24 YASAMA YILI: 4

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
TUTANAK DERGİSİ

CİLT : 70

53’üncü Birleşim
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(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.)
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V.- AÇIKLAMALAR

1.- İstanbul Milletvekili D. Ali Torlak’ın, Milliyetçi Hareket Partisinin
Esenyurt seçim bürosuna yapılan saldırının Türk demokrasisine yapıldığına
ve saldırı sırasında hayatını kaybeden Cengiz Akyıldız’ı rahmetle andığına
ilişkin açıklaması

2.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, BDP Grubu olarak, Sivas
yakınlarında meydana gelen trafik kazası sonucu yaşamını yitiren 9 kişiye
Allah’tan rahmet dilediklerine ve Milliyetçi Hareket Partisinin Esenyurt
seçim bürosuna yapılan saldırıyı kabul edilemez bulduklarına ilişkin
açıklaması

3.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, CHP Grubu
olarak, Hazreti Ali’yi ölüm yıl dönümünde rahmetle andıklarına, Milliyetçi
Hareket Partisinin Esenyurt seçim bürosuna yapılan saldırıyı kınadıklarına ve
Sivas yakınlarında meydana gelen trafik kazası sonucu yaşamını yitiren 9
kişiye Allah’tan rahmet dilediklerine ilişkin açıklaması

4.- İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır’ın, AK PARTİ Grubu
olarak, Milliyetçi Hareket Partisinin Esenyurt seçim bürosuna ve Şişli
Belediyesine yapılan saldırıları kınadıklarına ve Sivas yakınlarında meydana
gelen trafik kazası sonucu yaşamını yitiren 9 kişiye Allah’tan rahmet
dilediklerine ilişkin açıklaması

5.- Hakkâri Milletvekili Adil Zozani’nin, 524 sıra sayılı Kanun
Tasarısı’nın Plan ve Bütçe Komisyonunda İç Tüzük’ün 35, 36 ve 37’nci
maddeleri ihlal edilerek hazırlandığına ve gündeme alınmasının İç Tüzük’e
aykırı olduğuna ilişkin açıklaması

VI.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

1.- Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı’nın,
Başkanlık Divanı olarak, seçim sürecinin demokratik ilke ve esaslara uygun
olarak yürütülmesini dilediklerine ve Milliyetçi Hareket Partisinin Esenyurt
seçim bürosuna yapılan saldırıyı kınadıklarına ilişkin konuşması

VII.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ

1.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar ve 26 milletvekilinin, Okul
Sütü Akıl Küpü Projesi’nin araştırılarak alınması gereken önlemlerin
belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/836)

2.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar ve 24 milletvekilinin, ABD
Büyükelçiliğinde verilen Ergenekon Brifingi ile ilgili olarak yayınlanan
WikiLeaks belgelerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin
belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/837)
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3.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 22 milletvekilinin, ev
işçilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/838)

B) DUYURULAR

1.- Başkanlıkça, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu, İnsan
Haklarını İnceleme Komisyonu ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği
Komisyonunda siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerine düşen
birer 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, İçişleri Komisyonu
Başkanı ve Sinop Milletvekili Mehmet Ersoy’un, Avrupa Birliği Konseyi
Yunanistan Başkanlığı tarafından 16-17 Şubat 2014 tarihlerinde
Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenlenecek olan Parlamento Adalet ve
İçişleri Komisyonları Başkanları Toplantısına katılmasına ilişkin tezkeresi
(3/1366)

2.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkanı Cemil Çiçek ve beraberindeki heyetin, 17-19 Şubat 2014
tarihleri arasında Tahran’da düzenlenecek olan İslam İşbirliği Teşkilatı
Parlamento Birliği (İSİPAB) 9’uncu Genel Kuruluna katılmak üzere İran’a
ziyarette bulunmalarına ilişkin tezkeresi (3/1367)

Ç) ÖNERGELER

1.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, (2/134) esas numaralı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/143)

VIII.- ÖNERİLER

A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ

1.- AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma gün ve saatlerinin
yeniden düzenlenmesine; gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile
Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında bulunan 524 ve 532 sıra sayılı
kanun tasarılarının bu kısmın 4 ve 8’inci sıralarına alınmasına ve diğer işlerin
sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; 28 Ocak 2014 ile 4 Şubat 2014 Salı
günlerindeki birleşimlerinde sözlü soruların görüşülmemesine; 524 sıra sayılı
Kanun Tasarısı’nın İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak
bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin önerisi 
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IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYON-
LARDAN GELEN DİĞER İŞLER

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul

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

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

3.- Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve 77 Milletvekilinin; Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet
Komisyonu Raporu (2/1929) (S. Sayısı: 523)

4.- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile
Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup
Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Terörle Mücadele
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Manisa Milletvekili
Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir
Milletvekili Oktay Vural'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İzmir Milletvekili
Hülya Güven ve 31 Milletvekilinin; Sosyal Hizmetler Kanunu ile Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Kanun Teklifi, Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten ve Rize
Milletvekili Hasan Karal ile 6 Milletvekilinin; Adana Milletvekili Necdet
Ünüvar ve Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin ile 4 Milletvekilinin; Sivas
Milletvekili Hilmi Bilgin ve 15 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri
ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/796, 2/1160, 2/1183, 2/1608, 2/1927,
2/1928, 2/1937) (S. Sayısı: 524)

5.- 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) (S. Sayısı: 385)

6.- 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) (S. Sayısı: 266)
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X.- USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER
1.- 524 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın, Plan ve Bütçe Komisyonundaki

görüşmeleri sırasında İç Tüzük’e aykırı uygulamalar gerçekleştirildiği
gerekçesiyle görüşmelerinin yapılmasının İç Tüzük’e uygun olup olmadığı
konusunda Başkanlığın tutumu hakkında

XI.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI
1.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, SODES kapsamında faaliyet

gösteren etüt merkezleriyle ilgili bir açıklamasına ilişkin Başbakandan sorusu
ve Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler'in cevabı (7/35308)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, RTÜK
tarafından televizyon kanalı takibinde bazı kanallara yönelik özel
uygulamalarda bulunulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/35769)

3.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, Türk Tarih Kurumunca
üniversitelerde Ermeni meselesi hakkında çalışma yürüten araştırmacıların
iletişim bilgilerinin istendiği iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/35778)

4.- Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un, Ermeni Soykırımı hakkında
çalışan öğrencilerin Türk Tarih Kurumu tarafından bilgilerinin istenmesine
ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı
(7/35779)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Türk Tarih
Kurumunun Ermeni meselesini çalışan öğrencilerin isimlerini YÖK’ten talep
ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent
Arınç’ın cevabı (7/35800)

6.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’un Karakoçan
ilçesindeki vatandaşların elektrik borçlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/35857)

7.- İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak’ın, Ermeni meselesi ile ilgili
çalışanların TTK tarafından fişlendiği iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu
ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/36000)

8.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, doğal gaz kullanılamayan illere
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı
(7/36037)

9.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, elektrik kesintilerine ilişkin
sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/36038)

10.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, doğal gaz ve
elektrik yeterliliğine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız’ın cevabı (7/36039)
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11.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2013
yılları arasında açılan ve kapanan alışveriş merkezlerine ilişkin Başbakandan
sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/36111)

12.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Atik Ali Paşa Külliyesi’ne
ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/36169)

13.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bağlı kurum ve
kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen gazete ve ikram malzemeleri alımlarına
ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/36170)

14.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yerel basın kuruluşlarının
sorunlarına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı
(7/36314)

15.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, TRT personelinden
bazıları hakkında Gezi olaylarını desteklediği gerekçesiyle soruşturma
başlatıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın
cevabı (7/36316)

16.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bağlı kurum ve
kuruluşlarda görev yapan memurların maaşlarına ve bu kurum ve kuruluşlara
yönelik denetimlere ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın
cevabı (7/36317)

17.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, bazı ihalelerde usulsüzlük
olduğu iddialarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı
(7/36346)

18.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlık çalışanlarına tahsis edilen
cep telefonu sayısına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın
cevabı (7/36479)

19.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Anayasa Uzlaşma Komisyonuyla
ilgili olarak siyasi parti gruplarına yazılan bir yazıya ilişkin sorusu ve Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sadık Yakut’un cevabı (7/36485)

20.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, 2002-2013 yılları
arasında Burdur’da yapılan proje ve yatırımlara ilişkin Başbakandan sorusu
ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/36543)

21.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık
tarafından hazırlanan projelere, bağlı kurum ve kuruluşlar için ayrılan
ödeneklere ve kapatılan işletme, tesis ve birimlere ilişkin sorusu ve Ekonomi
Bakanı Nihat Zeybekci'nin cevabı (7/36589)

22.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlıktaki engelli kadrolarına
ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/36893)

23.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, 2010 yılından bu yana yurt dışına
gönderilen Bakanlık personeline ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat
Zeybekci'nin cevabı (7/36956)
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24.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, soru önergelerinin özetine
ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sadık
Yakut’un cevabı (7/37087)

25.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, yolsuzlukla mücadeleye,

Adli Kolluk Yönetmeliği’nin değişmesine,

Görevden alınan emniyet mensuplarına, 

İlişkin soruları ve Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler'in cevabı
(7/37363), (7/37364), (7/37543)

26.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, milletvekili ve bakanların
mal varlıklarına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
Vekili Sadık Yakut’un cevabı (7/37482)
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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak beş oturum yaptı.
Iğdır Milletvekili Sinan Oğan ve 19 milletvekilinin, geçici köy korucularının sorunlarının (10/833),
Iğdır Milletvekili Sinan Oğan ve 19 milletvekilinin, gümrük muayene memurlarının sorunlarının

(10/834),
Iğdır Milletvekili Sinan Oğan ve 20 milletvekilinin, öğretmenlerin sorunlarının ve öğretmen

Narife Çekçek’in bıçaklanması olayının (10/835),
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.

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), 

4’üncü sırasında yer alan, 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 Raporlarının (1/682) (S. Sayısı: 385),

5’inci sırasında yer alan, 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 Raporlarının (1/441) (S. Sayısı: 266),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.
3’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel

kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve 77 Milletvekilinin; Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1929) (S.
Sayısı: 523), görüşmelerine devam edilerek 22’nci maddesine kadar kabul edildikten sonra Komisyon
yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın 523 sıra sayılı Kanun
Teklifi’nin 10’uncu maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Grup Başkanına,

Yalova Milletvekili Muharrem İnce, İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır’ın sataşma
nedeniyle yaptığı konuşması sırasında CHP Grubuna,

Konya Milletvekili Faruk Bal, İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır’ın sataşma nedeniyle
yaptığı konuşması sırasında MHP Grubuna,
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Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin sataşma nedeniyle
yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Grubuna,

Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün, Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın 523 sıra sayılı Kanun
Teklifi’nin 10’uncu maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin sataşma nedeniyle
yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin sataşma nedeniyle
yaptığı konuşması sırasında şahsına ve Adalet ve Kalkınma Partisine,

Muş Milletvekili Faruk Işık, Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın 523 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin
12’nci ve 13’üncü maddeleriyle ilgili önergeler üzerinde yaptığı konuşmaları sırasında Adalet ve
Kalkınma Partisine,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Muş Milletvekili Faruk Işık’ın sataşma nedeniyle yaptığı
konuşması sırasında BDP Grubuna,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.
Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün’ün sataşma nedeniyle

yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,
Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün, Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın yaptığı açıklamasındaki

bazı ifadelerine,
Muş Milletvekili Faruk Işık, Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın 523 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin

12’nci ve 13’üncü maddeleriyle ilgili önergeler üzerinde yaptığı konuşmalarındaki bazı ifadelerine,
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 
Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, 
Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, 
23/1/2014 tarihinde Kayseri-Malatya karayolunda meydana gelen trafik kazasına;
Muş Milletvekili Sırrı Sakık, Konya Milletvekili Mustafa Akış’ın yerinden sarf ettiği bazı ifadelerine,
İlişkin birer açıklamada bulundular.
Danışma Kurulunun, Genel Kurulun daha önceden toplanması kararlaştırılan 25 Ocak 2014

Cumartesi ve 26 Ocak 2014 Pazar günleri toplanmamasına ilişkin önerisi kabul edildi. 
Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 28 Ocak 2014 Salı günü

saat 15.00’te toplanmak üzere 19.49’da birleşime son verildi.

Ayşe Nur BAHÇEKAPILI
Başkan Vekili

İsmail KAŞDEMİR Muharrem IŞIK Bayram ÖZÇELİK
Çanakkale Erzincan Burdur
Kâtip Üye Kâtip Üye Kâtip Üye
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II.- GELEN KÂĞITLAR

No: 74

27 Ocak 2014 Pazartesi

Teklifler

1.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Teklifi (2/1962) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği
ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2014)

2.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1963) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal
İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:
16.01.2014)

3.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif
Hamzaçebi’nin; 15/06/1930 Tarihli ve 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Teklifi (2/1964) (Milli Savunma ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş
tarihi: 17.01.2014)

4.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Teklifi (2/1965) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:
17.01.2014)

Sözlü Soru Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Havuzlu Çıkarma Gemisi alımı için yapılan ihaleye
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/5181) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

2.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından trafik
denetimlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/5182) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

3.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından özel güvenlik
hizmetlerine yönelik çalışma ve projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5183)
(Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

4.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yabancı
ülkelerden üst düzey ve teknik ziyaretlerin artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin İçişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/5184) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

5.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, uluslararası bilgi değişiminin tek bir yapı üzerinden
gerçekleştirilmesine yönelik çalışma ve projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/5185) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

6.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tasarlanan
özel güvenlik kimlik kartının basımı ve dağıtımına yönelik çalışma ve projelere ilişkin İçişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/5186) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

7.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yabancı polis
irtibat görevlileri ile ilgili veri tabanı oluşturulmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin İçişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/5187) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)
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8.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından trafik
personelinin eğitilmesine yönelik çalışma ve projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/5188) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

9.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Tütün Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından
yasa dışı tütün mamulü ticareti ile mücadelenin güçlendirilmesine yönelik yapılan çalışma ve
projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/5189) (Başkanlığa
geliş tarihi: 09.01.2014)

10.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Kaza
İnceleme ve Değerlendirme Büro Amirlikleri kurulmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin İçişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/5190) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

11.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından araç tescil
ve sürücü belgesi işlemlerinin AB ve e-Devlet normlarına uygun hale getirilmesine yönelik çalışma
ve projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5191) (Başkanlığa geliş tarihi:
09.01.2014)

12.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından adli bilişim
büroları kurulmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/5192) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

13.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen
çeşitli projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5193) (Başkanlığa geliş tarihi:
09.01.2014)

14.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından adli bilişim
standartlarının yükseltilmesine yönelik çalışma ve projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/5194) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

15.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından adli bilişimle
ilgili personel sayısının artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/5195) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

16.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından deniz polisi
kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik çalışma ve projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/5196) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

17.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından uluslararası
görevlerde bulunacak kimselerin nicelik ve niteliklerinin artırılmasına yönelik çalışma ve projelere
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5197) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

Yazılı Soru Önergeleri
1.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, yurt dışı seçmen kütüklerine ve yurt dışında yaşayan

vatandaşlar ile ilgili çalışma ve desteklere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37551)
(Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

2.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, polislerin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37552) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

3.- Edirne Milletvekili Recep Gürkan’ın, Edirne’nin Keşan ilçesinde yapılan balıkçı
barınağından kaynaklanan sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37553) (Başkanlığa
geliş tarihi: 09.01.2014)
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4.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, Suriye politikası ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37554) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, görevden alınan veya emekliliği istenen
Başbakanlık personeline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37555) (Başkanlığa geliş tarihi:
09.01.2014)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, internet erişimi ile ilgili yapılması
planlanan düzenlemelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37556) (Başkanlığa geliş tarihi:
09.01.2014)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2013 yılları arasında Kabahatler
Kanunu ile Kimlik Bildirme Kanunu kapsamında yapılan işlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru
önergesi (7/37557) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Malezya ziyaretine ve Malezya ile
ilişkilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37558) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

9.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Singapur ziyaretine ve Singapur ile
ilişkilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37559) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

10.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Japonya ziyaretine ve Japonya ile
ilişkilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37560) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

11.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, engellilerin çalışma hayatına aktif katılımın
sağlanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37561) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

12.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, kamu çalışanlarına verilen zam oranının
düşüklüğüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37562) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

13.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, üniversite eğitimini bitirmeye ve üst sınır
konulmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37563) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

14.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, vakıflara ait taşınmazların kiralarına yapılan
zamların yüksekliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37564) (Başkanlığa geliş tarihi:
09.01.2014)

15.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, MEB şube müdürleri ve eğitim uzmanlarının
özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37565) (Başkanlığa
geliş tarihi: 09.01.2014)

16.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, engelli istihdamı ile ilgili % 3’lük oranın
uygulanmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37566) (Başkanlığa geliş tarihi:
09.01.2014)

17.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, kamu kurum ve kuruluşlarınca kiralanan
binalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37567) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

18.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, engellilerin sosyal hayata ve çalışma hayatına
katılmalarının artırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37568) (Başkanlığa geliş
tarihi: 09.01.2014)

19.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, terör örgütü ile yapıldığı iddia edilen görüşmelere
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37569) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)
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20.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Uludere’de yaşanan olayla ilgili gelişmelere ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37570) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

21.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, emniyet müdürleriyle ilgili atama kararnamesine ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37571) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

22.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, bir Cumhuriyet savcısının yurt dışı ziyaretlerine ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37572) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

23.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, bir kişinin BİMER’e yaptığı başvuruların sonuçlarına
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37573) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

24.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Anadolu Ajansının ortaklık yapısı ile ilgili
düzenlemelere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/37574)
(Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

25.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda görevden
alınan veya emekliliği istenen personele ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru
önergesi (7/37575) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

26.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Anadolu Ajansı yönetim ve denetim kurulu üyelerine
ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/37576) (Başkanlığa geliş
tarihi: 09.01.2014)

27.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, görüşülmekte olan bir tasarıya ilişkin Başbakan
Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/37577) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

28.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda görevden
alınan veya emekliliği istenen personele ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru
önergesi (7/37578) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

29.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, görevden alınan veya emekliliği istenen
Bakanlık personeline ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/37579) (Başkanlığa geliş
tarihi: 09.01.2014)

30.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Bakanlık görevine geldikten sonra yaptığı bir atamaya
ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/37580) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

31.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, bir Cumhuriyet Savcısının yurt dışı ziyaretlerine ilişkin
Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/37581) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

32.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, görevden alınan veya emekliliği istenen
Bakanlık personeline ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/37582)
(Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

33.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, engellilerin ailelerine verilen evde bakım
ücretinin artırılmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/37583)
(Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

34.- Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, Elazığ ilinin istihdam yapısına ilişkin Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/37584) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

35.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, görevden alınan veya emekliliği istenen
Bakanlık personeline ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/37585)
(Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)
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36.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almak ve sınava katılmak
için istenilen ücretlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/37586)
(Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

37.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, asgari ücretin artırılmasına ilişkin Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/37587) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

38.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, emekliler arasındaki maaş farkına ilişkin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/37588) (Başkanlığa geliş tarihi:
09.01.2014)

39.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Batman’da istihdam ile ilgili verilere ve işsizliğin
azaltılması için yapılan çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru
önergesi (7/37589) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

40.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, dolandırıcılık yaptığını itiraf ederek savcılığa başvuran
bir kişinin iddialarıyla ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından
yazılı soru önergesi (7/37590) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

41.- Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, Elazığ’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Çevre
ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/37591) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

42.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, görevden alınan veya emekliliği istenen
Bakanlık personeline ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/37592)
(Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

43.- Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın, Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı bazı beldelerin
imar planları ile ilgili iddialara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/37593)
(Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

44.- Adana Milletvekili Ümit Özgümüş’ün, belediyelere verilen hibelere ve projelerin ihale ve
danışmanlık giderlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/37594)
(Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

45.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, bir şirketin Çanakkale Biga’daki
tesislerinden kaynaklanan çevre kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi
(7/37595) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

46.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Suriye’de yaşanan iç savaşta Türkiye’nin
çeşitli şekillerde muhalif gruplara destek verdiği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru
önergesi (7/37596) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

47.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, görevden alınan veya emekliliği istenen
Bakanlık personeline ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37597) (Başkanlığa geliş
tarihi: 09.01.2014)

48.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, doğal gaz satış fiyatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanından yazılı soru önergesi (7/37598) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

49.- Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, petrol araştırması yapılan bölgeler ile söz konusu
çalışmaların sonuçlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/37599)
(Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

50.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, görevden alınan veya emekliliği istenen
Bakanlık personeline ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/37600)
(Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)
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51.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, görevden alınan veya emekliliği istenen
Bakanlık personeline ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/37601)
(Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

52.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, yulafın destekleme kapsamına alınmasına
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/37602) (Başkanlığa geliş
tarihi: 09.01.2014)

53.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, hayvan ıslahı ve damızlık birlikleri ile ilgili
düzenleme yapılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/37603)
(Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

54.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Tütün Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu
tarafından otomatik sigara makineleri ile ilgili yapılan işlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanından yazılı soru önergesi (7/37604) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

55.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Tütün Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu
tarafından gizli reklam faaliyetlerinde bulunanlarla ilgili işlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanından yazılı soru önergesi (7/37605) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

56.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Tütün Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu
tarafından kasa önlerine konan bazı stantların kaldırılmasına yönelik işlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/37606) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

57.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Tütün Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu
tarafından mevzuata uygun olmayan reklamlarla ilgili yapılan işlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/37607) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

58.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Tütün Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu
tarafından satın alınan bazı mal ve hizmetlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı
soru önergesi (7/37608) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

59.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, TARSİM’den aldığı hayvanlar yüzünden zarar eden
çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/37609) (Başkanlığa
geliş tarihi: 09.01.2014)

60.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, Ankara Bira Fabrikası ve Türkiye Zirai Donatım
Kurumuna verilmiş bulunan AOÇ arazilerinin geri alınmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanından yazılı soru önergesi (7/37610) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

61.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Hatay-Suriye sınırında kontrolsüz geçiş noktaları
oluşturulduğu iddiasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/37611)
(Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

62.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, görevden alınan veya emekliliği istenen
Bakanlık personeline ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/37612)
(Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

63.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, polis memurlarının özlük haklarına ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/37613) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

64.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Suriye’de yaşanan iç savaşta Türkiye’nin
çeşitli şekillerde muhalif gruplara destek verdiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru
önergesi (7/37614) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)
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65.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Hatay-Suriye sınırında kontrolsüz geçiş noktaları
oluşturulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37615) (Başkanlığa geliş
tarihi: 09.01.2014)

66.- Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin, Çorum Oğuzlar Belediyesinin faaliyetlerine ilişkin
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37616) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

67.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, görevden alınan veya emekliliği istenen
Bakanlık personeline ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37617) (Başkanlığa geliş
tarihi: 09.01.2014)

68.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Manisa Belediyesinin hizmetlerinin tanıtım
çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37618) (Başkanlığa geliş tarihi:
09.01.2014)

69.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, iskan ruhsatı verilmediği halde ikamet
edinilen binaların denetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37619) (Başkanlığa
geliş tarihi: 09.01.2014)

70.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, vatandaşların ortalama pasaport kontrol süresine
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37620) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

71.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından uluslararası
işbirliği stratejilerinin belirlenmesine yönelik bazı çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru
önergesi (7/37621) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

72.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki adli
bilişim alanındaki uzman eğitici sayısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37622)
(Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

73.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından eskortluk
hizmetlerinin mevzuat çerçevesinde yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/37623) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

74.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki deniz
polislerinin sayısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37624) (Başkanlığa geliş tarihi:
09.01.2014)

75.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kaza analizi
laboratuvarı oluşturulmasına yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi
(7/37625) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

76.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, bir yönetmeliğe aykırılık gerekçesiyle hakkında
işlem yapılan kişi ve firmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37626) (Başkanlığa
geliş tarihi: 09.01.2014)

77.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından
modernizasyonu yapılan müracaat ve nöbet noktalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru
önergesi (7/37627) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

78.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından deniz
botlarının bakım ve onarımı için satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru
önergesi (7/37628) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)
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79.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bazı
faaliyetler için satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi
(7/37629) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

80.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında yenilenen sürücü belgesi
sayısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37630) (Başkanlığa geliş tarihi:
09.01.2014)

81.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından e-pasaport
sistemi ve uygulaması için satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru
önergesi (7/37631) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

82.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında yenilenen pasaport
sayısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37632) (Başkanlığa geliş tarihi:
09.01.2014)

83.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında önemli tesislere
düzenlenen saldırılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37633) (Başkanlığa geliş
tarihi: 09.01.2014)

84.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından satın alınan
araç altı arama sistemlerinin sayısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37634)
(Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

85.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından önemli kişi
ve tesislerin korunmasının etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından
yazılı soru önergesi (7/37635) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

86.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından trafik
kazalarının azaltılmasına yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi
(7/37636) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

87.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kurulumu
yapılan Trafik Yönetim Merkezi sayısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37637)
(Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

88.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, İÇDAŞ tesislerinin neden olduğu çevre
kirliliğine ve yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37638) (Başkanlığa
geliş tarihi: 09.01.2014)

89.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, rüşvet ve yolsuzluk operasyonu öncesinde bir
bankanın yaptığı işlemlerle ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37639)
(Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

90.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, yasa dışı dinlemelerle ilgili bir açıklamasına ilişkin
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37640) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

91.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Bingöl’e bağlı bir köyde Şeyh Sait İsyanından kalma
toplu mezar bulunduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37641)
(Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

92.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ta yaşanan hava kirliliğinin nedenlerine ilişkin
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37642) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)
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93.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, dolandırıcılık yaptığını itiraf ederek savcılığa başvuran
bir kişinin iddialarıyla ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi
(7/37643) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

94.- Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının
çalışmalarına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/37644) (Başkanlığa geliş tarihi:
09.01.2014)

95.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, görevden alınan veya emekliliği istenen
Bakanlık personeline ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/37645) (Başkanlığa geliş
tarihi: 09.01.2014)

96.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 2002-2014 yılları arasında Antalya’da teşvik belgesi
alanların sayısına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/37646) (Başkanlığa geliş
tarihi: 09.01.2014)

97.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Samsun’un istihdam ve yatırım sıralamalarındaki
yerine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/37647) (Başkanlığa geliş tarihi:
09.01.2014)

98.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 2002-2014 yılları arasında Mardin’de teşvik belgesi
alanların sayısına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/37648) (Başkanlığa geliş
tarihi: 09.01.2014)

99.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Kayseri’nin istihdam ve yatırım sıralamalarındaki
yerine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/37649) (Başkanlığa geliş tarihi:
09.01.2014)

100.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’ın istihdam ve yatırım sıralamalarındaki
yerine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/37650) (Başkanlığa geliş tarihi:
09.01.2014)

101.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 2002-2014 yılları arasında Erzurum’da teşvik belgesi
alanların sayısına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/37651) (Başkanlığa geliş
tarihi: 09.01.2014)

102.- Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, online vize uygulamasına ilişkin Kültür ve Turizm
Bakanından yazılı soru önergesi (7/37652) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

103.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, görevden alınan veya emekliliği
istenen Bakanlık personeline ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/37653)
(Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

104.- Mardin Milletvekili Erol Dora’nın, Mardin Dora Antik Kenti’nde yapılan çalışmalara
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/37654) (Başkanlığa geliş tarihi:
09.01.2014)

105.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, son dönemlerdeki sermaye hareketlerine ilişkin Maliye
Bakanından yazılı soru önergesi (7/37655) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

106.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, dernek ve vakıflara yönelik denetimlere ve bir dernekte
gerçekleştirilen denetlemelere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/37656) (Başkanlığa
geliş tarihi: 09.01.2014)
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107.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, görevden alınan veya emekliliği
istenen Bakanlık personeline ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/37657) (Başkanlığa
geliş tarihi: 09.01.2014)

108.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, akaryakıt üzerinden alınan verginin
düşürülmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/37658) (Başkanlığa geliş tarihi:
09.01.2014)

109.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, THY’nin bazı gazetelerin dağıtımlarını durdurmasına
ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/37659) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

110.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, dolandırıcılık yaptığını itiraf ederek savcılığa başvuran
bir kişinin iddialarıyla ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi
(7/37660) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

111.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, görevden alınan veya emekliliği
istenen Bakanlık personeline ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/37661)
(Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

112.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, astsubayların özlük haklarının
iyileştirilmesine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/37662) (Başkanlığa geliş
tarihi: 09.01.2014)

113.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, uzman erbaşların özlük haklarının
iyileştirilmesine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/37663) (Başkanlığa geliş
tarihi: 09.01.2014)

114.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, astsubay intiharlarının önlenmesi için alınan
tedbirlere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/37664) (Başkanlığa geliş tarihi:
09.01.2014)

115.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, açık öğretim lisesi mezuniyet kredilerinin düşürülmesi
talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/37665) (Başkanlığa geliş tarihi:
09.01.2014)

116.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, yurt dışına yüksek lisans veya doktora öğrenimi için
gönderilecek öğrencilerin mülakatla belirlenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru
önergesi (7/37666) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

117.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, Orta Öğretim Genel Müdürlüğü tarafından yapılan
bir sözlü mülakat sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/37667) (Başkanlığa
geliş tarihi: 09.01.2014)

118.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, Tekirdağ’ın Saray ilçesindeki okulların öğretmen
ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/37668) (Başkanlığa geliş tarihi:
09.01.2014)

119.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, görevden alınan veya emekliliği
istenen Bakanlık personeline ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/37669)
(Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

120.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, sendikal faaliyetlerle ilgili bilgilendirici bir
genelge yayımlanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/37670) (Başkanlığa
geliş tarihi: 09.01.2014)
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121.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, şube müdürlerinin ek göstergelerinin
artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/37671) (Başkanlığa geliş tarihi:
09.01.2014)

122.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, ücretli öğretmenlik uygulamasına ilişkin
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/37672) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

123.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, bazı okul müdürleriyle ilgili farklı ek ders
ücreti uygulaması yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/37673)
(Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

124.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, ek ders ücreti uygulamasında yaşanan bazı
sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/37674) (Başkanlığa geliş tarihi:
09.01.2014)

125.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, engelli çocukların eğitimi için yapılan
çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/37675) (Başkanlığa geliş tarihi:
09.01.2014)

126.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, bir lisedeki öğrencilerin hükümeti protesto etmesi
sebebiyle polislerin söz konusu okula gittiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru
önergesi (7/37676) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

127.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, görevden alınan veya emekliliği
istenen Bakanlık personeline ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37677)
(Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

128.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, SİT alanı olan bir bölgede yol yapımı için ihale
açıldığı iddialarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37678) (Başkanlığa
geliş tarihi: 09.01.2014)

129.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Arsin İlçe Merkezi Yerleşim Yerleri
ve Arazileri Irmakoğlu, Kendirli, Harmanlı Dereleri İkmali Projesine ilişkin Orman ve Su İşleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/37679) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

130.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Trabzon Doğal Afet ve Taşkın
Hasarları Onarımı Projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37680)
(Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

131.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Trabzon Merkez Gürbulak Beldesi
Taşkın Koruma Tesisi Projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37681)
(Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

132.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Of Solaklı Vadisi Taşkın Koruma,
Rehabilitasyon ve Çevre Düzenlemesi Projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru
önergesi (7/37682) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

133.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Of İlçe Merkezi İstale Deresi Islahı
Projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37683) (Başkanlığa geliş
tarihi: 09.01.2014)

134.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Araklı Küçükdere Deresi Islahı
Projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37684) (Başkanlığa geliş
tarihi: 09.01.2014)
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135.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Akçaabat Yıldızlı Sera Deresi Islahı
Projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37685) (Başkanlığa geliş
tarihi: 09.01.2014)

136.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Balaban ve Baltacı Dereleri Islahı
Projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37686) (Başkanlığa geliş
tarihi: 09.01.2014)

137.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Araklı Karadere Islahı Projesine
ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37687) (Başkanlığa geliş tarihi:
09.01.2014)

138.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Yomra Şana Deresi Islahı 2. Kısım
Projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37688) (Başkanlığa geliş
tarihi: 09.01.2014)

139.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Tonya Yakçukur Köyü Projesine
ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37689) (Başkanlığa geliş tarihi:
09.01.2014)

140.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Vakfıkebir Yalıköy Deresi Islahı
Projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37690) (Başkanlığa geliş
tarihi: 09.01.2014)

141.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Trabzon Merkez Şehiriçi Dereleri
Islahı 2. Kısım Projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37691)
(Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

142.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Çağlayan Beldesi Aşağı Mahalle
Deresi Islahı Projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37692)
(Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

143.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Beşikdüzü İlçe Merkezi Dereleri
Islahı Projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37693) (Başkanlığa
geliş tarihi: 09.01.2014)

144.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Değirmendere Vadisi Islahı 2. Kısım
Projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37694) (Başkanlığa geliş
tarihi: 09.01.2014)

145.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Doğa Koruma ve Milli Parklar
Genel Müdürlüğünün Trabzon’da gerçekleştireceği projelere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından
yazılı soru önergesi (7/37695) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

146.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün
Trabzon’da gerçekleştireceği projelere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi
(7/37696) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

147.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Orman Genel Müdürlüğünün
Trabzon’da gerçekleştireceği projelere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi
(7/37697) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

148.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, hasta bilgilerine ve kişisel bilgilerin korunmasına
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/37698) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)
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149.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından maaş
ödemeleri için yapılan sözleşmeye ve promosyon ödemelerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru
önergesi (7/37699) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

150.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, görevden alınan veya emekliliği
istenen Bakanlık personeline ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/37700) (Başkanlığa
geliş tarihi: 09.01.2014)

151.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesinde
yaşanan ısınma sorununa ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/37701) (Başkanlığa geliş
tarihi: 09.01.2014)

152.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, dolandırıcılık yaptığını itiraf ederek savcılığa başvuran
bir kişinin iddialarıyla ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi
(7/37702) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

153.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Suudi Arabistan’daki çeşitli kentlerden Hatay’a
yapılan uçuşlarla bazı insanların getirilerek Hatay sınırına bırakıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/37703) (Başkanlığa geliş tarihi:
09.01.2014)

154.- Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, Elazığ’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/37704) (Başkanlığa geliş
tarihi: 09.01.2014)

155.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, görevden alınan veya emekliliği
istenen Bakanlık personeline ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru
önergesi (7/37705) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

156.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, bir şirketin Çanakkale Biga’daki
tesislerinden kaynaklanan çevre kirliliğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından
yazılı soru önergesi (7/37706) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

157.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Erzurum ili Hınıs Karayolları Müdürlüğünde
sözleşmeli olarak çalışan işçilerin ücretlerinin ödenmemesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/37707) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

158.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, Başkentray projesinin akıbetine ilişkin Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/37708) (Başkanlığa geliş tarihi:
09.01.2014)

159.- İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler’in, Tire’deki bir yol yapımına ilişkin Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/37709) (Başkanlığa geliş tarihi:
09.01.2014)

160.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İçişleri Bakanının bir açıklamasına ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37710) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

161.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, benzin, mazot ve LPG’ye yapılan zamlara
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37711) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

162.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda görevden
alınan veya emekliliği istenen personele ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru
önergesi (7/37712) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)
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163.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda görevden
alınan veya emekliliği istenen personele ilişkin Başbakan Yardımcısından (Emrullah İşler) yazılı
soru önergesi (7/37713) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

164.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, bir savcının adalet.org web sitesindeki açıklamalarına
ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/37714) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2013)

165.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, görevden alınan veya emekliliği
istenen Bakanlık personeline ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/37715)
(Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

166.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, görevden alınan veya emekliliği
istenen Bakanlık personeline ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi
(7/37716) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

167.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, görevden alınan veya emekliliği
istenen Bakanlık personeline ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/37717) (Başkanlığa
geliş tarihi: 09.01.2014)

168.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, görevden alınan veya emekliliği
istenen Bakanlık personeline ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/37718)
(Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

169.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, bir lisedeki öğrencilerin hükümeti protesto etmesi
sebebiyle polislerin söz konusu okula gittiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi
(7/37719) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri
1.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Muş E Tipi Kapalı Cezaevi yönetiminin çeşitli

uygulamalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/33475)

2.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, kızının herhangi bir kamu kurumunda resmi bir görevi
olup olmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/33721)

3.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Devlet Madalya ve Nişanları Yönetmeliği’nde
yapılan değişikliğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/33751)

4.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, nişanlarla ilgili düzenlemeye ilişkin Başbakandan
yazılı soru önergesi (7/33761)

5.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, üniversite öğrenci evleri ile ilgili basına yansıyan bir
açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/33765)

6.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Devlet Madalya ve Nişanları Yönetmeliği’nde yapılan
değişikliğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/33766) 

7.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, Devlet Madalya ve Nişanları Yönetmeliği’nde yapılan
değişikliğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/33767)

8.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Devlet nişanı Cumhuriyet nişanı ve liyakat
nişanlarından Atatürk silüeti ile T.C. ibarelerinin kaldırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru
önergesi (7/33785)

9.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, öğrenci evleri konusundaki açıklamalarına ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/33792)
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10.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2013 Ekim ayı itibarıyla Türkiye’de bulunan cami
sayısına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/33818)

11.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, cami dışındaki ibadethanelerin engelli erişimine uygun
hale getirilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/33819)

12.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, ibadethanelerin engelli erişimine uygun hale
getirilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/33820) 

13.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, kadrosu Bolu ilinde olduğu halde il dışına geçici
görevlendirilen din görevlisi olup olmadığına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı
soru önergesi (7/33821) 

14.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Kuran Kurslarında yaşanan bazı olaylara ilişkin
Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/33823)

15.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, bağlı kurum ve kuruluşlara ait lojman ve sosyal tesislere
ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/33825)

16.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, SEÇSİS hakkındaki bir soru önergesine verilen
cevaba ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/33827) 

17.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvurunun
süresine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/33828) 

18.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında sigara kaçakçılığı
suçlaması ile adalet önüne çıkarılan kişilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/33829) 

19.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, cezaevlerindeki engelli LGBT, yaşlı ve yabancı
uyruklu mahkumların sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/33830) 

20.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, son beş yılda zamanaşımına uğrayan davalara ilişkin
Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/33831) 

21.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan güvenlik
görevlilerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/33832) 

22.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, hasta tutukluların tedavilerinde yaşanan
sorunlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/33833) 

23.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında telefon yolu ile
dolandırıcılık sebebiyle hakkında işlem yapılan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru
önergesi (7/33834) 

24.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, 2013 yılında Bakanlık tarafından gerçekleştirilen
yatırımlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/33835) 

25.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlık tarafından satın alınan ve kiralanan taşıtlara ilişkin
Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/33836) 

26.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında el konulan kaçak hayvanlara
ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/33837) 

27.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, emeklilere haciz işlemi uygulandığına ilişkin Adalet
Bakanından yazılı soru önergesi (7/33838) 

28.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlığa ait lojman ve sosyal tesislere ilişkin Adalet
Bakanından yazılı soru önergesi (7/33839) 
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29.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, bazı tutuklu ve hükümlülerle görüşme taleplerinin
reddedilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/33840) 

30.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, hapishanelerdeki kamera uygulamasına ilişkin
Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/33841)

31.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2013 Ekim ayı itibarıyla TFF’de görevlerine seçim
ile getirilen kimselerin maaşlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/33909)   

32.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Hatay Reyhanlı’da Suudi Arabistan sermayeli hastane
bulunduğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/34180) 

33.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat ilinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı ile
ilgili uluslararası bir kongre yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi
(7/34181) 

34.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, farklı kategorilerdeki engellilik alanlarında
uzmanlaşmış sağlık kurumlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/34182) 

35.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, fizyoterapist sayısına ilişkin Sağlık Bakanından
yazılı soru önergesi (7/34183) 

36.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, göz bankalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı
soru önergesi (7/34184) 

37.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, ağız ve diş sağlığı merkezlerinde tatil günlerinde acil
müdahaleler için personel bulundurulup bulundurulmadığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru
önergesi (7/34185) 

38.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Kocaeli’de son günlerde görülen salgın hastalığın
nedenine ve salgın nedeniyle hastanelere yapılan başvuru sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı
soru önergesi (7/34186) 

39.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan güvenlik
görevlilerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/34187) 

40.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Afganistanlı sığınmacı bir aileye ilişkin Sağlık
Bakanından yazılı soru önergesi (7/34188) 

41.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2013 Ekim ayı itibarıyla toplumun hasta hakları
konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru
önergesi (7/34189) 

42.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, hasta tutukluların tedavilerinde yaşanan
sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/34190) 

43.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Türkiye’de yaşanan kuduz vakalarına ve
kuduz aşısının temininde karşılaşılan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi
(7/34191) 

44.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, organ bağışı ve organ nakillerine ilişkin Sağlık
Bakanından yazılı soru önergesi (7/34192) 

45.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık Müşavirinin kız öğrencileri
arasında kürtajın yaygınlaştığı ile ilgili açıklamasının dayandığı araştırmaya ilişkin Sağlık Bakanından
yazılı soru önergesi (7/34193) 
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46.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık Müşavirinin bir açıklamasına
ve kürtaj başvuruları ile ilgili verilere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/34194) 

47.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Kamu Hastaneleri Birliklerine yapılan atamalara ilişkin
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/34195) 

48.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, bir hastanın ölümünde ihmal olduğu iddiasına
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/34196) 

49.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, tahliller için gerekli ilaçların ilik bankasına
gönderilmediği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/34197) 

50.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bir müşavirin yaptığı açıklamalara ilişkin Sağlık
Bakanından yazılı soru önergesi (7/34198) 

51.- Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, hemşirelik bölümündeki yüksek lisans
programları arasındaki farklara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/34199) 

52.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, 2013 yılında Bakanlık tarafından gerçekleştirilen
yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/34200) 

53.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlık tarafından satın alınan ve kiralanan taşıtlara ilişkin
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/34201) 

54.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, hava ambulansı hizmetlerinin
yaygınlaştırılmasına yönelik çalışma yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi
(7/34202) 

55.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Türkiye’de yabancı doktor çalıştırılması
dışında görev yapan Türk doktorların ülkemize döndürülmesi konularına ilişkin Sağlık Bakanından
yazılı soru önergesi (7/34203) 

56.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlığa ait lojman ve sosyal tesislere ilişkin Sağlık
Bakanından yazılı soru önergesi (7/34204) 

57.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’taki çöp sorununa ilişkin Sağlık Bakanından
yazılı soru önergesi (7/34205) 

58.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesindeki MR cihazı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi
(7/34206) 

59.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, kızamık vakaları ile aşılama çalışmalarına ilişkin Sağlık
Bakanından yazılı soru önergesi (7/34207)

60.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, terörle mücadele kapsamında 2013 yılında gözaltına
alınan çocuklara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/34230) 

61.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Bakanlık makamına Van Cezaevinde açlık grevine başlayan
mahkumlarla görüşebilmek için yaptığı başvuruya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi
(7/34231)

62.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Şanlıurfa’da yaşanan bir olaya ilişkin Adalet
Bakanından yazılı soru önergesi (7/34232)

63.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, kız ve erkek öğrencilerin aynı evde kalmaları ile ilgili
bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/34243)
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64.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Bingöl M Tipi Cezaevinden firar eden kişilerin
yakalandıktan sonra kaldıkları cezaevinde hak ihlalleri yaşadıkları iddiasına ilişkin Adalet
Bakanından yazılı soru önergesi (7/34249) 

65.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, cezaevlerinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine
ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/34250) 

66.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Hükümet tarafından himaye edildiği iddia edilen bir
kişiye ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/34251)

67.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, özel hastanelerin hastalardan aldığı fark ücretleri ile ilgili
düzenlemeye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/34265)  

68.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, bir gazetede yayınlanan ilana ilişkin Başbakandan
yazılı soru önergesi (7/34283)

69.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, üniversite öğrencileri ile ilgili bazı iddialara
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/34285)

70.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyanet İşleri Başkanlığının 2010-
2013 yılları arasındaki bütçe ve personel durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi
(7/34298)

71.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bazı mahkumların doğu illerindeki
cezaevlerinden Batı illerindeki cezaevlerine nakledilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru
önergesi (7/34362) 

72.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kadın hükümlü ve tutuklulara yapılan
haksız uygulamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/34363) 

73.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, 2013 AB İlerleme Raporundaki bazı hususlara
ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/34364) 

74.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülere ilişkin Adalet
Bakanından yazılı soru önergesi (7/34365)

75.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, infaz edilmeyen bir mahkeme kararına ilişkin Adalet
Bakanından yazılı soru önergesi (7/34366) 

76.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Fransa’da işlenen cinayetlere ilişkin Adalet
Bakanından yazılı soru önergesi (7/34367) 

77.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, yurtta kalan üniversite öğrencilerinin oy kullanma
durumuna ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/34368) 

78.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, emekli yargı mensuplarının özlük haklarına ilişkin
Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/34369) 

79.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Madımak olayı zanlılarına ilişkin Adalet Bakanından
yazılı soru önergesi (7/34370) 

80.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl ve Batman’da görev yapan ve haklarında
görevden uzaklaştırma kararı verilen kamu görevlilerinden yargı kararıyla eski görevlerine iade
edilenlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/34371) 

81.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis ve Siirt’te görev yapan ve haklarında görevden
uzaklaştırma kararı verilen kamu görevlilerinden yargı kararıyla eski görevlerine iade edilenlere
ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/34372) 
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82.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman ve Hakkâri’de görev yapan ve haklarında
görevden uzaklaştırma kararı verilen kamu görevlilerinden yargı kararıyla eski görevlerine iade
edilenlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/34373) 

83.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş ve Şırnak’ta görev yapan ve haklarında görevden
uzaklaştırma kararı verilen kamu görevlilerinden yargı kararıyla eski görevlerine iade edilenlere
ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/34374) 

84.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da görev yapan ve haklarında
görevden uzaklaştırma kararı verilen kamu görevlilerinden yargı kararıyla eski görevlerine iade
edilenlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/34375) 

85.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Mardin ve Osmaniye’de görev yapan ve haklarında
görevden uzaklaştırma kararı verilen kamu görevlilerinden yargı kararıyla eski görevlerine iade
edilenlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/34376) 

86.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da görev yapan ve haklarında görevden
uzaklaştırma kararı verilen kamu görevlilerinden yargı kararıyla eski görevlerine iade edilenlere
ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/34377) 

87.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır’da görev yapan ve haklarında görevden
uzaklaştırma kararı verilen kamu görevlilerinden yargı kararıyla eski görevlerine iade edilenlere
ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/34378) 

88.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’ta görev yapan ve haklarında
görevden uzaklaştırma kararı verilen kamu görevlilerinden yargı kararıyla eski görevlerine iade
edilenlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/34379) 

89.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ’da görev yapan ve haklarında
görevden uzaklaştırma kararı verilen kamu görevlilerinden yargı kararıyla eski görevlerine iade
edilenlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/34380) 

90.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevine gelen bazı
ziyaretçilerin gardiyanlar tarafından tartaklandığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru
önergesi (7/34381) 

91.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Balıkesir Kesput Cezaevinde yaşandığı iddia edilen hak
ihlallerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/34382)

92.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, mülteci kamplarındaki çocuk felci salgınına ilişkin
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/34466) 

93.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, çocuk felci salgınına karşı sınırda alınan önlemlere
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/34467) 

94.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, İstanbul’daki bir kadına yönelik şiddet
vakasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/34468) 

95.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında ithal edilen aşı dozlarına
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/34469) 

96.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, ülkemizde görülen “trişinelloz epidemi”
vakalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/34470) 

97.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, sigara bıraktırma hattında yazılan
ilaçlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/34471) 
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98.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, yabancı uyruklu doktor sayısına ilişkin
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/34472) 

99.- Adana Milletvekili Murat Bozlak’ın, asistan hekimlerin çalışma saatlerine ilişkin Sağlık
Bakanından yazılı soru önergesi (7/34473) 

100.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesindeki hemşirelerin
sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/34474) 

101.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, aile hekimliği sistemine ilişkin Sağlık Bakanından
yazılı soru önergesi (7/34475) 

102.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, hastanelerdeki cihazların kalitesine ilişkin Sağlık
Bakanından yazılı soru önergesi (7/34476) 

103.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, taşeron işçilerin özlük haklarına ilişkin
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/34477)

104.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, toplu açılış törenlerine ve açılışı
yapılan tesislere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/35672)

105.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, toplu açılış törenlerine ve açılışı
yapılan tesislere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/35734)

106.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, eski Van Valisi döneminde yapılan ihalelere ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/35765) 

107.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 1994 yılında Şırnak’taki iki köyün
bombalanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/35766) 

108.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Adalet ve Kalkınma Partisinin Van Belediye Başkanı
adayına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/35767) 

109.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapım işine
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/35768) 

110.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Bezmi Alem Valide Sultan Camiinde içki içildiği
iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/35770) 

111.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, fişleme iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı
soru önergesi (7/35771) 

112.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, bir gazetecinin iddialarına ilişkin Başbakandan
yazılı soru önergesi (7/35772) 

113.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesine
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/35773) 

114.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığına yapılan
başvurulara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/35774) 

115.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, asaleten ve vekaleten görev yapan
bürokratlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/35775) 

116.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Gaziantep’te düzenlenecek Suriye Ekonomik
Forumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/35776) 

117.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, ÇYDD’ye kesilen para cezasına ilişkin Başbakandan
yazılı soru önergesi (7/35777) 
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118.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, kamu personeline ilişkin Başbakandan yazılı soru
önergesi (7/35780) 

119.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, müteahhit firmalar tarafından yurt dışında çalıştırılan
işçilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/35781) 

120.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’deki orman kesim miktarına ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/35783) 

121.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin ve ilçelerindeki HES projelerine ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/35784) 

122.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’de orman alanlarından maden sahalarına
tahsis edilenlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/35785) 

123.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin ve ilçelerinde verilen maden ruhsatlarına
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/35786) 

124.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Mardin’de kar yağışı nedeniyle kapanan bir
karayoluna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/35787) 

125.- Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz’ın, bir Suriyelinin Türkiye’de yasadışı işler yaptığı
iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/35788) 

126.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, yapı ruhsatı verilen binalara ve
toplanan vergilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/35798) 

127.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Uluslararası Ceza Mahkemesine taraf
olunmamasına ve kurulacak olan İnsan Hakları Dünya Mahkemesine ilişkin Başbakandan yazılı soru
önergesi (7/35799) 

128.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, bir gazetede çıkan haberlere ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/35801) 

129.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, PKK’nın Manisa’daki faaliyetlerine ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/35802) 

130.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Türkiye üzerinden Suriye’ye silah sevkiyatı
yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/35803) 

131.- İzmir Milletvekili Erdal Aksünger’in, Suriye’ye silah sevkiyatı yapıldığı iddialarına ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/35804) 

132.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Suriye’ye silah sevkiyatı yapıldığı iddialarına ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/35805) 

133.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Suriye’ye silah sevkiyatı yapıldığı iddialarına
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/35806) 

134.- İstanbul Milletvekili Şafak Pavey’in, Suriye’ye silah sevkiyatı yapıldığı iddialarına ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/35807) 

135.- Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın, Dicle Elektrik A.Ş.’nin devrinde BDDK’nın verdiği
görüşe ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/35815) 

136.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, asaleten ve vekaleten görev yapan
bürokratlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/35816) 
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137.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis’te meydana geldiği iddia edilen
bir olaya ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/35830) 

138.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, asaleten ve vekaleten görev yapan
bürokratlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/35831) 

139.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, yetiştirme yurdundan ilişiği kesilen gençlere ilişkin
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/35832) 

140.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, engelli işçi alımlarında KPSS sonuçlarının
kullanıldığı iddialarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/35833) 

141.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, tutuklu gazetecilerle ilgili yazıldığı iddia edilen bir
mektuba ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/35834) 

142.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, asaleten ve vekaleten görev yapan
bürokratlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/35835) 

143.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, madencilik sektöründe yaşanan sorunlara ilişkin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/35836)

144.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, üniversite mezunu işçilerin memur
kadrosuna geçirilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/35837) 

145.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, asaleten ve vekaleten görev yapan
bürokratlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/35838) 

146.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, emekli maaşlarından yapılan destek primi kesintilerine
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/35839) 

147.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kayıt dışı istihdamla mücadeleye ve
2006-2013 yılları arasında Adıyaman’da kayıt dışı çalıştırılan kişilere ilişkin Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/35840) 

148.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, TOKİ’den ihale alan bir şirkete ilişkin Çevre ve
Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/35841) 

149.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, asaleten ve vekaleten görev yapan
bürokratlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/35842) 

150.- Adana Milletvekili Ümit Özgümüş’ün, Bayrampaşa Belediyesi tarafından yapılan bir
kentsel dönüşüm ihalesini kazanan firmaya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru
önergesi (7/35843) 

151.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, yapı denetim sistemine ilişkin Çevre ve Şehircilik
Bakanından yazılı soru önergesi (7/35844) 

152.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya’daki bir köyün su sorununa ilişkin Çevre
ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/35845) 

153.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, İstanbul Zeytinburnu’da imara açılan bir
araziye ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/35846) 

154.- Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan’ın, değişiklik yapılan bir yönetmeliğe ilişkin
Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/35847) 

155.- Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu’nun, ABD’nin Seattle şehrinde Türkiye
Cumhuriyeti Fahri Başkonsolosu olarak görev yapan bir kişinin görevden alınmasına ilişkin Dışişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/35848) 
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156.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, asaleten ve vekaleten görev yapan
bürokratlara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/35849) 

157.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, Suriye’ye silah sevkiyatı yapıldığı
iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/35850) 

158.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Kuzey Irak petrolleri konusunda Kuzey Irak
Bölgesel Yönetimi ile imzalandığı iddia edilen anlaşmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanından yazılı soru önergesi (7/35854)

159.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, 6 Aralık 2013 tarihinde Hakkâri’nin Yüksekova
ilçesinde meydana gelen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/35863) 

160.- Hakkâri Milletvekili Adil Zozani’nin, 6 Aralık 2013 tarihinde Hakkâri’nin Yüksekova
ilçesinde meydana gelen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/35864)

161.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Kazakistan vatandaşı bir profesörün
Türkiye’ye girişinin yasaklanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/35865) 

162.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, 2002-2013 yılları arasında Bitlis’te görev
yapan polis sayısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/35866) 

163.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Cizre’de bir çocuğun başına gaz fişeği isabet etmesi
nedeniyle ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/35867) 

164.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, emniyet personeli hakkında kötü muamele ve işkence
iddiaları nedeniyle açılan soruşturmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/35868) 

165.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Van’da Kaya Çelebi Konteyner Kentinde kalan
depremzedelerin mağduriyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/35869) 

166.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesine
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/35870) 

167.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, İş Kurumu Erzurum İl Müdürlüğü tarafından
düzenlenen sertifika töreninde İstiklal Marşının okunmamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru
önergesi (7/35871) 

168.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, asaleten ve vekaleten görev yapan
bürokratlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/35872) 

169.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, kar nedeniyle Van’da kapanan köy yollarına ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/35873) 

170.- Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un, bir bürokratın görevden alınmasına ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/35874) 

171.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis’te yaşanan su kesintilerine ilişkin
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/35875) 

172.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, kaymakam ve mülkiye müfettişlerinden oluşan bir ekibin
gittiği bir yurt dışı programa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/35876) 

173.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, olumsuz kış şartları nedeniyle Muş ve Şırnak’ta
kapanan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/35877) 

174.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, olumsuz kış şartları nedeniyle Adıyaman ve
Hakkâri’de kapanan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/35878) 
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175.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, olumsuz kış şartları nedeniyle Bitlis ve Siirt’te
kapanan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/35879) 

176.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, olumsuz kış şartları nedeniyle Bingöl ve Batman’da
kapanan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/35880) 

177.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, olumsuz kış şartları nedeniyle Erzurum ve Elazığ’da
kapanan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/35881) 

178.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’de bir köyün içme suyu sorununa ilişkin
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/35882) 

179.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, olumsuz kış şartları nedeniyle Gümüşhane ve
Bayburt’ta kapanan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/35883) 

180.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’de bir köyün sorunlarına ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/35884) 

181.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, olumsuz kış şartları nedeniyle Van ve Ağrı’da
kapanan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/35885) 

182.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, olumsuz kış şartları nedeniyle Kars ve Iğdır’da
kapanan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/35886) 

183.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’de bir köyün sorunlarına ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/35887) 

184.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, olumsuz kış şartları nedeniyle Ardahan’da kapanan
köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/35888) 

185.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, biber gazı kapsüllerinin üzerindeki yazılara ilişkin
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/35889) 

186.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Safranbolu’da bazı vatandaşlardan alınan şerefiye
bedeli ve proje ön inceleme bedellerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/35890) 

187.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, muayene zorunluluğu bulunan araçlara
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/35891) 

188.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, İstanbul’da kayıt dışı faaliyet gösteren fırınlara ilişkin
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/35892) 

189.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, bazı şirketlere kentsel dönüşüm alanı tahsisi
yapılıp yapılmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/35893) 

190.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, olumsuz kış şartları nedeniyle
İstanbul’da kapanan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/35894) 

191.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, olumsuz kış şartları nedeniyle
Mardin’de kapanan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/35895) 

192.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, olumsuz kış şartları nedeniyle
Diyarbakır’da kapanan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/35896) 

193.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, olumsuz kış şartları nedeniyle
Şırnak’ta kapanan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/35897) 

194.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, olumsuz kış şartları nedeniyle
Hakkâri’de kapanan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/35898) 
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195.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, olumsuz kış şartları nedeniyle Bitlis’te
kapanan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/35899) 

196.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, olumsuz kış şartları nedeniyle Siirt’te
kapanan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/35900) 

197.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Gezi olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı
soru önergesi (7/35901) 

198.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, olumsuz kış şartları nedeniyle Kars’ta
kapanan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/35902) 

199.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, olumsuz kış şartları nedeniyle Van’da
kapanan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/35903) 

200.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, olumsuz kış şartları nedeniyle Iğdır’da
kapanan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/35904) 

201.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, olumsuz kış şartları nedeniyle
Çankırı’da kapanan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/35905) 

202.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, asaleten ve vekaleten görev yapan
bürokratlara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/35906) 

203.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, TUİK’in yaptığı bir anket çalışmasına ilişkin
Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/35907) 

204.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, asaleten ve vekaleten görev yapan
bürokratlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/35908) 

205.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, turizm sektöründe yetkisiz acentelerin neden olduğu
sorunlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/35909) 

206.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Milli Kütüphanedeki bazı kitapların hurdaya verildiği
iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/35910) 

207.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, Milli Kütüphanedeki bazı kitapların hurdaya
verildiği iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/35911) 

208.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, İstanbul AKM’nin yenilenme projesine ilişkin Kültür
ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/35912) 

209.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, öğretmenlerin ve öğretim üyelerinin mali
haklarında iyileştirme yapılmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/35913) 

210.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, asaleten ve vekaleten görev yapan
bürokratlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/35914) 

211.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, araç muayene istasyonlarından devletin
elde ettiği gelire ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/35915) 

212.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
ve İl Özel İdaresinin bütçeden aldığı paya ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/35916) 

213.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, gelir uzmanlarının özlük haklarına ilişkin Maliye
Bakanından yazılı soru önergesi (7/35917) 

214.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, öğretmenlik mesleğinin itibarının artırılması
konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/35918) 
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215.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, öğretmenlerin durumlarının iyileştirilmesine
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/35919) 

216.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, bir okul müdürünün hukuksuz işler yaptığı
iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/35920) 

217.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Bakanlık binasındaki Atatürk’ün Gençliğe
Hitabesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/35921) 

218.- Mardin Milletvekili Erol Dora’nın, Tunceli Üniversitesi Rektörü tarafından yapılan bir
atamaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/35922) 

219.- Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun, Polatlı Lisesinin adının Peyami Safa Anadolu
Lisesi olarak değiştirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/35923) 

220.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, İzmir’in Çiğli Kaymakamlığı tarafından yürütülen
81 İl 81 Kitap Projesi kapsamında öğrencilere dağıtılan kitaplara ilişkin Milli Eğitim Bakanından
yazılı soru önergesi (7/35924) 

221.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, ilköğretim ikinci sınıf Türkçe ders kitabında
hata olduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/35925) 

222.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, asaleten ve vekaleten görev yapan
bürokratlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/35926) 

223.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, üstün zekalı çocukların eğitimine ilişkin
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/35927) 

224.- Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan’ın, Osmanlıca derslerine ilişkin Milli Eğitim
Bakanından yazılı soru önergesi (7/35928) 

225.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bir okulda görevlendirilen müdüre ilişkin Milli
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/35929) 

226.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, vicdani ret hakkına ilişkin Milli Savunma
Bakanından yazılı soru önergesi (7/35930) 

227.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, asaleten ve vekaleten görev yapan
bürokratlara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/35931) 

228.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, 2000-2013 yılları arasında hayatını kaybeden asker
sayısına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/35932) 

229.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, TSK’da intihar eden subay ve astsubaylara
ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/35933) 

230.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, aile bireylerinin sahip olduğu mal varlığına
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/35962) 

231.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının
2002 yılından itibaren gerçekleştirdiği yük ve yolcu taşımacılığına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/35963) 

232.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, yapılan kara yolu ve demir yolu miktarına ilişkin
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/35964) 

233.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, asaleten ve vekaleten görev yapan
bürokratlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/35965) 
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234.- Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un, Bitlis-Van kara yolunda üst yapı çalışmaları yapılması
gereğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/35966) 

235.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, THY ile yardım kolileri taşınmadığı iddialarına
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/35967) 

236.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’ın Erciş ilçesindeki bir yolda meydana gelen kazalara
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/35968) 

237.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, bazı internet sitelerinin kapatılmasına ilişkin
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/35969) 

238.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundan yapılan
yardımlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/35970) 

239.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, asaleten ve vekaleten görev yapan
bürokratlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/35971) 

240.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, asaleten ve vekaleten görev yapan
bürokratlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/35972) 

No: 75

28 Ocak 2014 Salı

Raporlar

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Tayland Krallık Hükümeti Arasında Turizm Alanında
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri
Komisyonu Raporu (1/805) (S. Sayısı: 525) (Dağıtma tarihi: 28.01.2014) (GÜNDEME)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Portekiz Cumhuriyeti Arasında Askeri Alanda İş Birliği
Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri
Komisyonu Raporu (1/814) (S. Sayısı: 526) (Dağıtma tarihi: 28.01.2014) (GÜNDEME)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/835) (S. Sayısı: 527) (Dağıtma
tarihi: 28.01.2014) (GÜNDEME)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi
İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/840) (S. Sayısı: 528) (Dağıtma tarihi: 28.01.2014) (GÜNDEME)

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/852) (S. Sayısı: 529) (Dağıtma tarihi: 28.01.2014) (GÜNDEME)

6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri
Komisyonu Raporu (1/856) (S. Sayısı: 530) (Dağıtma tarihi: 28.01.2014) (GÜNDEME)
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7.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık
ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/862) (S. Sayısı: 531) (Dağıtma tarihi: 28.01.2014)
(GÜNDEME)

8.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hastane
İşletme ve Devir Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri
Komisyonu Raporu (1/873) (S. Sayısı: 533) (Dağıtma tarihi: 28.01.2014) (GÜNDEME)

9.- Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/877) (S. Sayısı: 534)
(Dağıtma tarihi: 28.01.2014) (GÜNDEME)

Sözlü Soru Önergeleri
1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kamu hastaneleri ve üniversite hastanelerindeki

çalışanların eş durumundan tayin haklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/5198)
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2014)

2.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Adalet
Bakanından sözlü soru önergesi (6/5199) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2014)

3.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/5200) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2014)

4.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Çevre ve
Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/5201) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2014)

5.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/5202) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2014)

6.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/5203) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2014)

7.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Gümrük
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/5204) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2014)

8.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin İçişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/5205) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2014)

9.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Kültür ve
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/5206) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2014)

10.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Maliye
Bakanından sözlü soru önergesi (6/5207) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2014)

11.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Milli
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/5208) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2014)

12.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Milli
Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/5209) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2014)

13.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Sağlık
Bakanından sözlü soru önergesi (6/5210) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2014)

14.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/5211) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2014)
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Yazılı Soru Önergeleri
1.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, faizsiz konut kredisine ve bu uygulamadan

yararlanabilecek vatandaşlarla ilgili verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37720)
(Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2014)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bir sivil toplum kuruluşu tarafından
verilen ilan ve basılan afişlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37721) (Başkanlığa geliş
tarihi: 13.01.2014)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Hatay’da durdurulan tıra ve Suriye ile
ticari ilişkilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37722) (Başkanlığa geliş tarihi:
13.01.2014)

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, internet üzerinden yapılan satışlar ile
ilgili denetimlere ve yasa dışı yollarla ülkemize sokulmak istenen ürünlere ilişkin Başbakandan yazılı
soru önergesi (7/37723) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2014)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyanet İşleri Başkanlığında mobbing
uygulandığı iddialarına ve 2003-2013 yılları arasında görevden alınan, görev yeri değiştirilen veya
görevinden ayrılan müftülere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37724) (Başkanlığa geliş
tarihi: 13.01.2014)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Hatay İl
İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin Başbakandan
yazılı soru önergesi (7/37725) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2014)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Hakkari İl
İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin Başbakandan
yazılı soru önergesi (7/37726) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2014)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Gümüşhane
İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37727) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2014)

9.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Giresun İl
İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin Başbakandan
yazılı soru önergesi (7/37728) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2014)

10.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Gaziantep
İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37729) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2014)

11.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Eskişehir
İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37730) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2014)

12.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Erzurum İl
İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin Başbakandan
yazılı soru önergesi (7/37731) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2014)

13.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Erzincan İl
İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin Başbakandan
yazılı soru önergesi (7/37732) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2014)
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14.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Elazığ İl
İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin Başbakandan
yazılı soru önergesi (7/37733) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2014)

15.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Edirne İl
İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin Başbakandan
yazılı soru önergesi (7/37734) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2014)

16.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, PTT 1. Lig maçlarının TRT kanallarında yayımlanma
kriterlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37735) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2014)

17.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, nükleer enerji santrali kurulması için Japonya ile
imzalanan anlaşmanın kapsamına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37736) (Başkanlığa
geliş tarihi: 13.01.2014)

18.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Polonezköy imar planında yapılan değişikliğe
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37737) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2014)

19.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, TOKİ’den ihale alan müteahhitlik şirketlerine ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37738) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2014)

20.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, kamu kurumlarına ait lojmanlara ve bunların tahsisine
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37739) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2014)

21.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, girişimciliğin geliştirilmesi için gerçekleştirilen
çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/37740)
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2014)

22.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, hane halkı gelir ve borçlanması verilerine ilişkin
Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/37741) (Başkanlığa geliş tarihi:
13.01.2014)

23.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, kayıt dışı çalışan göçmen işçilere ilişkin Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/37742) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2014)

24.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, başkasının yardım ve desteği olmadan yaşamsal
faaliyetlerini sürdüremeyecek durumda olan vazife ve harp malulleri ile engellilere Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/37743) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2014)

25.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, çocuk ve genç işçilerin çalıştırılması ile ilgili
yönetmelikte değişikliğe ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi
(7/37744) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2014)

26.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, İŞKUR’a 2003-2013 yılları arasında başvuran
kişi sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/37745)
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2014)

27.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, kamuda çalışan taşeron işçilerin kadroya
geçirilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/37746)
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2014)

28.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, elektrik faturalarındaki elektrik enerjisi haricindeki
kalemlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/37747) (Başkanlığa
geliş tarihi: 10.01.2014)
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29.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, elektrik üretimi ve satışıyla ilgili bazı verilere ilişkin
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/37748) (Başkanlığa geliş tarihi:
10.01.2014)

30.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Aras Nehri üzerinde yapılması planlanan bir baraj ile
ilgili çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/37749)
(Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2014)

31.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kömür ithalatına ve yoksul ailelere yönelik kömür
yardımlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/37750) (Başkanlığa
geliş tarihi: 13.01.2014)

32.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, enerji sektöründeki yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/37751) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2014)

33.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan, Kars ve Iğdır’daki enerji yatırımlarına ilişkin
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/37752) (Başkanlığa geliş tarihi:
13.01.2014)

34.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yardım amaçlı ithal edilen kömürlerin neden olduğu
sorunlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/37753) (Başkanlığa
geliş tarihi: 13.01.2014)

35.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, elektrik dağıtım şirketlerince elektrik fiyatlarına
gizli zam yapıldığı iddialarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi
(7/37754) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2014)

36.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir’in Burhaniye ilçesindeki fıstık
çamlarında görülen hastalıklara ve köylülerin mağduriyetine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanından yazılı soru önergesi (7/37755) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2014)

37.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, kuru fasulye üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/37756) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2014)

38.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, tarım alanlarının azalmasına ilişkin Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/37757) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2014)

39.- Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, Elazığ’da yapılan kömür yardımlarına ve hava
kirliliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37758) (Başkanlığa geliş tarihi:
10.01.2014)

40.- Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, Adana’da yapılan kömür yardımlarına ve hava
kirliliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37759) (Başkanlığa geliş tarihi:
10.01.2014)

41.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, 3713 sayılı Kanun uyarınca çıkarılması gereken
bir yönetmeliğe ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37760) (Başkanlığa geliş tarihi:
10.01.2014)

42.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Afyon Kocatepe Üniversitesinde eğitim
gören Kürt kökenli öğrencilere sistemli olarak saldırı gerçekleştirildiği iddialarına ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/37761) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2014)

43.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’taki bir mahallenin altyapı sorununa ilişkin
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37762) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2014)
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44.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da soruşturulan
suçlarla ilgili verilere ve bilinçlendirme çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi
(7/37763) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2014)

45.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman, Mardin ve Van’da soruşturulan suçlarla
ilgili verilere ve bilinçlendirme çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi
(7/37764) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2014)

46.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş, Şırnak ve Hakkâri’de soruşturulan suçlarla ilgili
verilere ve bilinçlendirme çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37765)
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2014)

47.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman, Bitlis ve Bingöl’de soruşturulan suçlarla ilgili
verilere ve bilinçlendirme çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37766)
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2014)

48.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’ta soruşturulan
suçlarla ilgili verilere ve bilinçlendirme çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi
(7/37767) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2014)

49.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’da soruşturulan suçlarla ilgili
verilere ve bilinçlendirme çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37768)
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2014)

50.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, uyuşturucu ile ilgili suçlara, gerçekleştirilen
soruşturmalara ve bilinçlendirme çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi
(7/37769) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2014)

51.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Şanlıurfa İl Özel İdaresindeki yolsuzluk iddialarına
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37770) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2014)

52.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, tatil günlerinde çalışma harcı ile tabela reklam
vergilerinin Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmesine ve esnafın mağduriyetine ilişkin Maliye
Bakanından yazılı soru önergesi (7/37771) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2014)

53.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, av harçlarına ve toplanan gelirlere ilişkin Maliye
Bakanından yazılı soru önergesi (7/37772) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2014)

54.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, eski Şanlıurfa Valisi hakkındaki bir iddiaya ilişkin
Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/37773) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2014)

55.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki bir lisenin
taşınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/37774) (Başkanlığa geliş tarihi:
13.01.2014)

56.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Mersin’in Toroslar ilçesinde yıkılan bir okula ilişkin
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/37775) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2014)

57.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, şehir hastaneleri ile ilgili ihalelere ve projelerin
tamamlanma tarihlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/37776) (Başkanlığa geliş
tarihi: 10.01.2014)

58.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, grip hastalığı ile mücadeleye ve bazı grup ilaçlarının
piyasada bulunamamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/37777) (Başkanlığa geliş
tarihi: 10.01.2014)
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59.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, tüp bebek tedavisine ilişkin Sağlık Bakanından
yazılı soru önergesi (7/37778) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2014)

60.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, 2002-2013 yılları arasında yapılan hastanelere ilişkin
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/37779) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2014)

61.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, Çorlu Devlet Hastanesi binasına ilişkin Sağlık
Bakanından yazılı soru önergesi (7/37780) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2014)

62.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki MR cihazının bozuk
olmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/37781) (Başkanlığa geliş tarihi:
10.01.2014)

63.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Bakanlığın kiraladığı bir binayla ilgili iddialara ilişkin
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/37782) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2014)

64.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, İzmir’in Güzelbahçe ilçesine yapılması
planlanan hastaneye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/37783) (Başkanlığa geliş tarihi:
13.01.2014)

65.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, İzmir’in Ödemiş ilçesinde hizmet veren
ambulans sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/37784) (Başkanlığa geliş tarihi:
13.01.2014)

66.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, 9. Kalkınma Planındaki Türk Deniz Ticaret
Filosunun yenilenmesi ve yeni tersaneler kurulması hedefine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/37785) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2014)

67.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, Menemen-Aliağa Çift Hatlı Demiryolu İnşaatı
Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/37786)
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2014)

68.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, Tekirdağ’ın Malkara ilçesindeki PTT şubesinin
personel ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi
(7/37787) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2014)

69.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanma
hakkına sahip vatandaşlarla ilgili verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru
önergesi (7/37788) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2014)

70.- Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş’in, Mavi Marmara Olayı nedeniyle İsrail’den
alınması planlanan tazminata ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37789) (Başkanlığa
geliş tarihi: 10.01.2014)

71.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yardım amaçlı ithal edilen kömürlerin neden olduğu
sorunlara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/37790) (Başkanlığa geliş tarihi:
13.01.2014)

72.- Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in, bazı davalarda yargılanan TSK mensuplarına
ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/37791) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2014)

73.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, TBMM personeline servis hizmeti
sağlanmasına ve kampüs içindeki park sorununa ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından
yazılı soru önergesi (7/37792) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2014)
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74.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Türk Kızılayı’nın isminin değiştirilmesine ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37793) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

75.- İzmir Milletvekili Erdal Aksünger’in, İsrail’den ithal edilen kimyasal maddelere ilişkin
Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/37794) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2014)

76.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2014 yılları arasında İstanbul’da
iptal edilen imar planlarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/37795) (Başkanlığa geliş
tarihi: 14.01.2014)

77.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, Adana-Gaziantep kara yolunda yakalanan bir otobüste
bulunan silah ve mühimmatlara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/37796) (Başkanlığa
geliş tarihi: 14.01.2014)

78.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, çocuk gelinlere ve 2002-2013 yılları
arasındaki imam nikahlı evliliklere ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/37797) (Başkanlığa
geliş tarihi: 14.01.2014)

79.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bomba imha robotu ve bomba imha
elbiseleri alımlarına ve arızalı veya kullanılamaz durumda olan malzemelere ilişkin Başbakan’dan
yazılı soru önergesi (7/37798) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2014)

80.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Adana-Gaziantep kara yolunda
yakalanan bir otobüste bulunan silah ve mühimmatlara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi
(7/37799) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2014)

81.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, ortam dinleme cihazlarına ve bazı
cihazların kaybolduğu iddiasına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/37800) (Başkanlığa
geliş tarihi: 14.01.2014)

82.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Gezi Parkı olayları ile ilgili fezlekelere
ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/37801) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2014)

83.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, lisanssız yazılım kullanımına ve siber
saldırı riskine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/37802) (Başkanlığa
geliş tarihi: 14.01.2014)

84.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2013 yılları arasındaki gebeliği
reddetme sendromu vakalarına ve hamile veya bebek sahibi annelere yönelik desteklere ilişkin
Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/37803) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2014)

85.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Sinema Filmlerinin Desteklenmesi
Hakkında Yönetmelikte yapılan değişikliğe ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/37804)
(Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2014)

86.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2013 yılları arasında kendisine,
bakanlara ve bürokratlara verilen hediyelere ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/37805)
(Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2014)

87.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Milli Eğitim Bakanlığı personelinin
yurt dışı gezileri ile ilgili sorunlara ve 2002-2013 yılları arasında gerçekleşen kamu zararına ilişkin
Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/37806) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2014)

88.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul’daki sokak çocuklarıyla ilgili
çeşitli verilere ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/37807) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2014)
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89.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Gezi Parkı olayları esnasında bir
çocuğun yaralanması ile ilgili inceleme ve soruşturmaya ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi
(7/37808) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2014)

90.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İran ile imzalanan bir mutabakat
zaptına ve eğitim alanındaki ilişkilere ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/37809) (Başkanlığa
geliş tarihi: 14.01.2014)

91.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2004-2014 yılları arasında Ankara
Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen hafriyat döküm sahalarına ve elde edilen gelirlere
ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/37810) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2014)

92.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bir derneğe bağış yapan bir kişinin
soruşturulmasına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/37811) (Başkanlığa geliş tarihi:
14.01.2014)

93.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Dicle Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek
Yüksekokulu Müdürü, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü ve Eski Diyarbakır Valisi arasında
imzalanan protokole ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/37812) (Başkanlığa geliş tarihi:
14.01.2014)

94.- Mardin Milletvekili Erol Dora’nın, Suriye’de kaçırılan metropolitlere ilişkin Başbakan’dan
yazılı soru önergesi (7/37813) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2014)

95.- Mardin Milletvekili Erol Dora’nın, Suriye’de kaçırılan metropolitlere ilişkin Adalet
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/37814) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2014)

96.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Afyonkarahisar’da bazı üniversite öğrencilerine yönelik
olarak gerçekleştiği iddia edilen ırkçı saldırılara ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi
(7/37815) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2014)

97.- Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, Adana özelinde çalışma yaşamı ile ilgili çeşitli
kategorilerdeki istatistiklere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi
(7/37816) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2014)

98.- Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, şeker fabrikalarında istihdam edilen geçici işçilere ve
bu işçilerin çalışma şartlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi
(7/37817) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2014)

99.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Manisa’daki bir fabrikada sendikaya üye
oldukları gerekçesiyle işçilerin işten atılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan
yazılı soru önergesi (7/37818) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2014)

100.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, İşsizlik Sigortası Fonunun işsizlik sigortası
hizmetleri ile ilgili olmadığı iddia edilen harcamalar için kullanılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/37819) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2014)

101.- Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, Adana’ya yönelik proje ve yatırımlar ile imar planı
değişikliklerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/37820) (Başkanlığa
geliş tarihi: 14.01.2014)

102.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki bir toplu konut
projesinde yaşanan sorunlara ve TOKİ tarafından taşeron şirketlere uygulanan yaptırımlara ilişkin
Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/37821) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2014)
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103.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, bir vakfın faaliyetlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/37822) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2014)

104.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Bakanlık Müsteşarı tarafından Adalet ve Kalkınma
Partisi TBMM Grup Başkanlığına yazıldığı iddia edilen bir yazıya ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı
soru önergesi (7/37823) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2014)

105.- Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, Adana’da çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından
yapılan kömür yardımları ile kömür kullanımının çevre ve insan sağlığına etkisine ilişkin İçişleri
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/37824) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2014)

106.- Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, Elazığ’da çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından
yapılan kömür yardımları ile kömür kullanımının çevre ve insan sağlığına etkisine ilişkin İçişleri
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/37825) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2014)

107.- Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın, 2005-2007 yılları arasında bazı ülkelerden ithal edilen
pasif GSM dinleme cihazlarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/37826) (Başkanlığa
geliş tarihi: 14.01.2014)

108.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Dicle Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek
Yüksekokulu Müdürü, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü ve Eski Diyarbakır Valisi arasında
imzalanan protokole ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/37827) (Başkanlığa geliş
tarihi: 14.01.2014)

109.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Afyonkarahisar’da bazı üniversite
öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştiği iddia edilen ırkçı ve cinsiyetçi saldırılara ilişkin İçişleri
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/37828) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2014)

110.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, öğretmen maaşlarına ilişkin Milli Eğitim
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/37829) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2014)

111.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Dicle Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek
Yüksekokulu Müdürü, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü ve Eski Diyarbakır Valisi arasında
imzalanan protokole ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/37830) (Başkanlığa
geliş tarihi: 14.01.2014)

112.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, eski bir rektörün savcılık tarafından el konulan
bazı tarihi eserlerinin kaybolduğuna yönelik iddiasına ve 2002-2013 yılları arasında kaybolan tarihi
eserlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/37831) (Başkanlığa geliş tarihi:
14.01.2014)

113.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, zorunlu askerlik uygulaması ile Mardin’deki bir
karakolda hayatını kaybeden askere ilişkin Milli Savunma Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/37832)
(Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2014)

114.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, kemik iliği nakli bekleyen hastalara ve Türk Kök
Projesine ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/37833) (Başkanlığa geliş tarihi:
14.01.2014)

115.- Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, Adana’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/37834) (Başkanlığa geliş
tarihi: 14.01.2014)

– 45 –

murat –

TBMM B: 53 28 . 1 . 2014



116.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, resmi ziyaretlerde kendisine ve eşine verilen hediyelere
ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/37835) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2014)

117.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, telefon dinlemeleri ile ilgili kanun
değişikliğine ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/37836) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2014)

Meclis Araştırması Önergeleri
1.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar ve 26 Milletvekilinin, Okul Sütü Akıl Küpü projesinin

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/836) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

2.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar ve 24 Milletvekilinin, ABD Büyükelçiliğinde verilen
Ergenekon Brifingi ile ilgili olarak yayınlanan Wikileaks belgelerinin araştırılması amacıyla bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/837) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

3.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 22 Milletvekilinin, ev işçilerinin sorunlarının
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/838) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2012)
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28 Ocak 2014 Salı
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 15.00

BAŞKAN: Başkan Vekili Ayşe Nur BAHÇEKAPILI
KÂTİP ÜYELER: Muharrem IŞIK (Erzincan), Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır)

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 53’üncü Birleşimini açıyorum.

III.- YOKLAMA
BAŞKAN – Elektronik cihazla yoklama yapacağız. 

Yoklama için üç dakika veriyorum ve süreyi 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, Hazreti Ali’nin şehit edilmesinin yıl dönümü münasebetiyle söz isteyen
İstanbul Milletvekili İsmet Uçma’ya aittir.

Buyurun Sayın Uçma. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR
A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
1.- İstanbul Milletvekili İsmet Uçma’nın, Hazreti Ali’nin şehit edilmesinin yıl dönümüne ilişkin

gündem dışı konuşması
İSMET UÇMA (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hicri 40, miladi 661; Irak’ın

Kûfe şehri merkez camisinde bir sabah namazı mihrapta, Hazreti Ali, İbni Mülcem tarafından…

BAŞKAN – Sayın Uçma, bir saniye… 

Sayın milletvekilleri, sessizliğimizi muhafaza edersek konuşmacıyı daha iyi anlayabiliriz. 

Buyurun Sayın Uçma, sürenize ekleyeceğim. 

İSMET UÇMA (Devamla) – Hicri 40, miladi 661; bugünkü Irak Kûfe şehri merkez camisinde
Seyyidi Şüheda Hazreti Ali, İbni Mülcem tarafından başından aldığı kılıç darbesiyle şehit edilir.
Hazreti Ali darbeyi alır almaz “Kâbe’nin Rabb’ine yemin olsun, kazandım.” der. Çünkü Ali’nin
hayatı, ilkeleri, duruşu, tavrı, kullandığı rahmet dili, kazanmaya mebni bir dildir ve ilave eder:
“Galiptir bu yolda mağlup.” Dolayısıyla, Hazreti Ali’den, Şahı Merdan’dan ve Seyfullah’tan ve
rahleyi tedristen geçen, Resul’ün yanında büyüyen o kilometre taşı büyük insandan bugünkü
medeniyetimize ve günümüze aktarılabilecek yığınlarca husus vardır. Ancak, sevgili arkadaşlar, ben
sizlerle 5 tanesini paylaşmak istiyorum.

Hazreti Peygamber tebliğle mükellef olur olmaz, henüz daha dışarıya yayılmadan, henüz
kimseye duyurulmadan, evde Hazreti Hatice’yle Hazreti Peygamber’in hattı hareketini izleyen
Hazreti Ali ne yaptıklarını sorar, namaz kıldıklarını ifade ederler. Kendisinin de bu ibadete katılmak
isteğini söylediğinde, Peygamberimiz Hazreti Ali’ye babasına -Peygamberimizin amcası Ali’nin
babasıdır, Peygamberimizin yeğenidir Hazreti Ali, damadıdır Hazreti Ali, hicretten sonra kardeşidir
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Hazreti Ali- sormasını ister. O çocuk yaşta Hazreti Ali “Allah beni yaratırken kimseye sormadı.
Âlemlerin Rabbi’ne teslim olmak için bir başkasına soru sormam gerekmez.” der ve hiç kimsenin
henüz daha tebliğden haberi olmadığı an Peygamberimizi tasdik eder ve ilk Müslümanlardan olur.
Hazreti Hatice’den sonra ilk Müslümandır. Ali olmak demek, inanmış insan olmak demektir, mümin
olmak demektir, tavırlı olmak demektir.

İkincisi: Sevgili arkadaşlar, malum, Peygamberimiz 622’de Mekke’den Medine’ye hicret
ettiklerinde Mekke müşriklerinin kendisinin şehirden daha geç çıktığını öğrenmeleri için Hazreti
Ali’ye yatağına yatmasını emreder. Hazreti Ali tereddütsüz Peygamberimiz’in yatağına yatar. Her
türlü musibet başına gelebilecek durumda ve ortadayken Peygamberimiz’in yatağına yatar sanki
orada Peygamberimiz varmış gibi. Peygamberimiz’in çevredeki düşmanları Peygamberimiz’in hicret
ettiğini bir müddet fark edemezler. Bu anlamda, Hazreti Ali olmak, bir davaya teslimiyet demektir;
bir meseleye, bir dava uğruna teslim olmak demektir.

Üçüncü olarak: Hazreti Ali Bedir Savaşı’nda meydanlarda ilk olanlardandır. Özellikle Hayber
Kalesi bir türlü düşmemektedir. Hayber Kalesi’yle ilgili Peygamberimiz “Yarın sancağı öyle bir
insana vereceğim ki zafer müyesser olacak.” demektedir. Bu yönüyle, Ali olmak, kahraman olmak
demektir. 

Ve sevgili arkadaşlar, Peygamberimiz’in vefatından sonra, aile pozisyonu, çevre şartları, Hazreti
Ali’nin halife olmasını iktiza eder ama takdir edersiniz ki o günün toplumunda ileri gelenler Hazreti
Ali’yi değil Ebu Bekir’i halife seçerler. Hazreti Ali asla bunlara da itibar etmeksizin mevcut halifelere
destek verir ve bu anlamda da…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

İSMET UÇMA (Devamla) - …insanın toplumsal çıkarlar karşısında kişisel çıkarlarını ikinci plana
itmesi ve yok sayması anlamı… Ali olmak demek, kendini büyük dava uğrunda feda etmek demektir.

Evet sevgili arkadaşlar, Hazreti Ali’yi konuşmakla bitirmek elbette mümkün değil ama süremiz
bitti. Genel Kurulu saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. 

Sağ olun, var olun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Uçma.

Gündem dışı ikinci söz, Adalet ve Demokrasi Haftası münasebetiyle söz isteyen Mersin
Milletvekili Ali Rıza Öztürk’e aittir.

Buyurun Sayın Öztürk. (CHP sıralarından alkışlar)

2.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Adalet ve Demokrasi Haftası’na ilişkin gündem dışı
konuşması

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, 24 Ocak 1993’te
katledilen Uğur Mumcu ve Gaffar Okkan, 31 Ocak 1990’da katledilen Profesör Doktor Muammer
Aksoy’un katlediliş tarihleri arasında yer alan Adalet ve Demokrasi Haftası nedeniyle gündem dışı
söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, hepimiz biliyoruz ki bugün yaşadığımız olaylar aslında 1980’li yılların
sonlarında Uğur Mumcu tarafından, gerçekten cesur gazeteci, araştırmacı yazar Uğur Mumcu
tarafından söylenmiş, dile getirilmiş. Hem Uğur Mumcu hem Gaffar Okkan hem de Muammer Aksoy,
gerçekten, her türlü gericiliğe ve şiddete karşı demokrasiye inanmış gerçek anlamda aydınlardı.
Onların katledilişinin üzerinden epey bir süre geçti fakat arkalarındakiler, katledilmelerine neden
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olan olayın arkasındaki gerçek katliamcılar yakalanmadı, sadece tetikçiler yakalandı. Onlar da
yargılanıyormuş gibi yapıldı. Aslında, Uğur Mumcu neden öldürüldü, Özge ve Özgür Mumcu neden
yetim bırakıldı, Güldal Mumcu neden dul bırakıldı? Bu soruların yanıtları henüz verilmiş değildir.
Arkasından, Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan neden katledildi? Yine, Muammer Aksoy,
gerçek bilim adamı, Atatürkçü ve demokrasiye inanan bilim adamı Muammer Aksoy neden
katledildi? O soruların yanıtlarını henüz veremedik.

Aslında hukuk devleti, gerçekten, arkasında faili meçhul bırakılan siyasi cinayetleri olmayan
devlettir. Hukuk devletinde, geçmişinde aydınlatılmamış olaylar olmamalıdır. Ama aradan,
katledilişlerinden bu yana epey zaman geçmesine rağmen, bu gerçek faili meçhul bırakılan siyasi
cinayetlerin arasındaki gerçekler araştırılamamıştır.

Şimdi Uğur Mumcu’nun o tarihte yazdığı yazılardan birkaç örnek vermek istiyorum ve neden
katledildiklerine belki ipucu olabilir. Sayın Uğur Mumcu diyor ki: “Demokrasilerde, demokrasiye
inanmış olanlar, bir toplumda bir kişiye yapılan haksızlığın bütün topluma yapıldığına inanırlar.”

Yine, Uğur Mumcu, 1975 yılında yazdığı bir yazıda “Hukuku egemen güçlerin bir baskı aracı
yapmak isteyen iktidarlar her ülkede hukukçuların vicdanlarına ipotek koymak istemişlerdir; böyle
dönemlerde hukukun yerini yasa dışı yargılar ve korkular almıştır. Hukuk artık siyasal kan davalarının
birer aracı olmaktan çıkarılmalıdır.” diyor daha 1978’li yıllarda.

Yine, “Bir hukuk devleti için temel kural, yasal kuruluşların temel işlevlerini yürütmesi ve
yürütebilmesidir. Mahkemeler üzerinde siyasal baskı özellikle olağanüstü dönemlerde yoğunluk
kazanır.” diyor Uğur Mumcu.

Yine, 1978’de yazdığı bir yazıda “Hukuk devleti ya vardır ya yoktur; siyasal endişeler mahkeme
kapıları önünde son bulur.” diyor.

Adaletin üç ayağından bahsediyor Uğur Mumcu 1981 yılında yazdığı bir yazıda: “Bu üç ayağın
birincisi yargıç, ikincisi savcı, üçüncüsü avukattır. Adaletin bu üç ayağından biri zedelenirse adaleti
ayakta tutmaya imkân yoktur.” diyor Uğur Mumcu.

Yine Uğur Mumcu, 1981 yılında yazdığı bir yazıda “Kanıtlanan bir başka gerçek de hukuk
devleti sisteminin vazgeçilmez varlığı ve önemidir. Hukuk devletinin zedelendiği her ülke
kargaşalarla, zorbalıklarla, diktatörlüklerle karşılaşmak yazgısıyla karşı karşıyadır. Hukuk devleti
bireylerin olduğu gibi sendikaların, partilerin ve kurumların da ortak güvencesidir. Bir ülkede yargı
bağımsız değilse o ülkede demokrasiden ve hukuk devletinden söz edilemez.” diyor 1988 yılında
Uğur Mumcu. 

Yine “Hukuk devleti ve yargı güvencesi herkese gereklidir. Sıradan yurttaşa olduğu kadar bir gün
cumhurbaşkanlarına, başbakanlara, bakanlara, Genelkurmay Başkanlarına da ve generallere de
gereklidir.” demiş 1989 yılında yazdığı bir yazısında.

Bugün biz faili meçhul bırakılan bu siyasi cinayetlerin aydınlatılmamış olmasının utancıyla
yaşamaktayız. Bu Parlamentonun temel görevi, tarihimizdeki karanlıklara ışık tutmaktır. Bunun
mutlaka bir gün yapılacağına inanıyorum. Bu inançla, Uğur Mumcu’yu, Muammer Aksoy’u, Gaffar
Okkan’ı, Gün Sazak’ı ve sağdan soldan siyasi düşünceleriyle katledilmiş olan, faili meçhul bırakılan
bütün siyasal cinayetlerde katledilenleri saygıyla anıyorum, rahmetle anıyorum ve onlara karşı tarihsel
görevimizi -aydınlatma görevini- mutlaka yapacağımıza inanıyorum.

Saygılar sunuyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Öztürk.
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Gündem dışı üçüncü söz, Denizli hakkında söz isteyen Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan’a
aittir.

Buyurun Sayın Ayhan. (MHP sıralarından alkışlar)

3.- Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan’ın, Denizli’nin sorunlarına ilişkin gündem dışı
konuşması

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

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Denizli iline ilişkin bir gündem dışı söz daha aldım. Bu
vesileyle yüce heyeti saygıyla selamlıyorum.

Denizli ilinin ekonomik ve sosyal problemleri giderek artıyor. Sosyal alanda önemli problemlerle
karşı karşıyayız. İstihdam artışına rağmen işsizlik ortada. Geçim sıkıntısı bunlardan biri, farklı
şekillerde tezahür ediyor. Meslek sahibi iş gücü bulamıyor sanayicimiz. İktidar yanlısı iş adamlarımız
bile bunu, yoğun bir şekilde bu hususu dile getiriyorlar. 

Sosyal alandaki problemlerin en önemlilerinden bir diğeri de Denizli’nin boşanmaların en fazla
arttığı illerden biri olması. Bu olay Denizli ilini sarsıyor, gelecek açısından endişelere sürüklüyor. Aile
birliği zedeleniyor, sıkıntıya giriyor; gerçekten, önemli bir problem olarak önümüzde duruyor.

Bir diğer husus: Sosyal alanda yardıma muhtaç olanlar ile yardım miktarındaki talep de giderek
artıyor. İlimizdeki ekonomik hayatta da iktidarın uyguladığı ekonomi politikaları ile Denizli’ye
yönelik politikalardan dolayı problemler var ve giderek artarak devam ediyor. Denizli’de icra dairesi
sayısı -her zaman söylediğimiz gibi- artıyor, 2’den 9’a yükselmiş. Hacizler artıyor, borç
ödeyememekten dolayı artıyor. Pert olan kredi kartlarının ise hesabı yok, gerçekten artarak gidiyor. 

Denizli’ye teşvikte AKP kuruş koklatmadı. Heyetler Ankara’ya gel babam git babam, neticede
Denizli’de problem ortaya çıktı. Dereye su gelince kurbağanın gözü çatlar. Teşvikle ilgili Bakan da
atandı -tebrik ediyoruz- Denizli’den, teşvikin başına. İnşallah bundan sonra olur diyoruz ama olacağı
da biraz zor gözüküyor. 

Denizli’nin Sanayi Odası Başkanı diyor ki: “Yeni yatırım anlamında Denizli’ye dokuz senedir
çivi çakılmadı.” Denizlili Amerika’ya yatırım yapmaya başladı. Belki paralel devlet Amerika’ya
yatırım yapmasını teşvik ediyordur, bilemem. Denizlili Bakanımız vergiler ve zamların enflasyonu
artırmayacağını söylüyor; kur spekülatif, seçimden sonra her şey yerli yerine oturacak, beş para
etmeyen ciğeri sağlam ekonomi grip deniliyor. Bunlar gerçekçilikten, gerçekten uzak. Denizli’nin
karamsarlığını gidermiyor bu beyanlar. Ekonomi dünyasında Denizli’yle ilgili, en hafif deyimiyle
alay edilmeye başlandı. Denizlililer gibi bizler de Denizlili olarak üzülüyoruz. Hükûmet “Bizim kur
hedefimiz yok.” diyordu, 2014 programı 1,98’i gösteriyor, yıl sonu 1,92 olacaktı Merkez Bankası
Başkanına göre, maşallah epey ilerlemeye başladı! “Seçimden sonra kur oturur.” demek, biz iki buçuk
ay hiçbir şey yapmadan oturacağız anlamına gelir. “Dövizdeki hareketlilik 17 Aralıkla ilgili değil.”
diyor bir Başbakan Yardımcısı, Hükûmet; diğerleri farklı şeyler söylüyor. Sosyal alanda dindar
vatandaşlarımız bir korku yaşıyor Denizli’de. Diyorlar ki: “Acaba, diğer cemaatlere olduğu gibi
bizler de Hükûmetin hışmına uğrayacak mıyız?” 

Yerel siyasette AKP transferlerle ayakta duruyor. İlk günden başladı il genel meclisi ve belediye
meclisi… Yani, yerel yönetim hile ve desiseyle ele geçirilmiş durumda. Bunların idarelerini yasal
olarak kabul etmemek lazım. Çünkü neden? Denizli’ye sıkıntı vermeye başladılar. Bu ara belediye
meclisinden epey sakal kesmeye başlayan da olmuş. 
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Biz bu Hükûmete “faizci Hükûmet” diyoruz. Korkarak faizi artırmamaya çalışıyorlardı ama
görüyoruz ki faizi artıracaklar, bu silahın kullanılacağını Merkez Bankası beyan etmeye başladı. Biz
gece 24.00’te “Acaba Merkez Bankası ne yapacak?” diye merak ediyorduk, meğer Amerika’dan ithal
kurul üyesi ancak o saatte gelebiliyormuş. Biz ne yapacağız? Türk milleti olarak gece onu
bekleyeceğiz, sonuçta ne çıkacağına hep beraber bakacağız.

Enflasyon hedefiniz değişti, bütün hedefleriniz değişti. Denizli sıkıntıya girdi, gerçekten Denizli
sıkıntı içinde. Bunların giderileceğini umuyoruz, diliyoruz. 

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Ayhan.
Gündeme geçmeden önce Sayın Vural söz talebiniz var. 
Buyurun.
OKTAY VURAL (İzmir) – Efendim, grubumuz adına Ali Torlak Bey bir mesaj iletecek müsaade

ederseniz.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Buyurun Sayın Torlak. 

V.- AÇIKLAMALAR
1.- İstanbul Milletvekili D. Ali Torlak’ın, Milliyetçi Hareket Partisinin Esenyurt seçim bürosuna

yapılan saldırının Türk demokrasisine yapıldığına ve saldırı sırasında hayatını kaybeden Cengiz
Akyıldız’ı rahmetle andığına ilişkin açıklaması

D. ALİ TORLAK (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 26 Ocak 2014 günü Milliyetçi Hareket Partisi Esenyurt

seçim merkezimizin açılışı esnasında şerefsizce, alçakça bir saldırı sonucu şehit edilen ülküdaşımız,
aynı zamanda akrabam Yusufiyeli Cengiz Akyıldız’ı rahmetle, minnetle anıyorum. Türk milletinin
başı sağ olsun. 

Hükûmet, İçişleri Bakanlığı katil ya da katilleri bulmalı ve yargıya teslim etmelidir. Bu saldırı
Türk demokrasisine yapılmıştır ve unutulmamalıdır ki Milliyetçi Hareket Partisi ve Türk milliyetçileri
olarak asla demokrasinin dışında hareket edilmeyecek ve yargıya olan güvenimiz hep devam edecektir. 

Bu vesileyle, cenazemize katılan tüm dostlarımıza, İstanbullulara, teşekkür ediyor, saygılar
sunuyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Sayın Baluken...
2.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, BDP Grubu olarak, Sivas yakınlarında meydana gelen

trafik kazası sonucu yaşamını yitiren 9 kişiye Allah’tan rahmet dilediklerine ve Milliyetçi Hareket
Partisinin Esenyurt seçim bürosuna yapılan saldırıyı kabul edilemez bulduklarına ilişkin açıklaması

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Sayın Başkan, dün itibarıyla Van’dan Ankara’ya giden ve Sivas civarında meydana gelen trafik

kazası sonucu yaşamını yitiren 9  yurttaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
Aynı kazada yaralanan 30 yurttaşımıza acil şifalar diliyoruz. Trafik kazalarının kader olmaktan
çıkarılması hususunda gerekli çalışmaların bir an önce yapılması gerektiğinin bu Parlamentonun
önündeki en önemli görevlerden biri olduğunu vurgulamak istiyoruz.
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Yine, geçtiğimiz pazar günü İstanbul Esenyurt’ta Milliyetçi Hareket Partisi seçim bürosuna
yapılan ve 1 parti çalışanının yaşamını yitirmesine sebep olan saldırıyı parti grubu olarak kabul
edilemez bulduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Bu saldırının demokratik siyasete dönük bir müdahale
olduğunu açıkça ifade ediyoruz. Bu saldırıyla ilgili olarak teşkilatımızı ya da partimizi
ilişkilendirmeye çalışanları kınadığımızı ifade ediyoruz. Demokratik siyasetin Türkiye’deki en gür
sesi olan partimiz, şiddet yerine söz, kargaşa yerine siyaseti esas alan bir partidir. Bundan sonraki
süreçte tüm siyasi partiler ve teşkilatlarını bu tarz provokasyonlara karşı dikkatli olmaya davet ediyor,
siyasetçileri bu konuda hedef göstermekten vazgeçmeye ve itidalli davranmaya çağırıyoruz.
Hükûmeti ve İçişleri Bakanlığını da bir an önce bu cinayetin tüm detaylarını aydınlatmaya, failleri
yargı önünde hesap vermeye çıkarmaya davet ediyoruz.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Sayın Hamzaçebi...

3.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, CHP Grubu olarak, Hazreti Ali’yi ölüm
yıl dönümünde rahmetle andıklarına, Milliyetçi Hareket Partisinin Esenyurt seçim bürosuna yapılan
saldırıyı kınadıklarına ve Sivas yakınlarında meydana gelen trafik kazası sonucu yaşamını yitiren 9
kişiye Allah’tan rahmet dilediklerine ilişkin açıklaması

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ilk Müslümanlardan, İslam’ın kılıcı, dürüstlüğün, adaletin,
cesaretin simgesi IV. Halife Hazreti Ali’yi ölüm yıl dönümünde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu
olarak saygıyla, rahmetle anıyoruz.

Hazreti Ali’nin dönemin Mısır Valisine yazmış olduğu ve ayrımcılığa karşı bugün dahi insanlığa
örnek olabilecek mektubundan bir cümleyi bu vesileyle Genel Kurulun bilgisine sunmak istiyorum.
Hazreti Ali o mektubunda şöyle der: “İnsanlara iyi davran. Onlar ya dinde kardeşin ya da yaradılışta
türdeşindir.”

Yine, 26 Ocak tarihinde İstanbul Esenyurt’ta Milliyetçi Hareket Partisinin seçim bürosuna bir
saldırı gerçekleştirilmiştir. Bu saldırı sonucunda Cengiz Yücel Akyıldız isimli bir kardeşimiz,
vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bu saldırıyı Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak şiddetle
kınıyoruz. Faillerinin yakalanmasını, soruşturmanın bir an önce tamamlanmasını Sayın İçişleri
Bakanından talep ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Grubuna, Sayın Ali Torlak’a ve rahmete intikal
eden Sayın Yıldırım’ın ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Dün meydana gelen trafik kazasında Sivas’tan hareket eden bir araçta hayatını kaybeden 9
vatandaşımıza da yine Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerine, Sivaslılara ve hayatını kaybeden
vatandaşlarımızın yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Sayın Satır…
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4.- İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır’ın, AK PARTİ Grubu olarak, Milliyetçi Hareket
Partisinin Esenyurt seçim bürosuna ve Şişli Belediyesine yapılan saldırıları kınadıklarına ve Sivas
yakınlarında meydana gelen trafik kazası sonucu yaşamını yitiren 9 kişiye Allah’tan rahmet
dilediklerine ilişkin açıklaması

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Ben de aynı
mahiyette üzüntülerimi belirtmek için söz aldım.

Pazar günü İstanbul Esenyurt ilçemizde meydana gelen olayı kabul edilemez buluyoruz ve
kınıyoruz, şiddetle kınıyoruz grubum adına. Olayda hayatını kaybeden Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul Basın Müşaviri Cengiz Akyıldız’a Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu
vesileyle Milliyetçi Hareket Partisi camiasına geçmiş olsun dileklerimizi ve üzüntülerimizi iletiyoruz.

Ayrıca, Şişli Belediyesine yapılan saldırıyı da kınıyorum. İçinde bulunduğumuz bu günlerde,
seçim hazırlığı yaptığımız bu günlerde demokrasiye aykırı bu tür fiillerin bir daha olmamasını ve
seçimlerin sağduyulu ve sağlıklı, güvenli bir şekilde yapılmasını temenni ediyorum.

Ayrıca, Sivas’tan Van’a giden otobüste meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın
ailelerine ve hemşehrilerine başsağlığı ve hayatını kaybedenlere Allah rahmet eylesin dileklerimi iletiyorum.

Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.

VI.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI
1.- Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı’nın, Başkanlık Divanı olarak,

seçim sürecinin demokratik ilke ve esaslara uygun olarak yürütülmesini dilediklerine ve Milliyetçi
Hareket Partisinin Esenyurt seçim bürosuna yapılan saldırıyı kınadıklarına ilişkin konuşması

BAŞKAN – Biz de Divan olarak, sayın milletvekilleri, seçim sürecinin şiddete başvurmadan,
demokratik ilke ve esaslara uygun ve farklı düşüncelere saygı çerçevesinde yürütülmesini diliyoruz.
Bu bağlamda, pazar günü İstanbul’un Esenyurt ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisinin seçim bürosuna
yapılan saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyoruz,
ailesine ve Milliyetçi Hareket Partisi Grubuna başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz.

Ayrıca, İstanbul Şişli, Hakkâri Çukurca ve Van’da aynı bağlamda yapılan şiddetli hareketleri de
kabul etmemizin mümkün olmadığını belirtiyoruz.

Sayın milletvekilleri, şimdi gündeme geçiyoruz.
Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin üç önerge vardır, okutuyorum:

VII.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ
1.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar ve 26 milletvekilinin, Okul Sütü Akıl Küpü Projesi’nin

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/836)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
Gerekçesini ekte sunduğumuz, ilköğretim okullarında öğrencilere dağıtımı gerçekleştirilen sütler

ile ilgili olarak 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) Fatma Nur Serter (İstanbul)
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3) Tanju Özcan (Bolu)

4) Recep Gürkan (Edirne)

5) Engin Özkoç (Sakarya)

6) Aykut Erdoğdu (İstanbul)

7) Ali Serindağ (Gaziantep)

8) Ali Sarıbaş (Çanakkale)

9) Haydar Akar (Kocaeli)

10) İhsan Özkes (İstanbul)

11) Kadir Gökmen Öğüt (İstanbul)

12) Hurşit Güneş (Kocaeli)

13) Ali İnsan Köktürk (Zonguldak)

14) Mehmet Şeker (Gaziantep)

15) Hülya Güven (İzmir)

16) Ramazan Kerim Özkan (Burdur)

17) Namık Havutça (Balıkesir)

18) Mahmut Tanal (İstanbul)

19) Mustafa Sezgin Tanrıkulu (İstanbul)

20) Gürkut Acar (Antalya)

21) Mehmet Ali Ediboğlu (Hatay)

22) Mustafa Serdar Soydan (Çanakkale)

23) Mehmet S. Kesimoğlu (Kırklareli)

24) Selahattin Karaahmetoğlu (Giresun)

25) Ramis Topal (Amasya)

26) Osman Kaptan (Antalya)

27) İlhan Demiröz (Bursa)

Gerekçe:

2 Mayıs 2012 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Sağlık
Bakanlığının ortaklaşa yürüttüğü Okul Sütü Akıl Küpü Projesi kapsamında ilköğretim öğrencilerine
dağıtılan sütlerden Diyarbakır, Sivas, Antalya, Kırıkkale ve Edirne'de zehirlenmeler yaşanmıştır.

Zehirlenme vakalarına neden olan sütlerin ihale şartnamelerinde TSE belgesi zorunluluğunun
olmadığı belirtilmektedir. Okul Sütü Akıl Küpü Projesi’nin ülkemizin tüm ilköğretim okullarını
kapsaması ve dağıtımının yapıldığı ilk gününden zehirlenmelerin görülmesi ihale şartnamesinin
incelenmesini gerektirmektedir.

Açıklanan bu nedenlerle Okul Sütü Akıl Küpü Projesi hakkında Meclis araştırması açılması
gerekmektedir.
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2.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar ve 24 milletvekilinin, ABD Büyükelçiliğinde verilen
Ergenekon Brifingi ile ilgili olarak yayınlanan WikiLeaks belgelerinin araştırılarak alınması gereken
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/837)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Gerekçesini ekte sunduğumuz, ABD Büyükelçiliğinde verilen Ergenekon Brifingi ile ilgili olarak

yayınlanan WikiLeaks belgelerinin araştırılması 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) Aykut Erdoğdu (İstanbul)
3) Haydar Akar (Kocaeli)
4) Ali Sarıbaş (Çanakkale)
5) Ali Serindağ (Gaziantep)
6) Kamer Genç (Tunceli)
7) Kadir Gökmen Öğüt (İstanbul)
8) Ramazan Kerim Özkan (Burdur)
9) İhsan Özkes (İstanbul)
10) Recep Gürkan (Edirne)
11) Mehmet Şeker (Gaziantep)
12) Namık Havutça (Balıkesir)
13) Mahmut Tanal (İstanbul)
14) Ali Rıza Öztürk (Mersin)
15) Gürkut Acar (Antalya)
16) Mehmet Ali Ediboğlu (Hatay)
17) Ali İhsan Köktürk (Zonguldak)
18) Hülya Güven (İzmir)
19) Mustafa Serdar Soydan (Çanakkale)
20) Mehmet S. Kesimoğlu (Kırklareli)
21) Tanju Özcan (Bolu)
22) Selahattin Karaahmetoğlu (Giresun)
23) Ramis Topal (Amasya)
24) Osman Kaptan (Antalya)
25) İlhan Demiröz (Bursa)
Gerekçe:
28 Kasım 2010 tarihinde yayınlanmaya başlanan WikiLeaks belgeleri tüm dünyada şok etkisi

yaratmıştır. Yayınlanan bu belgelerde ABD'nin dünya ülkeleri ile olan ilişkileri hakkında detaylı
bilgiler verilmektedir. 28 Aralık 1966'dan 28 Şubat 2010 yılına kadar geçen süredeki toplam 251.287
adet ABD Dışişleri Bakanlığına ait yazışma yayınlanmıştır. Yayınlanan bu belgeler arasında 7.918
belgeyle Ankara Büyükelçiliği, Washington'dan sonra 2’nci sıradadır.
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Belgelerin yayınlanmasından sonra Beyaz Saraydan yapılan açıklamada belgelerin gerçek
olduğu kabul edilmiş, yazışmaların ABD'nin dış politikası anlamına gelmediği belirtilmiştir.
Açıklamada ayrıca ülke güvenliğini ilgilendiren belgeleri yayınlaması kınanmış, müttefiklerle
ilişkilerin bozulmaması dileği ifade edilmiştir. Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ise yapmış olduğu
açıklamada belgelerin ifşa edilmesinin uluslararası topluma yönelik bir saldırı olduğunu ifade etmiştir.
Clinton, ABD'li diplomatları da överek onlardan bekledikleri görevleri yerine getirdiklerinin altını
çizmiştir. İngiltere Savunma Bakanlığı da medya kuruluşlarına belgeler ile ilgili olarak bir açıklama
göndererek belgeler konusundaki hassasiyetini ifade etmiştir. İngiliz Savunma Bakanlığı basından,
açıklanan belgelerin yayınlanmasından önce kendilerinden tavsiye alınmasını istemişlerdir.

WikiLeaks belgelerinde geçen 24/11/2008 tarihli ve "Türkiye: Polis, Ergenekon incelemesindeki
perdeyi kaldırıyor." konu başlıklı ABD Ankara Büyükelçiliğinden Daniel O'Grady tarafından
gönderilen kriptoda Türk polisinin Ergenekon soruşturması ile ilgili olarak ABD Büyükelçiliğine 21
Kasım tarihinde ayrıntılı bir brifing verdiği belirtilmiştir. Aynı belgede Türk polislerinin yanı sıra
RA ve siyasi danışmanların da bulunduğu belirtilmektedir. Belgede ayrıca brifing veren polislerin
Ergenekon sanıklarını mahkûm ettirecek güçlü deliller bulundurdukları konusunda sunumun güçlü
olduğunu, yargının tutumundan çekindikleri ve de ABD hükümetinden açık veya zımni bir destek
bekledikleri belirtilmiştir.

02/06/2009 tarihli, Daniel O'Grady tarafından gönderilen diğer bir kriptoda ise Türk polisi
tarafından kendilerine 29 Mayıs tarihinde tekrar bir brifing verildiği, bu brifingde Türk polisinin
üçüncü bir Ergenekon iddianamesi hazırladıkları bilgisini verdiklerini belirtmektedir. Brifingi verenin
de kontrterörizm ve istihbarat birimlerinden Uluslararası İlişkiler ve Analiz Bölümü direktörü Ufuk
Ersoy Yavuz olduğu ifade edilmiştir.

Konuyla ilgili olarak daha önceden verilmiş olan soru önergesine İçişleri Bakanlığı tarafından
verilen 29 Mart 2012 tarihli cevapta “emniyet görevlileri tarafından brifing verilmediği” ifade
edilmiştir. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik yaptığı açıklamada ise brifingin olmadığını
beyan ederken "Bir emniyet yetkilisi kendiliğinden görüşmüş olabilir." ifadesini kullanmıştır.

Dünyada büyük tartışmalara yol açan WikiLeaks belgelerinde yukarıda bahsedilen konuların
ilgili gerçeklerin ortaya çıkarılması önem taşımaktadır. Ülke içerisinde gizli olarak yürütülen bir
soruşturmanın yabancı elçiliklere daha önceden ayrıntılı bir şekilde aktarılıp aktarılmadığının
araştırılması ülke güvenliği açısından önem taşımaktadır. 

Açıklanan bu nedenlerle Meclis araştırması açılması gerekmektedir
3.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 22 milletvekilinin, ev işçilerinin sorunlarının

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/838)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Türkiye'de ev işçilerinin güvencesiz iş gücünün ne kadar büyük bir kesimini oluşturduğunun

somut verilerle ve bilimsel bilgiye dayanarak tespit edilmesi, bu alandaki iş gücünün nicelik ve nitelik
olarak tanımlanması ve iş kazalarının istatistiklerinin çıkarılması, dünya örneklerinin incelenerek bu
alandaki sorunların yasal olarak nasıl çözüldüğünün raporlanması, bu konuda bu alanda çalışan
sendikaların ve kadın örgütlerinin de önerilerinin dikkate alınarak çözüm önerilerinin çıkarılması
için bir Meclis araştırma komisyonu açılması amacıyla Anayasa’nın 98'inci İç Tüzük’ün 104 ve
105'inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılması için gereğini arz ederiz.

1) Sebahat Tuncel (İstanbul)

2) Pervin Buldan (Iğdır)
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3) Hasip Kaplan (Şırnak)

4) Sırrı Sakık (Muş)

5) Murat Bozlak (Adana)

6) Halil Aksoy (Ağrı)

7) Ayla Akat Ata (Batman)

8) İdris Baluken (Bingöl)

9) Hüsamettin Zenderlioğlu (Bitlis)

10) Emine Ayna (Diyarbakır)

11) Nursel Aydoğan (Diyarbakır)

12) Altan Tan (Diyarbakır)

13) Adil Zozani (Hakkâri)

14) Esat Canan (Hakkâri)

15) Sırrı Süreyya Önder (İstanbul)

16) Mülkiye Birtane (Kars)

17) Erol Dora (Mardin)

18) Ertuğrul Kürkcü (Mersin)

19) Demir Çelik (Muş)

20) İbrahim Binici (Şanlıurfa)

21) Nazmi Gür (Van)

22) Özdal Üçer (Van)

23) Leyla Zana (Diyarbakır)

Gerekçe Özeti:

Dünyada derinleşen ekonomik kriz kapitalizmin her krizinde olduğu gibi en çok yoksulu,
emekçiyi ve işsizi vurmaktadır. Türkiye'de Hükûmetin ekonomide izlediği liberal politikalarla birlikte
işçi sınıfı giderek daha da güvencesiz, sağlıksız koşullara mahkûm edilmektedir. Bu kesim içerisinde
emeği çoğu zaman yok sayılan ve eşitsizliği daha da derin yaşayan ev işçileri ve ev eksenli çalışanlar
olmaktadır. Bu kişilerin neredeyse tamamı kadınlardır. Türkiye'de ne yazık ki evlerde temizlikçi,
bakıcı olarak ya da evde ayakkabı, çanta üretiminde çeşitli endüstri kolları için çalışan kadınların
çalışma hakları neredeyse yok durumda. Bu konuda devletin elinde, kaç kişinin çalıştığına, hangi
koşullarda çalıştığına dair hiçbir ulusal veri tabanı bulunmamaktadır. Ancak bu alanda çalışan İmece
Kadın Sendikasına göre bu sayı yüz binleri bulmaktadır. Neoliberal politikalar en çok da özel
politikalar gerektiren "dezavantajlı" olarak nitelendirebileceğimiz ev eksenli çalışan kadınları
vurmaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinden de beslenerek yoksulluk ve çalışma yaşamının
güvencesizliği, kuralsızlığı, olumsuz anlamda esnekliği kadınların emeğinin ucuz emek olarak, hatta
bedava emek olarak görülmesini getirmektedir. Türkiye'de ev eksenli çalışanlara dair hiçbir hukuki
düzenleme ve güvence bulunmamaktadır. Öncelikle “ev eksenli çalışma" ve "ev işçiliği"nin
kanunlarca tanımlanması gereklidir. “İsteğe bağlı sigorta” seçeneği sunulan bu kadınların çoğunun
aldığı ücretin düşüklüğü ve işlerinde sürekliliğinin olmadığı göz önünde bulunduğunda sorunu
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çözmediği ortadadır. Diğer yandan bu kadınların hiçbir güvencesi olmadığı için ölümlerle sonuçlanan
kazalar yaşamaktadırlar. Çalıştıkları evlerde yaşadıkları taciz, mobbing karşısında hukuken haklarını
aramaları ya da bu sorunu çözecek bir devlet kurumuna gidebilmeleri mevcut durumda olanaksız.
Diğer yandan, ev eksenli çalışanlarda meslek hastalığı olarak menisküs, bel ve boyun fıtığı, astım,
kas yırtılmaları, strese bağlı hastalıklar mevcuttur. Önlenebilir bu hastalıklar iş sağlığı ve güvenliği
önlemleri alınmamasından kaynaklanmaktadır. Tüm şirketler için geçerli olan denetim mekanizması
ev eksenli çalışma koşullarında uygulanmamaktadır. Çalışma şeklinden dolayı hiçbir iş standardı
olmaması ise diğer önemli bir sorundur.

ILO'nun 189 no.lu "Ev işçilerine insanca iş" sözleşmesinin Hükûmet tarafından onaylanarak iç
hukukun bu sözleşmeye göre düzenlenmesi sorunun çözümü için önemli bir adımdır. Fransa
örneğinde olduğu gibi, gündelikçi ev işçilerine ücret çeki uygulamasıyla sosyal güvence kapsamına
alınabilir. Fransa'da ev işçisine gazete bayisinden ya da marketten kolayca ulaşılabilecek ücret çekleri
ile ödeme yapılmaktadır. Bankalarda çek bozdurulurken işçi kayda da alınmış olmaktadır ve sigorta
primleri kesilmektedir. Ev işçilerinden sigorta primi kesilmemesinin sağlanması ve kesilmesi
engellenemiyorsa da sigorta primleri sembolik bir miktarda olmalıdır. Devlet daha önce defalarca
belli gruplar için prim teşvikleri yasası çıkarmıştır. Yine benzer bir yasa çıkarılarak, sistem oturuncaya
kadar, en az beş yıl boyunca ev işçilerinin sigorta primlerinin devlet tarafından genel bütçeden
karşılanması sağlanabilir.

Ev eksenli çalışma ne yazık ki klasik iş ve işçi tanımına uymadığı için yasal olarak hiçbir yeri
olmayan ve uygulamada bir standardı olmayan alan olarak durmaya devam etmektedir. Ev işçilerinin
güvencesiz iş gücünün ne kadar büyük bir kesimini oluşturduğunun somut verilerle ve bilimsel bilgiye
dayanarak tespit edilmesi, bu alandaki iş gücünün nicelik ve nitelik olarak tanımlanması ve iş
kazalarının istatistiklerinin çıkarılması, dünya örneklerinin incelenerek bu alandaki sorunların yasal
olarak nasıl çözüldüğünün raporlanması, bu alanda çalışan kadınların sorunlarının nasıl
çözülebileceği, kayıt altına alınmaları ve yaşadıkları sorunlarının nasıl çözülebileceğinin araştırılması
ve bu alanda çalışan sendika ve kadın örgütlerinin önerilerini de dikkate alarak çözüm önerilerinin
çıkarılması için bir Meclis araştırma komisyonu açılmasını öneriyoruz. 

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur. 

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

B) DUYURULAR

1.- Başkanlıkça, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu
ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerine
düşen birer üyelik için aday olmak isteyen siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerinin
yazılı olarak müracaat etmelerine ilişkin duyuru

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, İnsan Haklarını İnceleme ile
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonlarında siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerine
de birer üyelik düşmektedir. Bu komisyonlara aday olmak isteyen siyasi parti grubu mensubu
olmayan milletvekillerinin 3 Şubat 2014 pazartesi günü saat 18.00’e kadar Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkanlığına yazılı olarak müracaat etmelerini rica ediyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının iki tezkeresi vardır. Ayrı ayrı okutup oylarınıza
sunacağım.
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C.- TEZKERELER

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, İçişleri Komisyonu Başkanı ve Sinop Milletvekili
Mehmet Ersoy’un, Avrupa Birliği Konseyi Yunanistan Başkanlığı tarafından 16-17 Şubat 2014
tarihlerinde Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenlenecek olan Parlamento Adalet ve İçişleri
Komisyonları Başkanları Toplantısına katılmasına ilişkin tezkeresi (3/1366)

28/01/2011

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Avrupa Birliği Konseyi Yunanistan Başkanlığı tarafından 16-17 Şubat 2014 tarihlerinde
Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek olan Parlamento Adalet ve İçişleri Komisyonları
Başkanları Toplantısına İçişleri Komisyonu Başkanı ve Sinop Milletvekili Mehmet Ersoy'un katılımı
hususu, 28/3/1990 tarihli ve 3620 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin
Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 9'uncu maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine sunulur.

Cemil Çiçek

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Başkanı

BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

2.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil
Çiçek ve beraberindeki heyetin, 17-19 Şubat 2014 tarihleri arasında Tahran’da düzenlenecek olan
İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 9’uncu Genel Kuruluna katılmak üzere İran’a
ziyarette bulunmalarına ilişkin tezkeresi (3/1367)

24/01/2014

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Cemil Çiçek ve beraberindeki heyetin 17-19 Şubat
2014 tarihleri arasında Tahran'da düzenlenecek olan İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği
(İSİPAB) 9’uncu Genel Kuruluna katılmak üzere İran'a ziyarette bulunmaları hususu Türkiye Büyük
Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında 3620 sayılı Kanun'un 9’uncu maddesi
uyarınca Genel Kurulun tasviplerine sunulur.

Cemil Çiçek

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı

BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun İç Tüzük'ün 19'uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi
vardır. Okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım:
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VIII.- ÖNERİLER
A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
1.- AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma gün ve saatlerinin yeniden düzenlenmesine;

gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında bulunan 524
ve 532 sıra sayılı kanun tasarılarının bu kısmın 4 ve 8’inci sıralarına alınmasına ve diğer işlerin
sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; 28 Ocak 2014 ile 4 Şubat 2014 Salı günlerindeki
birleşimlerinde sözlü soruların görüşülmemesine; 524 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın İç Tüzük’ün
91’inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin önerisi 

28/1/2014
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulu 28.01.2014 Salı günü (bugün) toplanamadığından, İç Tüzük’ün 19’uncu
maddesi gereğince, grubumuzun aşağıdaki önerisinin Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim.

Mihrimah Belma Satır

İstanbul

AK PARTİ Grup Başkan Vekili

Öneri:

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında bulunan
524 ve 532 sıra sayılı kanun tasarılarının bu kısmın 4 ve 8’inci sıralarına alınması, diğer işlerin
sırasının buna göre teselsül ettirilmesi,

Genel Kurulun;

28 Ocak 2014 ile 04 Şubat 2014 Salı günkü (bugün) birleşimlerinde sözlü soruların
görüşülmemesi;

Haftalık çalışma günlerinin dışında 31 Ocak 2014 ile 1, 2 ve 3 Şubat 2014 Cuma, Cumartesi,
Pazar ve Pazartesi günleri saat 14.00'te toplanarak, bu birleşimlerinde Gündemin "Kanun Tasarı ve
Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında yer alan işlerin görüşülmesi;

28 Ocak 2014 Salı günkü (bugün) birleşiminde 380 sıra sayılı Kanun Tasarısı’na kadar olan
işlerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar,

29 Ocak 2014 Çarşamba günkü birleşiminde 63 sıra sayılı Kanun Tasarısı’na kadar olan işlerin
görüşmelerinin tamamlanmasına kadar,

30 Ocak 2014 Perşembe günkü birleşiminde 162 sıra sayılı Kanun Tasarısı’na kadar olan işlerin
görüşmelerinin tamamlanmasına kadar,

31 Ocak 2014 Cuma günkü birleşiminde 335 sıra sayılı Kanun Tasarısı’na kadar olan işlerin
görüşmelerinin tamamlanmasına kadar,

1 Şubat 2014 Cumartesi günkü birleşiminde 230 sıra sayılı Kanun Tasarısı’na kadar olan işlerin
görüşmelerinin tamamlanmasına kadar,

2 Şubat 2014 Pazar günkü birleşiminde 403 sıra sayılı Kanun Tasarısı’na kadar olan işlerin
görüşmelerinin tamamlanmasına kadar,

3 Şubat 2014 Pazartesi günkü birleşiminde 56 sıra sayılı Kanun Tasarısı’na kadar olan işlerin
görüşmelerinin tamamlanmasına kadar,

– 60 –

murat 37–39

TBMM B: 53 28 . 1 . 2014 O: 1



Yukarıda belirtilen birleşimlerde gece 24.00'te günlük programın tamamlanamaması hâlinde
günlük programın tamamlanmasına kadar, 

çalışmalarını sürdürmesi;

524 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı’nın İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak
görüşülmesi ve bölümlerinin ekteki cetveldeki şekliyle olması,

önerilmiştir.

524 Sıra Sayılı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/796)

Bölümler Bölüm Maddeleri Bölümdeki Madde 

Sayısı

1. Bölüm 1 ila 30’uncu maddeler 30

2. Bölüm 31 ila 55’inci maddeler 25

3. Bölüm 56 ila 83’üncü maddeler 28

4. Bölüm 84 ila 101’inci maddeler 18

5. Bölüm 102 ila 125’inci maddeler 25

(Geçici 1’inci madde dâhil)

Toplam Madde Sayısı 126

BAŞKAN – Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu önerisi lehinde ilk konuşmacı Mehmet Doğan
Kubat, İstanbul Milletvekili.

Buyurun Sayın Kubat. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
MEHMET DOĞAN KUBAT (İstanbul) – Sayın Başkanım, çok değerli milletvekili

arkadaşlarım; grubumuzun vermiş olduğu öneri hakkında söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce
heyetinizi saygılarımla selamlarım.

Değerli arkadaşlar, grup önerimizle Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu hafta çalışma gün ve
saatlerinde değişiklikler getirilmekte ve önümüzdeki pazartesi gününe kadar Meclisin çalışması
önerilmektedir. 

Kanun tasarı ve teklifleri bölümünde, kamuoyunda da bilindiği ve beklendiği gibi, 524 sıra sayılı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı’nın bugün gündeme alınarak
görüşmelerine başlanması önerilmektedir. 

Bu kanun oldukça kapsamlı bir kanundur. 5 bölüm hâlinde görüşülmesi önerilmekte, toplam
126 maddedir.

Değerli arkadaşlar, bilindiği üzere, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız toplumumuzun
dezavantajlı kesimlerine ve diğer kişilere sunduğu hizmet ve yardımların yurt içinde ve yurt dışında
daha etkin ve verimli olarak yürütülmesi ve kesintisizliğinin devam ettirilmesi amacıyla bu kanunda
oldukça yararlı düzenlemeler önermiştir. İnşallah bugün bu görüşmelere başlayacağız. 
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Öte yandan, kanun tasarısında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda da bir kısım önemli, usule
ilişkin özellikle, usulün hızlandırılmasına yönelik düzenlemeler getirilmiştir. Şikâyet inceleme süresi
ve bunu takip eden yargılama aşamasının hızlandırılması, şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularının
hak arama amacı dışındaki saiklerle yapılmasının önlenmesi ve gerek ihale aşamasında gerekse
sözleşmenin yürütülmesi aşamasında işlerin gereği gibi tamamlanmasını güçlendiren ve hukuki
ihtilaflara yol açan aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesine yönelik bir kısım sıkıntıların
çözülmesine yönelik de öneriler vardır. 

Bunun dışında, yine, özellikle kara yolu… Ulaştırma Bakanlığının bünyesindeki kurumların
görev ve yetkilerini düzenleyen kanunlarda önemli değişiklikler önerilmektedir. Bunlardan en
önemlilerinden birisi değerli arkadaşlarım -kamuoyunda speküle ediliyor- özellikle İnternet
Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele
Edilmesi Hakkında Kanun’da yapılan değişiklik gerçekten önemli bir değişikliktir. Bu değişiklik
yeri geldiği zaman, değerli katkılarla, muhalefetimizin de katkılarıyla, grupların katkısıyla daha da
zenginleştirilecek, olgunlaştırılacaktır. Ama, şu aşamada çok kısa olarak şunu söylüyorum değerli
arkadaşlar: Bu 5651 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesi ve buna eklenen 9/A maddesi, kişilik haklarının
ihlaline yönelik İnternet ortamında yapılan yayınlardan dolayı mağdurun haklarını korumaya yönelik
bir düzenlemedir. Yani burada korunan, mağdurun kişilik haklarıdır, onu ihlal edenlere de itiraz hakkı
tanınmıştır. Yani burada özellikle 9/A maddesinde özel hayatın gizliliğine yönelik olarak getirilen
düzenleme son derece yerindedir. 

Burada kastedilen, değerli arkadaşlar, teknolojinin bugün geliştiği ve ulaştığı nokta özellikle
dikkate alınırsa ses ve görüntülerin artık on dakikada, beş dakikada bilgisayarda en basit programlarla
bile montajlama suretiyle, farklılaştırılmak suretiyle, hiç alakası olmayan bir sesin dönüştürülmek
suretiyle, görüntülerin montajlanmak suretiyle İnternet’e pervasızca bir kısım insanlara yönelik kara
propaganda yapmak amacıyla yerleştirildiğini ve hâlen bunların devam ettiğini de görüyoruz. İşte,
burada mağdur olan kişinin başvurusu üzerine TİB’in idari yoldan erişim sağlayıcısına başvurmak
suretiyle -ve çok kısa bir sürede olması da işin özelliğinden kaynaklanan bir durumdur- dört saat
içerisinde bunun kaldırttırılması, gecikmesinde sakınca varsa da resen bunun kaldırttırılması ancak
buna rağmen bu başvuruda bulunan mağdurun yani o özel hayatına ilişkin mesela, kişinin çok özel
görüntülerinin yayınlanması, onun kamuoyunda küçük düşürülmesine yönelik özel hayatına ilişkin
bir kısım görüntülerin yayınlanması hâlinde bu kişinin mağduriyetinin anında giderilmesi lazım. İşte,
bu dört saat içerisinde idareye verilen kaldırma yetkisi bunun peşinde aynı mağdura mahkemeye de
başvurarak bu haklılığını devam ettirmesi ama öte yandan bu siteden bunun kaldırılmasına karar
verildikten sonra o siteye o yayını koyan kişi eğer gerçekten doğru bir iş yaptığını düşünen gerçek
veya tüzel bir kişiyse, “fake” hesap değilse, uydurma hesaplarla birilerini tuzağa düşürmek için bir
site kurmamışsa o kişiye de “Sen de çık, bu sulh ceza mahkemesinin engelleme kararına karşı
kardeşim itiraz et…” Yani, mağdura ispat yükümlülüğü vermiyoruz, bu siteden içerik çıkarıldıktan
sonra “Bu sitede bu içerik kalması lazım. Bu, hukuka uygun.” diyen site sahibine biz bu ispat külfetini
yükledik. Çok yerinde ve doğru bir düzenlemedir.

OKTAY VURAL (İzmir) - Mahkeme alsın kararı.

MEHMET DOĞAN KUBAT (Devamla) – Mahkeme de verecek Başkanım. Yirmi dört saat
içinde zaten mecbur bırakılıyor. 

OKTAY VURAL (İzmir) – İlkini mahkeme versin. Olur mu ya!
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MEHMET DOĞAN KUBAT (Devamla) – Yani, kişi, sulh ceza mahkemesine de yirmi dört saat
içerisinde mağdur başvuracak, kırk sekiz saat içerisinde sulh…

Başkanım, idari yoldan bu diğer, idarenin değişik kurumlarında da buna benzer gecikmesinde
sakınca olan hâllerde kaldırılır.

OKTAY VURAL (İzmir) – İstihbaratçı birisi…
MEHMET DOĞAN KUBAT (Devamla) – Ha, yanlışsa şu var, çok basit; yirmi dört saat sonra

mahkeme der ki: “Ey idare, senin verdiğin karar yanlış, kaldırıyorum.” 
Bu konuyu fazla tartışmayacağım değerli arkadaşlarım çünkü bugün inşallah bu kanunun tümünü

ve birinci bölümünü görüşmeyi planlıyoruz. O maddeler geldiği zaman da derinlemesine inşallah
-muhalefetimizin de katkılarıyla- bu katkılar verilecektir. 

Ben getirilen kanuni düzenlemenin ülkemize ve milletimize faydalı olmasını, yararlar getirmesini
diliyor, önerimize desteklerinizi bekliyor, yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. (AK PARTİ
sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu önerisi aleyhinde ilk konuşmacı, İstanbul Milletvekili Mehmet

Akif Hamzaçebi.
Buyurun Sayın Hamzaçebi. (CHP sıralarından alkışlar)
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Adalet ve

Kalkınma Partisi grup önerisi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz aldım. Bu vesileyle
gündeme ilişkin bir değerlendirme yapmak istiyorum. 

Sayın Başbakan geçen hafta “Yaşadığımız bu fetret de geçer.” dedi. Fetret yani hükûmet gücünün
zayıfladığı bir döneme işaret ediyor Sayın Başbakan, bir diğer ifadeyle yönetim boşluğu. Sayın
Başbakan iktidarının on ikinci yılında Türkiye’de Hükûmetin gücünün zayıfladığını, Hükûmetin bir
fetrete girdiğini ifade ediyor. Normal olarak, insan haklarına saygılı, demokratik bir devlette
hükûmetin gücünün azalması iyi bir şey değildir, hiç kimse bunu arzu etmez, bundan hiç kimse
kazançlı çıkmaz. Ancak gerçekte zayıflayan, hükûmetin, devletin, devleti devlet, demokrasiyi
demokrasi yapan kurumların, örneğin kuvvetler ayrılığının gücü mü yoksa Sayın Başbakanın yargı
üzerinde demokrasi dışı bir tutumla hâkim olduğunu zannettiği, sahibi olduğu o gücün azalması mı?
Sayın Başbakan hangisinden şikâyet ediyor, bu, önemli bir nokta.

“Şu anda Türkiye’de durum nedir?” dense, bir cümleyle şöyle özetleyebiliriz: Hukuk devleti
yolsuzluklara darbe vuracağına, yolsuzluklar, yolsuzluk iddiaları hukuk devletine darbe vurmuştur.
Evet, Türkiye’de gerçekten bir fetret vardır, Hükûmet gücünün zayıflaması diye bir şey söz konusu
edilebilir ama devletin gücünün zayıflaması söz konusu edilebilir ancak bu, Hükûmetin kuvvetler
ayrılığı ilkesine saldırısından kaynaklanan bir durumdur. 

2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisini kurduğunuzda, adalet devleti için yola çıktığınızı
söylemiştiniz. 2002’de bu iddiayla iktidar oldunuz. İktidarınızın on ikinci yılında adaletin değil
zulmün, baskının yönetimini kurdunuz. İktidar olduğunuzda zamanın Genelkurmay Başkanıyla
görüşebilmek için Amerikalı dostlarınızdan yardım isterken, iktidarınızın onuncu yılında, yıllarca
birlikte çalıştığınız Genelkurmay Başkanını hapse göndermekten çekinmediniz. 2002 seçimlerine
Avrupa Birliğine tam üyelik projesiyle girdiniz ve 17 Aralık 2004 tarihinde Avrupa Birliğinden bir
üyelik müzakere takvimi alındı. Ankara’da güpegündüz havai fişekler atıldı, malum basın “On yıl
sonra Avrupa Birliğine tam üyeyiz, merhaba Avrupa” manşetleri attı. Gerçekte alınan tam üyelik
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değildi tabii, ikinci sınıf üyelikti ama bu kısmı halktan saklandı. Öyle olsa dahi o 17 Aralık 2004
tarihinden tam dokuz yıl sonra, onun dokuzuncu yıl dönümünde Türkiye’de 17 Aralık 2013 tarihinde
büyük bir yolsuzluk ve rüşvet iddiası ortaya konuldu. Ortaya çıktı ki Hükûmetiniz tarih aldığı,
müzakere takvimi aldığı Avrupa Birliğinden tarih aldığı günün tam dokuz yıl sonrasında Avrupa
Birliğine tam üyelikte değil ama yolsuzluk ve rüşvet iddiaları konusunda büyük bir mesafe aldı. 17
Aralık 2004 tarihinde zirveye çıkan Avrupa Birliğine tam üyelikteki toplumsal destek bugün itibarıyla
yerlerde sürünüyor. 

Sonra, 2007 seçimlerine doğru bir Cumhurbaşkanı seçimi krizi yaşadık. 2007 seçimlerine
Müslüman Cumhurbaşkanı projesiyle girdiniz, sanki daha önceki Cumhurbaşkanları inançlı kişiler
değil, Müslüman kişiler değilmiş gibi onlara saygısızlık yaparak. Hatta bir de “sivil anayasa” lafı edip
sivil anayasa konusunda anayasa profesörlerine bir anayasa bile sipariş etmiştiniz. Kasım 2007
seçimlerinden sonra Avrupa Birliği projesi rafa kalktı. Esasen Sayın Başbakanın, Hükûmetin niyeti
Avrupa Birliğine tam üyelik değil, Avrupa Birliğine tam üyelik gibi bir projeyi arkasına alarak, buna
yaslanarak, oradan aldığı güçle kendisine muhalif zannettiği sadece orduyu değil, yargıyı,
üniversiteleri, medyayı, sivil toplumu ve aydınları susturmaktı. Avrupa Birliğine yaslanarak Türkiye'yi
darbelerden, darbecilerden temizliyoruz görüntüsü altında Ergenekon, Balyoz, Oda TV, askerî casusluk
ve daha birçok davayla biraz önce saydığım kurumlara büyük hasarlar verdiniz. Şimdi diyorsunuz ki:
“İçeride çok sayıda günahsız var.” Evet, çok sayıda günahsız insan var ama size nasıl inanacağız?

Sonra, Sayın Başbakan bir grup konuşmasında “İnsanımıza iki yüz yıldır bir hayat tarzı
dayatılıyor.” diyerek yenilikçi padişahlara bile tahammülü olmadığını gösterdi. Kongrelerde, Büyük
Şair Sezai Karakoç’un muhteşem şiirlerinden okudunuz. Keşke, onun Mona Roza’sını da aynı
içtenlikle okuyabilseydiniz. Keşke, Cemal Süreya’nın da bir şiirini, örneğin Göçebe’sini yine aynı
içtenlikle okuyabilseydiniz. 

Seçimlerden, referandumlardan sonra balkon konuşmaları yaptınız. Keşke, o balkon
konuşmalarını kazanılmış bir zaferin verdiği mağruriyet  ya da diğerlerini yenmenin verdiği ürkütücü
bir keyif ifadesiyle yapmasaydınız. Keşke, o balkon konuşmalarında tevazuyu hissettirebilseydiniz;
kucaklaşmayı, barışmayı hissettirebilseydiniz. Keşke, siyasi yaşamınızı mağduriyet böbürlenmesi
ve rövanş ihtirası üzerine kurmasaydınız ve o balkon konuşmalarındaki barış mesajlarını balkondan
indikten sonra unutmasaydınız. Maalesef, sizin konuştuğunuz o balkonlar kucaklaşmanın, barışın,
özgürlüğün sembolleri değil, Sezai Karakoç’un bir şiirindeki gibi acının, ölümün sembolleri oldu. 

Sonra, Ege’de bir kasabada balkonda ayakkabı kutusunu gösteren bir kadından ürktünüz. Size
nasıl inanacağız? 

6 kişinin hayatını kaybettiği, 11 vatandaşımızın gözünün çıktığı, binlerce vatandaşımızın
yaralandığı Gezi olaylarında talimatınızla hareket eden polisleri “Destan yazdınız.” diye överken 17
Aralıktan sonra savcının talimatıyla görev yaptılar diye cezalandırdınız. Ne oldu da bu kış kıyamette
binlerce polisi sorgusuz sualsiz tayin ettiniz? Destan yazarken iyi, ucu size dokunan soruşturmalarda
görev yapınca kötü. Size nasıl inanacağız?

Gezi olaylarında otelinin kapılarını biber gazından kaçan sığınmacılara kapatmadı diye bir
holdingi vergi denetimine aldınız, ceza üstüne ceza yağdırıyorsunuz. Çağdaş Yaşamı Destekleme
Derneği sizin düşüncenizde değil diye, cenazelere gönderdiği çelenk nedeniyle aldığı bağışlar için,
onu iktisadi işletme kabul edip kurumlar vergisi istediniz. Öte yandan, İran’la ilişkilerden
kaynaklanan yasa dışı kazançların meşrulaştırılması için Varlık Barışı Kanunu’nu çıkardınız. Size
nasıl inanacağız? 

– 64 –

murat 50–54

TBMM B: 53 28 . 1 . 2014 O: 1



Dün dindarlıklarından şüphe etmediğiniz, “muhterem” sıfatıyla andığınız, “Bir emri olur mu
acaba?” diye kendisine sorduğunuz, beraber namaz kıldığınız insanları bugün sahte peygamberlikle
suçluyorsunuz. Size nasıl inanacağız?

Hukuk yerine “günah” kavramından hareket ederek yasalar çıkardınız. Cumhuriyetin kurucu
önderlerini ayyaşlıkla suçladınız. Hukuksuz Ergenekon, Balyoz ve diğer davaların savcılığına
soyundunuz. Bu davalardaki hukuksuzluğa dikkat çekmek için “Bu davaların avukatıyız.” diyen
Cumhuriyet Halk Partisini darbecileri korumak, kollamakla suçladınız. 17 Aralık 2013’ten sonra ise
soruşturmalar size yönelince hukuku hatırladınız, masumiyet karinesini ve adil yargılanma hakkını
hatırladınız; bunlara sıkı sıkıya sarıldınız. Size nasıl inanacağız?

Dün “Bu Hükûmet sayesinde ekonomide işler iyi gidiyor, ekonomide istikrar var.” diyen
TÜSİAD Başkanını överken, dolar 2,4 liraya doğru gidince dikkatli cümlelerle Hükûmete
tavsiyelerde bulunan TÜSİAD Başkanını vatan hainliğiyle suçladınız. Sizi överken vatansever, sizi
eleştirirken vatan haini. Size nasıl inanacağız?

17 Aralıktan sonra sizin bir öz eleştiri yapıp, hatalarınızdan pişmanlık duyup demokratik bir
çizgiye gelmiş olmanızı arzu ederdik, size inanmak, güvenmek isterdik, sizden demokratik atılımlar
beklemek isterdik, onların Türkiye'nin gündemine gelmesini isterdik ama siz bütün güven köprülerini,
demokrasinin bütün kurumlarını birer birer yıkıyorsunuz, yok ediyorsunuz.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ederim. 

Adalet ve Kalkınma Partisi grup önerisi lehinde olmak üzere ikinci konuşmacı Muş Milletvekili
Sırrı Sakık.

Buyurun Sayın Sakık. (BDP sıralarından alkışlar) 

SIRRI SAKIK (Muş) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Görev dağılımı olduğunda hep de söylüyoruz, bize hep böyle lehte düşüyor. Biz de gerçekten bu
süreçte yani bir torba yasası yeniden görüşülecek ama bu torba yasasında özgürlükleri beklerken
Hükûmet kendi gündemini Parlamentoya taşıyor. Oysaki Türkiye’nin temel sorunlarıyla yüzleşmeden
bu ülkede özgürlükleri hayata geçirme şansımızın olmadığını hep söylüyoruz. 

Birkaç gündür Türkiye’nin dört bir tarafında yani Kayseri’den tutun Sivas’a kadar, onlarca insan
trafik kazasında yaşamını yitiriyor. Yani ilkel bir ülkenin tablosuyla karşı karşıyayız. Kayseri’de 21
insan yaşamını yitiriyor, 29 insan ağır yaralanıyor ve bunları nasıl bir geçiştirmeyle geçiştirdiğimizi
hep birlikte görüyoruz. Aynı şey işte, dün Sivas’ta oldu. Yine, bu ülkede refahın bu kadar üst düzeyde
olduğunu söyleyenlere sesleniyorum. Bu ulaşım araçlarıyla, bu ulaşımla dünyanın neresinde can
güvenliğini sağlayabilirsiniz? Yaşamını yitirenlere tekrar Allah’tan rahmet diliyoruz, ailelerine sabır
diliyoruz, yaralılara acil şifalar diliyoruz ama Parlamentoyu da göreve davet ediyoruz. Yani burada
hiç mi bizim kusurumuz, günahımız yok? Ve bakın, bu kadar insan yaşamını yitiriyor. Bu Parlamento
alelacele bir toplantı yaparak bir araştırma önergesi, bir araştırma kurulu oluşturabilir. Nerede kusur
var, nerede eksikliğimiz var,  ya, bu insanlar yaşamını yitiriyor, bununla ilgili bir çaba içerisinde
değiliz. Bilinen, klasik sözcüklerle, başsağlıklarıyla bu işi geçiştirmeye çalışıyoruz. Ben derhâl,
Parlamentonun bu konuda duyarlı olması, gerçekten bir komisyon oluşturması ve bu komisyonun
gidip bu olay yerinde incelemeler yapması gerektiğini, bir an önce yapması gerektiğini düşünüyorum. 

– 65 –

murat 54–57

TBMM B: 53 28 . 1 . 2014 O: 1



İkincisi, sevgili arkadaşlar, biz özgürlüklerden ve demokrasiden bahsediyoruz ama eğer siz
bugün yaşanan bu tablonun özgürlüklerle bir bağının olmadığını düşünüyorsanız, bu tablolarla hep
karşı karşıya kalacağız. Bu mevcut Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Kanunu bu süreçte aynı şekilde
devam ederse özgürlüklerden bahsedemeyiz. Eğer siz özel yetkili mahkemeleri lağvetmezseniz, özel
savcıları, bunların görevlerine son vermezseniz Balyoz’da olduğu gibi, Ergenekon’da olduğu gibi,
KCK’de olduğu gibi haksız tutuklamalar, haksız cezalarla karşı karşıya kalırsınız. Bunları hep
söyledik ve hepsini de seslendirdik.

Terörle Mücadele Yasası’ndan dolayı binlerce insan mağdurdur ve bu ülkenin mağdurlarıdır.
Sadece bugünkü özel yetkili mahkemelerin bir mağduriyeti değil, cumhuriyetin kuruluşundan bugüne
kadar, evet, farklı hukuklarla yönetildiğimiz için bu ülkede çok ağır bedeller ödendi. Burada kimin
eli kimin cebinde belli değil.

Bakın, son günlerde ülke tetiklenmek isteniyor. Ülkede farklı seçim sürecine girmek için her
tarafta tezgâhların nasıl bir şekilde örgütlendiğine tanıklık ediyoruz. Ben buradan sesleniyorum:
İstanbul’da Milliyetçi Hareket Partisinin üyesine olan saldırıyı bir an önce Hükûmet açığa
çıkarmalıdır. Kim, nerede, nasıl yaptıysa bir an önce bunu ortaya çıkarmak Hükûmetin görevidir.
Çünkü bizim de bilgilerimiz var, biz de bilgi sahibiyiz. Bir an önce Hükûmeti bu konuda çıkıp bizi
bilgilendirmeye, ellerindeki doneleri bizimle paylaşmaya davet ediyoruz.

Üçüncüsü, birçok siyasi partiye karşı nasıl bir sürecin başladığına da, bu konuda buna da tanıklık
ediyoruz. 

Biz BDP olarak açık ve net olarak söylüyoruz: Sevgili arkadaşlar, biz bir seçim yaşıyoruz, bu
seçim sürecinde birbirimizle yarışacağız ama hiçbir parti diğer partinin düşmanı değil. Düşmanlıklar
üzerinde siyaseti dizayn etmedik, etmeyeceğiz de. Ama ne yazık ki bazı köşe yazarlarına bugün
baktım, ağızlarından kan fışkırıyor. Bu İstanbul’daki olayı BDP’ye mal etmek, Kürtlere mal etmek
için ulu orta yalanlar söylemeye çalışıyorlar çünkü gerçekten bu ülkeyi germeye çalışıyorlar, bu
ülkede kandan yeniden kanunlar yaratarak ve siyaseti böyle dizayn etmeye çalışıyorlar.

Geçmişten bugüne kadar söyledik. Bakın, dün yine gazetelerde vardı. Bundan beş altı yıl önce
belediye otobüslerine molotof atılıyor, insanlar yaşamını yitiriyor ve orada motosikletle bir molotof
atıp kaçan birini yakalıyor güvenlik güçleri. Aradan birkaç gün geçmesine rağmen, yakalanan şahıs
açık ve net olarak bağırıyor: “Ben MİT elemanıyım. MİT beni görevlendirdi.” Biz, onlarca kez burada
seslendirmemize rağmen bunlar araştırılmadı ve en son yargıya intikal eden olay şu: MİT, evet, resmî
bir yazı gönderiyor, “Bu bizim elemanımızdır.” diyor. Şimdi, bir ülkede MİT’in görevi masum
insanları katletmek midir, halkları karşı karşıya getirmek midir? Şimdi, dün gazetelere yansıyan olay
da budur. Bunun üzerine gitmeliyiz. Eğer bir MİT elemanı çıkıp bir yere, belediye otobüsüne veyahut
da herhangi bir yere molotof atıyorsa bin kez düşünmemiz gerekir. Ama ne hikmetse Hükûmetin bu
konuda bir küçük araştırması bile yok.

Ne yapıyorsunuz sizler? Kendi aranızda, oturuyorsunuz, bir hukuk oluşturuyorsunuz. Ne
yapıyorsunuz siz? Bakın, son iki dönemdir, 2007 ve bugün, bu süre içerisinde, biz, bütün çabalarımıza
rağmen, sizi adalete, hukuka, eşitliğe davet ettik ama bunların gereğini yapmadınız. Bu torba
kanununda Siyasi Partiler Yasası, seçim kanunu da olabilirdi ama yok. Bu torba kanunda adaletsiz
bir şekilde, bakın, 1 katrilyon 392 trilyon 332 milyar lira para almışsınız. Siz üç parti -bir daha
söylüyorum, ey halkımız duyun- 1 katrilyon 392 trilyon 332 milyar lira; Adalet ve Kalkınma Partisi,
Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi hazineden bu kadar para almıştır. Bu paralar
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nereye gitti? Bu paraları aldınız, ne yaptınız? Şimdi, halkımız bunları bilmiyor ama kendiniz bir
araya geldiğinizde çok rahat bir şekilde uzlaşıp, oturup konuşup kendi aranızda hazinenin malını
mülkünü babanızın çiftliği gibi değerlendiriyorsunuz ve ondan sonra çıkıp dürüstlükten ve adaletten,
eşitlikten ve hakkaniyetten bahsediyorsunuz. Bunun neresi adalet, neresi eşitlik, neresi kardeşlik?
Yani siz, üç parti bu ülkenin beyazları mısınız? Siz bu kadar parayla ne yaptınız? Bu kadar parayla,
bu halkın hazinesinden bu paraları alıp da bu halka ne vadettiniz, ne sundunuz? Hiçbir şey
sunmadınız. O vesileyle, bizim bir bütün olarak…

Halk sizi bilmelidir, sizin nasıl kandan kanunlar çıkardığınızı, sizin nasıl demokrasiyi
katlettiğinizi, sizin hazineyi nasıl yönettiğinizi bu halk bilebilmelidir. Biz bunu söylüyoruz. Adaletli
olmalısınız. Adaletli olmak bu Parlamentodan geçer. Eğer bu Parlamentoda adalet ve hukuk yoksa,
bu Parlamento kendi içinde adaleti ve hukuku hayata geçiremiyorsa halka adalet vadedemez ve adalet
götüremez. 

Şimdi, size söylüyoruz: Süreç yakındır, bu mağduriyetin bir an önce ortadan kaldırılması gerekir.
Sadece Barış ve Demokrasi Partisinin hazineden pay almasıyla bu adaletsizliği ortadan
kaldıramazsınız, diğer siyasi partileri de kollayıp korumalısınız, o siyasi partileri başka holdinglerin
kapılarında dilenci konumuna getirmemelisiniz ve adaletli bir seçim sistemiyle siz bu ülkede halkın
iradesine saygılı olmalısınız. 

Sayın Başbakan da çıkıp bu kürsüde zaman zaman “Halkın iradesine saygı gösterin.” diyor ve
siz de aynı şeyi söylüyorsunuz. Biz de sizi halkın iradesine saygı duymaya, adaletli olmaya ve bir an
önce bu ülkede özgürlükleri hayata geçirip… Yani hep birlikte özgürlüklerle geleceğimizi birlikte inşa
edebileceğimizi düşünüyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

SIRRI SAKIK (Devamla) - Sizin bu dönem aldığınız para 177 trilyon, CHP’nin 92 trilyon,
MHP’nin 46 trilyon…

MEHMET DOMAÇ (İstanbul) – “Yasalara göre” diye ilave et, yanlış anlamasın vatandaş.

SIRRI SAKIK (Devamla) – Nasıl?

MEHMET DOMAÇ (İstanbul) – Yasalara göre aldık parayı.

BAŞKAN – Karşılıklı konuşmayın lütfen.

SIRRI SAKIK (Devamla) – Aranızda kendinize göre bir yasal düzenleme yaptınız.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Yasalara uyduruyorlar.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Yasaları burası yapıyor zaten, doğru söylüyor.

SIRRI SAKIK (Devamla) – Yani siz yasalara hileyle yaklaşırsanız yapacağınız bu. (BDP
sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Sayın Sakık, teşekkür ederim. 

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu önerisi aleyhinde ikinci konuşmacı Süleyman Nevzat
Korkmaz, Isparta Milletvekili. (MHP sıralarından alkışlar)

Buyurun Sayın Korkmaz. 

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce Meclisi saygıyla
selamlıyorum. Adalet ve Kalkınma Partisinin vermiş olduğu grup önerisi aleyhinde Milliyetçi Hareket
Partisinin görüşlerini açıklamak üzere huzurlarınızdayım.
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Değerli milletvekilleri, geçtiğimiz pazar günü İstanbul Esenyurt Milliyetçi Hareket Partisi Seçim
Bürosu, bir grup millet ve devlet düşmanlarının silahlı saldırısına uğramış, Cengiz Yücel Akyıldız
Bey şehit edilmiş, 5 ülkücü kardeşimiz de yaralanmıştır. Milliyetçi Hareket Partisinin bu kutlu davaya
kurban verdiği son şehidimizdir Cengiz Akyıldız. Türk milleti ve devleti için karanlık emeller
besleyen güçler, bu değerlerin önünde kırk dört yıldır dimdik duran Milliyetçi Hareket Partisini hedef
almıştır. İstedikleri, Milliyetçi Hareket Partisini ve ülkücü hareketi yıldırmak, vatana ve milletine
adanmışlıktan alıkoymaktır. Bu güçler kırk dört yıldır teyakkuzdadır, kırk dört yıldır saldırıdadır.
Milliyetçi Hareket Partisi, kurulduğu günden beri, bu kan içici, asalak, emperyalist güçlerin piyonu
olmuş terör odaklarına karşı dimdik duruşunu bozmamıştır, bozmayacaktır. Yusufiyeli Cengiz’den
sonra arkada binlerce Cengizlerimiz, Fatihlerimiz, Yavuzlarımız, Alparslanlarımız, Asenalarımız
hazırdır. Bu vatana, millete adanmış ordu karşısında ne yapacaksınız? Her birimizi bir bir mi
kıracaksınız? Milliyetçi Hareket Partisi, bir vatandaşının burnunun kanamaması için sağduyusunu
sabırla muhafaza edecektir. Çünkü, Milliyetçi Hareket Partisi, kaybedecek bir insanı olmadığını
bilmekte, kardeşliğimizin her şeyin üstünde olduğuna inanmaktadır. Terörü bir siyaset malzemesi
gören şer güçlere söyleyeceğimiz odur ki: Atılan kurşun Milliyetçi Hareket Partisini değil bu ülkenin
huzurunu ve demokrasisini vurmuştur. Hükûmet bu saldırganları mutlaka ortaya çıkarmalıdır.

Değerli milletvekilleri, bu yürek kanatan kaybımız kadar bir acı daha vardır ki o da milletin
parasıyla yayın yapan yayıncı kuruluşların, bazı yayıncı kuruluşların sessiz ve ilgisiz kalmasıdır.
Hele hele Hükûmet sözcüsünün bu meseleyi basitleştirerek ve âdeta bir sokak kavgası mertebesine
indirmek gayretleri, sorumsuzluktur, saygısızlıktır.

Milliyetçi Hareket Partisi, kırk dört yıldır devletinin ve milletinin hep yanındadır, tarafındadır.
Silahla saldıran taraflar ise devlet ve millet düşmanlarıdır. Bunu bile söylemekten âcizdir Hükûmet
sözcüsü. Medyanın bu suskunluğu, Hükûmetin bu yanlış yönlendirmeleri, Türk milleti ve Milliyetçi
Hareket Partisi tarafından not edilmiştir. Biz, merhum Cengiz Akyıldız’ın terörist, karanlık güçlerce
şehit edildiğini düşünüyoruz ama suskun kalan medya, olaya ciddiyetsiz yaklaşan Hükûmet, bu
tavırlarıyla şehit Akyıldız’ı bir kez daha katletmiştir.

Şehir eşkıyalığı, Hükûmetin âcizliği yüzünden almış başını gitmiştir. Tüm uyarılarımız havada
kalmıştır. Olan, millete ve yusuf yüzlü Cengizlere olmaktadır. Bunun hesabı kanun önünde mutlaka
sorulacak ve müsebbipleri mutlaka cezalandırılacaktır. Şehidimize Allah’tan rahmet diliyoruz.
“Mekânı, Peygamber Efendimiz’in hemen yanındaki şehitlerimizin yanı olsun.” diye dua ediyoruz.
Ailesine, camiamıza ve aziz milletimize sabırlar dilerken ailesini ve çocuklarını, Milliyetçi Hareket
Partisi olarak merhum Cengiz Akyıldız Bey’in bir emaneti kabul ediyoruz.

Değerli milletvekilleri, yaklaşık yirmi-yirmi beş gündür, dakikası altın kadar kıymetli olan bu
Meclis HSYK kanun teklifini görüştü. Hem komisyonda hem de Genel Kurulda, bu teklifin, başta
Anayasa'mızdaki yargı bağımsızlığı olmak üzere, hukuk devletinin ve evrensel hukuk anlayışının
temel kabullerine aykırı olduğunu hep söyledik.

Muhalefet, 17 Aralıkta ortaya çıkan ve içinde bakanlar, oğulları, bacanak ve akrabalarıyla bazı
iş adamlarının olduğu hırsızlık, yolsuzluk depremini hep anlattı. 17 Aralıktaki hırsızlık operasyonları
olmasa AKP’nin aklında yargı mı vardı; yargı önünde bekleyen dosyalar, mahkeme kapılarında
bekleyen milyonlarca vatandaşımız mı vardı; zalime bile parmak ısırtan adaletsiz kararlar için mi
üzülüyordu? Yok, böyle bir kaygısı yoktu AKP’nin ama ne zaman iş kendilerine, oğullarına kadar
uzandı, feryat etmeye başladılar ve sanki halka zulmeden hâkim ve savcılardan ve sanki görev ve
yetkilerini milletin aleyhine kullanan güvenlik güçlerinden bu milleti korumak için harekete geçtiler.
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Öyle bir algı, öyle bir kanaat oluşturulmaya çalışıldı ki, aslında bu operasyon millî iradeye yönelikti,
engellenmesi lazımdı. Yandaş televizyon kanalları ve gazeteler de utanmadan bunu işledi, onlar da
sebepleniyorlardı çünkü. Kaygılandıkları aslında zülfüyâr idi, yoksa vatandaşı için kaygılansa AKP,
bugüne kadar yargıdaki bu kaos ve karmaşaya seyirci kalır mıydı? 

Bu karda, kışta 100 küsur hâkim ve savcının, 3 bin kadar  polisin yerinden yurdundan edilip
çocuklarının okullarından koparılması, aile bütünlüğünün ortadan kaldırılmasının milletin talebi
olduğuna inanmamızı mı bekliyorsunuz? Mevzubahis Başbakan ve oğlu, mevzubahis bakan ve
oğulları, bacanakları olunca 100 küsur hâkim ve savcıyı sağa, binlerce polisi sola yatırıp, adalete
giden yol Bilal oğlan için yeniden dizayn edilmiştir. Şimdi “Şimdi ifade vermeye hazırım.” diyor.
Gönlü oldu beyzademizin, hâkim ve savcı gönüllerine göre yeniden belirlendi. 

Değerli milletvekilleri, hangi ülkede, başbakan -oğlu da olsa- bir kişiyi yargı önüne çıkarmamak
için bu kadar çalışanı, bu kadar insanı gözden çıkarabilir? Meclisteki muhalefet partileri, HSYK
Kanunu’nun hukuk devletinin temeline dinamit koyduğunu ifade ederken, çalmayı, çırpmayı meşru
göstermek isteyen ve bu hırsızlıkları her şeye rağmen örtmeye çalışan “bazı AKP milletvekilleri”
muhalefet partisi milletvekillerine saldırdı, tekme attı, yumruklarını konuşturdu. Sayın Başbakan
“Eden bulur.” gibi bir laf etti. Yani, bu saldırgan vekillerini çağırıp “Genel Kurulun mehabetine, millî
iradeye, saygıya yakışmıyor, partimizin prestijini de bozuyorsunuz, kendinize gelin.” diye uyarmak
yerine, âdeta kendi saldırgan vekillerinin sırtını sıvazlayan bir yaklaşım sergiledi yani tahriklerin
kapısını araladı Sayın Erdoğan. 

Muhalefet binlerce kez çağrıda bulunmuştu, “Ey AKP, bu kanun teklifini çekin. Bu, milletin
hayrına değil.” dediğimiz hâlde ısrarla bu gerginliğin sürmesine seyirci kalındı. Ama, Sayın Başbakan
ne zaman Brüksel’e gitti, orada bu teklifin Avrupa’nın hukuk değerlerine uygun olmadığı hususunda
uyarıldı. Teklifi dondurdu yani Türkiye Büyük Millet Meclisinde millî iradeyi oluşturan muhalefeti
dikkate almadı, hassasiyetlerini yok saydı. Bir Avrupa Birliği komiseri Brüksel’de kaşlarını çattı ve
Başbakan da “Pardon.” deyip çekti yasayı. 

Sormayacak mıyız Sayın Başbakan? Şayet, teklifin yanlış idiyse bugüne kadar niye ısrar ettin?
Yok, doğru olduğunu düşünüyorsan Avrupa Birliği komiseri kaşlarını çattı diye niye vazgeçiyorsun?
Millî iradeye saygı, milletin hukukuna sahip çıkmak böyle mi olur? Avrupa Birliği komiseri bu milletten
daha mı büyük? Egemenlik hakkı hani kayıtsız, şartsız milletindi? Ne oldu egemenlik ezberinize? Sayın
Başbakan, samimi değilsin, hiçbir mazeretin arkasına gizlenemez bu teslimiyetçiliğin. Sen de biliyorsun
ki bu yasaya muhalefet eden bizler sonuna kadar haklıydık ama Brüksel’den gelen uyarıyı dinledin.
Bu ülkeyi nasıl ve nerelerden yönettiğin hususunda bir kez daha suçüstü yakalandın. 

Değerli AKP milletvekilleri, merak ediyorum, sizin bu ülkenin geleceğiyle ilgili bir planınız,
programınız var mı? Yoksa “Başbakanın etrafındaki 10-15 kişi veya bürokratlar bizim adımıza
düşünür, hazırlarlar tasarıyı, teklifi, Genel Kurula getirirler, biz de parmağımızı kaldırırız.” mı
diyorsunuz? Sizlere hiç sorulmadan, fikrinize başvurulmadan bu yasaların önünüze getirilmesi sizi
rahatsız etmiyor mu? Merak ediyorum, hadi muhalefeti dikkate almıyor da Sayın Başbakan, sizleri
de mi dikkate almıyor? 

Yeni bir çorba yasa daha getiriyorsunuz, resmen çorba; içinde ilgili, ilgisiz her şey var. Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığının görev alanında mıdır kamu ihaleleri değerli milletvekilleri? Ne arıyor
bu yasada? Kimlere hangi sözler verilip bu yasanın içine gizleniverdi? Yahut İnternet’te sizleri ve
yaptıklarınızı sorgulayan, denetleyen halkımıza prangalar takmak demokrasinin neresinde yazıyor?
Dünya nereye gidiyor ve siz nelerle uğraşıyorsunuz?
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“Cuma, cumartesi, pazar çalışacağız.” diyorsunuz, geçen hafta da böyle demiştiniz, sonra cuma
günü geldiniz “Dükkânı kapatıyoruz.” dediniz. Gerçekten ne yaptığınızın farkında mısınız ey AKP
milletvekilleri? Rüzgâr önünde savrulan yapraklar gibi bir o yana bir bu yana savruluyorsunuz…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Korkmaz. 

S. NEVZAT KORKMAZ (Devamla) – Kendi hukukunu koruyamayan milletvekilinin milletin
hukukuna sahip çıkamayacağını söylüyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından
alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. 

Adalet ve Kalkınma Partisi grup 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. 

VII.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)
Ç) ÖNERGELER
1.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, (2/134) esas numaralı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık

Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına
ilişkin önergesi (4/143)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

(2/134) esas numaralı Kanun Teklifim, Başkanlığınızca komisyona havale edildiği tarihten
itibaren kırk beş gün geçtiği hâlde ilgili komisyonca görüşülüp sonuçlandırılmamıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 37’nci maddesi uyarınca kanun teklifimin doğrudan
Genel Kurul gündemine alınması için gereğini arz ve talep ederim. 02/01/2012

Umut Oran

İstanbul 

BAŞKAN – Teklif sahibi olarak İstanbul Milletvekili Umut Oran konuşacak. 

Buyurun Sayın Oran. (CHP sıralarından alkışlar) 

UMUT ORAN (İstanbul) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

2011 yılında yani iki buçuk yıl önce bir deprem yaşandı Van’da, acı bir deprem yaşandı. Bu
deprem sebebiyle yaklaşık 644 yurttaşımız hayatını kaybetti, binlerce kişi de yaralandı. Bu hayatını
kaybeden yurttaşlarımızın arasında toplam 68 öğretmenimiz vardı, bu öğretmenlerimizden 42’si aday
öğretmen konumunda olan öğretmenlerimizdi. Öğretmenlerimiz hayatını kaybetti, aday
öğretmenlerimiz hayatını kaybetti ve onların, özellikle aday öğretmenlerimizin ailelerine veya
bakmakla yükümlü oldukları kişilere herhangi bir aylık veya herhangi bir katkı sağlanmadı. Yani,
ortada bir mağduriyet var ve iki buçuk yıldır da bu mağduriyet giderilmedi. 

Milletvekilleri olarak, yasama organı olarak bizlerin görevi mağduriyetleri gidermek, çözüm
üretmek ve onların sorunlarına ortada bir irade ortaya koymak. Van depremi ayrı bir sorun, onun
mağduriyetleri devam ediyor, ayrı bir konu yani orada iş yok hâlâ, aş yok orada, barınma sorunu var,
su sorunu var, orada devam ediyor. Öğretmenlerin sorunu ayrı bir sorun, atanamayan öğretmenler ayrı
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bir sorun, aday öğretmenler ayrı bir sorun yani aynı zamanda bu, baktığınız zaman, tabii, bütün aday
memurları da kapsayan bir sorun. Dolayısıyla, depremin etkileriyle beraber bu aday memurlarla ilgili
hazırladığımız bu kanun teklifini sizlerin oylarına sunuyoruz ki bu mağduriyetler yaşanmasın. Tabii,
bizim görevimiz sorun çözmek biraz önce de ifade ettiğim gibi. Bir deprem yaşandı, bir mağduriyet var.

Türkiye’de yine bir deprem yaşandı, özellikle 17 Aralıkta siyasi bir deprem yaşandı. Burada da
ciddi mağduriyetler var, ortada bir yolsuzluk iddiası var, bir rüşvet iddiası var, dört bakan istifa etti
ve baktığınız zaman, iddianamede yer aldı hep onlarla ilgili sorunlar ve baktığınız zaman, Başbakanın
yakın çevresine kadar, kapsamına kadar dâhil edilen bir süreç var. Bu konuya derin derin girmiyorum
ama bu, sonuçta hepimizi ilgilendiren bir konu. Yani, biraz evvel söylediğim gibi, yasama organı
olarak bizim sorun çözmemiz lazım, çözüm üretmemiz lazım. Şimdi, Türkiye’de, baktığınız zaman
ortada fiilen bir yargı sorunu var, ciddi bir şekilde bir polis sorunu var, bürokrasi sorunu var. Bunlar
kilitlenmiş durumda şu anda. Yani, açıkçası, bir devlet krizi yaşanıyor şu anda. Ekonomi son derece
kötü bir noktaya geldi, şu anda ekonomi uçurumun kenarında, eşiğinde. Halk son derece perişan.
İşte, bu noktada -atanamayan memurlar gibi- yasama, yürütme, yargı; bizim bu noktalarda
sorumluluklarımız var, bu sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gerekiyor. Özellikle, her zaman, bu
kürsüye çıktığım zaman, arkamızda yazan yazıyı hatırlatıyorum: “Egemenlik kayıtsız şartsız
milletindir.” Yani, burada yazan yazı “Egemenlik kayıtsız şartsız Millet Meclisinindir.” demiyor,
“milletindir” diyor yani bizler onların adına burada görev yapıyoruz. Burada yazan yazı yine
“Egemenlik kayıtsız şartsız Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ındır.” da demiyor. Dolayısıyla, bizim
de olaylara bakış açımızda, olaylara çözüm getirme noktasında bu sorumlukta, bu bilinçte hareket
etmemiz gerekiyor. 

Şimdi, bu 17 Aralık deprem dedim. Burada, özellikle yasama, yürütmede, AKP milletvekillerine
sesleniyorum, iki kere göz yumma var: Olaylara göz yumma var, olayların örtülmesine göz yumma var. 

Bakın, Hazreti Muhammed bir hadisinde “Allah’ın laneti yönetimde rüşvet alan ve rüşvet veren
üzerinde olsun.” der. Yine, Hazreti Muhammed “Kıyamet gününde Allah’ın en sevgilisi ve ona en
yakın olan insan adil devlet yöneticisidir.” der. Yine, en çok gazap ettiği ve kendisinden uzak tuttuğu
da zalim devlet yöneticisidir. 

Sizleri zulümden ve zalimden yana değil, halktan ve haktan yana olmaya davet ediyorum. Bu
kanun teklifini de sizlerin oylarınıza ve vicdanınıza bırakıyorum. 

Saygılarımla. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim. 

İç Tüzük’ün 37’nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, söz şimdi Tunceli Milletvekili Hüseyin
Aygün’de.

Buyurun Sayın Aygün. (CHP sıralarından alkışlar)

HÜSEYİN AYGÜN (Tunceli) – Umut Oran’ın Van’daki 42 öğretmenin esasen mağduriyetini
işaret ederek, aday memur statüsünde olan binlerce insanı ilgilendirdiğini düşünerek verdiği kanun
teklifi esasen bir eşitsizliği gidermeyi hedefliyor ve Van’daki yıkıcı sonuçları da tamir edip Türkiye
Büyük Millet Meclisini olumlu bir adım atmaya çağırıyor. Ama pek çok yasa tasarısında, önergede
olduğu gibi bunda da, neticede, AKP’nin oylarıyla bu teklif reddedilecek ve bu görüşmeler sadece
bizi izleyen Türk halkı yönünden bir anlam ifade edecek.
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Şimdi, Van’daki aday memur 42 kişinin, ölen, yaşamını kaybeden, şehit olan 42 kişinin dramını
anlatan bu kanun teklifi görüşülürken, o bölgenin genelinde AKP ne yapmış, onu biraz anlatmak
istiyorum:

Üç yıl evvel meydana gelen Uludere katliamından dolayı gizli bir soruşturmada, Genelkurmay
Başkanlığının emriyle 34 kişinin -18’i çocuk- öldüğü ve bunun kaçınılmaz bir hata olarak savcı
tarafından değerlendirilerek dosyanın kapatıldığı kısa bir zaman evvel ortaya çıktı.

Yine, Gezi eylemleri sırasında Diyarbakır Lice’de sadece karakol ve kalekol yapılmasını protesto
ettiği için barışçıl bir gösterici olan Medeni Yıldırım büyük tüfeklerle karakoldan açılan ateşle
öldürüldü ve bu soruşturma da gizli, şu ana kadar hiç kimseden ifade alınmış değil.

7 Aralıkta, yani yaklaşık kırk beş gün evvel, bir buçuk ay evvel Yüksekova’da amca yeğen olan
İşbilirler -Mehmet ve Veysel İşbilir- yine provokatif bir ortamda, yine jandarmanın kurşunlarıyla
öldürüldü, bu dosya da gizli, hiç kimseden şu ana kadar ifade alınmış değil.

Bu arada tuhaf bir şey oldu, Van’da, El Kaide’den iki ay hapiste yatmış olan, daha sonra beraat
eden, bir cami imamı da olan vatandaş geçtiğimiz pazar günü seçim propagandasına çıktı. Neredeyse
büyük silahlar konuşacaktı ve büyük bir katliam olacaktı; güvenlik güçleri zar zor olaya müdahale
ettiler ve hiç kimse yaşamını kaybetmeden, El Kaide’den yargılanmış olan AKP Van belediye başkan
adayının seçim turu olaylı bir şekilde sona erdi. 

Van’da depremzedelerin sorunlarının sürdüğü ve açlık grevini devam ettirdiği şu günlerde, yine,
önemli bir şey daha oldu. Bölge genelinde AKP’nin nasıl bir siyaset izlediğini gösteren bir röportaj,
Montrö’de bulunan PYD’nin sözcüsü Salih Müslim tarafından Hürriyet gazetesine verildi ve Hürriyet
dün geniş şekilde Salih Müslim’in görüşlerini aktardı. Bu Salih Müslim, sadece PYD sözcüsü ve
“Rojava” denen bölgedeki yani Suriye’nin Kürtlerin yaşadığı bölgesindeki gelişmeleri ifade eden,
temsil eden bir şahsiyet değil, son zamanlarda, AKP Hükûmeti tarafından da 2 kez resmî olarak
Türkiye’ye davet edilmiş ve resmî olarak da Türkiye'nin tanıdığı bir politikacı durumunda. 

Salih Müslim, dünkü röportajında, Katar’daki emirliğin Suriye’de süren savaşı finanse etmek
için şu ana kadar 3 milyar dolar gönderdiğini ve AKP’nin, bu alışverişinden, bu terör, cihat ihracatı
üzerinden komisyon aldığını söyledi. Yine, Salih Müslim, Suriye’de savaşan cihatçıların Türkiye’de
Bolu Dağı’nda eğitim gördüğünü söyledi. Bunu hiç bilmiyorduk, dün öğrendik. Biz Bolu’daki dağları
komando eğitimi için Türk ordusunun kullandığını bilirdik, meğerse El Kaide uzun zamandır orayı
kendisine üs edinmiş durumda. Yine, selefi gruplara, Salih Müslim’in söylediğine göre, 1.500 kişilik
yemek verecek ölçüde Şanlıurfa’da tesisler var ve sınırın öte tarafına yemek servisi yapılıyor. 

Bu “Zerrab” denen adam da sadece, iddialara göre, AKP’li Bakanlar Kuruluna rüşvet veren,
rüşvetle iş yapan biri olmakla sınırlı değilmiş; meğerse, Amerika’nın Suudi Arabistan’daki
Büyükelçisini bir lokantada öldürmek üzere, şu an yirmi beş yıl hapse çarptırılmış olan İranlı bir
eylemciye –teröriste veya ne diyeceksek- 1,5 milyon dolar kendisine bağlı bir şirketten havale yapmış.
Dolayısıyla, cihatçılarla, terörizmle bu kadar içli dışlı olan bir Hükûmetin Van’daki depremzedelerin
sorunlarına alaka göstermemesinden doğal bir şey olamaz.

Çok teşekkür ederim, saygılarımla. (CHP sıralarından alkışlar)

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

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

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı,

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

BAŞKAN - Komisyon? Yok.
Ertelenmiştir.
2'nci sırada yer alan, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet

Komisyonu Raporlarının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2.- Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu

Raporları (1/484) (S. Sayısı: 287)
BAŞKAN - Komisyon? Yok.
Ertelenmiştir.
3'üncü sırada yer alan, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve 77 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine
kaldığımız yerden devam edeceğiz.

3.- Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve 77 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1929) (S. Sayısı: 523)

BAŞKAN -  Komisyon? Yok.
Ertelenmiştir.
4’üncü sırada yer alan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında

Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi
Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup
Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 31
Milletvekilinin; Sosyal Hizmetler Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten ve Rize Milletvekili
Hasan Karal ile 6 Milletvekilinin; Adana Milletvekili Necdet Ünüvar ve Sivas Milletvekili Hilmi
Bilgin ile 4 Milletvekilinin; Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin ve 15 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ile Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu’nun  görüşmelerine başlıyoruz.
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4.- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı ile Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir
Milletvekili Oktay Vural'ın; Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi,
Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili
Oktay Vural'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Teklifi, İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 31 Milletvekilinin; Sosyal Hizmetler Kanunu ile
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi,
Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten ve Rize Milletvekili Hasan Karal ile 6 Milletvekilinin; Adana
Milletvekili Necdet Ünüvar ve Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin ile 4 Milletvekilinin; Sivas Milletvekili
Hilmi Bilgin ve 15 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/796, 2/1160, 2/1183,
2/1608, 2/1927, 2/1928, 2/1937) (S. Sayısı: 524) (x)

BAŞKAN – Komisyon? Yerinde.

Hükûmet? Yerinde.

ADİL ZOZANİ (Hakkâri) – Sayın Başkan, müsaadenizle bir hususu dile getirmek istiyorum.

BAŞKAN – Buyurun.

V.- AÇIKLAMALAR (Devam)

5.- Hakkâri Milletvekili Adil Zozani’nin, 524 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın Plan ve Bütçe
Komisyonunda İç Tüzük’ün 35, 36 ve 37’nci maddeleri ihlal edilerek hazırlandığına ve gündeme
alınmasının İç Tüzük’e aykırı olduğuna ilişkin açıklaması

ADİL ZOZANİ (Hakkâri) – Gündeme almayı düşündüğünüz 524 sıra sayılı Tasarı, Meclis Plan
ve Bütçe Komisyonunda İç Tüzük’ün 35, 36 ve 37’nci maddeleri ihlal edilerek hazırlanmış ve bu
husus 8 Ocak 2014 tarihi itibarıyla tarafımdan Komisyon üyesi olarak Meclis Başkanlık Divanına
bildirilmiş olmasına rağmen tarafıma herhangi bir cevap verilmedi. Daha sonra, 21 Ocak 2014 tarihi
itibarıyla, tarafıma neden cevap verilmediğine ilişkin ikinci dilekçeyi verdim Meclis Başkanlığına.
Bugün itibarıyla, yani Komisyon görüşmeleri üzerinden yaklaşık iki hafta geçtikten sonra, Meclis
Başkanlık Divanı Meclis Başkanı imzasıyla 28/01/2014 tarihi itibarıyla, bugün tarafıma bir cevap
yazdı ve cevapta şu söyleniyor: “İlgili yazınızda da belirtildiği üzere, söz konusu kanun tasarısı ve
teklifleri ile Komisyon Raporu 524 sıra sayısı olarak Başkanlığımızca bastırılıp dağıtıldığı ve Genel
Kurulun gündemine alındığı için yapılabilecek bir işlem yoktur.” Şimdi, tam üç hafta bir beklemeden
söz ediyoruz. Daha alt komisyon çalışmaları esnasında Meclis Başkanlık Divanına bu husus
bildirilmiş olmasına rağmen Meclis Başkanlık Divanı bir komisyon üyesi milletvekilinin itirazını
dikkate almayıp, İç Tüzük’ün ilgili maddelerine aykırı hazırlanmış bu torba yasa tasarısını, ki teklif
ve tasarı şeklinde ayrı gelip, daha sonra, İç Tüzük’ün 35’inci maddesinde açıkça belirtildiği hâlde,
“Komisyonlar kanun teklifleri görüşüldüğü esnada kanun teklif edemezler.” hususu ihlal edilerek
Komisyonun Başkanlık Divanı üyesi milletvekillerinin imzasıyla yaklaşık 60 madde ihdası
yapılmıştır ve bu husus Meclis Başkanlığına bildirilmiş, Meclis Başkanlığı bu hususu da dikkate
almamış. 

                                     
(x) 524 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.
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Bize verilen cevapta diyor ki: “Ayrıca komisyon çalışmalarında riayet edilmesi gerektiği
değerlendirilen hususlar, Başkanlığımızca 10/04/2012 tarihli ve 59530 sayılı Yazı’yla tüm ihtisas
komisyonlarının başkanlıklarına bildirilmiştir.” Ne diyor bu yazıda, onu da sizinle paylaşayım Sayın
Başkan…

BAŞKAN – İtirazınızın sonucu nedir Sayın Zozani?

ADİL ZOZANİ (Hakkâri) – Müsaade edin bitireyim Sayın Başkanım, dilekçelerimi dikkate
almadınız Başkanlık Divanı olarak, bari burada itirazıma tahammül edin, rica ediyorum.

BAŞKAN – Tahammül meselesi değil Sayın Zozani.

ADİL ZOZANİ (Hakkâri) – Bakın, “19/12/2005 tarihli Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik’teki düzenlemelere ve kanun yapım ve tekniği alanında oluşmuş teamüllere
dikkat edilmesi.” diyor. 

Komisyondan Meclis Başkanlığına giden yazıda da şu ifade ediliyor. Bakın, bu ihlali dahi Meclis
Başkanlığı dikkate almıyor. “2006 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Mevzuat Hazırlama Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik’i dikkate almamız mecburiyet değildir.” diyor Komisyon.

Mevzuat burada, sözü edilen mevzuat da burada. 1’inci madde dikkate alınması gerektiğini ifade
ediyor, 10’uncu madde hazırlanacak teklif ve tasarıların ne şekilde hazırlanacağını hükmediyor. 

Bu kanun maddeleri, yönetmeliğe ve İç Tüzük’e aykırı düzenlenmiş bu torba tasarının gündeme
alınması İç Tüzük’ün ihlali demektir, bunu dikkate almanızı rica ediyorum.

BAŞKAN – Birleşime on dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 16.43
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İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 17.03

BAŞKAN: Başkan Vekili Ayşe Nur BAHÇEKAPILI
KÂTİP ÜYELER: Muharrem IŞIK (Erzincan), Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 53’üncü Birleşiminin İkinci
Oturumunu açıyorum.

524 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerine devam edeceğiz.

IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam)
4.- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde

Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı ile Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir
Milletvekili Oktay Vural'ın; Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi,
Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili
Oktay Vural'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Teklifi, İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 31 Milletvekilinin; Sosyal Hizmetler Kanunu ile
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi,
Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten ve Rize Milletvekili Hasan Karal ile 6 Milletvekilinin; Adana
Milletvekili Necdet Ünüvar ve Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin ile 4 Milletvekilinin; Sivas Milletvekili
Hilmi Bilgin ve 15 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/796, 2/1160, 2/1183,
2/1608, 2/1927, 2/1928, 2/1937) (S. Sayısı: 524) (Devam)

BAŞKAN – Komisyon? Burada.

Hükûmet? Burada.

Sayın milletvekilleri, görüşmelerine başladığımız 524 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın
Komisyondaki görüşmeleri sırasında İç Tüzük’e aykırı uygulamalar gerçekleştirildiği yönünde
Hakkâri Milletvekili Sayın Adil Zozani’nin usul itirazı olmuştur. Sayın Zozani’nin, Meclis
Başkanlığına göndermiş olduğu iki ayrı yazı üzerine, Başkanlık, Plan ve Bütçe Komisyonundan
konuyla ilgili bilgileri almış, yapılan değerlendirme sonrasında Sayın Zozani’ye Başkanlıkça yazılı
cevap verilmiştir. Başkanlıkça İç Tüzük’e uygun bulunarak bastırılıp dağıtılan ve Genel Kurul
gündemine alınan tasarının görüşmelerine devam edilmesinde bir engel bulunmamaktadır. Ancak,
konunun anlaşılması ve kanun tekniğine katkı anlamında bir usul tartışması açacağım. 

Lehte ve aleyhte söz…

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Aleyhte.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Aleyhte.

OKTAY VURAL (İzmir) – Aleyhte. 

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Lehte.
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OKTAY VURAL (İzmir) – Efendim, her gruba birer tane söz verin.
BAŞKAN – …tespitlerinde bulunacağım.
Sayın Zozani aleyhte.
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Mehmet Günal, efendim, hangisi olursa.
BAŞKAN – Sayın Mehmet Günal, lehte mi?
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Aleyhte istedim, vermezseniz… 
OKTAY VURAL (İzmir) – Fark etmez efendim.
BAŞKAN – Süreyya Sadi Bilgiç lehte.
Sayın Akif Hamzaçebi, siz konuşacak mısınız?
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Konuşacağım efendim, aleyhte.
BAŞKAN – Aleyhte.
Şimdi, ilk söz, tutumumuzun lehinde, Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç’te, buyurun. (AK

PARTİ sıralarından alkışlar)
Süreniz üç dakikadır.

X.- USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER
1.- 524 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın, Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri sırasında İç

Tüzük’e aykırı uygulamalar gerçekleştirildiği gerekçesiyle görüşmelerinin yapılmasının İç Tüzük’e
uygun olup olmadığı konusunda Başkanlığın tutumu hakkında

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla
selamlıyorum.

Görüşmelerine başlayacağımız Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve bazı kanunlarda değişiklik
yapan kanuna başlamadan önce açılan usul tartışmasında lehte söz aldım.

Değerli arkadaşlar, bu konu defaatle, Sayın Başkanım, Komisyon çalışmaları esnasında da
gündeme geldi ve bu tartışmalar yapıldı. O süreçte de Sayın Zozani’nin bu itirazları ve Meclis
Başkanlığına bu konuda yapmış olduğu müracaatlar da bilgimiz dâhilinde. Ancak, gerek Komisyon
olarak gerek Başkanlık Divanı olarak burada şu an sizin takınmış olduğunuz tutumun -lehte- doğru
olduğunu ifade etmek istiyorum.

Sayın Zozani’nin -temel itirazı olan ki kendisi bunu Meclis Başkanlığına göndermiş olduğu
dilekçede de belirtmiştir- ”Komisyonlar, kendilerine havale edilen kanun tasarı veya tekliflerini aynen
veya değiştirerek kabul veya reddedebilirler...” ifadesinde “veya” geçtiği için bunlar ayrı ayrı
görüşülmek zorundadır gibi bir itirazı vardır. Ancak, bu İç Tüzük madde 35’in devamını
okuduğumuzda “reddedebilirler”den sonra şu ifade gelmektedir: “…birbirleriyle ilgili gördüklerini
birleştirerek görüşebilirler.” Komisyonumuzda da Komisyonumuza havale edilmiş olan tasarının
yanında bu tasarıyla ilişkili olan teklifler de birleştirilerek görüşmeleri yapılmıştır.

Burada bir diğer itiraz, kırk sekiz saatlik sürenin beklenilmemesine ilişkin yapılan itirazlardır.
Ancak, Komisyonda, kırk sekiz saat bekleme meselesine de titizlikle uyularak, kırk sekiz saat süre
beklenerek bu birleştirmeler tarafımızdan yapılmıştır.

Tutumunuzun lehinde söz aldığımı ifade ediyor, saygılarımı sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından
alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.
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Hakkâri Milletvekili Adil Zozani, aleyhte olmak üzere.

Süreniz üç dakikadır.

Buyurun Sayın Zozani. (BDP sıralarından alkışlar)

ADİL ZOZANİ (Hakkâri) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Bilgiç Komisyon çalışmaları esnasındaki alışkanlığını burada da aynen sürdürdü.
Cümlenin yarısından itibaren okumaya başlıyor ama bir önceki kısmını, cümleyi atlayarak okuyor.
Çünkü kendisi de çok iyi biliyor ki yaptıkları işlem, Komisyonda gördürdükleri işlem İç Tüzük’ün
35’inci maddesine aykırıdır; ayrıca, İç Tüzük’ün 36’ncı maddesine de aykırıdır; ayrıca, İç Tüzük’ün
37’nci maddesine de aykırıdır. Bunun dışında, Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkındaki
Yönetmelik’in 10’uncu maddesine göre de aykırıdır.

Şimdi, bir: Komisyon üyeleri komisyon çalışmaları esnasında, teklif ve tasarı görüşülürken
kanun teklifinde bulunmuşlardır. 35’inci maddede “Kanun teklifinde bulunamazlar.” deniyor Sayın
Başkan.

İki: Bu madde ihdasları, tasarıda kimi madde ihdasları, tasarıda ilişiği olmadığı hâlde -kendilerinin
de çok iyi bildikleri bir husustur bu- ilişkisi olmadığı hâlde ihdaslar yapılmıştır; bu, ayrıca bir ihlaldir.

Biz bu ihlal uygulamasını 8 Ocak itibarıyla Meclis Başkanlığına bir yazıyla bildirdik. 21 Ocağa
kadar Meclis Başkanlığı sessiz kaldı. 21 Ocakta ikinci yazıyı gönderdik. Bugün görüşmeleri
yapıyoruz, Meclis Başkanlığından bize yazı geliyor: “Yapabileceğimiz bir şey yoktur.” Yirmi bir gün
yatıyor Meclis Başkanı; yirmi birinci gün Meclis Genel Kurulu konuyu gündemine alacak, Meclis
Başkanı hatırlıyor: “Artık iş işten geçmiştir. İhlal olmuşsa da olmuş, benim yapabileceğim bir şey
yoktur.” O zaman Meclis Başkanına sorarlar: “Sen neyin başkanısın? Meclis çalışmalarını
gözetlemeyeceksin, milletvekillerinin verdiği dilekçeleri dikkate almayacaksın; o zaman sen ne iş
yapıyorsun?” Sorarlar. Yirmi bir gün bu yazı önünde duruyor Meclis Başkanının, niye cevap
vermiyor? Niye Komisyon Başkanlığından, Başkanlık Divanından bu usulsüzlüğe ilişkin olarak bir
talepte bulunmuyor, istemiyor Meclis Başkanı? Niye denetlemiyor? Bekliyor çünkü bu şekilde
geçmesi gerekiyor.

Bir önemli husus daha söyleyeyim: Mevzuatta geçiyor -ki Komisyon diyor ki: “Mevzuat beni
ilgilendirmiyor.” ancak mevzuatta geçiyor- diyor ki: “Komisyonun görüşeceği kanun maddelerinin
ya da tekliflerinin, tasarıların etki analizinin çıkarılması şarttır.” 110’uncu maddeye bakın. Etki analizi
olmaksızın bu maddeyi Komisyonun görüşmüş olması İç Tüzük ihlalidir. Etki analizini şart koşuyor
mevzuat, “Görüş alacaksınız, etki analizini göreceksiniz.” diyor. Var mıydı birinizin elinde etki
analizi? Yok. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

ADİL ZOZANİ (Devamla) – Bu ihlallerin hepsinin olduğu bir ortamda siz bu torba tasarıyı
görüşürseniz aynı usulsüzlüğe, İç Tüzük ihlaline ortak olmuş olursunuz. 

Teşekkür ediyorum. (BDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Zozani. 
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Lehte olmak üzere Antalya Milletvekili Mehmet Günal. 
Buyurun Sayın Günal. (MHP sıralarından alkışlar)
Süreniz üç dakikadır. 
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Sayın Başkan, “lehte olmak üzere” dedi ama maalesef bunun lehinde olmak biraz zor görünüyor. 
SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Sen becerirsin Sayın Günal. 
MEHMET GÜNAL (Devamla) – Sayın Bilgiç’in, Sayın Başkan Vekilimizin hatırı var ama

hakikaten çabalasak da lehte olma şansımız zor Sayın Başkan. 
Yukarıda da söyledik, şimdi, bir kere, kanun yapma yöntemimizde yanlışlık var. “Böyle bir torba

kanun garabeti” dedik, “ucube” dedik, “harar” dedik, size bir sürü şeyler söyledik. “Bir kulağınızdan
girip bir kulağınızdan çıktı.” diyorlar ama maalesef bence birincisinden de girmiyor gibi. Arkadaşlar
“Böyle siz konuşun, biz bildiğimizi yaparız.” diyorlar. 

Şimdi, bakın, burada bu kadar kalın bir şey var. Sayın Bakan talihsiz bir şekilde başlamış oldu
Bakanlığına. Kendisine pozitif ayrımcılık yaptık, hakikaten Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının
Meclis kapanmadan önce gelen şeyde de bazı maddelerini çıkarmıştık biliyorsunuz ama şimdi bunun
içine her şey girmiş. Ya, aceleden olanı anlıyoruz da hadi, niye bize getiriyorsunuz? Bir aceleniz var
İnternet’le ilgili, yasaklamayla ilgili. Plan ve Bütçe Komisyonuyla ne alakası var? Adalet Komisyonu
ne iş yapar? Bilgi, Sanayi ve Teknoloji ne iş yapar?

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Regülasyon…
MEHMET GÜNAL (Devamla) – Yani regülasyon da para yok, kuruluş yok, bütçeyi ilgilendiren

herhangi bir şey yok. 
Şimdi, Sayın Başkanım, lehinizde olmak için çaba sarf ediyorum, bakıyorum, burada Plan ve

Bütçe Komisyonunun dışında komisyon raporu yok. Bu gelen tekliflerin çoğunda bir sürü -burada
bakın üst yazıları var- alt komisyon var. Ya, hiç olmazsa biraz bekleseydiniz de ilgili komisyon,
engellilerle ilgili, aile ve sosyal politikalarla ilgili Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu
bunu bir görüşüp bize bir bilgi verseydi. Hadi buraya getirdiniz, İnternet’le ilgili… En azından, o
teknolojiyle ilgili komisyon ile Adalet Komisyonu, bir alt komisyon olarak raporunu versin, bir
görelim.  Yani, nedir bu böyle aceleyle getirdiğiniz şey, ben anlamadım? Birçok madde de yukarıda
eklendi, tekrar bir teklif daha geldi. Sayın  Ünüvar bakıyor, onunkine henüz gelemedim çünkü daha
bir sürü konu var, onların da teklifi geldi. Bunu da hadi birleştirelim. Ya, bir dakika, daha ne geldi,
ne oldu derken…

Şimdi, böyle bir kanun yapma tekniği olmaz. Hepsi değerli arkadaşlarımız, geliyor,
birleştiriyorlar ama onun yarısı zaten çıkmış, yarısını temmuzda çıkarmışız, geri kalanı zaten buranın
içinde var. Böyle bir şey olmaz, bunlar çok önemli şeyler. Bir etki analizi yapılması için zaten derli
toplu  bir şey olması lazım. İçinde yüz küsur tane madde tekrar gelir, onlarca kanunu ilgilendiren
hükümler gelirse, böyle bir torba kanun tekniği olmaz. Onun için, usul açısından zaten sadece bu
kanuna ilişkin değil, bu tip kanun yapma tekniğine ilişkin Meclis Başkanlığının bu hususu gözden
geçirmesi lazım. Biz, Plan ve Bütçe Komisyonu olarak, Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü ve
Meclisin Kanunlar ve  Kararlar Dairesi olmak istemiyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
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MEHMET GÜNAL (Devamla) – Bunlar ayıklasın, ondan sonra gelsin diyor, teşekkür ediyorum.
(MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın  Günal.

Aleyhte olmak üzere İstanbul Milletvekili Sayın Akif Hamzaçebi.

Buyurun Sayın  Hamzaçebi. 

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; burada asıl
tartışılması gereken konu, Hükûmetin torba yasa anlayışıdır. İstisnai olması gereken, acil hâllerde
başvurulması gereken torba yasa anlayışı, maalesef artık geleneksel hâle dönüşmüştür. Hükûmet bu
yola sık sık başvurmakta, birbiriyle ilgisiz birçok düzenlemeyi aynı tasarının veya teklifin içine dâhil
ederek buraya getirip yasalaştırabilmektedir.

Görüştüğümüz tasarıda, İcra ve İflas Kanunu’ndan Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma
Kanunu’na, vergi kanunlarından Anadolu Ajansıyla ilgili kanuna, Kamu İhale Kanunu’na, otoyol
özelleştirilmelerine kadar birbiriyle ilgisiz birçok konu bir araya getirilmiş, burada Genel Kurulun
gündemine sokulmuştur. Böyle bir yasa tekniği, yapılan düzenlemelerin sağlığı, doğruluğu açısından
büyük bir problem oluşturmaktadır. Birçok farklı komisyonda konuşulması gereken konu, bir başka,
ilgisiz komisyonda konuşulabilmektedir.

Yine, bu tasarıda çok önemli bir düzenleme var. İnternet’e erişimin sınırlandırılması, onun
sansürlenmesi yönünde yürütme organına yetki veren veya birtakım düzenlemeler yoluyla, görünüşte
sektörün otosansürü diyebileceğimiz, gerçekte Hükûmetin kontrolünde yürüyecek olan birtakım
sansür müesseseleri getirilmektedir. Elbette özel hayatın gizliliğinin korunması esastır, bu konuda
herkese büyük görev düşmektedir ama bir hukuk devletinde olduğumuzu ve uluslararası anlaşmaların
tarafı olduğumuzu, üyesi olmaya çalıştığımız Avrupa Birliği müktesebatının da bu konuda Türkiye’ye
yükümlülükler yüklediğini unutmayalım. 

Yine, bu tasarıda eksik olan bir düzenleme var. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun
18’inci maddesine göre, kamu gelirlerini azaltacak ve kamu giderlerini artıracak düzenlemelerle ilgili
olarak bir analiz tablosunun, mali etki tablosunun o tasarılara eklenmesi gerekir. 

Yine, Anayasa’mıza göre, yılı içinde bütçe giderlerinde artış getirecek olan tasarıların
görüşülmesi mümkün değildir.

Bütün bu hükümler ihlal edilerek bu tasarı burada konuşulmaktadır. Şüphesiz, tasarı içerisinde,
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının görev alanına giren, olumlu bulduğumuz, Cumhuriyet Halk
Partisi olarak destek verdiğimiz düzenlemeler var ama bakın, bu kadar olumlu, destek verdiğimiz ve
süratle çıkabilecek düzenlemeleri, engellerle karşılaşabilecek düzenlemelerin yanına koymak, Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığına da biraz haksızlık olmaktadır. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Sayın milletvekilleri, yapılan usul tartışması neticesinde tutumumda bir değişiklik gerçekleşmedi.

Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz.
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IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam)

4.- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı ile Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir
Milletvekili Oktay Vural'ın; Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi,
Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili
Oktay Vural'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Teklifi, İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 31 Milletvekilinin; Sosyal Hizmetler Kanunu ile
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi,
Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten ve Rize Milletvekili Hasan Karal ile 6 Milletvekilinin; Adana
Milletvekili Necdet Ünüvar ve Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin ile 4 Milletvekilinin; Sivas Milletvekili
Hilmi Bilgin ve 15 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/796, 2/1160, 2/1183,
2/1608, 2/1927, 2/1928, 2/1937) (S. Sayısı: 524) (Devam)

BAŞKAN – Komisyon yerinde.

Hükûmet yerinde.

Komisyon raporu 524 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 

Alınan karar gereğince, bu tasarı, İç Tüzük’ün 91’inci maddesi kapsamında temel kanun olarak
görüşülecektir. Bu nedenle tasarı, tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanıp maddelerine geçilmesi
kabul edildikten sonra bölümler hâlinde görüşülecek ve bölümlerde yer alan maddeler ayrı ayrı
oylanacaktır. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Ankara Milletvekili
Sayın İzzet Çetin.

Buyurun Sayın Çetin. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA İZZET ÇETİN (Ankara) – Sayın Başkan, değerli milletvekili
arkadaşlarım; görüşmelerine başlamakta olduğumuz 524 sıra sayılı torba kanunun tümü üzerinde
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, az önce Sayın Zozani’nin yapmış olduğu usul itirazı yerden göğe kadar haklı
bir itiraz. Her ne kadar AKP çoğunluğu bunu reddediyorsa da son yıllarda özellikle hem Meclis
açıkken kanun hükmünde kararnamelerle ülke yönetmek hem de birbiriyle ilgisi olmayan kanunları
-ya da kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapmayı- yan yana getirerek torba kanunlarla
yasamanın özellikle yürütmenin tahakkümü altına girmesi kabul edilemez. AKP ve Başbakan, millî
iradeyi kendi sayısal çoğunluğundan ibaret sayıyor ve torba kanunlarla her seferinde kendi rekorunu
egale etme gibi bir hastalığa kapılmış. Bu da o hastalığın tezahürlerinden birisi olan bir kanun tasarısı
mı diyeceğiz, teklifi mi diyeceğiz, biz Plan ve Bütçe Komisyonunda şaşırdık. Birbiriyle ilgisi olmayan
pek çok konunun sadece ana komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmüş olması zaten
kanun yapma tekniğine bir kere baştan aykırı. 
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Yani, bu, Türkiye Büyük Millet Meclisinde Plan ve Bütçe Komisyonu dışındaki komisyonlara,
Adalet Komisyonu, İçişleri Komisyonu, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, Millî
Savunma Komisyonu, Sağlık, Aile, Çalışma, Sosyal İşler Komisyonu, Millî Eğitim, Kültür, Gençlik
ve Spor Komisyonu gibi vesair pek çok komisyona tali komisyon olarak havale edilmiş olmasına
rağmen ya da havale ediliyor gibi yapılmış olmasına rağmen, AKP’li o komisyon başkanlarının,
aylardan beri komisyonları toplanmadığı hâlde “İş yükümüzün yoğunluğu nedeniyle toplanamadık,
görüş bildiremiyoruz.” şeklinde muhalefet partilerinin komisyon üyesi milletvekillerinin haberi
olmadan cevap yazması, Meclisteki yasamanın ne kadar sakat olduğunu, yasama tekniğinden ne
kadar uzak olduğunu, gerçekten, yasaların bir kanunda olması gereken özelliklerinin nasıl tahrip
edildiğini, genellik, soyutluk ve nesnellik gibi niteliklerden nasıl yoksun bırakıldığını açıkça
gösterebiliyor.

Değerli arkadaşlar, öngörülebilirlik, ulaşılabilirlik ve etkililik de gerçekten uygulama aşamasında
yasalarda olması gereken özellikler. Eğer bir kanun tasarı ya da teklifi gelmiş ise… Biraz evvel yine
arkadaşlar değindiler. Gerçekten, Mevzuat Hazırlama Yönetmeliği’nin hem 10’uncu hem 17’nci
maddelerine hem de İç Tüzük hükümlerine aykırı bir biçimde bu tasarı geldi. Yapılması gereken işler
son derece açık. Kara yollarını özelleştiriyorsunuz, bu konuda ne bir etki analizi yapılmış ne başka
işlemler yapılmış ne komisyonlar kendi dallarında -teknik komisyonlar- görüş beyan etmiş. “Bizim
çoğunluğumuz var; istediğimizi yaparız, istediğimizi komisyondan geçiririz.” gibi bir mantıkla gelen
bir kanun teklifi. 

Bakınız, değerli arkadaşlar, biz Plan ve Bütçe Komisyonunda bunu günlerce görüştük, gece
yarılarına kadar görüştük. Görüşmeler sırasında bile aynı konuda birden fazla iktidar partisi
milletvekillerinin kanun teklifleri yasaya eklenirken tek önergeyle, muhalefet partisi gruplarına
mensup milletvekillerinin bu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına ilişkin vermiş oldukları kanun
tekliflerinin pek çoğu hiç dikkate alınmadı, öneriler de dikkate alınmadı. Bu konuda, gerçekten,
yapılması gerekenler yapılmadı. AKP'nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi açıkken kanun hükmünde
kararnamelerle ülkeyi yönetmeye kalkması ve de birbiriyle ilgilisi olmayan kanunları yan yana
getirerek “çuval kanun”, “torba kanun” gibi kendine özgü, AKP’ye özgü bir kanun yapma tekniği
uygulaması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin itibarını zedelemekte, demokrasiyi gölgelemektedir.
Buna, Büyük Millet Meclisi Başkanının ne hakkı vardır ne yetkisi vardır. Tam aksi, Büyük Millet
Meclisi Başkanı Sayın Çiçek’e düşen görev, Meclis komisyonlarını çalıştırmaktır, çalışmaya davet
etmektir. Bunlar yapılmamıştır. 

Değerli arkadaşlar, gerçekten, biz Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığına ilişkin değişikliklere hep olumlu baktık. Ta, ilk, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığının kurulmasına da katkı verdik. Bugüne kadar getirdiği her yasa önerisine katkı yapmaya
çalıştık. Çünkü, toplumumuzda dezavantajlı grupların bakımına ve onların topluma kazandırılmasına,
çalışma yaşamına kazandırılmasına yönelik hepimizi ilgilendiren çalışmalar yapıldı, biz de onları
destekledik ama engelli ve yaşlılara yönelik hizmetlerle ilgili yapılan değişikliklerle birlikte, hiç ilgisi
olmayan 36 kanun ve 7 kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapan bu tasarıda pek çok tuzaklar
var. Bu tuzakların nedeni de çok açık, 17 Aralıkta ülkede bir altüst olunuş yaşanıyor. Başbakan ve
kabinesindeki bazı bakanların yakınları ve çocuklarının yaptıkları ortaya çıkınca bir telaş başladı.
Baktık ki, bu telaş içerisinde bir yandan toplumu baskıladıkları, korku imparatorluğunu egemen
kıldıkları yetmiyormuş gibi, apar topar -biraz evvel Sayın Grup Başkan Vekilim de söyledi- İnternet
ortamına ilişkin yeni sansür uygulamaları getiriliyor. Orada, biz Cumhuriyet Halk Partisi Grubu
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olarak 15 madde içinde 1 tek maddeye katılıyoruz, o da… Hani daha evvel tartıştık “ekonomik suçlara
ekonomik ceza” diye -yıllar önce- oradaki hapis cezalarının para cezasına çevrilmesi bölümüne biz
de belki pozitif katkı yapabilirdik. Ama, AKP bunu ilgili bilim komisyonlarında, teknolojiyle ilgili
komisyonlarda tartışmadan, doğrudan doğruya, hiç ilgisiz bir biçimde Plan ve Bütçe Komisyonuna
getirdiği için usulüne uygun tartışma yapılmamıştır. O teknik konunun bu kanun tasarısı içinde
görüşülmesi doğru değildir. 

Değerli arkadaşlar, tabii, balık baştan kokar. Bakıyorsunuz, işte 17 Aralıkta altüst oluş yaşadık,
bunu yaşıyoruz da. Bakanların çocukları, aile efratları yolsuzluğa, rüşvete bulaşır da kurumlardaki
bürokratlar bulaşmaz mı? 

Alın, bakın, tasarının içerisinde 4’üncü madde, Anadolu Ajansıyla ilgili. Ne oluyor Anadolu
Ajansında? Nedir Anadolu Ajansı? Ta, 57 sayılı Kanun’la… 1920’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk
o günkü savaşa ya da İstiklal Savaşı’na girecek, hazırlanıyor, bir ajans olması lazım, bir genelgeyle
ajans kurduruyor. 1925 yılında da kanunu çıkıyor, 20 bin lira sermayeli Anadolu Ajansı kurulmuş.
E, sonra? Daha sonra, yıllar geçmiş, 2005 yılına geldiğimizde 6 sıfır atmışız TL’den, o 6 sıfır atılınca
o 20 bin lira sermaye 2 kuruşa düşmüş, 2 kuruşluk sermaye 2005 yılında yapılan bir Genel Kurulla
yeniden 19.999 lira 98 kuruş ilaveyle 20 bine iblağ edilmiş, tamamlanmış. E, sonra? Aynı yıl bir
Genel Kurul daha yapıyorlar, sermayesi 50 bin liraya çıkartılmış. Hisselerine baktığınız zaman, bunun
hisselerinin çok büyük bir bölümü, yüzde 47’si hazineye ait, kalan yüzde 11’i -rüçhan haklarının-
belli, vatandaşlarda, yüzde 42’sinin kimde olduğu belli değil. Bunların bulunması gerekiyor. Aynı yıl
yaptıkları Genel Kurulda Anadolu Ajansı diyor ki: “Bu yüzde 42’lik hisseleri biz toplayalım.” Sayın
Genel Müdür, hiçbir hukuki işleme başvurmadan... Bizim medeni hukukumuzda eğer sahiplikler
belli değilse, rüçhan hakkının kime ait olduğu belli değilse yapılması gereken işlem, gaiplik olayını
yürütmek ve ona göre tamamladıktan sonra hazineye ya da hukuka uygun bir biçimde hisselere değer
vermek. Böyle yapmıyorlar. Ne yapıyorlar? Genel Kuruldan sonra, yüzde 25,65’ini zatımuhterem, 12
bin 825 lira karşılığında, nominal değeri üzerinden adına geçiriyor ve kaydettiriyor, tescil ediyor.
Daha sonra da  bir mektupla bunları hazineye devredeceğine ya da ona benzer bir işlem yaptırıyorlar. 

Değerli arkadaşlar, yapılan işlem sakat. Şimdi, burada, bu işlemin yapılmasının bir tek nedeni var:
Anadolu Ajansının çalışanları devlet memuru, malları kamu malı. Giderlerini Basın-Yayın ve
Enformasyon Genel Müdürlüğüne sözde bir hizmet karşılığı aldığı parayla yapıyor. E, “özel hukuk tüzel
kişisi” diye bunu biz, başta Sayıştay denetimi ve Kamu İhale Kurumunun denetimi olmak üzere her türlü
denetimin  dışına çıkarıyoruz. Bu, bir kere, Anayasa’ya aykırı bir düzenleme. Her türlü denetimden uzak
tutamazsınız. Kamu denetimine tabi olması gerekir, Sayıştay denetimine tabi olması gerekir.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Patronu Genel Müdür.
İZZET ÇETİN (Devamla) – O, bir kamu kurumu, kamu kuruluşu. Niye yapılıyor bu? Gözden

kaçırılacak. Eğer özel hukuk  tüzel kişisi olursa belki göz yumulacak, Sayın Genel Müdür de herhâlde
o hisselerin üzerine oturacak. Böyle bir şey kabul edilemez, değerli arkadaşlar.

Yine, değerli arkadaşlar, önemlilerden başlamak ve diğer önemlilere doğru gitmek istiyorum, pek
çok konu var kanun tasarısı içerisinde. Kara yollarının özelleştirilmesine ilişkin, kara yolları
dediğimiz: Otoyollar, köprüler ve otoyol üzerindeki tesisler. 

Değerli arkadaşlar, gerçekten 110’uncu madde, bir baktığınız zaman zannedersiniz ki hani bundan
birkaç ay önce Başbakan, Koç-Ülker ortaklığının, köprülerin 5,7 milyarlık ihalesini iptal ettikten sonra
“5,7 milyara verirsek vatan haini oluruz.” demişti ya, benim “Helal olsun Başbakana.” demek geçmişti
içimden. Anlıyorum ki işin içinde burada iş var. Şimdi, o zamanki satışta imtiyaz devlette kaldığı için
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mülkiyet devri söz konusu olmuyor, belli bir süre kullanım hakkını devrediyorsunuz ama şimdi
getirdikleri tasarı Anayasa’ya tümden aykırı. Bu maddesi de aykırı olduğu için söylüyorum. Ne
yapıyorlar? Yeni bir düzenlemeyle kara yollarını da, bir şirket kurarak -güya adına “Devlete ait bir
şirket.” diyorlar- otoyolları, tesisleri ve köprüleri oraya devredecekler, son hisse satışı yapılıncaya
kadar, o şirket, halka arz yöntemiyle, mülkiyet devri de içinde olacak şekilde satacak.

Değerli arkadaşlar, yol hakkı her vatandaş için kutsal bir haktır. Yol hakkı devredilemez. İmtiyaz
hakkı ortadan kaldırılarak, şirket kurarak yapacağınız satış Anayasa’ya aykırıdır. Böyle bir satış
yapmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Otoyollar ve köprüler kamunun ortak mülküdür, eğer kullanım
hakkını devredecek olsanız bile onun mülkiyetinin devlette kalması gerekir. Üstelik, bu devirde,
değerli arkadaşlar, otoyolların ve köprülerin üzerinde para kabinleri şirkete çalışacak; otoyolların,
köprülerin, tesislerin bakım, onarım, tamirat işlerini hazine yapacak yani o kadar ballı bir devir ki.
Şimdi, 5,7 milyar dolarlık devre “Satarsak vatan haini…” diyen Başbakana söylüyorum: Plan ve
Bütçe Komisyonundaki Başkan ve üyelerinizin büyük bir bölümü, o tesislerin değerini küçük
gösterebilmek için, bizi ikna için olabildiğince uğraştılar. Ya o arkadaşlar orada bizi ikna ederken
gerçeği bilmiyorlar ya da bu konuda da sizin gizli bir ajandanız var, “Mülkiyetini devralamadıktan
sonra ben o işletmeyi ne yapayım.” diye düşünmüş olabilirsiniz. 

Değerli arkadaşlar, bir başka düzenleme, gerçekten, Kamu İhale Kurumuna ilişkin düzenleme.
Kamu İhale Kurumuna ilişkin o düzenlemeye bir baktım değerli arkadaşlar, yürürlüğe girdiği
2003’ten… 2002’de çıktı bu kanun; AKP iktidar olduğunda, 2003’te 2, 2004’te 3, 2005’te 2, 2006’da
2, 2007’de 5, 2008’de 4, 2009 ve 2010’da 1’er, 2012’de 4, geçtiğimiz 2013’te 7 kez değiştirdiniz.
Toplam 164 maddesi değiştirildi, şimdi, 11 madde daha değiştirilerek, 175 maddesi değiştiriliyor.
Bir iktidar Kamu İhale Kanunu’nu her ihaleden önce değiştiriyorsa bunun altında ne aranır değerli
arkadaşlar? Bakanlarınızın çocukları, Başbakanınızın oğlu ve damatları usulsüz iş yapıyor, haksız
mal iktisap ediyor dediğimizde kızıyorsunuz ama bir İhale Kanunu’yla ne kadar da çok
oynuyorsunuz, hiç mi dikkatinizi çekmiyor? Bu kabul edilebilir bir uygulama değil. Ayrıntılarına
önergelerimizde arkadaşlarımız değinecek.

Değerli arkadaşlar, istisnalarına bir bakıyorum Kamu İhale Kanunu’nun, 4734 sayılı Kanun’un,
sadece istisnalar üç sayfayı geçti. Eskiden bu sadece 8 maddelik bir kanun ve istisnalar da 8 fıkradan
ibaretti, şimdi üç sayfayı geçti. Hemen hemen her ihalenin konusu olan kurum ya da o ihale konusu
mal ve hizmet Kamu İhale Kanunu’nun dışına çıkarılıyor, yandaş, akraba, eş dost zengin olsun diye.
Bu da AKP’nin bir başka uygulama biçimi.

Değerli arkadaşlar, biraz evvel yine, grup başkan vekilim söyledi, gerçekten, AKP iktidarları
döneminde, bırakınız karşı görüş ve düşünceye, eleştiriye tahammülü, Başbakan bizzat, bitaraf olanın
bertaraf olacağını kendi ağzından söyledi, ülkeye karabasan gibi çöktü korku imparatorluğu. Şimdi,
bakıyoruz, medya ve görsel basın iyice baskılanmış. “Sosyal medya baş belası.” diyordu Başbakan,
birkaç bin kişilik bir sosyal medya ordusu kurunca işlerin iyi gideceğini düşündü ve “Sosyal ağlarda
güzel şeyler oluyor.” demişti ama bütün bunlar gelip geçici şeylermiş. 17 Aralıktan sonra yine, hemen
hemen medya üzerinde, sosyal medya üzerindeki her türlü haberleşmeye sansür getirecek
düzenlemeleri apar topar, bir oldubittiyle getirdiler, bu kanunun içine koydular. 

Bu kanunda bir büyük gaf daha yapıldı değerli arkadaşlar, parantez içinde onu bir söyleyeyim.
Bu geçtiğimiz haziran ayında biz burada bir torba kanun görüştük, kanun numarası zannediyorum
6495’ti. AKP kanun yapmada o kadar büyük gaflar yapıyor ki o kanunda yasalaşmış 26 kanun
maddesini bu torba kanunun içine dercetmişlerdi. Arkadaşlar uyardılar, bir önergeyle 26 maddeyi
Plan ve Bütçe Komisyonunda geri çektiler. Bunlar yasalaşmış, farkında bile değiller ne yaptıklarının. 
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Şimdi, burada da bir bakıyorum ben, sosyal medya ve İnternet üzerindeki bu konu teknik konu.
Plan ve Bütçe Komisyonunda bu işi anlayan, Bakan dâhil ya 1 kişi vardır ya 2 kişi vardır. Getirdik
arkadaşlarımızı, dediler ki: “Temel hak ve özgürlüklere ilişkin, haberleşme hürriyetine ilişkin
kısıtlamalarımız yüzünden Avrupa Birliği bize zılgıt çekti, yapmayın bunu. Teknik bir tartışmaya
açın konuyu enine boyuna. Taraflarla, kullanıcılarla bir araya gelelim. Gerçekten, bu konuda
Türkiye'nin sağlıklı bir yasaya ihtiyacı var. Tartışalım enine boyuna, öyle kanun yapalım.” “Yok
efendim, bizim çoğunluğumuz var, Başbakanımız böyle istedi, biz bu kanunu da böyle yaparız.” 

Değerli arkadaşlar, gerçekten 17 Aralıktan sonra Başbakan bir yarma harekâtına girişti. Ne
pahasına olursa olsun, eserek, gürleyerek ben bu işi yararsam kurtarırım; değilse, alnımdaki bu yafta
benimle mezara kadar gidecek korkusu içinde. Korkunun ecele faydası yok. Yafta boynunuza yapıştı.
Hiç olmazsa Türkiye'nin boynuna bu yaftayı yapıştırmayın, bağlattırmayın. Onun için, bu teknik
konuyu taraflarla tartışarak, usulüne uygun, tekniğine uygun bir şekilde tartıştıktan sonra kanun hâline
getirelim. 

Değerli arkadaşlar, bir iki önemli konu da… Bir tanesi, gerçekten, Anayasa’mızın 2’nci maddesi
Türkiye Cumhuriyeti devletini “demokratik, laik, sosyal hukuk devleti” olarak tanımlıyor. Sosyal
devlet demek, sosyal hukuk devleti demek, yoksulunu, düşkününü, muhtacını, toplumumuzda
dezavantajlı grupları kişilere muhtaç etmeden devlet şemsiyesi altında korumak, onları iş güç sahibi
yapmak, insanca yaşayabilecekleri bir ortama eriştirmektir bir bakıma. Ama bakıyorsunuz, AKP
Hükûmeti, özellikle hiçbir zaman yaşamlarında aktif iş gücü olamayacak zihinsel ve ruhsal
engellilerin bakım, rehabilitasyon ve her türlü hizmetlerine ilişkin istihdamlarında giderleri İşsizlik
Sigortası Fonu’nun üzerine yıkıyor. 

RECEP ÖZEL (Isparta) – Düzeltiyoruz, düzeltiyoruz, “Hazineye” diye düzeltiyoruz. 

İZZET ÇETİN (Devamla) – Bu İşsizlik Sigortası Fonu’nun -emekçilerin- görevi, devletin
yapması gereken işleri yapması değil, onu sosyal devletin yapması doğru olandır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

İZZET ÇETİN (Devamla) – Çalışma Bakanının haberi yok, Hükûmet üyelerinden bir kısmının
haberi yok; böyle bir öneriyi, böyle bir konuyu yıkmak doğru değil. 

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Çetin.

İZZET ÇETİN (Devamla) – Bir de Türkiye’deki 5 bin vakfa çağrı yapıyorum: Vakıf
çalışanlarınızı devlet memuru olmak için AKP’ye, Hükûmete, Meclise müracaat ettirin. Vakıflarda
çalışan elemanlar, hiçbir statüye tabi olmadan, sınava tabi olmadan devlet memurluğuna geçiriliyor,
herkesi memur olmaya davet ediyorum.

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Sayın Çetin, teşekkür ederim.

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Konya Milletvekili Sayın Mustafa Kalaycı konuşacak.

Buyurun Sayın Kalaycı. (MHP sıralarından alkışlar) 

MHP GRUBU ADINA MUSTAFA KALAYCI (Konya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
görüşülmekte olan 524 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın geneli üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu
adına söz aldım. Bu vesileyle hepinizi saygılarımla selamlıyorum.
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Geçtiğimiz pazar günü, İstanbul Esenyurt ilçe seçim koordinasyon merkezimizin açılışı sırasında
alçakça bir saldırı sonucu şehit olan ülküdaşımız, güzel insan Cengiz Yücel Akyıldız’a Cenab-ı
Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesinin, yakınlarının ve tüm dava arkadaşlarımızın başı sağ olsun,
yaralı arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. AKP Hükûmetinden, menfur saldırıyı yapan katilleri,
alçakları, kahpeleri bir an önce ortaya çıkarmasını bekliyoruz.

Değerli milletvekilleri, 43 ayrı kanun ve kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapan bu
tasarı konu ve amaç bütünlüğü olmayan birçok konuda düzenlemeler içermektedir. Konu itibarıyla
aralarında bağlantı bulunmayan birden fazla mevzuatta düzenleme yapılması Mevzuat Hazırlama
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e aykırı olup yine bu yönetmeliğe göre tasarılar için zorunlu
olan düzenleyici etki analizi de hazırlanmamıştır. Keza, 5018 sayılı Kanun uyarınca tasarıya
eklenmesi gereken, tasarının getireceği mali yükün hesabı da yoktur. Tasarıda yer alan ve başka
komisyonların görev ve uzmanlık alanına giren düzenlemeler ilgili komisyonlarda görüşülmeyerek
İç Tüzük hükümleri de ihlal edilmiştir. Torba kanun olarak nitelenen ve AKP döneminde yaygınlaşan
bu türlü yasa yapım tarzı, hukuki güvenlik ilkesini, dahası, hukukun kendisini altüst etmiş
bulunmaktadır. AKP zihniyeti, yasama işlerini iyice sulandırmış olup ne kural tanımakta ne Anayasa
dinlemekte ne kanunlara uymakta ne de tüzük ve yönetmelikleri dikkate almaktadır, hukuk kurallarını
bir bir çiğneyip geçmekte hiçbir beis görmemektedir. 

AKP Hükûmeti yargı kararlarını da takmamaktadır. Karayollarında “taşeron işçisi” adıyla
çalıştırılan işçilerin açtıkları davalar sonucu yargı bu işçilerin işe başladıkları tarihten itibaren
Karayolları Genel Müdürlüğü işçisi olduğuna karar vermiştir, Yargıtay da bu kararı onamıştır ancak
AKP Hükûmeti iki buçuk yıldır bu yargı kararlarını uygulamamaktadır. Davayı kazanmalarına ve
Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığına
müracaat etmelerine rağmen kadroya alınmamışlardır. Karayollarında çalışan taşeron işçileri
geçtiğimiz günlerde “Adaleti arıyoruz.” çağrısıyla bütün illerde eylem yapmıştır. İşçiler ekmeğinin
peşindedir, haklarının peşindedir. AKP Hükûmeti yargı kararlarına saygı göstermeli ve gereğini yerine
getirmelidir. İşçilerin yasal, haklı ve meşru hakları bir an önce verilmelidir. Davayı kazanmış işçilerin
hâlen taşeron işçisi olarak çalıştırılmaları suçtur. AKP Hükûmeti iki buçuk yıldır yargı kararlarını
çiğnemekte, açıkça suç işlemektedir. Taşeron işçiler, kıdem tazminat haklarına halel getirilmeden,
behemehâl ve derhâl kadrolara atanmalıdır. 

Görüşmekte olduğumuz tasarıda her konu varken çalışma hayatının en temel sorunu hâline gelen
taşeron işçilikle ilgili hiçbir düzenleme bulunmamaktadır. AKP Hükûmeti, taşeron işçileri hep
oyalamakta hem de sürekli aldatmaktadır. Taşeron işçilerin yıllık ücretli izni, fazla mesai ücreti, ek
ödemesi, banka promosyonu, kıdem tazminatı, iş güvencesi, iş garantisi, örgütlenme hakkı ve sendikal
hakları yoktur. Taşeron işçilerin maaşları da düzenli verilmemekte, hakları gasbedilmektedir. AKP
Hükûmeti bu sömürüye, bu soyguna açıkça göz yummaktadır. Bir tarafta ayakkabı kutularında milyon
dolarlar saklanırken diğer tarafta işçiler kölelik düzenine mahkûm edilmiştir. Bir tarafta evlerdeki
para kasalarına milyon dolarlar istiflenirken diğer tarafta işçiler çocuklarının cebine bir simit parası
bile koyamamaktadır. Taşeron işçilerin her geçen gün artan sorunları artık çözüme kavuşturulmalı,
çalışma şartları ve ücretleri acilen iyileştirilmelidir. Bu sömürü düzeni artık sona ermelidir. 

Değerli milletvekilleri, bu tasarı, adı “Aile ve Sosyal Politikalar” diye başlamakla birlikte, ne
aileyle ne de sosyal politikalarla hiç ilgisi olmayan birçok konuda düzenlemeler içermektedir. Bu
tasarıda 125 madde var ama emeklilikte yaşı bekleyenlerle ilgili, emeklilikte prim gün sayısı
yetmeyenlerle ilgili bir madde yoktur. Bu vatandaşlarımız yıllardır haklarını aramakta, sorunlarına
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çözüm beklemektedir. Emeklilikte yaşı bekleyen ya da emekli olabilmek için prim gün sayısını
doldurma imkânı olmayan vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyetleri giderecek bir düzenleme
mutlaka yapılmalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi bu sorunun çözüme kavuşturulması için gerekli
desteği ve katkıyı vermeye hazırdır. 

Yine, bu tasarıda 125 madde var ama nakliyeci esnafımızın yaşadığı sorunlara çözüm getirecek
bir madde yoktur. Nakliyeciler bugün birçok ilimizde, dört günlük kontak kapatma eylemi
başlatmışlardır. Sorunlarına çözüm bekleyen nakliyeciler, sonuç alınmazsa eylemi on beş güne
çıkarma kararı almışlardır. Bu süre zarfında İstanbul’un meyve sebze ihtiyacı nasıl karşılanacak,
olası fiyat artışları nasıl önlenecektir? Hükûmet bu soruna duyarsız kalmamalıdır. 

Milliyetçi Hareket Partisi olarak nakliyecimizin her zaman yanındayız, yaşanmakta olan sorunun
çözüme kavuşturulması için de her türlü desteği vermeye hazırız. Nakliyeci yük değil, dert taşıyor.
Pahalı mazot, yüksek vergiler, istenen binbir çeşit belgeler ve iş yokluğu nakliyecileri canından
bezdirmiştir. İşsizlikten çoğu çalışamıyor. AKP Hükûmeti, gemicikleri, yatları, uçakları olanlara
vergisiz mazot veriyor; kamyoncuyu, taksiciyi, dolmuşçuyu görmediği gibi, onlara acımasızca trafik
cezaları kesiyor.

Yine, bu tasarıda 125 madde var ama iş yerinin kirasını ve vergilerini ödeyemez duruma düşen,
emekli aylığından yıllardır sosyal güvenlik destek primi kesintisi yapılmadı diye çıkarılan yüklü
miktardaki borçları nasıl ödeyeceğim diye kara kara düşünen esnaf ve sanatkârımıza yönelik bir
madde de yoktur. İş yeri açan, katma değer yaratan, gençlere iş imkânı sağlayan esnaf,
ödüllendirilmesi gerekirken cezalandırılmaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, esnaf ve
sanatkârın emekli aylığından prim kesilmemesini ve çıkarılmış borçların da silinmesini istiyoruz.

Yine, bu tasarıda 125 madde var ama sürekli zam yapılan mazot ve gübre fiyatlarına
yetişemeyen, ürünü para etmeyen, elektrik borçlarını ödeyemeyen çiftçimizin dertlerine derman
olacak bir madde de yok. Çiftçimizin temel sorunu, mazot, gübre, elektrik, tohum, ilaç, yem
fiyatlarının çok pahalı olmasıdır. AKP döneminde çiftçinin girdi fiyatlarında 4-5 kat artış olurken
ürün fiyatlarındaki artış bunun çok altında kalmıştır. Çiftçi zarar etmektedir. Çiftçimize mutlaka ucuz
girdi alma imkânı verilmelidir. Bunun için, başta mazot ve gübre olmak üzere temel girdilerinden
alınan vergiler kaldırılmalı, teşvikler artırılmalı, elektrik borçları mutlaka yeniden yapılandırılmalıdır.
Altın, elmas, pırlanta gibi kıymetli taş ve madenlerden KDV alınmazken, bir de ÖTV de alınmamasını
öngören AKP Hükûmeti çiftçimizi hiç düşünmemektedir. Hükûmet tasarısındaki kıymetli taş ve
madenlerle ilgili istisna maddesi Komisyonda çıkarılmıştır.

Tasarıda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının görev alanına giren onlarca maddede yapılan
düzenlemeler yoksul vatandaşımıza umut vermemekte, muhtaç olduğu için 65 yaş aylığı alan 800
binin üzerindeki yaşlılarımızın, 550 bin civarındaki engellilerimizin aylıklarında 5 kuruş dahi artış
getirmemektedir. 

Tasarıda engellilere yönelik genel tanımlar, genel esaslar ve ilkelere yönelik düzenlemeler
bulunmaktadır. Ancak, Türkiye’de engelli bilinci oluşturma noktasında Hükûmetin bir eylem planı
yoktur. Ülkemizde yaklaşık 8,5 milyon engelli vatandaşımız eğitimden sağlığa, istihdamdan ulaşıma
kadar her alanda onlarca sorun yaşamaktadır. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sorumluluk alanındaki engellilerin bugünkü sayısını, engel
durumunu, eğitim, sağlık ve istihdam durumunu bilmemektedir. Türkiye’deki engellilerin
belirlenmesiyle ilgili en son çalışma, Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından 57’nci Hükûmet döneminde
yapılan “Türkiye Özürlüler Araştırması 2002” çalışmasıdır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca
yapılan tüm açıklamalarda 2002 yılında yapılmış bu araştırma sonuçları kullanılmaktadır. 
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Engellilerin en önemli sorunlarından biri işsizliktir. Engellilere yönelik istihdam politikaları
büyük ölçüde kota tekniğine dayanmaktadır. Kamudaki kotaya Hükûmetin kendisi uymamaktadır.
Ayrıca, istihdam öncesi engellilerin korunması hep ihmal edilmektedir. Devlet Personel Başkanlığının
Haziran 2013 verilerine göre, diğer kamu kurumları bir yana, engelli memurların istihdamından
sorumlu olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığında dahi boş durumda engelli
memur kontenjanı bulunmaktadır.

Mevcut mevzuatımızda “muhtaç” diye yapılan tanımlama, tasarıyla “ihtiyacı bulunan” şekline
dönüştürülmektedir. Ama ihtiyacı bulunanları bu durumdan kurtarmaya dönük bir politika
izlenmemektedir. 

Türkiye, AKP döneminde gelir ve yaşam koşulları açısından gün geçtikçe kötüye giden bir ülke
görüntüsü vermektedir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 2012 Sosyal Yardım İstatistikleri
Bülteni’ne göre, yoksulluk envanteri olarak ifade edilen Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi
Sistemi’nde 6,3 milyon hane ve bu hanelerde yaşayan 23 milyon kişi yer almaktadır. Aynı bültene
göre, genel sağlık sigortası uygulaması kapsamında yapılan gelir testi sonucu elde edilen bilgilere
göre, 4 Ocak 2013 tarihi itibarıyla ülkemizde kişi başına net geliri asgari ücretin üçte 1’inin altında
olan hane sayısı 2,5 milyon, kişi sayısı 10 milyon 400 bindir. Bakanlık bu verileri altı ayda bir
yayınlarken, yoksul sayısındaki artış gözünü korkutmuş olacak ki şimdi İnternet sitesinden bile
kaldırmıştır. 

Yine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 10.578 hanede 2011 yılında yüz yüze yaptırdığı
Türkiye’de Aile Yapısı Araştırması’nın Şubat 2013’te İnternet’te yayınlanmasıyla beraber,
ülkemizdeki ailelerin gelir dağılımının içler acısı hâline dair önemli tespitler de ortaya çıkmıştır.
Araştırmadan çıkan veriler, Türkiye’deki hanelerin yüzde 61,2’sinin ayda 1.200 lira ve altında gelirle
hayatta kalmaya çalıştığını gözler önüne sermektedir. Hanelerin yüzde 78,5’u ise 1.900 lira ve altında
gelirle geçinmeye çalışmaktadır. 

Türkiye’de gerçek hane geliri ve gelir dağılımı konusunda iktidar kendi yaptırdığı araştırmayla
kendi yalanını ortaya çıkarmıştır. AKP Hükûmeti, gelir artırıcı ve gelir adaletini sağlamaya yönelik
politikalar geliştirmek yerine, gerçek veriler üzerinden yaptığı çalışma ve araştırmalardan çıkan
vahim tabloyu örtbas etmekle uğraşmaktadır. Bu gelir testleri ve araştırmanın ortaya çıkardığı çarpıcı
sonuç, AKP Hükûmetinin “Kişi başına düşen geliri 10.500 dolara çıkardık.” söyleminin milletimizin
geniş kesimleri için hiçbir şey ifade etmediğidir. Bu durum bir türkümüzün sözlerini hatırlatmaktadır:
“AKP Hükûmetinin aslı yok ekonomisinde kişi başına 10.500 dolar gelir var, herkes başının çaresine
baksın, AKP zihniyetinin saltanatı var.”

Değerli milletvekilleri, AKP döneminde en çok değişiklik yapılan yasaların başında Kamu İhale
Kanunu gelmektedir. Bugüne kadar kamu ihale sisteminden kaçışa, hak arama hürriyetini
engellemeye ve ihalelerde keyfî uygulamalar yapılmasına imkân sağlayan birçok düzenleme
yapılmıştır, öyle ki Kamu İhale Kanunu’nun istisnaları düzenleyen maddesine eklenen fıkraların
numarası bu tasarıyla “u” harfine gelmiş olup alfabedeki harflerin yetersiz kaldığı görülmektedir.
Ayrıca, başta TOKİ, yap-işlet-devret, yap-kirala-devret gibi milyarlarca liralık ihaleler için Kamu
İhale Kanunu’nu devre dışı bırakan yasal düzenlemeler yapılmıştır. On bir yılda, diğer kanunlarda
yapılan düzenlemelerle birlikte kamu ihale sistemini devre dışı bırakan düzenleme sayısı 60’ı
geçmiştir. 
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Tasarıyla getirilen düzenlemeler, ihalelerde tekliflerin neye göre değerlendirileceğiyle ilgili
şüpheleri artırmakta, ihaleler üzerindeki şaibelerin artmasına neden olacak aşırı düşük tekliflerle ilgili
ihaleler arasında farklı uygulamalara yol açabilecek nitelik taşımaktadır. İhalelerin hesaplanan sınır
değerinin altında teklif veren isteklilerden biri üzerinde bırakılması hâlinde yaklaşık maliyetin yüzde
15’ine kadar kesin teminat alınabilmesi öngörülmektedir. Teminat miktarının hangi ihaleye veya
kime göre artırılacağına nasıl karar verilecektir? Bu düzenleme objektif olmayan uygulamalara ve
eşitsizliğe yol açacaktır. 

İtirazen şikâyet başvuru bedelleri genel olarak 3 katına yükseltilmektedir. İtirazen şikâyet
başvurularındaki ücret artırılarak hak arama maddi olarak engellenmektedir. 

Birden fazla idarenin ortak ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik mal ve hizmet alımları ile
bakım ve onarım işlerinde bir üst limit ve iş sayısında sınır olmaksızın ihalelerin birleştirilebilmesi
kötüye kullanılabilecek bir nitelik taşımaktadır. Bu şekilde tek ihaleyle milyar dolarlık işlerin
yandaşlara verilmesinin önü açılmaktadır.

Değerli milletvekilleri, AKP Hükûmeti yolsuzluklarla mücadele etmediği gibi, yolsuzluklarının
önünü açacak düzenlemeler yapmıştır. Kamu ihalelerinde saydamlık, rekabet, eşit muamele,
güvenilirlik, kamuoyu denetimi ve kaynakların verimli kullanılması temel ilkelerini rafa kaldırmıştır.
Kamu ihale sisteminde keyfîliği, rüşveti, yolsuzluğu, eş, dost, yandaş kayırmayı önlemek amacıyla
kurulan barikatların çoğu kaldırılmıştır. Bu düzenlemeleri pervasızca ve fütursuzca yapan AKP
zihniyeti şimdi de ortaya çıkan yolsuzluk iddiaları konusunda feryadı figan etmektedir. Kendilerini
dokunulmaz addedenler, kendilerinden hiç hesap sorulmayacağı zannına kapılanlar şimdi panikatak
olmuşlar, yolsuzluk ve rüşvet iddialarını örtbas etme gayretine düşmüşlerdir. Ayakkabı kutularında
ve evdeki para kasalarında bulunan milyon dolarlarla ilgili başlangıçta imam-hatip okulu, üniversite
yaptırmak için alınan bağışlar, satılan villanın parası gibi inandırıcılığı olmayan gerekçelere
sığınanlar, şimdi dış mihraklar, çete, örgüt işi diyerek rüşvet ve yolsuzluk iddialarını gölgeleme çabası
içine girmişlerdir. Hani ayakkabı kutularında saklanan milyon dolarlar imam-hatip okulu, üniversite
yapmak için alınan bağışlardı? Hani para kasalarında saklanan milyon dolarlar satılan villanın
parasıydı? Ne oldu, bunlardan hiç bahsetmez oldunuz? 

Operasyon kapsamında ortaya çıkan Sayın Başbakanın, bakanların ve çocuklarının telefon
görüşme kayıtları ve görüntüler rüşvet, yolsuzluk ve nüfuz ticareti yapıldığını göstermiyor mu? AKP
Hükûmetinin 4 bakanı rüşvet ve yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevden alınmadı mı? “Dosyadaki
imar planları Başbakanın onayıyla yapılmıştır. Başbakanın istifa etmesi gerekir.” diyen, bu
Hükûmetin görevden alınan bir bakanı değil mi? Bunlar, aslında, birer itiraf mahiyetindedir ve inkâr
edilememektedir. Dış mihrak, çete, örgüt, paralel yapı, darbe suçlamaları ve belirli kesimlere yönelik
nefret söylemleri bu iddiaları örtemeyecektir. 

Hükûmet, hırsızların değil, hırsızları yakalayanların peşine düşmüştür. Rüşvet ve yolsuzluk
iddialarını kapatabilmek için, suçlu telaşıyla, Adli Kolluk Yönetmeliği’ni değiştirme, HSYK
Kanunu’nu değiştirme, başsavcıları tehdit etme, savcıların taleplerini yerine getirmeme, mahkeme
kararlarını uygulamama, yargıda ve emniyet teşkilatında kıyım yapma gibi, yargının bağımsızlığını
ve tarafsızlığını ortadan kaldıran, hukuku katleden çalışmalar yapmıştır. 

Bu tasarıda da İnternet kullanımında bireysel hak ve özgürlüklere yönelik ciddi kısıtlamalar
getirilmektedir. Telekomünikasyon İletişim Başkanının emriyle sitelerin erişime kapatılması
düzenlemesi haberleşme hürriyetini ciddi anlamda ihlal etmektedir. Esasen, AKP zihniyetini
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çökertecek görüntülerin, yolsuzluk ve rüşvet belgelerinin İnternet’te dolaşımı engellenmek
istenmektedir. Ama, ne yaparsanız yapın, rüşvet ve yolsuzluk iddialarını örtbas edemeyeceksiniz.
Zira, hesap vermekten, yargıdan münezzeh değilsiniz. Hesap vermekten asla kurtulamayacaksınız,
yargıdan asla kaçamayacaksınız.

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (MHP ve CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Barış ve Demokrasi Partisi adına Sayın Adil Zozani konuşacak.

Buyurunuz Sayın Zozani. (BDP sıralarından alkışlar)

BDP GRUBU ADINA ADİL ZOZANİ (Hakkâri) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, torba yasa tasarısı üzerine grubumuzun görüşlerini sizlerle paylaşacağım.
Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle, yine İç Tüzük ihlalleriyle başlayacağım. Devamında maddelerle ilgili olarak, içeriğe
ilişkin olarak da görüşlerimizi sizlerle paylaşacağım.

Sayın Başkan, bakın, bu, sizin basıp bize gönderdiğiniz tasarı, 524 sıra sayılı Tasarı. Bu da, bu
dosyadakiler de Komisyon çalışmaları esnasında -alt komisyon ve üst Komisyon çalışmaları
esnasında- AKP’li Komisyon üyeleri ki bu önergelerin büyük çoğunluğu Komisyon Divan üyesi
milletvekili arkadaşlarımızın imzasıyla verilmiş madde ihdaslarıydı.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Sayın Bilgiç’in mi?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) –
Evet, ağırlıklı…

ADİL ZOZANİ (Devamla) – Sayın Bilgiç’in de var, Sayın Demiröz’ün de var, Sayın Bağcı’nın
da var.

BAŞKAN – Karşılıklı konuşmayalım lütfen.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Divan üyesi değil.

BAŞKAN – Sayın Aslanoğlu, lütfen…

ADİL ZOZANİ (Devamla) – Şimdi, demin de ifade ettim, bakın, İç Tüzük ihlaline ilişkin olarak
ibretiâlem olabilecek bir uygulamayı sizinle paylaşacağım: Komisyon çalışmaları esnasında biz
madde ihdasına karşı çıkıp madde ihdası yoluyla daha fazla madde eklenemeyeceğini gördükten
sonra Komisyon Başkanlık Divanı bu defa İç Tüzük’ü arkadan dolanarak, çok açık ifade ediyorum,
İç Tüzük’ü dolanarak yeni bir yöntem icat etti. 23 maddelik bir teklif getirildi Komisyona, yalnız 23
maddeyi görüşmedik, sadece 1 maddeyi görüştük, diğer 22 madde neydi? Diğer 22 madde de, mevcut
tasarıdaki maddeler olduğu gibi “copy paste” yapıldı, buna iliştirildi öyle getirildi bizim
gündemimize. Sonra, bir önergeyle 22 maddeyi geri çektiler, biz 1 maddeyi buraya ilave etmek
durumunda kaldık. Şimdi, bunun adını siz koyun, hile mi dersiniz, İç Tüzük’ü, kanunları dolanmak
mı dersiniz, ne derseniz deyin ve biz bu durumu Meclis Başkanlığına bildiriyoruz, İç Tüzük yerle bir
edildi, İç Tüzük kalbura çevrildi, delik deşik edildi, ihlal ediliyor, buna müdahale edin diyoruz. Ne
zaman yapıyoruz? Üst Komisyon çalışmalarının yapıldığı birinci günde yapıyoruz yani daha biz
maddeleri görüşmemişiz, geneli üzerinde Komisyonda değerlendirmeler yapıyoruz, görüşmeler
yapıyoruz. Meclis Başkanı bekliyor. 21’inde yani on beş gün sonra tekrar “Size başvuruda
bulunmuştuk Sayın Meclis Başkanı, bize niye cevap vermedin?” diyoruz, Meclis Başkanı gene
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bekliyor. Tasarı basılıyor, Meclis gündemine havale ediliyor. Sonra, bugün bana cevap geliyor, matbu
bir cevap geliyor. Matbu cevapta da diyor ki: “Tasarı Meclis gündemine sevk edildiği için
yapabileceğim bir şey kalmadı.” O zaman istifa etsin; Meclis çalışmalarını koordine edemeyen,
Meclis çalışmalarını, Meclis gündemini takip edemeyen bir Meclis Başkanının Meclis Başkanlığı
yapması hak değildir, derhâl istifa etmesi gerekir. Meclis Başkanın bu uygulamadan sonra istifası
gerekir. Meclis İçtüzüğü’nü gözetmeyen Meclis Başkanının artık Meclis Başkanlığı yapabilir durumu
yoktur, istifa etmesi gerekir, yapabileceği en doğru iş budur, yoksa biz şöyle ifade ederiz Meclis
Başkanını: “Artık Meclis Başkanı değil, Meclisteki Park ve Bahçe Müdürlüğünü ancak yapabilir.”
Böyle bir sıfatla devam ediyorsa kendi bileceği iştir. Bir milletvekilinin itirazını bu kadar ciddiyetsiz
ele almak, bu kadar ciddiyetsiz yaklaşmak Meclis Başkanının yapacağı iş değildir. 

Sizden de demin bir şey bekledik, bu Meclis tarihine geçecek bir uygulama bekledik, bu yanlışa
“Dur.” diyebilecek bir tutum bekledik. Evet, siz, bugün, Meclis tarihine geçebilecek bir uygulamaya
imza atabilirdiniz, böyle bir karar alabilirdiniz. “Hayır, ben Meclis İçtüzüğü’nü bu kadar delinmesini,
kalbura çevrilmesini içime sindiremiyorum, komisyonlar kendi işleriyle uğraşmalıdır.” deyip bunu
görüşmeden geri çekmeniz gerekirdi. Bunu yapabilirdiniz, yapmadınız, alışılagelmiş uygulamaya
siz de boyun eğdiniz. Böylesi usulsüz bir teamül, teamül olamaz. İç Tüzük’ün delinmesi, İç Tüzük’ün
ihlal edilmesi Meclis çalışmaları esnasında teamüle dönüştürüldü, bunu da sizler yaptınız.
Dolayısıyla, ben, bugünden itibaren bu İç Tüzük’ü size iade ediyorum. Artık, bu İç Tüzük’ün hiçbir
işe yaramadığını, hükmünün olmadığını ifade ediyorum –benim, kendi açımdan- ve konuşmamın
sonunda bu İç Tüzük’ü size iade ediyorum çünkü üç yıllık parlamenterlik çalışmalarım esnasında
gördüğüm şu: Burada uygulanmayan tek şey var; İç Tüzük’tür. Meclis bir İç Tüzük’e göre çalışır,
uygulamalarını, çalışmalarını İç Tüzük’e göre yapar hükmü var ama bu hüküm hükümsüzdür.
Dolayısıyla, bu İç Tüzük artık işime yaramıyor. Tekrar tekrar okumanın bir anlamı yok, size iade
edeceğim Sayın Başkan.

Tasarının içeriğine gelince: Birçok boyutuyla karşı çıktığımız, yanlış bulduğumuz maddeler var,
burada. Hem alt komisyon çalışmaları esnasında hem üst komisyon çalışmaları esnasında dillendirdik
fakat maalesef, bizi dinleyen olmadı, itirazları ciddiye alan olmadı. 

Bakın, bir kanun maddesi var burada, değişiklik yapılıyor. Karayolları Güvenliği Yüksek
Kurulunun toplantı süresine ilişkin olarak bir değişiklik var, burada. Gerekçesi ne olsa gerek biliyor
musunuz? İlgili bakanlık bürokratı komisyon çalışmaları esnasında, alt komisyon çalışmaları
esnasında bu maddenin değiştirilmesinin gerekçesini bizimle şu şekilde paylaşıyor, diyor ki:
“Efendim, bu kurula Sayın Başbakan Başkanlık ediyor. Sayın Başbakanın yoğun programından dolayı
kurul altı ayda bir toplanamıyor. Dolayısıyla, biz bu toplantı süresini yılda bire çıkarmak
durumundayız.” Mübalağa etmiyorum, ilave hiçbir şey ifade etmiyorum, olduğu gibi bürokratın
ifadesini ifade ediyorum. Şimdi, Başbakanın ya da bir bakanın çalışma programına göre kanun yapılır
mı, kanunda düzenleme yapılabilir mi? Aklıselim düşünen herkes yok der ama burada aklıselim yok
ki. Aynen de Sayın Başbakanın çalışma programına uyarlanmış bir kanun maddesi getiriliyor, gerekçe
de bize bu şekilde ifade ediliyor. İtiraz ediyoruz, diyoruz ki: “Mademki Sayın Başbakan yoğun
programından dolayı katılamıyor. O zaman gelin, biz size yol gösterelim, şu şekilde düzenleyelim.”
Dedik ki: “Sayın Başbakanın atayacağı bir Başbakan yardımcısı başkanlığında da toplanabilir olsun.”
Kabul ettirdiğimiz maddelerden bir tanesi budur yani bu düzenlemeyi yaptılar. 
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Anadolu Ajansıyla ilgili, değerli vekillerimiz ifade ettiler, çokça tartıştığımız maddelerden bir
tanesidir. Niye ihtiyaç duyuyorsunuz, buraya getiriyorsunuz, ne işi var bizim tasarıda, anlamış değiliz.
Bir düzenleme yapılıyor, kimin lehine bir düzenleme, anlamış değiliz ama kamunun lehine bir
düzenleme olmadığı apaçık ortadadır. Bitti, burada… Kime ne imkân ne olanak sağlıyorsunuz, artık
sorgulama konusudur. 

Kamu İhale Kanunu, yine aynı şekilde, defalarca değiştirildi, değiştirilmeye devam ediyor.
Korkarım, mevcutta, bu tasarıyı Genel Kurulda görüştüğümüz bu günlerde de yine madde ihdasları
yoluyla yeni imtiyazlar gelecektir bu noktada, daha değişiklikler olacaktır, göreceğiz, birkaç gün
içerisinde, bu çalışmalar esnasında bunu da göreceğiz, bu konuda da olacak.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Adil
Bey, geleceğim yanınıza. 

ADİL ZOZANİ (Devamla) – İşsizlik Fonu’yla ilgili olarak, bakın, getirilmiş, İşsizlik Fonu’ndan
132 milyarın çekilmesi için tuzak kurulmuş, peş peşe 3 madde dizilmiş. En son, zorlamamız sonunda
dediler ki: “Evet, doğrudur, biz bu maddeyi bunun için getirmişiz.” Son anda, buradan kurtarıldı,
İşsizlik Fonu buradan kurtarıldı. Fark ettik, o madde çıkarıldı. Ama, gene emsal olabilecek, İşsizlik
Fonu’nun sağa sola peşkeş çekileceği düzenlemeler vardır, buna emsal olabilecek düzenlemeler var
burada.

Otoyolların özelleştirilmesi, bakın, çok açık ve net ifade ediyoruz  -demin Sayın Hamzaçebi de
ifade etti- Anayasa’ya aykırı bir işlem, Anayasa Mahkemesinden döner bu. Anayasa Mahkemesi
buna göz yumamaz. Etki analizi oluşturulmamış, cetvelleri ilave edilmemiş bir yasayı siz burada
çıkaramazsınız. Bir kanun maddesini bu şekilde çıkaramazsınız, etki analizi yok. Kamu gelirlerinde
azalışa sebebiyet verecek bir düzenleme getiriyorsunuz burada. Bunu çıkaramazsınız. Anayasa
Mahkemesinden de döner. 

Yine, bu kişisel verilerin güvenliğiyle ilgili olarak burada çok tehlikeli maddeler var. TİB,
sözleşmeli personel çalıştırabilecek yani piyasadan bulduğu hackerları alacak kendi bünyesinde
çalıştıracak. Türkiye’de kişisel verilerin güvenliği konusunda herhangi bir yasal düzenleme de
olmadığına göre, her birinizin kişisel verileri, bilgileri kimlerin eline geçebilecek, düşünmenizi
isterim.

Bu maddelere el kaldırırken bu konuda düşünmenizi istiyorum. En azından sözleşmeli…

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – O yapıyor…

VAHAP SEÇER (Mersin) – Adil Bey, arkaya bak.

ADİL ZOZANİ (Devamla) – Sayın Komisyon Başkanı meseleyle çok ilgili değil, o yüzden şey
yapmıyor yani.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Öyle mi!

ADİL ZOZANİ (Devamla) – Dolayısıyla, itirazlarımızı eğer gerçekten dikkate almış olsaydı, bu
kadar ucube yasal bir düzenleme buraya gelmezdi. İnternet düzenlemeleriyle ilgili, İnternet erişimiyle
ilgili burada geçen maddeler çok tehlikeli maddeler. 

Bakın, bir ajanstaki bir haber daha gazeteye, televizyona ulaşmadan sansürlenebilecektir. Dört
saat içerisinde, bir ajansa düşmüş bir haber kişilik haklarının ihlali olarak yorumlanıp siteden
kaldırılıp sansürlenebilecektir. URL bazlı İnternet sansürü bu. 
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Adı geçtiği için burada ifade edeceğim. Örneğin -pek yapmaz ama yaparsa- Anadolu Ajansı
muhalefet partisi mensubu bir milletvekilinin ya da bir başka vatandaşın verdiği bir demeci
hasbelkader siteye koydu ve biz de orada diyoruz ki: “Hükûmet içerisinde yolsuzluğa bulaşmış,
fakirin fukaranın ekmeğine göz dikmiş birileri var.” “Kişilik haklarının ihlalidir.” denilip TİB Başkanı
otomatik olarak bu haberi siteden kaldıracak. Dolayısıyla, haberleşme özgürlüğünü engelleyecek
düzenlemeler var burada. 

Bakın, özel hayat değil, özel hayatı ilgilendiren bir durumdan söz etmiyoruz. Asla ve asla özel
hayatla ilgili bir şeyi ifade etmiyoruz, o yönüyle yapılmış düzenlemeleri de doğru buluyoruz ancak
bu şekil bir düzenleme sansürün de ötesinde bir şeydir. Bu uygulamalar ne zaman olmuş? 

Bakın, size 1876’dan gazete örneklerini göstereceğim. Bu, 1876’daki gazete örnekleri, sansürlü
gazete örnekleridir. Ne olmuş? Bu boş gördüğünüz yerde, boş sütunlara o dönemin hükümranlarının
istemlerinin dışında, iradeleri dışında kamuoyunu bilgilendirici haberler girilmiş ve o dönem
sansürlenmiş. 1876 tarihli bir gazete sayfasını size gösteriyorum. Alın size ikincisi: 1876… Bu da
1995 tarihli, SS kanunlarının devrede olduğu döneme ilişkin gazete yaprakları, gazete sayfaları. Ne
diyordu o zaman devlet güvenlik mahkemeleri? “İlgili yazı veya haber kanun maddesine, TMK’nın
7’nci, 8’inci, 9’uncu ya da 6’ncı maddesine göre aykırıdır.” deyip sansürlüyordu. Gazeteler ne
yapıyorlardı o zaman? Bu yazıyı çıkarıyordu, ilgili yere “Yazı sansürlüdür.” deyip, “Alan
sansürlüdür.” deyip boş sayfa olarak çıkıyordu. Bir örnek daha ifade edeyim, aynı tarihlere ilişkin,
bu da öyle bir şey. 

Şimdi, televizyon kanalları muhalefet milletvekillerinin, muhalefet liderlerinin akşam
konuşmalarını “Biiip…” diye geçip “Sansürlüdür, veremiyoruz.” derlerse hiç şaşmayın çünkü aynı
uygulama. 1876’yı geri getiriyorsunuz, 1990’ları geri getiriyorsunuz; yaptığınız uygulama bu. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) – Hiç alakası yok. 

ADİL ZOZANİ (Devamla) – Böyle devam ederse varılacak yer iyi değil, sizi uyarıyoruz. 

Sayın Başkan, bal gibi de biliyorsunuz, böyle. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) – Yok, öyle değil.

ADİL ZOZANİ (Devamla) – Aynen de böyle olacak. Hırsıza hırsız demenin suç olduğu bir
döneme giriyoruz. Hırsızlığın suç olduğunu ifade etmenin serbest olduğu ama hırsıza hırsız demenin
suç olduğu bir döneme gireceğiz. Bu size de yaramaz, hiç kimseye de yaramaz. 

Bu düzenlemeler, bu boyutuyla çok tehlikeli düzenlemelerdir. Dolayısıyla, ne yasada yeri var ne
yönetmeliklerde yeri var. Her türlü aykırı bir işleme cevaz vermemenizi bekliyoruz. Daha görüşme
esnasındayken, geneli üzerinde görüşülürken bunun üzerine kafa yormanızı arzu ediyoruz. 

Bu kadar şeyi okuyup, inceleyip detaylarına hâkim olabildiğinizi düşünmüyorum. Komisyon
üyesi olarak, bir ay zamanımızı aldı, bir ay üzerinde çalıştık. Hem Alt Komisyonda hem Üst
Komisyonda muhalefet şerhi hazırladık, buna rağmen tamamıyla hâkim olduğumu ifade edemem.
Bürokratlar ne şekilde getirmişlerse iktidar partisi Komisyon üyeleri önergeye o şekilde imza atmışlar
ve burada geçirmişler. Dolayısıyla, neye mal olacağını bilmediğiniz bu tasarıya “Evet.” dememenizi
umuyorum çünkü yanlış yapmış olursunuz, bir yanlışa imza atmış olursunuz. 

Bu süre içerisinde çok şeye tanıklık ettik. Bakın, bürokratlarımız, bu tasarı ilk gündemimize
geldiği zaman -mesela Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının bürokratları- bir konuyla ilgili
düzenlemede o kadar çok ısrarcı oldular ki “Mutlaka olmalıdır.” dediler. Yeni bir birim, bir genel
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müdürlük oluşturuluyordu, “think tank” kuruluşu niteliğinde bir birim oluşturuluyordu. O zaman
Bakan Sayın Fatma Şahin’di, Sayın Fatma Şahin bunun oluşturulmasında fayda görüyordu. Bir etki
analizi olmadığı için yani neye mal olup olmayacağını çözemedikleri için, yeni Bakan geldiğinde
hararetle savunan bürokratlar bu defa “Efendim, biz bu düzenlemenin tasarı metninden çıkarılmasını
istiyoruz…” Niye? Hani çok savunuyordunuz? İktidar milletvekilleri, Komisyon üyeleri siz bunu
çok savunuyordunuz. Niye çıkarıyorsunuz?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ADİL ZOZANİ (Devamla) – “Efendim, Bakan değişti.” Bakanın değişikliğine göre devletin
yönetim şekli de değişebiliyor, bu çalışmalar esnasında bunu da gördük.

Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. (BDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Zozani.

Sayın Zozani, “İç Tüzük’e uymadı.” diye eleştiride bulundunuz ama siz…

ADİL ZOZANİ (Hakkâri) – Size vereceğim Sayın Başkan, bana lazım değil.

BAŞKAN - Size lazım olacak. Bence bir dakika burada beklerseniz…

ADİL ZOZANİ (Hakkâri) – Buna uyarsanız bize lazım olacak, uymadığınız takdirde lazım
olmayacak.

BAŞKAN – Sayın Zozani, benim de İç Tüzük’üm var, teşekkür ederim ama “İç Tüzük’e
uyulmuyor.” diye eleştiride bulundunuz, bu konuda usul tartışması açtık. Şimdi, beni İç Tüzük’ü
ihlal etme durumunda bırakmak istiyorsunuz. Sanıyorum, bu bir iç çelişkiniz. Çünkü, Komisyon
raporu verilmiş, sıra sayısı almış, gündeme girmiş bir teklifi veyahut tasarıyı benim gündem dışına
çıkarma yetkim yok, İç Tüzük’te böyle bir hüküm yok ama bu İç Tüzük’ü ben görevliler vasıtasıyla
size iade ediyorum. Benim böyle bir yetkim varsa bu İç Tüzük’te bana bunu gösterin, uygulayacağım. 

Teşekkür ederim. 

Görevliler, verir misiniz lütfen Zozani’ye İç Tüzük’ü.

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Ben de alabilirim efendim, görevli değilim ama Sayın
Başkanım.

BAŞKAN - Bulursanız memnun olurum

OKTAY VURAL (İzmir) – Siz görevli değilsiniz Sayın Bilgiç.

ADİL ZOZANİ (Hakkâri) – Sayın Bilgiç siz görevli misiniz?

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Bu konuda kendimi görevli addediyorum efendim.

BAŞKAN - Şimdi, şahıslar adına İzmir Milletvekili Sayın Hülya Güven konuşacak.

Buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)

HÜLYA GÜVEN (İzmir) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın milletvekilleri, 524 sıra sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın tümü üzerinde şahsım adına görüşlerimi belirtmek
üzere söz almış bulunuyor, yüce heyeti saygıyla selamlıyorum. 
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524 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nı inceleyince artık, torbadan tamamen çıktığını, karmakarışık
olduğunu görüyoruz yani iktidarınızın karmakarışık ruhunu yansıttığını görüyoruz bu kanun
tasarısında. Nasıl mı? Böyle, birbirleriyle ilgisiz maddeleri olan kanun taslağıyla. Baktığınız zaman,
5 madde engelliler, 3 madde emekliler, 1 madde Anadolu Ajansı, tekrar 5 madde engelli, sonra Kamu
İhale Kanunu, İnternet yasağı, koruyucu aileler gibi gibi giden bir tasarı. Acaba, Sayın Bakan tüm bu
maddelere hâkim mi, biliyor mu? Tabii, kendisi de yok herhâlde. Bizim bildiğimiz, bu yasa tasarısı
da, bugüne kadar getirilen torba yasalar gibi, tüm yurttaşlarımızı mutsuz etmek üzere hazırlanmış
bir yasa tasarısı; kanunlaştığı zaman mutlu olacak bir tek yurttaşımız kalmayacak. İtirazlar kalkınca,
yeni eklemelerle bir torba yasa tasarısı daha getirebilirsiniz ama o da yine mutsuz kitlelerin
oluşmasına sebep olacaktır.

Şimdi, bu tasarıda -sayalım- hâlâ, engelliye bakan kadınların aylıklarının belirlenmesinde
muhtaçlık, yeni adıyla da “ihtiyaç sahipliği” aranmasından vazgeçilmedi. 

Sizler hiç engelli baktınız mı ya da bakım hizmeti veren anne, baba, teyze -her kim olursa olsun-
24 saat, 365 gün engelli ile birlikte yaşadıklarını biliyor musunuz? Onlara nefes alacak olanaklar
yaratılmıyor, sigortalanmıyorlar, emeklilik elde edemedikleri gibi sağlık hizmeti almak için de prim
ödemek zorunda kalıyorlar, ilaç ve tedavide katkı payı ödüyorlar. Ne kalıyor kendisine ve baktığı
engellisine? Hiçbir şey. Ama yabancılara, yine  bu tasarıyla bedava bakılma hakkı veriliyor.
Ülkemizdeki 700 bin Suriyelinin tamamını kapsamadığı söyleniyor ama bu 700 bin Suriyeli içindeki
hasta Suriyelilere kim bakıyor? Türkiye'de yaşayan herkesin sağlığı ve güvenliği için onlara da yani
yabancılara da, yurttaşlarımıza da eşit haklar sağlanması gerekmez mi? 

Yine, bakım hizmeti verildiği zaman engelli aylığı kesiliyor. Sayın Bakanla -eğer hatırlayacak
olursa- Plan ve Bütçe Komisyonunda bu konu tartışılmıştı; acaba inceledi mi veya nasıl düzeltilebilir
diye düşünüldü mü, merak ediyorum.

Yasalarınıza muhtaçlık ölçütü koyduğunuz süre içinde ne engelliler ne bakım hizmeti veren
yakınları ne yaşlılar ne de çocuklar hiçbir zaman insan haklarına sahip olarak insanca
yaşayamayacaklardır çünkü kriterler hiçbir zaman objektif olamıyor. Sizler de biliyorsunuz, karar
genellikle bir iki kişinin iki dudağı arasında. Hatta, annelerin on bir yıldan bu yana “Benden sonra
çocuğuma kim bakacak?” sorusu da yanıtlanamadı. 

Şehir içi taşımayı ele alalım. Taşıtlardaki uygunluk 2018 yılına ertelendi. Herhâlde, o zamana
kadar girecekleri depresyon nedeniyle engellilerin ve ailelerinin sokağa çıkma istekleri kalmaz diye
düşünüldü. Engellileri eve kapatmanın bir yolu yine bulunmuş oluyor. Sayın Başbakan “Tüm
otobüsler, trenler bedava olacak.” demişti. Acaba kontrol edildi mi? Hangi iller bu söyleme uyuyor?
Kontrole gerek yok, yine bunu uygulayanların çoğu Cumhuriyet Halk Partili belediyeler. 

Engellilere iş sağlayabiliyor musunuz? On bir yıldan bu yana yani iktidarınız boyunca, TÜİK
rakamlarına göre, 1 milyon 800 bin engelliden 150-200 bin kişi iş sahibi. Hep erteleniyor, hep
istihdam edilecek sayılar küçültülüyor. Önce 30 binle başlandı, sonra 20 bine indi, şimdi 1.500-2.000
kişi deniliyor, bakalım kaçta kalacak. Artık engelliler sadaka değil, iş istiyor ve çalışmak istiyor.
İstihdam için verilen meslek kurslarını bitiren engelliler hep açıkta kaldı çünkü işverene ait, yapılması
gereken altyapı desteği verilmedi, hep oyalamacalarla geçirildi zaman. Korumalı iş yerleri sürekli
gündemde ancak uygulanabilir bir kanun tasarısı gelemedi yine. Bugün getirilen de uygulanabilir
değil, altyapı için işverene verilecek para yetersiz çünkü.
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Gelelim koruyucu ailelere. Genelde, muhtaç akraba ve aileler koruyucu aile olarak görülüyor.
Aylıklarının ödenmediği ay ne yapacaklarını şaşırıyorlar, çaresiz bir şekilde ortada kalıyorlar; bu da
düzgün çalıştırılamayan bir sistem. Neden ailelere, engellilere, yaşlılara para vermek için muhtaçlık
ölçütü aranıyor? Üstelik ödenilen paralar asgari ücret bile değil. Aileler hep isteyen duruma
düşürülüyor. Devlet yapamaz mı, çok mu fakir? Fakir olmaması gerek çünkü milyonlarca dolarlar
ortalıkta geziyorlar. Türkiye’de yaşayan her yurttaşın emekliliğe yansıyacak, sağlık hizmeti alabilecek
ve çocuklarını rahat bir şekilde okutarak meslek ve iş sahibi yapacak bir gelirle yaşamaları bir haktır
ve devletin görevi de bunu yaratmaktır. Sonuçta, iktidarınız yurttaşlarına hak değil, sadaka
vermektedir. Yoksulluk artışıyla ve verdiği sadaka sayısıyla övünen bir iktidar ile karşı karşıyayız biz.
Bugün, yurttaşlar yabancı uyruklulara verilen haklar kadar bile yararlanamıyorlar. 

Ayrıca tüm bunlar yetmiyormuş gibi İnternet yasağı geliyor, ülkemiz bir hapishaneye çevriliyor.
Şu anda tutuklu birçok aydın, öğrenci, asker, kadın, hasta kişi var; yetmedi, tüm yurttaşlar
tutuklanmaya çalışılıyor. Telefon dinlemeleriyle başladı, yaşam şekline müdahale ve İnternet yasağıyla
devam ediyor. Daha sonra ne gelecek acaba? Gelecek çorba yasada da bunları göreceğiz herhâlde. 

Bugün gazetelere baktınız mı? Suriyeli çocukların imam nikâhıyla evlendirildiğini okuduk. Kız
çocuklarının evlenmesi, çocuk sahibi olmaları, Suriyeli olsun olmasın, insan haklarına aykırı değil
mi? Kızların meslek sahibi olmalarının engellenmesi insan haklarına aykırı değil mi? Getirilen 4+4+4
ile çocuk evliliklerini arttırdınız. 

Sonuç olarak, bu kanun tasarısı da yurttaşların haklarını engelleyen bir tasarıdır, kabul
edilmemesi, düzeltilmesi gereken bir tasarıdır. Bu vesileyle tekrar bu tasarının kabul edilmemesini
söylüyor, yüce heyeti saygıyla selamlıyorum.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ederim. 
Şahsı adına ikinci konuşmacı, Adana Milletvekili Necdet Ünüvar. 
Buyurun Sayın Ünüvar. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
NECDET ÜNÜVAR (Adana) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla

selamlıyorum. Görüşülmekte olan 524 sıra sayılı Tasarı’nın tamamı üzerinde şahsım adına söz almış
bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu tasarının pek çok kanun maddesiyle alakası var ama İnternet düzenlemesi de
kamuoyunda çok fazla tartışıldığı için ben ağırlıklı olarak İnternet düzenlemesi üzerinde konuşacağım. 

Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi, 4 Mayıs 2007 tarihinde, özellikle o dönemdeki çocuk
istismarının engellenmesi ve çocuk pornografisiyle ilgili konuların özellikle İnternet üzerinden bazı
sakıncalı durumları göz önünde bulundurularak bir kanun yapılmıştı, 5651 sayılı Yasa. Tabii, o dönem
özellikle 8 tane konu katalog suç olarak ifade edilmiş; intihara teşvik, çocuk pornografisi, Atatürk’e
yönelik hakaret sayılabilecek konular olmak üzere, 8 konu katalog suç olarak değerlendirilmiş ve
onunla ilgili düzenlemeler yapılmıştı. Tabii, o günün şartlarında kişi hakları ve özel hayatın
gizliliğiyle ilgili konular maalesef bu yasa tasarısında yoktu. Belki o günün koşullarıyla alakalı
veyahut da İnternet’in bu kadar yaygın kullanılmaması sebebiyle gündeme gelmemişti. 

Değerli arkadaşlar, hukuk, toplumun mutluluğu içindir; kanuni düzenlemeler de bunun için
yapılır ve zaman zaman hukuk kurallarının zaman içerisinde toplumun değişen ihtiyaçlarına uygun
hâle getirilmesi de kaçınılmaz bir sonuçtur. Dolayısıyla, kabul edildiği dönemin ihtiyaçlarını
karşılayan 5651 sayılı Yasa, özellikle bugün itibarıyla kişi haklarının korunması ve biraz önce
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zikrettiğim katalog suçları dışındaki suçlarla mücadele için ihtiyaçları karşılamaktan uzaktır. O
yüzden, değerli arkadaşlar, 5651 sayılı Yasa’da birtakım düzenlemeler yapma zarureti söz konusu
olmuştur. Kaldı ki 5651 sayılı Yasa’nın görüşmeleri esnasında da ana muhalefetten 2 milletvekilimizin
konuşmasını ben o zaman çıkarttım. Bir tanesi, Osman Coşkunoğlu. Osman Coşkunoğlu Hocamız,
Uşak Milletvekili, özellikle sitenin bütünün kapatılması yerine, o sitenin içindeki ilgili içeriğin
çıkarılmasının gerekli olduğunu ifade ediyor. Ve diğer milletvekilimiz de, şu anda tam karşımda da
oturan milletvekillerimizden bir arkadaşımız, o dönem aynen şöyle bir ifadede bulunuyor: “Bir kere,
İnternet ortamında kişilik haklarına, onur, şeref, haysiyet, insan onuruna ve insanın kişiliğine yapılan
saldırılara karşı çok net bir şekilde büyük ceza yoktur. İnsan onuruna, kişilik haklarına yapılan
saldırılarda bir kere tekzip mekanizması diye bir şey yoktur, kimdir, nedir, bulamıyorsunuz; bir kere
buna dikkatinizi çekmek istiyorum.” Bu şekilde bir konuşma yapıyor Sayın Mevlüt Aslanoğlu,
kendisinin yaşadığı bir olaydan hareketle bunu yapıyor. Kendisi, gerçekten -benim müsteşarlığımda
da bizzat şahit olmuşumdur- çok hayırsever bir arkadaşımız. Bir hayır işi yapıyor ve ismini vermeyi
gereksiz buluyor, daha sonra da bir İnternet sitesinde “İsmini bile vermekten âciz bir milletvekili.”
diye bir ifade geçiyor ve o ifadeden dolayı bunu söylüyor. Aslında, değerli arkadaşlar, Sayın
Aslanoğlu’nun o zamanki serzenişinin düzenlemesidir yani bugün, özel hayatın gizliliğiyle ilgili
konuların düzenlenmesidir.

Tabii, o dönemlerde -ben sayıyı da çıkarttım- 4 milyon 609 bin tane İnternet abonesi var; bugün,
bu sayı, 33 milyon 700 bin abone. Yani, yaklaşık 7-8 kat civarında bir artış söz konusu. Ve iletişimin
ne kadar hızlı olduğunu, bir haberin ne kadar hızlı yayıldığını da biliyoruz. Dolayısıyla, o dönemin
koşullarında belki, bir düzenlemeyle, yedi gün içerisinde bir süreçte hallolabileceği düşünülüyordu.
Yani, diyelim ki bir kişi hakkında, kişilik haklarını ihlal veya özel hayatın gizliliğini ihlal anlamında
bir haber veya video yayınlandı. Bunu -şu andaki mevcut 5651 sayılı Yasa’daki düzenlemeyi
söylüyorum- iki gün içerisinde içerik sağlayıcısının çıkartması beklenir; çıkartmazsa reddetmiş kabul
ediliyor; daha sonra mahkemeye, sulh ceza mahkemesine başvuruluyor, üç gün içinde karar veriliyor
ve iki gün içerisinde de, daha sonra, şayet engellenme kararı verilmişse, yedi günde çıkıyor. Bakınız,
4 milyon 609 bin abonenin olduğu koşullarda belki böyle bir durum, yedi gün çok makul
karşılanabilirdi ama bugün, 8-9 katlık bir artışın olduğu ve hızın çok arttığı bir dönemde, 3G’nin,
4G’nin konuşulduğu  bir dönemde, gerçekten, bazen, insan haysiyetini, onurunu zedeleyecek bir
haberin çok hızlı bir şekilde yayılabildiğini de görüyoruz. O yüzden, değerli arkadaşlar, bu yapılan
düzenleme, esasında, o geçmişte de eleştirilen bir konunun düzeltilmesine matuf bir düzenlemedir. 

Şimdi, birkaç arkadaşımız zamanlama ve sansürle ilgili konulara değindiler. Aslında,
zamanlamayla ilgili konu, dünden bugüne yapılmış bir çalışma değil. Bakınız “İnternet Geliştirme
Kurulu” diye bir site var. O sitenin içindeki bilgilere baktığınız zaman, 2011 yılının ortasında başlayan
bir çalışmanın olduğunu görürsünüz yani iki buçuk yıldır yapılan bir çalışma ve asla sansür de değil.
Niye sansür değil? Çünkü, Sayın Osman Coşkunoğlu arkadaşımızın da ifade ettiği gibi, sitenin bütünü
yerine, sadece ilgili kişi hakkının ihlali veya özel hayatın gizliliğini ihlal eden maddenin yer aldığı
sayfanın, “URL” diye ifade ettiğimiz sayfanın engellenmesi, aslında o kişinin hakkını koruyan ama
o siteden istifade etmeye çalışan diğer insanların hakkını da koruyan bir uygulamadır. O yüzden,
değerli arkadaşlarım, bu çalışma, gerçekten son derece önemli bir çalışma. 

Biz, 2012 yılında Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu kurduk. Kitabı getiremedim,
gerçekten çok ağır ve hacimli de bir kitap yaklaşık 1.200 sayfalık. 17 -iktidarı muhalefetiyle-
milletvekiliyle çok verimli bir çalışma yaptığımız bir komisyondu. Sadece özeti 220 sayfa civarında.
Orada da siber saldırılardan kişilik haklarının ihlaline kadar birçok konuyu gündeme getirdik. Hatta,
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sayfanın engellenmesi yani sitenin bütünüyle kapatılması yerine sayfanın engellenmesi gibi önerilerin
de olduğu son derece verimli bir çalışma yaptık. Belki de Parlamento tarihinde önerileri en çok hayata
geçen araştırma komisyonu olarak da ifade edilebilir. Ben o yüzden, hem iktidardaki hem muhalefetteki
bu komisyon çalışmasına katkı sağlayan arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.

Değerli arkadaşlar, o yüzden, bu çalışma, hem bizim Bilişim ve İnternet Araştırma
Komisyonunun hem yaklaşık iki buçuk yıldır Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun, sektörün
bütün temsilcilerinin kanaatlerini de alarak yaptığı bir düzenlemedir. Bugünün problemi değildir,
sadece AK PARTİ’nin problemi de değildir, 76 milyon insanın da problemidir yani sadece
siyasetçilerin problemi de değildir; herkesin itibarı, onuru, haysiyeti var. Dolayısıyla, herkesi, 76
milyon insanı ilgilendiren bir düzenlemedir. Sadece bugün değil yarınlarda da herkesin -inşallah hiç
kimsenin ihtiyacı olmaz ama- ihtiyaç duyabileceği bir düzenlemedir.

Ne yapıyor bu kanundaki 15 madde? Tabii, hepsini detaylı olarak ifade etmeyeceğim ama özet
olarak söylemememiz gerekirse “Erişim Sağlayıcıları Birliği” adı altında bir birlik oluşturuluyor, bu
bir kamu kurumu değil. Türkiye'de 196 tane BTK’dan lisans almış erişim sağlayıcısı var, 110 tanesi
aktif. Bunlar bir erişim sağlayıcıları birliği oluşturacak, kendi maliyetlerini kendileri karşılayacak,
elemanlarını kendileri alacaklar ve bu kanun çerçevesinde, şayet hâkim engelleme gerektiğine karar
verirse onlar yapacaklar.

Yine, özel hayatın gizliliğiyle ilgili daha önce yedi gün olarak ifade ettiğimiz konuda kişi, özel
hayatın gizliliğinin ihlal edildiğini iddia ediyorsa bunu aynı zamanda hâkime de başvurarak
kanıtlamak durumunda. Dört saat içinde tedbir alınacak, yirmi dört saat içinde hâkime başvuracak,
hâkim kırk sekiz saat içinde karar verecek. Şayet hâkim “Hayır, bu, kişinin özel hayatının gizliliğini
ihlal etmiyor.” diyorsa o zaman devam edecek, “Ediyor.” diyorsa o zaman kırk saat içinde ilgili
birime kanaatini ifade edecek. Yani, hâkimin kararı geçerli, yoksa TİB’in veya erişim sağlayıcıları
birliğinin kanaati geçerli değil, asıl nihai karar hâkimin kararı olacak. 

Ben, bu kanunun, gerçekten, hem özel hayatın gizliliğinin korunması hem de o çerçevede bütün
siteden istifade eden insanların o siteden haberleşme hürriyetinin…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

NECDET ÜNÜVAR (Devamla) - …istifadesi anlamında son derece yararlı bir düzenleme
olduğunu düşünüyor, bu kanunun hayırlı olması temennisiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK
PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler…

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) - Hanımefendi, sayın konuşmacı bana sataştı.

AYDIN AĞAN AYAYDIN (İstanbul) – Ben de gördüm, ben şahidim efendim.

BAŞKAN – Ne dedi?

SITKI GÜVENÇ (Kahramanmaraş) – “Hayırsever” dedi.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Benim geçen yıl yaptığım konuşmayı anımsattı…

BAŞKAN – Sataşmada bulunmadı, çok olumlu bir şey söyledi.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Şunu söylüyorum: Yine aynı konuşmamın
arkasındayım.
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BAŞKAN – Çok olumlu bir davranış sergilediğinizi söyledi.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Onur, şeref, haysiyet varsa insanın onurunu,
şerefini, haysiyetini hiç kimsenin kırmaya hakkı yok. (CHP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Elbette.

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul
edilmiştir.

Birleşime on dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 18.41
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ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 18.59

BAŞKAN: Başkan Vekili Ayşe Nur BAHÇEKAPILI
KÂTİP ÜYELER: Muharrem IŞIK (Erzincan), Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 53’üncü Birleşiminin
Üçüncü Oturumunu açıyorum.

524 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerine devam edeceğiz.

Komisyon? Burada.

Hükûmet? Burada.

Şimdi, birinci bölümün görüşmelerine başlıyoruz.

Birinci bölüm 1 ila 30’uncu maddeleri kapsamaktadır.

Birinci bölüm üzerine ilk konuşmacı, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili
Aydın Ağan Ayaydın. (CHP sıralarından alkışlar)

Buyurun Sayın Ayaydın. 

CHP GRUBU ADINA AYDIN AĞAN AYAYDIN (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli
milletvekilleri; 524 sıra sayılı Kanun Tasarısı üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz
almış bulunmaktayım. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, iktidar sayesinde torba kanunlara alıştık. Artık, torba kanun deyince
aklımıza AK PARTİ iktidarı geliyor çünkü bir torba kanun getiriyorlar Plan ve Bütçe Komisyonuna
ve ne varsa, hangi kanun varsa o torbanın içerisine koyuyorlar. 

Şimdi, bugünkü görüşeceğimiz Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığıyla ilgili, teşkilat yasasıyla
ilgili kanun içerisinde, tam 43 ayrı kanunda, 126 maddede değişiklik öngörülmektedir. Genellikle,
Türkiye Büyük Millet Meclisine bir yasa tasarısı geldiği vakit o yasa tasarısıyla ilgili konular
görüşülür ve onunla ilgili maddeler görüşülür ama AKP sayesinde, artık, bir kanun tasarısı Meclise
geldiğinde, o kanunla hiç ilgisi olmayan, hangi kanunda ne değişiklik gerekiyorsa, işlerine ne lazımsa
onu getirip o torbanın içerisine koyuyorlar. Buna artık alıştık, bağışıklık kazandık.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının teşkilatıyla ilgili kanun hükmünde kararnamede değişiklik
öngören bu yasa tasarısı Meclise geldi, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüştük ama ne yazık ki aynı
Bakanlığın 2011 yılında çıkarılmış bulunan kanun hükmündeki kararnamesi Meclise gelmedi.
Değişikliği geliyor ama ana kararnamesi ne yazık ki Meclisin gündemine gelmiyor. Bu, kanun yapma
tekniği açısından da son derece sakıncalıdır ama buna da artık AKP sayesinde alışmış olduk. 

1’inci ve 30’uncu maddeyi kapsayan birinci bölüm, daha ziyade Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığının teşkilat yasasıyla ilgili maddeleri ve en önemlisi. Anadolu Ajansıyla ilgili maddeleri
içermektedir. Ben bugün bu süremde daha ziyade Anadolu Ajansıyla ilgili görüşlerimi sizlerle
paylaşmak istiyorum.

Anadolu Ajansı 1920 yılında Gazi Mustafa Kemal Paşa tarafından bir genelgeyle kuruldu. Daha
sonra, 1925 yılında, 44 ortaklı bir anonim şirket hâline dönüştürüldü ve -amaç- gerçekten haber
üretmek, doğru haber üretmek, kamuoyunu bilgilendirmek açısından kurulmuş olan bir ajanstır.
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Bugünkü Anadolu Ajansına baktığımızda, bugünkü Anadolu Ajansı bağımsız haber üretme, gazete
ve televizyon kuruluşlarına bağımsız haber sunma özelliğini bir tarafa bırakmış, âdeta AKP iktidarının
sesi hâline gelen bir ajans olarak karşımızda durmakta. Sadece AKP’nin söylemlerini, arzu ve
isteklerini gerçekleştiren bir ajans hüviyetindedir. 

Anadolu Ajansı, aslında, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş özel bir şirket ama
çalıştırdığı personelin giderleri, yüzde 96’sının ücretleri Basın Yayın ve Enformasyon Genel
Müdürlüğünün bütçesinden yani hazineden oraya para aktarılmaktadır. Sözde özel bir ajans ama hem
yatırımlarının parası hem çalışanlarının parası ne yazık ki hazineden yani Basın Yayın ve
Enformasyon Genel Müdürlüğü bütçesinden, bu paraları oradan aktarmaktadır. 

Bir taraftan, diyorsunuz ki Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş bir anonim şirket;
öte taraftan, sanki özel hukuk hükümleriyle kurulmuş bir şirket değil, kamu hukukuna göre kurulmuş,
kamu iktisadi devlet teşekkülüymüş gibi muamele görmektedir. Anadolu Ajansında çalışanlar kanunla
devlet memuru statüsünde oluyor. Peki, özel bir şirkette çalışan birisi nasıl devlet memuru oluyor?
Hem özel şirket diyeceksiniz hem çalışanları devlet memuru olacak. Hem özel şirket diyeceksiniz
hem kamu hüviyetinde olacak diyeceksiniz. İhale Yasası’ndan muaf diyeceksiniz, her türlü devlet
kaynaklarından faydalandıracaksınız. Böyle bir şirketin ben dünyada bir benzeri olduğuna
inanmıyorum, görmedim, duymadım, okumadım; sadece Türkiye’ye özgü.

Şimdi, madem devletten, devletin bütçesinden Anadolu Ajansına para aktarıyorsanız, Anadolu
Ajansı gibi -hem de bağımsız haber üreten, bağımsız haber kaynağı olan, daha nice, diğer ajanslar vardır-
İhlas Haber Ajansı vardır, Cihan Haber Ajansı vardır, Ajans Habertürk vardır, Doğan Haber Ajansı vardır,
ANKA Haber Ajansı vardır -UBA Ajansı vardı- bunlara da o zaman kaynak aktaralım. Madem, eğer Türk
Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş özel bir şirket iseniz, bunlar da Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine göre kurulmuş şirkettir, bunlara da kamu kaynağı aktaralım. (CHP sıralarından alkışlar) 

Sadece 2012 yılında Anadolu Ajansına devletin bütçesinden 130 milyon Türk lirası para
aktarılmıştır. Peki, özel bir şirketse devletin bütçesinden nasıl para aktarıyorsunuz? Eğer kamu ise o
zaman sermayesinin yüzde 51’inden yukarısı… Ki bugün sermayesinin yüzde 75’i devletin
kontrolünde.  Sermayesinin yüzde 75’i hazinenin kontrolünde olan bir şirket nasıl özel şirket oluyor?
Amaç Sayıştay denetiminden kurtarmak çünkü sermayesi yüzde 50’nin üzerinde olduğu vakit
Sayıştay denetimine tabi olacak. Öyle yapıyorlar ki sermayesini yüzde 50’nin altına indirince Sayıştay
denetiminden kurtuluyor ve Anadolu Ajansı bir çiftlik hâline geliyor. Bugün Anadolu Ajansı AKP
iktidarının çiftliği ve borazanı hâline gelmiştir. 

VAHAP SEÇER (Mersin) – Aynen öyle.
AYDIN AĞAN AYAYDIN (Devamla) – Şimdi bu yasayla ne oluyor? Bu yasa diyor ki: Anadolu

Ajansının içerisindeki kamu hissesi yüzde 47,75, yüzde 41,25 de uzun süreden beri sahipleri belli
olmayan kişilere ait ve yüzde 11’i de sahipleri bilinen kişilere ait. Şimdi deniliyor ki: “Bu sahipleri
belli olmayanları 2012 yılındaki bir yönetim kurulu kararıyla Genel Müdürün adına alalım, parasını
devlet versin, şirketin yüzde 25’i Genel Müdürün şahsi malı olsun.” Bu yasa onu getiriyor. Yani
Anadolu Ajansı Genel Müdürü Anadolu Ajansının yüzde 25 hissesine sahip olacak ve bu hisselerin
parasını da devletin hazinesinden verecek. 

Şimdi, deniliyor ki: “Efendim, Genel Müdür bir taahhütname verecek, ‘Benim bu hisselerimi,
ben görevden ayrıldıktan sonra hazineye devredeceğim.’” Tek taraflı bir irade beyanı olur mu? Yarın
öbür gün Genel Müdürün görev süresi bittikten sonra, Genel Müdür “Ben bu hisseleri
devretmiyorum.” derse onun elinden bunları nasıl alacaksınız? 

– 101 –

murat 172–175

TBMM B: 53 28 . 1 . 2014 O: 3



Eğer amacınız Anadolu Ajansına hazineden kaynak aktarmak ise gelin, arkadan dolanmayalım,
direkt hazine Anadolu Ajansına para aktarsın ve o hisseler devletin, yani devlet hazinesinin hisseleri
olsun. Ama onu yapmıyorsunuz, Sayıştay denetiminden kurtarmak için, Anadolu Ajansının
paralarının nereye gittiğinin hesabını vermemek için yüzde 50’nin altında tutmaya çalışıyorsunuz ki
ora da sizin çiftliğiniz olsun, istediğiniz haberleri yapsın, istediğiniz haberleri yapmasın.

Anadolu Ajansı özgür ve bağımsız bir ajans değildir. Bağımsız ve özgür olan birçok çalışanını
bir gecede kapının önüne koydu. Neden koydu? Çünkü yandaşlarına yer açmak için o kadroları
boşalttı. Bugün birçok gazeteci sokakta boş, işsiz ama Anadolu Ajansında çok yüksek miktarlarda
para alan ve hiç iş yapmayan, iktidara yakın gazeteciler vardır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
AYDIN AĞAN AYAYDIN (Devamla) – Bu doğru değildir, bu düzenleme doğru değildir. Gelin,

birlikte, bu para aktarılması gerekiyorsa Anadolu Ajansına, direkt hazineden Anadolu Ajansına
aktaralım. 

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Ayaydın. 
AYDIN AĞAN AYAYDIN (Devamla) – Genel Müdür nasıl bu yüzde 25’in sahibi olacak? 
Teşekkür ediyorum. 
Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN – Teşekkürler. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Eskişehir Milletvekili Sayın Ruhsar Demirel konuşacak. 
Buyurun. (MHP sıralarından alkışlar) 
MHP GRUBU ADINA RUHSAR DEMİREL (Eskişehir) – Sayın Başkan, değerli

milletvekilleri; burada bulunan herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakana da hayırlı
olsun dileklerimi tekrar ifade etmek istiyorum, Allah kolaylık versin. 

Ben partimizin birinci bölümle ilgili görüşlerini ifade etmek için söz aldım ancak bir de genel
bir çerçeve çizmek istiyorum. Malum, artık kapıcılara “apartman sorumlusu”, sekreterlere “asistan”
diyoruz ama biz, hâlâ, kapıcıya “apartman sorumlusu” dememize rağmen apartman sorumlusu gibi
davranmıyorsak kafamızdaki imaj ve imge değişmemişse bu, yalnızca estetik bir düzenlemenin
ötesine gitmiyor. İşte, bu sebeple önce yasayla ilgili bir iki noktayı söylemek istiyorum. Mesela,
1’inci maddede de öyle şeyler söylenmiş ki -yalnızca “k” açılarak altına da- diyor ki Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı eklensin. Niye bu “kapıcı” vurgusunu yaptığımı anlayacaksınız. 

İlgili 1117 sayılı Kanun’un 2’nci maddesine baktığınızda şöyle bir bakanlıkla karşılaşıyorsunuz:
Millî Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı. Sayın Bakan, sayın Adalet ve Kalkınma Partisi
milletvekilleri, burada bulananlar, hâlihazırda böyle bir bakanlık yok, herhâlde on bir yılda farkına
varmadınız ya da 6’ncı maddeyi açarsanız Bayındırlık, İskân; Tarım, Orman ve Köy İşleri
Bakanlıklarını göreceksiniz. Bu sebeple diyorum, kapıcıya “apartman sorumlusu”, sekretere “asistan”
demek dünyada hiçbir şeyi değiştirmez tutumunuz, bakış açınız ve imajlarınız değişmediği sürece. 

Peki, bütün bunları niye söylüyorum? Torba kanunlar, malum, özellikle bu son on yıl içinde içerikleri
itibarıyla birtakım yasal boşlukları kamu aleyhine kullanmak ya da kullanılmış olan kamu aleyhine
davranışları bir torbanın içinde örtbas etmek için çıkarılıyor. Yani, ya önce kabahat yapılıp torbaya
konuluyor ya da kabahat yapmak saikiyle yola çıkılıp, bir torba hazırlanıp çuvalın içine konuluyor. 
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Şimdi, Sayın Bakan 25 Aralıkta göreve başladı. Malum, biz Türk milleti “Hayırlı olsun.”u pek
severiz. Herhâlde birkaç saati, günü “Hayırlı olsun.”larla geçmiştir. 25 Aralıkta göreve başlamış
olmanız ve Mecliste bulunduğunuz süre içinde çalıştığınız komisyon ve yapmış olduğunuz
konuşmaları incelediğimde bu Bakanlıkla ilgili 125+1 maddeyi ne zaman incelediniz, ne zaman bu
konulara tam anlamıyla vâkıf oldunuz, bu torbaların içine neler saklandı, bunların farkında mısınız
hiç bilemiyorum. Çünkü şimdi siz, bu hükûmetler sürecinin 5’inci ilgili bakanısınız bu konudan
sorumlu. İsim değişikliği nedeniyle önce devlet bakanlığıydı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
oldu ve siz 5’inci bakansınız. Ben bir bütçe konuşmasında şöyle bir söz söyledim ve arkadaşlar
rahatsız oldular, dedim ki: “Sayın Başbakana 3’üncü dönem itibarıyla ‘usta’ diyorsunuz, bu
Bakanlığın hiç ustası olmadı.” Vallahi ilk dönemi bile zor tamamlıyor bu Bakanlığın bakanları çünkü.
Bunu niye söylüyorum? Son dönemde Hükûmetiniz üyelerinin hepsi bir fetret vurgusu yapıyor, ısrarla
bir fetret diyorlar. Fetret ne? Açınız, bakınız sözlüklere. Siz Kültür Bakanlığında da çalışmışsınız,
bizden daha iyi bileceksiniz. Fetret, iktidar, saltanat ya da irade konusundaki zafiyet dönemini ifade
ediyor. Siz, böyle bir zafiyet döneminde gelmiş bir Bakan durumundasınız an itibarıyla çünkü bütün
kabine, Başbakan dâhil “Fetret devrindeyiz.” diyor ve siz böyle bir torba kanunun sorumlu Bakanı
olarak oturuyorsunuz, cesaretinizi takdir etmek istiyorum, bir yorum yapmak istemiyorum.

Yalnız, tabii, kim ne adına oturursa otursun, ne derse desin, hani bilinen, Türkçede, bir laf var:
“Göğe direk, denize kapak olmaz.” Gerçeği örtemezsiniz. Bu ülkede bir 17 Aralık yaşanmıştır, bunun
başı sonu herkesçe malumdur. Yani, siz buna ister paralel, ister teğet, ister küp, ister kare ne derseniz
deyin, istediğiniz kadar torbaya, çuvala sokabilirsiniz ama bu, hafızalarda, ayakkabı kutusu dediğiniz
her an rüşvet, iltimas ve kamu kaynaklarını soymakla eş değer bir durumdadır. Ve  siz, tekrar
söylüyorum, talihsiz bir şekilde… Bu, kendi Hükûmetinizin sıklıkla ve bir cümlede, hatta Dışişleri
Bakanı üç kere kullandı “Fetret dönemindeyiz.” diye. “Biz, şu anda yetkisiziz, biz şu anda zaaf
içindeyiz, biz şu anda iktidara hâkim değiliz ya da yeteneksiz insanlarca yönetiliyoruz.” lafının
karşılığı olan fetret döneminde gelmiş bir bakan olarak, bir aylık bir bakan olarak 125 madde artı 1
ek maddeyi çok güzel savunacaksınız, tebrik ediyorum. 

Sizler tarihe meraklısınız sanıyorum bu fetret dönemi vurgusundan ötürü. Ben de bir şey
hatırlatayım: 1571,  İnebahtı  Osmanlı için çok büyük bir nirengi noktasıdır, sanıyorum 17 Aralık da
sizler için öyle olacak. Tarih bunun hesabını soracak, vicdanlar zaten soracak. Çünkü aceleniz var ki
şu kanunu bile, siz bir bakan olarak “Durun bakalım ben bir inceleyeyim.” deme fırsatı bulamadınız.

Şimdi, acele niye olur? Her korkan kaçmaz. Ama kaçan varsa korkuyordur. Her korkan kaçmaz. O
yüzden, içinde bulunduğumuz bu zamanlar kaygının çok yüksek olduğu, faturaların, bedellerin ödendiği
bir dönem. Bu bedelin kimi maddi kimi manevi. Herkes bir bedel ödüyor, bizler görüyoruz. Çünkü içinde
bulunduğunuz anı yaşamak ve hissetmek adına bir an durup bakmıyorsunuz. Bir telaşenin,  bir toz
bulutunun içindesiniz.  Sayın Bakan, öncelikle  size, bu kısa sürenizde, lütfen, anı bir yaşayın. Durunuz
ve bakınız: 1571- 17 Aralık. Tarihe de çok hâkim olduğunuzu düşünüyorum, ne ifade ettiğini
anlayacaksınızdır. Ama hepimiz biliyoruz ki 17 Aralıkta ortaya çıkanların arkasında bir on yıllık süreç var.
İşte, o on yıl Kevser’le yıkasanız temizlenmeyecek bir dönem, bunu herkes biliyor, sizler de biliniz lütfen. 

Ve sizin bu konuya çok hâkim olmadığınıza dair de havada asılı duran bir cümleniz var: “Çocuk
evlilikleri masumane.” Bunu neresinden alırsanız olmuyor. Şöyle olmuyor: Oksimoron diye bir laf
var. Hani “Korkunç güzel” diye bir şey olmaz. Bir şey korkunçsa güzel olmaz. “Felaket sevimli”
diyemezsiniz. Felaket sevimli olmaz. İşte sizin bu tanımlamanız, havada asılı dediğim, o yerini
bulamadı. “Çocuk evlilikleri masumane.” diyen bir Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı varsa bu ülkenin
hakikaten fetret devrindeyiz, kusura bakmayınız.
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Şimdi, Türkiye'de kadın, çocuk, engellilik, yoksulluk, bu konularla ilgili bakansınız. Ben, onun
için kadın ve çocuk konusunu, kusura bakmayınız, bu sözünüzden ötürü bir kenara koyarak
yoksulluğa biraz vurgu yapmak istiyorum. Türkiye'de en zenginle en fakir arasında 14 kat fark var
Sayın Bakan. Bu ülkede, evet, gayrisafi millî hasıla artmıştır. Hani Başbakan diyor ya “Yolsuzluk olsa
bu kadar millî hasılamız artar mı?” Doğru, arttı ama zenginle fakir arasındaki fark da arttı, 14 kat fark
var. Dolayısıyla bir ülkede de artık modern zamanlarda şöyle bir tanım yapılıyor: Yoksulluk
diyebilmek için kişi başı millî gelirin ortalamasının altında geliri varsa bir kişiye yoksul diyoruz;
yoksa öyle 2 dolar, 3 dolar, bunlar ruhlara yelpazedir, öyle bir hesap yok. Türkiye'de kişi başı millî
gelirin yarısının altında geçinen bu ülkenin neredeyse beşte 2’si. İşte bu yoksulluk konusuna hiç
değilse yaraya merhem bir şeyler söyleyeceğinizi umuyorum ama Hükûmetiniz malum çelişkilerden
ibaret olduğu için ben birkaç konuyu daha size hatırlatayım, belki bir yol haritası olur. Çünkü burada
kanunlarda da göreceksiniz, AFAD’la ilgili düzenlemeyi. Ben parti grubumuz adına 2011 Aralığında
ve 2012 Aralığında bütçe konuşmaları yaparken özellikle vurgu yaptım, parti grubumuzun görüşü
olarak: AFAD’ta bulunmalısınız; Kilis özelinde dikkatinizi çekiyoruz, Suriyeli sığınmacılarla ilgili
aile hayatımızı sabote edecek değişiklikler var. Aile hayatımız, aile kültürümüz darbeye uğruyor
dediğimde o günkü Sayın Bakan çıkıp bu kürsüde dedi ki: “Ben iki kere Kilis’i ziyaret ettim.”
Cevaben şunu söylemiştim: Angelina Jolie de iki kere Hatay’a geldi ama Hatay’ın gerçeğini bilmez.
O yüzden, bazen söylediklerimizin gerçekleştirildiğini görmekten mutlu oluyoruz. 

Ben size bir iki ipucu daha söylemek istiyorum. Diyorsunuz ki: “Yaş ortalaması çok yükseliyor,
doğumlar artmalı.” Ama siz hâlâ işçi ve esnafa 103 lira; eşitsiz bir şekilde, memura 192 lira
verdiğinizi bilmiyorum biliyor musunuz? Hem eşitlik adına hem doğumu teşvik etmek adına belki
insanların bu konudaki gelirini bir parça arttırma konusunda bir gayret gösterirseniz tarih sizi biraz
daha affedebilir sanıyorum. 

Saygılar sunuyorum. (MHP ve CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim. 

Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Şırnak Milletvekili Sayın Hasip Kaplan konuşacak. 

Buyurun Sayın Kaplan (BDP sıralarından alkışlar) 

BDP GRUBU ADINA HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi,
bu torba kanunun içinde alt komisyonda düzelttiğimiz birçok madde de var engellilerle ilgili Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığının. Olumlu olana olumlu dedik ama zehir zemberek şeyleri de bunun
içine koyduğunuz zaman artılarınız karşısında eksilerin daha çok olduğunu görüyoruz. Bunu
düzeltmeye çalışacağız; önerge vereceğiz, ikna etmeye çalışacağız, anlatmaya çalışacağız ama bunu
anlamak gerek. 

Şimdi, Allah aşkına, bu Anadolu Ajansı nedir, bana söyler misiniz? Devletin resmî haber ajansı.
Bütçesini nereden alıyor? Basın Yayın Ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden alıyor, Başbakanlıktan
alıyor. Böyle ticaret şirketi var mı Türk ticaret hukukunda? Yeni çıktı, Türk Ticaret Kanunu yeni
çıktı. Hem şirket hem kamu; hem atamasını istediğin gibi al, arkasından da Sayıştayın denetiminden
kaçır, KİT’in denetiminden kaçır, bu şirketin yüzde 10’luk barajını aş… Ya, bu ajansın iştirakçileri
kim, Allah aşkına bir açıklar mısınız, iştirakçilerini bilmiyoruz. Lütfen, bunun sicilini, ticaret sicilini
buraya getiriniz. Bunun ticaret sicili mi var, yoksa 657’ye göre memur mu atanıyor? Bu nasıl bir
sistemdir, bu nasıl bir düzendir, bu nasıl bir hukuksuzluktur, bu nasıl bir karmaşadır? Böyle bir kanun
sistemi olmaz arkadaşlar. Böyle bir sistemle bu Mecliste sağlıklı yasa yapılmaz. 
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Şimdi, buradan yola çıktığımız zaman, bir bakıyoruz Anadolu Ajansına, -bir taraftan basın
susturulurken, medya susturulurken, dünyanın en fazla gazetecisi burada tutuklu iken- belli
gazetelerde çalışanlar, hepsi buraya getiriliyor, özel dolduruluyor, bunlara özel bir konum veriliyor,
özel bir yetki veriliyor ve özelleştirilirken de kıyak geçiliyor. Bu böyle olmaz arkadaşlar. Bunun ne
hukukta yeri var ne ticarette yeri var ne adalette yeri var ne de kamuda. 

Şimdi, bu torba kanunda, gerçekten, birçok konu var konuşulacak. Bu İnternet sansürü konusu
başlı başına bir olay arkadaşlar. İnternet konusunda TİB dört saatte karar verecek. Niçin? Kişilik
haklarının ihlali durumunda. Kişilik haklarının ihlaline idari kurullar nasıl karar verecek, hangi
mekanizmayla karar verecek? Belli bir mekanizma yok. Şimdi, burada Çin’den, Suudi Arabistan’dan
sonra Türkiye dünyada İnternet yasağında 3’üncü sırada gelecek; bir sıralama daha kaptı dünyada.
Bu sıralamayı kapan Türkiye'de, şöyle bakıyoruz, erişim sağlayıcıları birliği kurulacak. Sorduk
“Türkiye'de kaç tane erişim sağlayan şirket var?” diye. Done istedik, verilmedi bize. Kaç tanesi çok
büyük, kaç tanesi çok küçük? Farzımuhal, bu mevcutlardan kurduğunuz erişim sağlayıcıları
birliğine… Yarın 10 tane daha kurulsa ne olacak? Bunlar bu birliğe üye olamayacak mı, engelleyecek
misiniz? Böyle bir olay ticarette, bu global dünyada, bu İnternet üzerinden ticaretin, sanatın, telif
haklarının, dünya pazarının döndüğü ve milyar dolarlarla, artık, ciroları, gayrimenkul sermayesi
dışında menkul sermayesinde hisseleri en çok yer alan şirketleri dikkate aldığımız zaman Türkiye'de
bunlar, hepsi denetim altına alınacak.

Şimdi, “Kişilik haklarının ihlal edildiği durumlarda biz önlem alacağız.” diyorsunuz. Bir veri
daha istedik. “Kişilik hakları” derken siz neyi anlıyorsunuz? Seçim dönemlerinde buradaki muhalefet
partisine şantaj yapıldı şantaj arkadaşlar. Hâlâ çıkaramadınız bu İnternet’e servis edenleri,
bulamadınız; istihbarat şube başkanlarının 10 tanesini değiştirdiniz, yine çıkarmadınız.
Çıkarılmıyorsa burada bir soru işareti var, demek istenmiyor çıkarılmak. 

Peki, Sayın Başbakan, bakanlar kişilik hakları ihlalinde bulundu. TİB Başkanı onların emrinde.
Onlara rağmen, onların kararları ve İnternet’e düşen söylemleriyle ilgili, TİB Başkanlığı, bağlı olduğu
üst amirlerinin hakkında böyle bir karar verebilir mi?

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – Verir!

HASİP KAPLAN (Devamla) – Var mı öyle babayiğit TİB Başkanı, yöneticisi, böyle, Başbakana
dört saatte sansür koyacak? Yasak uygulayacak var mı? Var mı böyle bir model, özel yetişmiş bir
kadro dokunulmazlığı olan? Yok. 

Şimdi, arkadaşlar, bakın, bu basit bir şey değil. Eğer yargıdan alırsanız, hukuktan alırsanız, yargı
güvencesinden alırsanız, idari izne ve sansüre tabi kılarsanız, bir iktidarın kurumu durumuna gelen
bir yerde, geçtiğimiz on iki yıllık tecrübe şunu gösteriyor: Bu sadece muhalefete çalışacak demektir;
yasaklama, sansür ve sadece, her sözü kişilik haklarına ihlal… Nasıl ihlal? Ne bileyim, “kutu”
diyeceksiniz ihlale girecek, “bulut” diyeceksiniz ihlale girecek, “çuval” diyeceksiniz ihlale girecek,
“kaçakçılık” diyeceksiniz ihlale girecek, “yolsuzluk” diyeceksiniz ihlale girecek ve birilerinin kişilik
haklarına ucu dokunacak bunların. O zaman bunun ayarı var mı? Yok. 

TİB Başkanı dört saatte bu kararı verecek. Bu karara itiraz için gidiyorsunuz, sulh ceza hâkimi
yirmi dört saatte verecek. Bakın, TİB Başkanı yasaklanmış olan konuda kararı kaldırmıyor çünkü TİB
Başkanına bir de en yakın mahkemeye itiraz hakkı vermişler. Nerede Sayın Öztürk? Bilir bu işleri,
hukukçuydu ama… 
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Şimdi şöyle bir durum düşünün: İkinci itiraz, acele itiraz sulh cezadan… En yakın sulh cezaya
süre limiti var mı? Mesela bizim tutuklu milletvekilleri için özel yetkili mahkeme on iki gün dosyayı
bekletti. TİB’in kararına itiraz edilirse -Sayın Öztürk tecrübeli bir hukukçu, Adalet Komisyonu üyesi
olarak- diğer yakın sulh ceza mahkemesi yirmi beş gün sonra karar verse sorumlu olacak mı? E, bu
HSYK’yla ne olur Allah aşkına söyler misiniz? Bir ay İnternet’te dolaşacak. 

Peki, bunun kolayı var, dünya bulmuş: Uyar-kaldır sistemi diye bir sistem var. Ya, dünya diyor
ki önce sistem sağlayıcıya: “Arkadaş, böyle böyle, kişilik haklarını ihlal ediyorsun ya kaldırırsın ya
hakkında dava açarım.” O bakıyor, “Doğru ya, bunu kaldırayım.” diyor. Bu sistemi atlıyorsunuz. Bu
sistemi atladığınız gibi, bu sistem sağlayıcılarının da düzenlemesini Meclis kanunuyla
yapmıyorsunuz, yönetmeliğe bağlıyorsunuz. Yönetmelik nasıl olacak? Bakana bağlı olacak. Bakan
yapacak yönetmeliği. E, nasıl olacak? Arkadaşlar çok zor bir olay.

Bakın, bu torbanın içinde kıymetli taşlarla ilgili de vergi düzenlemeleri var. Yani unutmuşlar
torbaya koymayı; bu safran çiçeğinin 1 gramı bayağı pahalı, 11-13 dolar civarında; radyumun 58
dolar, platinum öyle; metamfetamin diye bir şey var, 100 dolar. Bakın, bunların KDV’si, girişi çıkışı
unutulmuş, yoksa torbaya girecekti.

Bırakın onu, soruyorum: İnternet üzerinden kaç tane çocuk pornosuyla ilgili karar almışsınız, kaç
tane cinsel içerikli yayınla ilgili karar almışsınız, kaç tane de siyasi içerikli site kapatmışsınız?
Mahkeme kararlarının dökümünü verir misiniz? Ukrayna’da Hükûmet istifa etti şimdi, Başbakan da
istifa etti, halk meydanlardaydı. Şimdi, böyle bir haber girerse sansüre girer mi?

Bakın, Merkez Bankası bugün açık mektup yayınladı 42’nci madde uyarınca: “Enflasyon hedefi
şaştı, döviz fırlıyor, Türk lirası düşüyor.” Şimdi, bunları yazdığınız zaman İnternet’te haber olarak ne
olacak, yasağa mı girecek? 

Arkadaşlar, bunlar belirsiz ve tehlikeli şeyler. Kimseye kazandırmaz.

Sayın Öztürk, bir acele itirazın kaç günde olduğunu söylemedin.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Kaplan.

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – Sayın Başkan, sataştı, görüyorsunuz.

BAŞKAN – Gördüm ve duydum. Bunda bir şey yok Sayın Öztürk.

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – Ama olur mu Başkanım?

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Öztürk, lütfen…

Sayın milletvekilleri, gruplar adına konuşmalar bitti.

Şimdi, şahıslar adına konuşmalar bölümüne geçeceğiz.

İlk konuşmacı Mersin Milletvekili Sayın Ali Öz.

Buyurun Sayın Öz. (MHP sıralarından alkışlar)

ALİ ÖZ (Mersin) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Tabii, artık Türkiye Büyük Millet Meclisinde alışkanlık hâline getirdiğimiz, normal yasa yapma
tekniğinden tamamen uzaklaştığımız, aklımıza geldiği zaman hangi kanunu, hangi yasayı getirsek,
nerede eksik var, âdeta “Göç gide gide düzelir.” hesabıyla kanun yapmayı alışkanlık hâline
getirdiğimiz bir ortamı yaşıyoruz. Ben, bu torba yasa, bu torba yasada ne var veya bu tasarıda ne var,
bize neyi getiriyor, neyi götürüyor noktasında bazı açıklamalarda bulunmak istiyorum.
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Daha önceki hatiplerin de ifade ettiği gibi, özellikle bu tasarı içerisinde İç Tüzük ihlali var, kanun
yapma tekniğine aykırılık var, alakasız madde eklemeleri var. Hiç birbiriyle alakası olmayan, hepsi
ayrı ayrı görüşülmesi gereken, hepsi tali komisyonlarda, özellikle, hiç değilse yüce Parlamentoya, bu
Parlamentoda millî iradenin yansıması olarak gördüğümüz yerde seçilmiş olan milletvekillerinin
maddeler üzerindeki görüşlerini, en azından zabıtlara geçirme adına da olsa, ifade etmeleri
özgürlüğünü engelleme var. Burada hukuksuzluklara altyapı hazırlamalar var, tali komisyonları
baypas var, muhalefetin verdiği kanun tekliflerini göz ardı etmek var. Burada, tasarı içerisinde
düzenlenmesi planlanan çoğu maddeyle alakalı, her siyasi parti grubunun Türkiye Büyük Millet
Meclisinin Kanunlar ve Kararlar Başkanlığından geçtikten sonra Meclis Başkanı tarafından
komisyonlara havale edilmemiş, aynı mahiyette veya partilerin bu konularla alakalı görüş ve
tutumlarını ifade eden, belirten çok sayıda kanun teklifi var. Bunların hiçbirisini yapmayacaksınız,
ondan sonra da geleceksiniz, torba bir tasarı hazırlayacaksınız, ondan sonra da bu ülkede
demokrasiden, özgürlükten, ileri demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, bunlardan bahsedeceksiniz.
Burada büyük bir aldatmacayla, büyük bir kandırılmayla karşı karşıya olduğumuzu ifade etmemiz
gerekiyor. 

Daha önce bunları yaşadık. Kanun hükmünde kararnameler çıkarılırken kanun hükmünde
kararnamelerin zamanlamalarının doğru olmadığını, bunların birçok yönden sakıncaları olduğunu,
bunların düzeltilmesi için tekrar tekliflerle veya tasarılarla Parlamentonun iş yükünün artırıldığını,
boşa zaman geçirdiğimizi, milletin zamanını boşuna harcadığımızı ve heba ettiğimizi her defasında
ifade ettik. Torba tasarı artık öyle bir hâle geldi ki hangi bakanlık hangi alanda bir eksik görürse
torbayı hacim olarak ve içerik olarak genişletme arzusu içerisinde. 

Bu arada, tabii ki bu torba tasarıyı gündeme getirirken Türkiye Büyük Millet Meclisinde hiç
olmadığı kadar yeni teamüller de icat ediyoruz. Bunları alışkanlık hâline getirmek için şimdi
yaptığımız kötü emsalleri gelecekte “Geçmişte böyle yapıvermiştik.” diyerek de emsal gösteriyoruz.
Alakasız konu başlıklarını birleştiriyoruz. Komisyonları çalıştırmıyoruz özellikle. Komisyonlarda
konuşmamız gereken, tartışmamız gereken, özellikle bu tasarı içerisinde, hele ki seçim öncesinde
pozitif ayrımcılık olarak ifade ettiğiniz engellilerin çoğu haklarını, bakım yardımlarını, engelli
ailelerin sorunlarıyla alakalı verilmiş olan tüm teklif ve tasarıları göz ardı ederek alelacele Plan ve
Bütçe Komisyonunda bunları görüşüp tali komisyonları devre dışı bırakıyorsunuz.

Saygıdeğer milletvekilleri, değerli arkadaşlar; bakın, 17 Aralık sürecine gelirken daha önce bu
Parlamentoda çıkarılmış olan kanunlarla alakalı bazı hukuksuzlukların altyapısının hazırlandığını,
bunun ileride başınıza büyük işler açacağını her defasında ifade ettik. Ancak herhâlde, anladığımız
kadarıyla “Bir musibet, bin nasihatten iyidir.” derler ama siz musibeti bile algılamadan, musibeti bile
yok sayarak hâlâ aynı yanlışta ısrar etmeye devam ediyorsunuz. O yüzden, biz muhalefet olarak her
defasında sizi uyarmayı millet adına kendimize bir görev addediyoruz. 

Tasarıda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, sosyal hizmetler, engelliler, teknoloji merkezi,
AR-GE, yenilik, sınai mülkiyet hakları gibi konularda yapılan olumlu düzenlemeler olmakla
beraber…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

ALİ ÖZ (Devamla) - …torbanın bu kadar şişirilmesinin doğru olmadığını ifade ediyor, yüce
Meclisi saygılarımla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Öz.
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Şahsı adına ikinci konuşmacı, Gaziantep Milletvekili Sayın Abdullah Nejat Koçer.

Buyurun Sayın Koçer. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

ABDULLAH NEJAT KOÇER (Gaziantep) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 524 sıra sayılı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı’nın birinci bölümü üzerinde şahsım adına söz aldım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Sosyal devlet olgusu bakımından yıllar öncesinden gelen bazı sorunlarımızın çözüme
kavuşturulmasıyla ilgili, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kurulduğu günden bu yana ortaya
koyduğu çalışmalar ve sergilenen emek, tüm toplumda büyük memnuniyet sağlamıştır. Dezavantajlı
kesim olarak adlandırılan, başta çocuklar, kadınlar ve engelli vatandaşlarımız olmak üzere, yaşlılara,
şehit yakınlarına, gazilere, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sunulan sosyal yardım ve hizmetlerin
gerçekleşmesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının yakalamış olduğu başarı, çeşitli yardım
kuruluşları, vakıf ve yabancı ülkelerce takdir edilmekte ve örnek alınmaktadır. Bu başarıyı sağlayan
kanunların çıkarılması aşamasında, yüce Parlamentoda yaptığımız çalışmalara değerli muhalefet
milletvekillerinin verdiği destek de ayrıca önemli ve kıymetlidir. Yine, son derece önemli değişiklik
ve yenilik getiren 524 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın da değerli muhalefet üyesi arkadaşlarımızın
katkılarıyla kısa sürede tamamlanacağına inanıyorum. 

Netice itibarıyla, bu tasarı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sunduğu yardım ve
hizmetlerin yurt içinde ve yurt dışında etkin ve verimli olarak gerçekleşmesi için bazı yasal
düzenlemelerin yapılması ihtiyacının ortaya çıkması sebebiyle hazırlanmıştır. 

Son on yılda sosyal hizmet ve yardım alanında kullanılan kaynak miktarının 15 kat artmış olması
ve bu harcamaların gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 3 kat artmış olması memnuniyet verici olsa da,
üzerinde çalıştığımız kanun ve kanun hükmünde kararnamelerdeki değişiklikleri gerçekleştirmek,
dünya genelinde yaşanan hızlı değişim ve dönüşüme uygun olarak toplumsal birtakım sorunların
çözümüne yönelik politikalar üretilmesi ve uygulanması bakımından da zaruret olmuştur.

Güçlü ülke olmak için güçlü aile yapısına, güçlü aile için toplumla barışık, mutlu bireylere
ihtiyacımız var. Vatandaşlarının hiçbir engelle karşılaşmadan sosyal hayata etkin bir biçimde
katılmasını ve onların mutluluğunu sağlamak da devletin öncelikli vazifeleri arasındadır. Bizler de,
toplumun her kesiminin eşit ve adaletli olarak sosyal hayattan ve her türlü imkândan faydalanmasını
sağlayacak tedbirler içeren kanunları çıkarmakla mükellefiz. 

Engelli istihdamını teşvik amacıyla korumalı iş yerlerinde istihdam edilen engellilerin iş gücü
piyasasına kazandırılması, güç olan zihinsel ve ruhsal engelli çalışmalar için iş yeri indirimi
yapılması, korumalı iş yerlerinde çalışan engellilerin işsizlik sigortası işveren payının fondan
karşılanacak olması, bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların engellilik
durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için düzenlemeler yapılacak olması
ve Engelliler Kanunu’na eklenecek olan diğer maddelerin tamamı hepimizin gerçekleşmesini arzu
ettiği düzenlemelerdir. Kaldı ki kamuoyunda pozitif ayrımcılık olarak yer bulan ve kabul edilen ilke
sayesinde, dezavantajlı kesim içerisinde yer alan kişiler lehine iyileştirici düzenlemeler yapılmasında
kanun önünde eşitlik ilkesi açısından hiçbir engel yoktur. 

Sayın milletvekilleri, görüştüğümüz kanun içerisinde, bunun yanı sıra, 6802 sayılı Gider
Vergileri Kanunu’nda yapılacak değişiklik ile faturasız hat kullanıcıları ile faturalı hat kullanıcılarına
uygulanan özel iletişim vergisi düzenlenmekte ve ayrıca Anadolu Ajansının ulusal ve uluslararası
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rekabet şartları altında esnek ve etkin çalışabilmesini teminen, ajansın bazı genel kamu idaresini
ilgilendiren mevzuatların dışında tutulmasına yönelik düzenlemeler yapılmaktadır. 213 sayılı Vergi
Usul Kanunu’nda yapılacak değişiklik ile de kayıt dışı ekonominin önüne geçilmesi, kayıp ve kaçakla
mücadele edilmesi amaçlanmaktadır. 

Bu duygu ve düşüncelerle kanunun hayırlı olmasını diliyor, yüce heyetinizi saygıyla
selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ederim. 

Sayın milletvekilleri, soru-cevap yok. 

Birinci bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Birleşime beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 19.41
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DÖRDÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 19.44

BAŞKAN: Başkan Vekili Ayşe Nur BAHÇEKAPILI
KÂTİP ÜYELER: Muharrem IŞIK (Erzincan), Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 53’üncü Birleşiminin
Dördüncü Oturumunu açıyorum.

524 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerine devam edeceğiz.
Komisyon? Yok. 
Ertelenmiştir.
5’inci sırada yer alan, 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’nın
görüşmelerinin başlayacağız. 

5.- 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) (S. Sayısı: 385)

BAŞKAN – Komisyon? Yok. 
Ertelenmiştir. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, bu komisyonlar çalışmıyor, denetleyiniz. Niye

oturmuyorlar komisyonda? 
BAŞKAN – Bilsem…
OKTAY VURAL (İzmir) – Denetleyin efendim. 
BAŞKAN – 6’ncı sırada yer alan, 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’nın görüşmelerine başlayacağız.

6.- 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) (S. Sayısı: 266)

BAŞKAN – Komisyon? Yok. 
Ertelenmiştir. 
Bundan sonra da komisyonun bulunamayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereği, kanun tasarı

ve teklifleriyle komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 29 Ocak 2014 Çarşamba
günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Bütün milletvekillerine iyi akşamlar diliyorum. 

Kapanma Saati: 19.46
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XI.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI
1.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, SODES kapsamında faaliyet gösteren etüt merkezleriyle

ilgili bir açıklamasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler'in cevabı
(7/35308)
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2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, RTÜK tarafından televizyon kanalı
takibinde bazı kanallara yönelik özel uygulamalarda bulunulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan
sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/35769)
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3.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, Türk Tarih Kurumunca üniversitelerde Ermeni meselesi
hakkında çalışma yürüten araştırmacıların iletişim bilgilerinin istendiği iddialarına ilişkin
Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/35778)
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4.- Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un, Ermeni soykırımı hakkında çalışan öğrencilerin Türk Tarih
Kurumu tarafından bilgilerinin istenmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı
Bülent Arınç’ın cevabı (7/35779)
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5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Türk Tarih Kurumunun Ermeni
meselesini çalışan öğrencilerin isimlerini YÖK’ten talep ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu
ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/35800)

– 135 –

murat 231

TBMM B: 53 28 . 1 . 2014



– 136 –

murat 232

TBMM B: 53 28 . 1 . 2014



– 137 –

murat 233

TBMM B: 53 28 . 1 . 2014



– 138 –

murat 234

TBMM B: 53 28 . 1 . 2014



– 139 –

murat 235

TBMM B: 53 28 . 1 . 2014



– 140 –

murat 236–237

TBMM B: 53 28 . 1 . 2014



– 141 –

murat 238

TBMM B: 53 28 . 1 . 2014



– 142 –

murat 239

TBMM B: 53 28 . 1 . 2014



– 143 –

murat 240

TBMM B: 53 28 . 1 . 2014



– 144 –

murat 241

TBMM B: 53 28 . 1 . 2014



– 145 –

murat 242

TBMM B: 53 28 . 1 . 2014



– 146 –

murat 243

TBMM B: 53 28 . 1 . 2014



6.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’un Karakoçan ilçesindeki vatandaşların
elektrik borçlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı
(7/35857)
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7.- İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak’ın, Ermeni meselesi ile ilgili çalışanların TTK tarafından
fişlendiği iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı
(7/36000)
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8.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, doğal gaz kullanılamayan illere ilişkin sorusu ve Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/36037)
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9.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, elektrik kesintilerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/36038)
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10.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, doğal gaz ve elektrik yeterliliğine ilişkin
sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/36039)
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11.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2013 yılları arasında açılan ve
kapanan alışveriş merkezlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati
Yazıcı’nın cevabı (7/36111)
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12.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Atik Ali Paşa Külliyesi’ne ilişkin sorusu ve Başbakan
Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/36169)
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13.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından
gerçekleştirilen gazete ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent
Arınç’ın cevabı (7/36170)
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14.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yerel basın kuruluşlarının sorunlarına ilişkin sorusu
ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/36314)
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15.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, TRT personelinden bazıları hakkında Gezi
olaylarını desteklediği gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Başbakan
Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/36316)
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16.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda görev
yapan memurların maaşlarına ve bu kurum ve kuruluşlara yönelik denetimlere ilişkin sorusu ve
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/36317)
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17.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, bazı ihalelerde usulsüzlük olduğu iddialarına ilişkin
sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/36346)
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18.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlık çalışanlarına tahsis edilen cep telefonu sayısına
ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/36479)
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19.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Anayasa Uzlaşma Komisyonuyla ilgili olarak siyasi parti
gruplarına yazılan bir yazıya ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sadık
Yakut’un cevabı (7/36485)
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20.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, 2002-2013 yılları arasında Burdur’da
yapılan proje ve yatırımlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı
(7/36543)
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– 221 –

murat 321

TBMM B: 53 28 . 1 . 2014



– 222 –

murat 322

TBMM B: 53 28 . 1 . 2014



– 223 –

murat 323

TBMM B: 53 28 . 1 . 2014



– 224 –

murat 324

TBMM B: 53 28 . 1 . 2014



– 225 –

murat 325

TBMM B: 53 28 . 1 . 2014



– 226 –

murat 326

TBMM B: 53 28 . 1 . 2014



– 227 –

murat 327

TBMM B: 53 28 . 1 . 2014



– 228 –

murat 328

TBMM B: 53 28 . 1 . 2014



21.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından hazırlanan
projelere, bağlı kurum ve kuruluşlar için ayrılan ödeneklere ve kapatılan işletme, tesis ve birimlere
ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin cevabı (7/36589)

– 229 –

murat 329

TBMM B: 53 28 . 1 . 2014



– 230 –

murat 330

TBMM B: 53 28 . 1 . 2014



– 231 –

murat 331

TBMM B: 53 28 . 1 . 2014



– 232 –

murat 332

TBMM B: 53 28 . 1 . 2014



– 233 –

murat 333

TBMM B: 53 28 . 1 . 2014



– 234 –

murat 334

TBMM B: 53 28 . 1 . 2014



22.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlıktaki engelli kadrolarına ilişkin sorusu ve Başbakan
Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/36893)

– 235 –

murat 335

TBMM B: 53 28 . 1 . 2014



– 236 –

murat 336

TBMM B: 53 28 . 1 . 2014



– 237 –

murat 337

TBMM B: 53 28 . 1 . 2014



– 238 –

murat 338

TBMM B: 53 28 . 1 . 2014



23.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, 2010 yılından bu yana yurt dışına gönderilen Bakanlık
personeline ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin cevabı (7/36956)

– 239 –

murat 339

TBMM B: 53 28 . 1 . 2014



– 240 –

murat 340

TBMM B: 53 28 . 1 . 2014



– 241 –

murat 341

TBMM B: 53 28 . 1 . 2014



– 242 –

murat 342

TBMM B: 53 28 . 1 . 2014



24.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, soru önergelerinin özetine ilişkin sorusu ve Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sadık Yakut’un cevabı (7/37087)

– 243 –

murat 343

TBMM B: 53 28 . 1 . 2014



– 244 –

murat 344

TBMM B: 53 28 . 1 . 2014



25.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, yolsuzlukla mücadeleye,
Adli Kolluk Yönetmeliği’nin değişmesine,
Görevden alınan emniyet mensuplarına, 
İlişkin soruları ve Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler'in cevabı (7/37363), (7/37364), (7/37543)

– 245 –

murat 345

TBMM B: 53 28 . 1 . 2014



– 246 –

murat 346

TBMM B: 53 28 . 1 . 2014



– 247 –

murat 347

TBMM B: 53 28 . 1 . 2014



– 248 –

murat 348

TBMM B: 53 28 . 1 . 2014



– 249 –

murat 349

TBMM B: 53 28 . 1 . 2014



26.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, milletvekili ve bakanların mal varlıklarına ilişkin
sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sadık Yakut’un cevabı (7/37482)

– 250 –

murat 350

TBMM B: 53 28 . 1 . 2014



– 251 –

murat 351

TBMM B: 53 28 . 1 . 2014



TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

DÖNEM: 24   YASAMA YILI: 4

53 ÜNCÜ BÝR LEÞÝM
28 OCAK 2014 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;
28 Ocak 2014 ile 4 ve 11 Şubat 2014 Salı günkü birleşimlerinde 1 saat Sözlü Soruların

görüşülmesini müteakip diğer denetim konularının görüşülmeyerek Gündemin “Kanun Tasarı ve
Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında yer alan işlerin görüşülmesi;

29 Ocak 2014 ile 5 ve 12 Şubat 2014 Çarşamba günkü birleşimlerinde Sözlü Soruların
görüşülmemesi;

28 Ocak 2014 ile 4 ve 11 Şubat 2014 Salı günkü birleşimlerinde 15:00 - 20:00 saatleri arasında;
29, 30 Ocak 2014 ile 5, 6, 12 ve 13 Şubat 2014 Çarşamba ve Perşembe günkü birleşimlerinde

14:00 - 20:00 saatleri arasında;
çalışmalarını sürdürmesi,



521 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun olarak görüşülmesi;
birinci bölümünün 1 ila 8 inci maddelerden, ikinci bölümünün 9 ila 16 ncı maddelerden oluşması,

önerilmiştir.
(Genel Kurulun 2/1/2014 tarihli 42 nci Birleşiminde kabul edilmiştir.)
6.- Genel Kurulun;
28, 29, 30 Ocak 2014 ile 4, 5, 6, 11, 12 ve 13 Şubat 2014 Salı, Çarşamba ve Perşembe günkü

birleşimlerinde saat 23:00’e kadar çalışmalarını sürdürmesi,
önerilmiştir.
(Genel Kurulun 15/1/2014 tarihli 47 nci Birleşiminde kabul edilmiştir.)
7.- 523 Sıra Sayılı Kanun Teklifinin İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi;

birinci bölümünün 1 ila 24 üncü maddelerden, ikinci bölümünün 42 nci maddeye bağlı Geçici 4 ve 5 inci
maddeler dahil olmak üzere 25 ila 46 ncı maddelerden oluşması,

önerilmiştir.
(Genel Kurulun 21/1/2014 tarihli 49 uncu Birleşiminde kabul edilmiştir.)

KOMİSYON TOPLANTILARI

* Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 
29.1.2014 Çarşamba - Saat: 10.30

* Dışişleri Komisyonu 
29.1.2014 Çarşamba - Saat: 11.30

* İçişleri Komisyonu 
30.1.2014 Perşembe - Saat: 10.30



TÜRKÝYE BÜ YÜK MÝLLET MECLÝSÝ GÜN DEMÝ

53 ÜNCÜ BÝRLEÞÝM               28 OCAK 2014 SALI                        SA AT : 15.00
                                                                                                                                                     

1 _ BAÞKAN LIÐIN GE NEL KU RU LA SU NUÞLA RI

                                                                                                                                                     

1.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin (2/134) 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

                                                                                                                                                      

      �       

                                                                                                                                                     

5 _ MECLÝS SO RUÞTUR MA SI RA POR LA RI

                                                                                                                                                                                   

      �       

                                                                                                                                                                                 

6 _ GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS

ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER
                                                                                                                                                                                   

      �       
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1. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan ve ilçe belediyelerinin itfaiye aracı 
ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/124) 

2. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Deniz Feneri e.v. davası ile ilgili bazı iddialara 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/126)  

3. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, noter ücretlerinin düzenlenmesine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/127)  

4. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 12 Eylül’de yapılan Anayasa değişikliklerinin 
uygulamaya konmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/131)  

5. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 12 Eylül’de yapılan Anayasa değişikliğiyle getirilen 
kişisel verilerin korunması ve sendikal hakların uygulamaya konulmasına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/132)   

6. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Göle’nin su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/135)  

7. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş, Hakkâri ve Şırnak illerindeki bazı yol, köprü 
ve kanalizasyon sistemlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/140)  

8. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, istihdamdaki atıl varlıkların ekonomiye 
kazandırılması için alınan önlemlere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru 
önergesi (6/141)  

9. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan ve ilçelerine kadın konukevi yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/142)  

10. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’daki mezarlığın çöp arıtma tesisi olarak 
tahsisinin önlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/144)  

11. - İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, HSYK tarafından kadınlara ve çocuklara yönelik cinsel 
suçlar konusunda düzenlenen raporlara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/145)  

12. - İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, Milli İstihbarat Teşkilatına personel alımında göz 
önünde bulundurulan erkek olma şartına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/149)  

13. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, üniversitelerdeki araştırma görevlilerinin kadro 
sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/218)  

14. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, cezaevi personelinin hükümlü ve tutuklulara kötü 
muamelede bulunduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/219)  

15. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, cezaevi ve adliye personelinin özlük ve sosyal 
haklarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/225) 

16. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, gümrük kapılarındaki kaçakçılık olayları ve bunların terör 
örgütü ile bağlantısına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/227) 

17. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, emeklilerin durumunun iyileştirilmesine yönelik 
çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/230)  

18. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, selden zarar görenlerin mağduriyetlerinin 
giderilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/234) 

19. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan’ın, Gebze Meslek Yüksekokulu’nun 
Hereke’ye taşınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/242)  

20. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, depremlere karşı alınacak önlemlere ilişkin 
Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/255)  

21. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, açığa alınan ve soruşturma açılan belediye 
başkanlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/256)  
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22. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Amasya ve Tokat illerinde yapılan depreme 
dayanıklılık testine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/259)  

23. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Başakşehir merkezli bir ilçe 
kurulmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/261) 

24. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, taksi plakalarının taksi esnafı 
olmayanlara satılmamasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/263) 

25. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, İstanbul’da korsan taksilere karşı 
alınacak önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/268)  

26. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, korsan taksilere karşı alınacak 
önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

27. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, uyuşturucu ile ilgili suçlardan dolayı cezaevlerinde 
bulunan mahkumlara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/278)  

28. - İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, İstanbul’da korsan taksiciliğin engellenmesine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/280)  

29. - İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, İstanbul’da Bahçeşehir merkezli bir ilçe 
kurulmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/282)  

30. - İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, taksi plaka ücretleri ve korsan taksiciliğe 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/283)  

31. - Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, Antalya-Kaş-Kalkan beldesindeki Kalamar Koyunda 
yapılan villalarla ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/288)  

32. - İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, İstanbul’da taksi plakası verilmesinde 
sınırlandırma yapılıp yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/291)  

33. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, İstanbul-Bağcılar’ın yeni bir hükümet 
konağı ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/303)  

34. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık 
tezkerelerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/306)  

35. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kadrolu ve geçici görevli personel arasındaki ücret farklılığının 
giderilmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/309)  

36. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Jandarma Genel Komutanlığında çalışan sivil 
memurların silah taşıma ruhsatı harcından muaf tutulmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/310)  

37. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, aynı işi yaptıkları halde farklı özlük haklarına sahip 
personel arasındaki farklılığın giderilmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü 
soru önergesi (6/311)  

38. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, muhtarların özlük haklarının iyileştirilmesi 
çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/314)  

39. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir açıklamasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/317)  

40. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki trafik sorununa ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/321)  

41. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Emniyet Genel Müdürlüğü çalışanları arasındaki 
maaş farklılaştırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/322)  

42. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat İl Özel İdaresi tarafından kullanılan 
kaynaklara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/323)  

43. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’a KÖYDES projeleri kapsamında ayrılan ve 
kullanılan ödeneğe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/325)  
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44. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, özel bir hastanenin tanıtım ürününde TBMM amblemi 
kullanmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/330) 

45. - Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısına ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/333) 

46. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TBMM araç giriş kartlarında personelin unvanının 
yazılması uygulamasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/338)  

47. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, formasyon eğitimi şartlarındaki değişikliğe ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/339) 

48. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ekonomik suçlardan dolayı hapis cezası verildiği iddia 
edilen vergi mükelleflerinin mağduriyetine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/340)  

49. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, vizelerin kaldırılması anlaşmalarına ve Türk 
cumhuriyetlerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/345)  

50. - Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, nakil aracında mahkumların yanarak hayatını 
kaybetmelerine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/357)  

51. - Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, bir hâkimin avukata yaptığı iddia edilen 
saldırıya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/361)  

52. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, bir mahallenin yeni bir yerleşim alanına 
taşınmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/365)  

53. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, bazı mahallelerin imara açılmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/368)  

54. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, bazı mahallelerin imara açılmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/369) 

55. - İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, bir mahalleye mezarlık yapılmasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/371)  

56. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, bir mahalleye mezarlık yapılmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/372) 

57. - İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, bir mahallenin yeni bir yerleşim alanına 
taşınmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/373)  

58. - İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, bazı mahallelerin imara açılmasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/375)  

59. - İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, bazı mahallelerin imara açılmasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/376)  

60. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, bir mahallenin bağlı olduğu ilçenin 
değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/377)  

61. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bazı gider ve harcamalara ilişkin Ekonomi 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/379)  

62. - İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, bir mahallenin bağlı olduğu ilçenin 
değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/388)  

63. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, bazı ülke vatandaşlarının ülkemize 
girişlerinde vize şartı aranmamasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/389) 

64. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’nın satın 
aldığı binaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/418)  

65. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Göle’deki bir köyün çeşitli sorunlarının 
giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/422)  

66. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’da bina yapımında kötü zemin koşullarının 
dikkate alınmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/424) 
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67. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, protesto gösterilerine katıldığı için tutuklanan 
öğrencilere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/426)  

68. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, emlak vergisi rayiç değerlerinin yüksek 
olduğuna dair mahkeme kararının uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/434)  

69. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Libya’ya yatırım yapmış olan 
müteahhitlerin sorunlarına ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/436)  

70. - İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, Libya’ya yatırım yapmış olan müteahhitlerin 
sorunlarına ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/447)  

71. - İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, emlak vergisi rayiç değerlerinin yüksek 
olduğuna dair mahkeme kararının uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/449)  

72. - İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, bölgesel teşvik sisteminden kaynaklanan 
sorunların giderilmesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/450)  

73. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, TCDD’nin travers ihalesini alan bir şirkete ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/455)  

74. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, esnafların sorunlarına ilişkin Gümrük 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

75. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, PTT’nin ucuz para transferi (UPT) 
uygulamasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/457)  

76. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, uyuşturucu yapımında kullanılan ürünlerin ekiminin 
önlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) 

77. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türkiye’nin AB’ye tam üyelik müzakerelerine ilişkin 
Avrupa Birliği Bakanından sözlü soru önergesi (6/466)  

78. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, cari açık sorununa ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/468)  

79. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kuzey Afrika ve Arap ülkelerinde meydana gelen halk 
ayaklanmalarında ekonomik kayba uğrayan Türk şirketlerine ve vatandaşlarına ilişkin Ekonomi 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/469)  

80. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kuzey Afrika ve Arap ülkelerinde meydana gelen halk 
ayaklanmaları neticesinde mağdur olan Türk vatandaşlarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/470)  

81. - Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, kredi kartı kullanıcılarının haklarının 
korunmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/477)  

82. - İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki illerde 
mahkemelere yapılan başvurulara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/478)  

83. - Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın, Van’daki depremde yardım için gelen ekiplerin 
konaklama alanlarının tespitine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/481)  

84. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, küçük esnafın sorunlarına ilişkin 
Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/482)  

85. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kredi ve kredi kartı borçlularının 
mağduriyetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/484)  

86. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’nın sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/487)  



7 _  SÖZLÜ SORULAR   

53 ÜNCÜ  BİRLEŞİM 

 
– 9 –

87. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlığın Adana’daki yatırım ve projelerine ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/490)  

88. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, özel güvenlik görevlilerine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/503)  

89. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan İl Koordinasyon Kurulu tarafından 
gerçekleştirilmesi gereken inşaat projelerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/513)  

90. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kuzey Irak yönetimiyle ilgili dış politikaya ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/516)  

91. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Malatya’ya kurulmasına karar verilen radar sistemine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/517)  

92. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Suriye ile ilgili dış politikaya ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/518)  

93. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta sanayinin 
geliştirilmesi için alınması gereken önlemlere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/531)  

94. - Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, kadın koruma evlerine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/532)  

95. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Silivri Ceza İnfaz Kurumları kampüsüne hastane 
yapılmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/554)  

96. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da olası bir depreme karşı alınan önlemlere 
ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/555)  

97. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, dünya genelindeki Türk Şehitliklerinin bakım ve 
onarımına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/556)  

98. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta bazı eğitim kurumlarının depreme 
dayanıklılık raporuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/557)  

99. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis-Adilcevaz’da esnafın borçlarının ertelenmesi 
ve esnafa faizsiz kredi verilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru 
önergesi (6/560)  

100. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Göle’deki mobese kameralarına ve bunların 
bakımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/566)  

101. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki bir köyün su sorununa ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/568)  

102. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan-Posof yolunun bakım ve onarımına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/569) 

103. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, sanayi tesisleri ve fabrikalarda filtre kullanım 
zorunluluğuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/581)  

104. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Belediyesi ile ilçe ve belde belediyelerinin 
genel bütçe gelirlerinden aldıkları paya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/590)  

105. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, belediye başkanları hakkındaki adli soruşturmalara 
ve bunların sonuçlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/592)  

106. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Cumhurbaşkanının İngiltere ziyaretinin, İngiliz haber 
kanallarında yer almadığı iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/600)  

107. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, üniversitelerde haksız yere kazanıldığı iddia edilen 
akademik unvanlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/607)   
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108. - Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve 
kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/622)  

109. - Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve 
kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/631) 

110. - Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve 
kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/632)  

111. - Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve 
kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/636)  

112. - Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve 
kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/637)  

113. - Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, 662 sayılı KHK ile Sayıştayın denetim 
kapsamından çıkartılan anonim ortaklıklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/653)  

114. - Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve 
kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/655) 

115. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Suriye sınırındaki sınır kaçakçılığının 
önlenmesine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/657)  

116. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Çağlayancerit İlçe Emniyet 
Müdürlüğünün müstakil hizmet binası ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/659)  

117. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Afşin’de MOBESE kurulmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/669)  

118. - İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, ÖSYM’nin yaptığı hatalı sınavların 
sorumlularına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/678) 

119. - Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, tutuklu ve hükümlülerin sorunlarına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/679)   

120. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerinde 2002’den itibaren kapanan iş 
yerlerine ve işsizliğe ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) 

121. - Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, adliye ile ceza infaz kurumları ve tutukevleri 
personelinin özlük haklarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) 

122. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımlara 
ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/696)  

123. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da karla mücadele kapsamında akaryakıt 
gideri desteğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/701)  

124. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, engellilerin sayısına ve ailelerine yapılan yardımlara 
ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/702)  

125. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’dan göçü önlemeye yönelik çalışmalara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/703)  

126. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da karla mücadelede kullanılan iş makinası 
ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/704)  

127. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Üniversitesinin kampüsüne ve öğretim 
elemanı ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/705)  

128. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’da hava kirliliğine karşı alınan önlemlere 
ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/706)  
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129. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’da içme suyu şebekesi ve kanalizasyon 
sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/708)  

130. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın bazı köylerinin aydınlatma sorununa ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/712)  

131. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın bazı köylerinin kanalizasyon sorununa 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/713) 

132. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars merkez, ilçe ve köy yollarının genişletilmesine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/714)  

133. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, tüzel kişilikleri sona erdirilen belde belediyelerin borç 
ve ödeneklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) 

134. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, geçici ve gönüllü köy korucularının sorunlarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/736) 

135. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, tam gün çalışma zorunluluğu nedeniyle istifa eden 
doktorlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/739) 

136. - İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, İzmit Körfez Köprüsü Projesine ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/744) 

137. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, işsizlik sorununa ilişkin Başbakan 
Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/748) 

138. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, sağlık sektöründeki sorunlara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/752) 

139. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, terör suçları nedeniyle tutuklu bulunan ve 
hüküm giyen kişilere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/754) 

140. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor 
Kulübünün banka hesaplarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/755) 

141. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Bakanlar Kurulu üyeleri ile birlikte yurt dışına giden 
milletvekilleri hakkında Genel Kurulda bilgi verilmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanından sözlü soru önergesi (6/756) 

142. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünün 2011 yılında yapmış olduğu araştırmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) 

143. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, esnaf ve sanatkârlara sıfır faizle kredi 
kullandırılmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/761) 

144. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman, Bingöl ve Muş’un köylerinin aydınlatma 
sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/763)  

145. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Sarıkamış, Arpaçay ve Kağızman’ın kanalizasyon 
sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/764)  

146. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı il ve ilçelerde kanalizasyon eksikliği nedeniyle 
yaşanan sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/765)  

147. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan merkez, ilçe ve köylerinin kanalizasyon 
sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/766)  

148. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın bazı ilçelerine bağlı köylerin sokak 
aydınlatmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/767)  

149. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerin köy yollarının genişletilmesine ve 
köprülerin bakımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/769)  
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150. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasına ilişkin 
Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/771)  

151. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, koruma, bakım ve sosyal rehabilitasyon 
merkezlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/777)  

152. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yaşlı hizmet merkezlerine ilişkin Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/778)  

153. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sevgi ve çocuk evlerine ilişkin Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/779)  

154. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, elektrik ve doğal gaz fiyat artışının 
maaş ve ücretlerdeki artışın üzerinde gerçekleşmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/781)  

155. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü’nün yapmış olduğu araştırmalara ve bu araştırmaların maliyetine ilişkin Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/785)  

156. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Almus-Doğanşehir kara yoluna ilişkin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/786)  

157. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 4-B statüsüne geçirilemeyen vekil ebe 
ve hemşirelerin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/791)  

158. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, radyoloji ünitelerinde çalışanların 
çalışma koşullarının iyileştirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/794)  

159. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Teknik Eğitim Fakülteleri mezunlarının 
mağduriyetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/803)  

160. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerinde yürütülen projelere ve 
yatırımlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/804)  

161. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türk vatandaşlarına vize uygulayan AB ülkelerine ve 
AB ile olan müzakere sürecine ilişkin Avrupa Birliği Bakanından sözlü soru önergesi (6/805)  

162. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, belediye başkanlığı seçimi yapılan beldelerin 2014 
seçimlerindeki durumlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/806) 

163. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, komşu ülkelerle olan ilişkilere ve sıfır sorun 
politikasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/807)  

164. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, mahalle ve köy muhtarları ile il genel meclis üyelerinin 
SGK primlerinin Devlet tarafından ödenmesine ve özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/808)  

165. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, tüzel kişilikleri köye dönüştürülen bazı beldelerin 2014 
seçimlerindeki durumlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/810)  

166. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, karşılıksız çek suçundan dolayı verilen cezalara ve 
yaşanan mağduriyete ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/818)  

167. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya ve ilçelerinde devam eden ve sonuçlanan icra 
davalarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/819)  

168. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya İl İdare Mahkemesinin açılıp açılmayacağına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/820)  

169. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Vergi Mahkemesinin açılıp açılmayacağına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/821)  



7 _  SÖZLÜ SORULAR   

53 ÜNCÜ  BİRLEŞİM 

 
– 13 –

170. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, boşanmaların engellenmesi ve aile bütünlüğünün 
korunmasına yönelik çalışmalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/822)  

171. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli olarak çalışırken kadroya geçirilen 
öğretmenlerin özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/824)  

172. - İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Kocaeli 1 Nolu F Tipi Cezaevindeki bir 
hükümlünün görüşme isteğinin reddine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/825)  

173. - İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Van depremi sonrasında yürütülen hasar tespit 
çalışmalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/830)  

174. - Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Bandırma-Bursa-Ayazma-Osmaneli demiryolu 
projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/832)  

175. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Merkez ilçesindeki sağlık hizmeti ile ilgili 
bazı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/834)  

176. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Altıntaş’taki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/835)  

177. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Aslanapa’daki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/836)  

178. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Çavdarhisar’daki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/837)  

179. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Dumlupınar’daki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/838)  

180. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Domaniç’teki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/839)  

181. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Emet’teki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/840)  

182. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Hisarcık’taki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/841)  

183. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Gediz’deki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/842)  

184. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Şaphane’deki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/843)  

185. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Pazarlar’daki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/844)  

186. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav’daki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/845)  

187. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Tavşanlı’daki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/846)  

188. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, çocuk yetiştirme yurtlarının sayısına 
ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/860)  

189. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, koruma altına alınan çocukların 
sayısına ve bunların illere göre dağılımına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/861)  

190. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünün 2007 yılında yaptığı bazı araştırmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/871)  
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191. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, cari açık için alınacak tedbirlere 
ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/873)  

192. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Mehmet Akif Ersoy’un son günlerini geçirdiği evin 
müze olarak düzenlenmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/882)  

193. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımlara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/883)  

194. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engellilere hizmet veren merkezlere 
ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/884)  

195. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, aile değerleri, eğitim ihtiyaçları ve 
eğitimde müfredat konularında yapılan araştırmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/886)   

196. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünün 2006 yılında yaptığı bazı araştırmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/891)  

197. - Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’da intihar oranlarındaki artışa ilişkin Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/892)  

198. - Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır Devlet Hastanesinin yeni binasının yapımına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/893)  

199. - Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır Devlet Hastanesinde ambulans ve acil tıp 
teknisyeni ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/894)  

200. - Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, engellilerin yaşadıkları sorunlara ve engellilere yönelik 
projelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/895) 

201. - Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, bölgeler arasındaki gelişmişlik farkına ilişkin Ekonomi 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/896)  

202. - Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Kars-Ardahan arasındaki karayolunun tamamlanmasına 
ve asfalt çalışmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/897)  

203. - Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Sarıkamış-Kars arasındaki yolun yapımına ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/898)  

204. - Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Kars-Iğdır arasındaki karayolunun genişletilmesine ve 
asfalt çalışmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/899) 

205. - Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’a yapılan havaalanına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/900)  

206. - Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde afet anında 
uygulanacak ulaşım ve iletişim stratejisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/903)  

207. - Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Sakarya Valiliği için yapılan konuta ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/907)  

208. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Çavdarhisar’daki Aizonai Antik Kenti kazı 
çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/910)  

209. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2011 yılında sezaryen ile doğum yapanların sayısı ve 
illere göre dağılımına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/913)  

210. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2010-2011 yıllarında gebelik neticesinde yaşanan 
anne ölümlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/914)  
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211. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Ankara’daki doğal gaz fiyatlarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/918)  

212. - Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, Bakanlıkların isim değişikliklerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/919)  

213. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünün 2008 yılında yapmış olduğu araştırmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/927)  

214. - Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Erzurum H Tipi Cezaevindeki hükümlülerin 
durumlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/931)  

215. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Şanlıurfa E Tipi Kapalı Cezaeviyle ilgili bazı 
iddialara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/932)  

216. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, tutuklu ve hükümlülerin kelepçeli olarak 
muayene edilmesine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/933)  

217. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bir köyün içme suyu ihtiyacına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/934)  

218. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bir köyün elektrik şebekesi yenilenmesine ve 
içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/970)  

219. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bir köyün elektrik sorununa ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/981)  

220. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bir köy yolunun yapımına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/982)  

221. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bir köyün elektrik dağıtım hatlarının 
yenilenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/984)  

222. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bir köy yolunun yenilenmesine ve elektrik 
dağıtım hatlarının bakımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/985)  

223. - İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, sokakta yaşayan çocukların sorunlarına ilişkin 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/987)  

224. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Ankara’da ön ödemeli elektronik kartlı doğalgaz 
sayacı kullanımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/991)  

225. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in,  Ankara’daki ön ödemeli sayaçların elektronik kartlarının 
ana yazılım kodlarıyla ilgili bir iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/992)  

226. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, müze ziyaretlerine ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/994)  

227. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Devlet tiyatrolarının seyirci sayısının 
artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/995)  

228. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Devlet opera ve balesi seyirci 
sayısının artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/996) 

229. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2010 ve 2011 yıllarındaki turist 
sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/997)  

230. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, halk kütüphanesi sayısındaki 
azalmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1027)  

231. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bir köyün elektrik iletim ve dağıtım hatlarının 
yenilenmesi çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1035)  



7 _  SÖZLÜ SORULAR   

53 ÜNCÜ  BİRLEŞİM 

 
– 16 –

232. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bir köyün içme suyu ve yol yapımı sorununa 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1036)  

233. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bir köy yolunun asfaltlanması ve kanalizasyon 
şebekesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1037)  

234. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Niksar’ın kültür ve turizm merkezi olması için 
yapılan çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1039)  

235. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’a yapılacak yatırımlara ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1040)  

236. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, sağlık serbest bölgeleri oluşturulmasına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1041)  

237. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, termal turizm alanlarına ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1042)  

238. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, termal sağlık merkezleri ve kaplıcaların kontrollerine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1043)  

239. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Reşadiye’ye yapılacak hastaneye ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1044)  

240. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, koruyucu hekimlikle ilgili yapılan çalışmalara ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1045)  

241. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bir köyün içme suyu sorununa ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1046)  

242. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bir köyün ulaşım, içme suyu ve elektrik 
sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1047)  

243. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bir köyün kanalizasyon ve yol sorununa ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1048)  

244. - İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Türkiye’de insansız hava araçları ve özel timler 
için üs kurulacağı iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1049)  

245. - Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Konya-Ankara seferi yapan hızlı trenin kış 
koşulları nedeniyle hızının düşürülmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1050)  

246. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki bazı 
köy yollarının genişletilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1052)  

247. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki spor kulüplerine yapılacak maddi 
yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1054)  

248. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki bazı il 
ve ilçelerin kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1055)  

249. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki resmi kurum ve kuruluşların Ardahan 
esnafından yaptığı alışverişin miktarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1057)  

250. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki bazı 
köylerin aydınlatma sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1059)  

251. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta taksicilere durak yeri yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1061)  

252. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kura Nehri ve Çıldır Gölü’nün taşması neticesinde 
oluşan mağduriyete ve alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1063)  

253. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Göle’nin bazı köylerinde yapılan kadastro 
çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1064)  



7 _  SÖZLÜ SORULAR   

53 ÜNCÜ  BİRLEŞİM 

 
– 17 –

254. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının salon 
ihtiyacına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1066)  

255. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da kan merkezi ve kan deposu ihtiyacına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1068)  

256. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, eski Ardahan-Hanak yolunun açılıp açılmayacağına 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1073)  

257. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Hamas örgütüne ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1074)  

258. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat ve ilçelerindeki doğum oranına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1076)  

259. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, kamuda ve özel sektörde TC kimlik numarası veya 
nüfus cüzdanı ibrazına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1077)  

260. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Artova Devlet Hastanesinin uzman hekim ihtiyacına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1078)  

261. - İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, kaçak sigara ve tütünün ülkeye girişinin ve 
satışının engellenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1080)  

262. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Türkiye ile Yunanistan arasında 
gerçekleşen ihracat ve ithalata ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/1098)  

263. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ilköğretim okullarındaki güvenlik 
sorunu ve çeteleşme iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1105)  

264. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, TCDD’de çalışan geçici personele 
kadro verilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1108) 

265. - Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, okul çevresinde yaşanan şiddet olaylarına ve alınan 
önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1120)  

266. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta kamuda kullanılan taşıt sayısına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1124)  

267. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bir açıklamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1126)  

268. - İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, İstanbul’da üretilen, taşınan ve depolanan 
kimyasallara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1127)  

269. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, OSB’lerin yaygınlaştırılmasına ilişkin Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/1129)  

270. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, fizik tedavi rehabilitasyon 
hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1134)  

271. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, işçi sağlığı konusunda ülkemizdeki 
meslek hastalıkları hastanelerinin sayısına ve illere göre dağılımına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1135)  

272. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, verem savaş dispanserlerine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1136)  

273. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, turizm potansiyelinde Anadolu’nun 
payının artırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1137)  

274. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, mağara turizminin geliştirilmesine 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1138)  
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275. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Emniyet Genel Müdürlüğü 
bünyesinde görev yapan teknisyen yardımcılarının özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1141)  

276. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, İtalya ile yapılan ithalat ve ihracata 
ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/1142)  

277. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2011 yılında Fransa ile gerçekleşen 
ithalat ve ihracat oranına ve Fransa’nın soykırım yasasından sonraki dış ticaretimize ilişkin Ekonomi 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1144)  

278. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, mübaşirlerin genel idare hizmetleri 
sınıfına geçirilip geçirilmeyeceğine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1150)  

279. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ihracat ve ithalat oranlarındaki 
artışlara ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/1151)  

280. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, şehit olan asker ve polis ailelerine ödenen 
tazminatlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1154)  

281. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da sık yaşanan internet arızasına ve 
arızanın giderilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1155)  

282. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, sanatçılara verilen teşvik paralarına ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1157)  

283. - Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, Niğde-Tepeköy Çiftlik İl Yolu Projesine ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1159)  

284. - Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, kanser hastalığındaki artışın önlenmesine ve tedavi 
maliyetini azaltıcı tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1164)  

285. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, terör örgütü bünyesindeki MİT mensuplarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1165)  

286. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bir köyün elektrik şebekesinin yenilenmesine ve 
köy yolunun asfaltlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1166) 

287. - Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Nişancı Mehmet Paşa Camii’nin bahçesinde bulunan 
mezarlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1167)  

288. - İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, engelli vatandaşların eğitimine ilişkin Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1169)  

289. - Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, Tekirdağ’daki bazı kültür merkezlerinin 
tamamlanamamasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1171)  

290. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, MİT-PKK ilişkisi ile ilgili bazı iddialara ve bir 
cumhuriyet savcısının görevden alınmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1172)  

291. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bir köyün elektrik şebekesi ve kanalizasyon 
sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1173)  

292. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bir köy yolunun asfaltlanmasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1174)  

293. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’a bağlı köy yollarının bakım ve onarımına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1175) 

294. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, müze ve ören yerlerinden ücretsiz 
yararlanılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1179) 

295. - Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, Marmaris-Muğla duble yoluna ilişkin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1181) 
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296. - Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, bazı liselerden mezun olanların üniversiteye 
başvurularında ek puan alamamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1202) 

297. - İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, cezaevinde işkence iddiasıyla hayatını 
kaybeden bir kişinin ailesine ödenen tazminata ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1206) 

298. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, şehir imar planlarında cemevlerine yer ayrılıp 
ayrılmadığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1208) 

299. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt illerinde karla mücadeleye 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1213) 

300. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’un ilçe ve köy 
sokaklarındaki aydınlatmaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1215) 

301. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Malatya’da bazı öğrencilere okuldan uzaklaştırma 
cezası verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1218) 

302. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’taki hava kirliliğine ilişkin 
Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1220) 

303. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’taki belediyelerin itfaiye 
aracı ihtiyacına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1221) 

304. - İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, yurtdışında sürgünde yaşayan şair, yazar ve 
sanatçılara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1223) 

305. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, MİT Müsteşarı ve bazı MİT mensuplarının ifadeye 
gitmemelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1224)  

306. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, asgari gelir desteği sisteminin 
uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1229)  

307. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sevgi ve çocuk evlerine ilişkin Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1239)  

308. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yetiştirme yurtlarından zorunlu ayrılan 
çocukların istihdamına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1240)  

309. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, aile yanında bakım hizmetine ilişkin 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1241)  

310. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Türkiye’de kullanılan ilaçların zararlarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1244)  

311. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, son yasal düzenlemelerle Devlet ve üniversite 
hastanelerinden ayrılan doktor sayısına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1247)  

312. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki engelli sayısına ve yapılan yardım 
miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1248) 

313. - Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, obezite hastalığına ve bununla mücadeleye ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1249)  

314. - Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Ankara Cengiz Topel Mahallesinde yaşanan toprak 
kaymalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1252) 

315. - Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, 1999-2011 yılları arasındaki terör saldırılarına ve 
KCK yapılanmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/1253)  

316. - Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, çiftçilere verilen kredilere ve bankacılık 
sistemindeki yabancı sermaye oranına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru 
önergesi (6/1254)  
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317. - Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, Başbakanlık uçağının kullanımına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1256)  

318. - Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Kastamonu Havaalanı ve Kastamonu-Ilgaz Dağı 
tünel inşaatına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1257)  

319. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, soba gazından kaynaklanan zehirlenmelere ilişkin 
Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1259) 

320. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Merkez ilçesine bağlı bazı köylerdeki 
sağlık ocaklarının personel ihtiyacına ve tıbbi teçhizat eksikliklerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1260)  

321. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Damal’daki bazı köylerin sağlık ocaklarının fiziki 
şartlarına ve personel sorununa ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1261) 

322. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Göle’deki bazı sağlık ocaklarının personel ihtiyacına 
ve tıbbi teçhizat eksikliklerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1262)  

323. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Merkez ilçesine bağlı bazı köy 
yaylalarının elektrik sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1264)  

324. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Doğu Akdeniz Bölgesinde turizm işletmeciliğine ve 
sorunlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1268) 

325. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana metrosunun devrine ve ulaşıma yönelik 
projelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1271) 

326. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlarının istihdamlarına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1274) 

327. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, şehit ailelerinin sorunlarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1275) 

328. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Suriye ile ilişkilere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1276) 

329. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bozova’daki bir köyün sağlık evi ihtiyacına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1279) 

330. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, İstanbul Atatürk Havalimanının 
yetersizliğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1281)  

331. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, havalimanları ile kent merkezleri 
arasında yolcu taşımada yaşanan sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1282) 

332. - Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, KCK soruşturması kapsamında bazı MİT 
yöneticileri ve personelinin ifadeye çağrılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1283)  

333. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, illere göre aile hekimi sayısına ve aile hekimlerinin 
aldıkları ücretlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1287)  

334. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, hekimlere ve diğer sağlık personeline açılan davalara 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1288)  

335. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, ilaç üretimine ve sektördeki firmalara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1289)  

336. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Erasmus öğrenci değişim programına ilişkin Avrupa 
Birliği Bakanından sözlü soru önergesi (6/1296)  

337. - İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, ceza ve tutukevlerindeki basın mensubu ve yazar 
sayısına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1300) 
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338. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın araç muayene 
istasyonu ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1307) 

339. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Pazarcık’taki bir demiryoluna geçit 
yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1316)  

340. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yaşlı hizmet merkezlerinin sayısının 
artırılmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1317)  

341. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yakacak yardımlarına ilişkin Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1318)  

342. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli kadrolarına atama 
yapılmamasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1319)  

343. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yeni bir huzurevi binası ihtiyacına 
ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1320)  

344. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kadına karşı şiddetin önlenmesine 
ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1321)  

345. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, üniversite sınavlarında öğrencilere 
dağıtılan kalemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1325)  

346. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında yükseköğretim 
kurumlarına yerleştirilecek öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1327)  

347. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş Merkez ve Elbistan 
ilçelerinin hastane ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1332)  

348. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın hastane ihtiyacına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1333)  

349. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Türkoğlu ve köylerindeki hastane ve 
sağlık evi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1334)  

350. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tarihi mekanların restorasyonu 
konusunda ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1340) 

351. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli 
personel için ayrılmış olan kadrolara yapılacak atamalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1341) 

352. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlıktaki taşeron şirket 
çalışanlarına ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/1342)  

353. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli 
personel için ayrılmış olan kadrolara yapılacak atamalara ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1343)  

354. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurumlardaki taşeron şirket 
çalışanlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/1344)  

355. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta tekstil sektörünün 
teşvikine ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/1349)  

356. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Pazarcık’ta kurulacak OSB’ye ilişkin 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/1350)  

357. - Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’a kanser araştırma hastanesi kurulmasına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1353) 
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358. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, anlaşmalı boşanma sonucu yetim aylığı bağlanan 
ailelerin tespitine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1355)  

359. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2011 yılında şiddet gören doktorlara ve şiddetin 
sebeplerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1356)  

360. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Cizre’deki tarihi ve kültürel mekanların 
restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1359)  

361. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Türkiye-Suriye sınırındaki tarihi bir köprünün 
restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1360)  

362. -  Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Cizre’deki iki köprünün restorasyonunda ihmal 
olduğu iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1361) 

363. -  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, lise son sınıf öğrencilerinin aldığı 
sağlık raporlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1363) 

364. -  İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, başta İstanbul olmak üzere tüm illerdeki mikro 
kredi başvuruları ve kullanımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1365) 

365. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta iş makinesi 
ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1367) 

366. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Koruma Bakım ve Rehabilitasyon 
Merkezlerinin yeterliliğine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1372) 

367. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta TCDD’ye ait 
istasyonun yükleme ve boşaltma alanı zemininin tadilatına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1374) 

368. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş-Köprüağzı 
istasyonları arasındaki eskiyen rayların yenilenmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1375) 

369. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş-İçel arası günübirlik 
tren seferi konulmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1376) 

370. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez ve taşra teşkilatında 
bulunan boş kadrolara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1380) 

371. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez ve taşra teşkilatında 
çalıştırılan şirket görevlilerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1381) 

372. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez ve taşra teşkilatında 
bulunan boş kadrolara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1382) 

373. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Türkiye’de yapılan arkeolojik kazılara ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1388) 

374. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, çiftçilerin borçlarına ve doğrudan desteklenmesine 
ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1390) 

375. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan İl Merkezi, ilçe ve köy yollarının bakım ve 
onarımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1395) 

376. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da su borularının ve su depolarının 
donmaması için yapılacak çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1396) 

377. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak ve Hakkâri’de elektrik direk ve hatlarının 
hasar görmesi sebebiyle yaşanan mağduriyete ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1397) 

378. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Merkezdeki bir köyün yol ve su sorununa 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1398) 
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379. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hanak’taki bazı köylerin atık su ve kanalizasyon 
sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1399) 

380. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da kurban kesimhanesi ihtiyacına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1400) 

381. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ani Harabelerinin bakım ve onarım ihtiyacına 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1407) 

382. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün yeni 
bina ve memur ihtiyacına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1408) 

383. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars İl Müdürlüğünün memur ihtiyacına ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1409) 

384. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, çiftçilerin kredi borçlarından kaynaklanan 
mağduriyetine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1418) 

385. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ziraat Bankasının tarım ve hayvancılık sektörüne 
verdiği kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1419) 

386. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak ve Hakkâri’de karla mücadele çalışmalarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1420) 

387. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars Havaalanındaki bazı eksikliklere ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1421) 

388. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışında açılan 
temsilciliklerine ve çalışan personele ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1422) 

389. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Pozantı cezaevi yetkililerine soruşturma açılmasına 
ve çocukların psikolog gözetiminde tedavilerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1423) 

390. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof Türkgözü sınır kapısındaki personel 
yetersizliğine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1424) 

391. - Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balya-Güngörmez yolunun yapım 
çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1425) 

392. - Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, tutuklu öğrencilerin sayısı ile ilgili verilen soru 
önergesi sayısına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1427) 

393. - Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, depremin Van kedileri üzerindeki etkisine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1429) 

394. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, hava kirliliğinin nedenlerine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1431) 

395. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bakanlık İl Müdürlüğündeki personel eksikliğine 
ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1432) 

396. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak ve Hakkâri’nin itfaiye aracı ihtiyacına ilişkin 
Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1433) 

397. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak ve Hakkâri’de yapılması planlanan kentsel 
dönüşüm alanlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1434) 

398. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’taki hava kirliliğinin nedenlerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1435) 

399. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki hava kirliliğinin nedenlerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1436) 

400. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da sağlık hizmetlerindeki sorunlara ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1437) 
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401. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ankara’da özel sektöre yaptırılacak hastane 
komplekslerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1438) 

402. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’taki tıbbi personel sayısının eksikliğine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1439) 

403. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları 
dergilere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/1444) 

404. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerindeki gıda ve temel ihtiyaç 
alanındaki distribütörlük uygulamasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1446) 

405. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, döviz kredisi kullanımına ve geri ödemelerine ilişkin 
Başbakan Yardımcılığından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1448) 

406. -  Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, 2011 yılında ülkemize giren bir miktar paranın 
kaynağına ilişkin Başbakan Yardımcılığından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1452) 

407. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki cezaevlerinde kalan tutuklu ve hükümlü 
sayısına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1455) 

408. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki adliye binasının yeterliliğine ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1456) 

409. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki Devlet hastanelerinde uzman doktor 
ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1458) 

410. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki sağlık ocaklarında personel ihtiyacına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1459) 

411. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kamu kurum ve kuruluşlarında emekli edilen ve 
edilecek personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1460) 

412. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 12 yıllık kademeli zorunlu eğitim sistemine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1461) 

413. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Pozantı M Tipi Çocuk Cezaevinde yaşanan taciz olayı 
ile ilgili iddialara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1462) 

414. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, şehitlik maaşlarının yükseltilmesi ile şehit ailelerinden 
alınan elektrik ve doğal gaz faturalarında indirim yapılması talebine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1463) 

415. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, eczanelerde satılan ilaçların dozajlarının değiştirildiği 
ya da etkili maddeleri ile oynandığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1464) 

416. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türk Lirası ile ilgili düzenlemelere ve emisyon 
hacmindeki artışa ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1465) 

417. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının 
ülkemizle ilgili değerlendirmelerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru 
önergesi (6/1466) 

418. -  İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Pakistan’a hibe 
edeceği otobüslere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1468) 

419. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Hasan Uğurlu Barajı üzerine köprü yapılmasına 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1469) 

420. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, dernek, vakıf ve ticari şirketlerin genel kurul 
toplantılarında vekaleten oy kullanılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1470) 
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421. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Tufanbeyli Devlet Hastanesindeki doktor açığına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1476) 

422. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda çıkarılan dergilere 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1478) 

423. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın’daki sağlık ocağı 
lojmanlarının bakım ve onarımı ile diyaliz ve toplum sağlığı merkezi ihtiyacına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1498) 

424. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Nurhak’ta kız yurdu, lise binası 
yapılmasına ve okullara kalorifer tesisatı döşenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1503) 

425. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Göksun’daki bir ilköğretim okulunun 
yenilenmesine ve geçici binada faaliyet gösteren çok programlı lise için yeni bina yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1509) 

426. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Göksun’daki bir sulama tesisinin 
tamamlanıp tamamlanmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1511) 

427. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Ekinözü’ne Anadolu Lisesi yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1516) 

428. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Göksun’daki bir trafo yetersizliği ve 
elektrik direklerinin değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1519) 

429. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, el dokuması halıcılığına ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1528) 

430. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, el dokuma halıcılığına ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1529) 

431. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Kozan’daki Küçük Sanayi Sitesinin altyapı ve yol 
sorununa ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/1530) 

432. -  Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı ve üyeleri hakkındaki bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1531) 

433. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da KÖYDES bütçesinin artırılmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1532) 

434. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki içme suyu ve kanalizasyon 
sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1533) 

435. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ’ın içme suyu ve kanalizasyon sorunlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1534) 

436. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın bazı ilçelerine internet evi kurulması 
talebine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1537) 

437. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof’taki sağlık ocaklarının bakım ve onarımıyla 
sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1538) 

438. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Göle ve köylerindeki sağlık ocağı ve personel 
ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1539) 

439. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ankara’da özel sektöre yaptırılacak hastane 
komplekslerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1540) 

440. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki içme suyu denetimlerine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1542) 
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441. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki hastanelerde görevlendirilen aile hekimi 
ve sosyal hizmet uzmanlarıyla bu hastanelerdeki doğumlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1543) 

442. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’nın Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim 
Bölgeleri arasında yer alıp almadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1544) 

443. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Türk Telekom’un sabit hatlardan aldığı sabit 
ücretlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1545) 

444. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 2002-2012 yılları arasında çeşitli olaylardan dolayı 
yaralanan ve ölen kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1546) 

445. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki belediyelerin 5779 sayılı Kanun 
kapsamındaki paylarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1549) 

446. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof’un diş hekimi ihtiyacına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1550) 

447. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Arpaçay’da yeni iş makinesi ihtiyacına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1551) 

448. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gençlik Parkında sanatçıların dernek merkezi 
olarak kullandıkları bir binaya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1553) 

449. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Arpaçay’a bağlı köylerdeki su borularına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1554) 

450. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof’taki bazı köylerin greyder ve kepçe ihtiyacına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1555) 

451. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof’taki kamu binalarının bakım ve onarımına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1556) 

452. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’daki spor kulüplerine maddi yardım 
yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1558) 

453. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’daki köylerin arıtma tesisi ve kanalizasyon 
ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1559) 

454. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’daki bazı köylerdeki elektrik direklerinin 
değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1560) 

455. -  İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, 2004 yılından sonra zaman aşımına uğrayan dava 
sayısına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1561) 

456. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta Kırım Kongo hastalığıyla ilgili yapılan 
çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1564) 

457. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Devlete bağlı huzurevlerine ilişkin Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1567) 

458. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Metsamor Nükleer Santralinin olumsuz etkilerine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1569) 

459. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Diyanet Vakfı ile ilgili bazı iddialara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1570) 

460. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Diyanet İşleri Başkanının bir açıklamasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1571) 

461. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, silah ruhsatı alabilme şartlarında değişikliğe yönelik 
çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1572) 
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462. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Türkmen adının derneklerde kullanılmasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1573) 

463. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1574) 

464. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Afet Komuta Merkezlerine ilişkin Başbakan 
Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/1578) 

465. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat ve ilçelerinde kadın sosyal yaşam merkezleri 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1579) 

466. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, baz istasyonlarının insan sağlığına etkilerine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1580) 

467. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki hastanelerde taşeron firma 
çalışanlarından sağlık hizmeti sunulmasında faydalanıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1581) 

468. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, uzaktan eğitim uygulamasına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1582) 

469. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki kanser hastalarına ve onkoloji uzmanı 
ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1583) 

470. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, baz istasyonlarının bölge ve illere göre dağılımı ve 
alınan önlemlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1584) 

471. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerinde aile hekimliği uygulamasına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1585) 

472. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, SSPE hastalığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1586) 

473. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, baz istasyonlarının yerleşim alanlarına kurulmasına 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1588) 

474. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, internet kullanım ücretlerine ilişkin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1589) 

475. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, hemzemin geçitlerde meydana gelen kazalara  ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1590) 

476. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, internet kullanıcılarının kota uygulamasından 
kaynaklanan sorunlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1591) 

477. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, bankaların kredi verirken masraf adı altında 
yaptıkları kesintilere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1596) 

478. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerindeki öğretmen açığına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1598) 

479. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Pozantı Çocuk ve Gençlik Cezaevindeki olaylar ve 
konuyla ilgili yapılan çalışmalara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1599) 

480. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda çıkarılan dergilere 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1600) 

481. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, THY’ye ve diğer hava yolu şirketlerine ait uçak 
sayısı ve kapasitelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1603) 
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482. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Mersin’e yapılması planlanan havalimanına ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1604) 

483. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, İl Özel İdaresine ait araç ve makine sayısına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1605) 

484. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerinde yaşanan hırsızlık ve 
dolandırıcılık olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1606) 

485. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda çıkarılan dergilere 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1607) 

486. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 2003-2012 yılları arasında yapılan hastane sayısının 
illere göre dağılımına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1608) 

487. -  Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, Ortaca Devlet Hastanesinin doktor ve sağlık 
personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1609) 

488. -  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, ÖSYM’nin yaptığı sınavların ikamet yerlerine 
uzaklığı nedeniyle yaşanan mağduriyete ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1612)  

489. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, 2012 yılında açıklanan teşvik kararlarında 
Tunceli’nin yerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1614) 

490. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, okulların depreme dayanıklılığına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1618)  

491. -  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Alanya’daki Yenidamlar Köprüsünün 
yenilenmesine ve Antalya’daki kırk yaş üzeri köprülere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1619)  

492. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, meslek yüksekokulu mezunlarının lisans öğrenimine 
devam etme haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1620)  

493. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, hemşirelerin özlük haklarına ve hemşire sayısına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1622) 

494. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 2004-2011 yılları arasında belediyelerde istisnai 
kadroda alınan personel sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1623) 

495. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bir Ergenekon Davası sanığının evinde bulunan 
CD’ye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1624)  

496. -  Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, ülkemizde 2011 yılındaki toplam sağlık 
giderlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1625)  

497. -  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, TÜİK Başkanının bir açıklamasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1629) 

498. -  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, İstanbul’da bir lisede dönem ödevi olarak verildiği 
iddia edilen bir kitaba ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1630)  

499. -  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, yeni yapılan Elmalı Devlet Hastanesinin 
yeterliliğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1631)  

500. -  İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, Çankaya’da bir ilköğretim okulunun 
öğretmenler odasında görüntü ve ses kaydı alındığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1632)  

501. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak ve Elazığ illerine bağlı ilçe ve köylerin 
sokak aydınlatmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1633)  

502. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Meclis Bahçe Lokanta’da içki servisi yapılmamasına 
ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/1636) 
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503. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Siirt ve Batman’daki su depolarının yenilenmesine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1637)  

504. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak’ın alt yapı sorunlarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1638)  

505. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a modern bir hal binası ihtiyacına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1639)  

506. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Merkez’e bağlı bazı köylerin sağlık 
personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1641)  

507. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın ilçelerine bağlı köylere yapılan 
yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1644)  

508. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Merkez’e bağlı bazı köylerin ulaşım ve 
aydınlatma sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1645)  

509. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan-Çıldır’a bağlı bazı köylerin köprü ve yol 
sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1646)  

510. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın bazı köylerindeki köprülerin 
güçlendirme ve korkuluk ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1647)  

511. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve çevresindeki elektrik direklerinin 
yenilenmesi ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1649)  

512. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’un bazı ilçelerindeki yolların bakım ve 
onarımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1651)  

513. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’un bazı ilçelerindeki kamu binalarının 
bakım ve onarımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1652)  

514. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, nüfus ve gelişmişlik endeksine göre Erzurum 
Büyükşehir Belediyesi ile ilçe ve belde belediyelerine dağıtılan paylara ilişkin Çevre ve Şehircilik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1653)  

515. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman ve ilçelerindeki köy ve mahalle 
muhtarlarının sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1654)  

516. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Tunceli’de elektrik direklerinin yenilenmesi 
ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1655)  

517. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hakkari ve ilçe hastanelerinin diş hekimi ihtiyacına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1657)  

518. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’daki spor kulüplerinin desteklenmesine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1658)  

519. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, KOBİ’lerin kullandıkları kredilere ilişkin Başbakan 
Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1659)  

520. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bilgisayar Mühendisleri Odası açılması ihtiyacına 
ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1661)  

521. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars Kalesindeki Osmanlı evlerinin bakım ve 
onarımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1662)  

522. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ ve Muş illerindeki internet kesintilerine 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1665)  

523. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, balıkçılığın geliştirilmesine ve Balıkçılık 
Bakanlığının kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1666)  
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524. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Türk Telekom’un özelleştirmeden önceki ve sonraki 
personel sayısına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1672)  

525. - Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasında Ankara’da açılan 
LPG istasyonlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1674)  

526. - Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Diyarbakır-Bismil’deki gösteride bir 
vatandaşın hayatını kaybetmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1675)  

527. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, sahte içki yapımında kullanılan hammaddelerin 
denetlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1676) 

528. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Afyonkarahisar Valiliğinin alkol kullanımı ve satışı 
ile ilgili kararına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1678)  

529. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ceza infaz kurumlarındaki boş 
kadrolara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1680)  

530. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Hazine Müsteşarlığı merkez 
teşkilatındaki boş kadrolara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi 
(6/1681)  

531. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki belediyelerin İller Bankasına olan 
borçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1686)  

532. - İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Özürlü Memur Seçme Sınavında yaşanan sorunlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1688)  

533. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, hurda araçta vergi teşviklerine ilişkin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1689)  

534. - Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Korhan ve Sürmeli Kalelerinin restorasyonuna ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1698)  

535. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık teşkilatında ve adalet 
saraylarında çalıştırılan temizlik ve güvenlik elemanlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1700)  

536. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık teşkilatında çalıştırılan şirket 
elemanlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1702)  

537. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, öğretmen atamalarında il emri 
uygulanmasının kaldırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1703)  

538. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
mezunlarının istihdam sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1705)  

539. - İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, öğretmenlere yönelik şiddete ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1709)  

540. - İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, doktor hatasından kaynaklanan ölüm ve 
sakatlanmalar ile kontrol komitelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1710)  

541. - Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya’nın bazı ilçelerindeki hakim açığına ve 
adliye hizmetlerindeki yetersizliğe ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1711)  

542. - Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, emekli belediye başkanlarının özlük haklarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1712)  

543. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlığa bağlı kurumlarda görev yapan siyasetçi 
yakınlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1713)  
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544. - Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın çeşitli bölgelerinde bulunan koçbaşı mezar 
taşlarının korunmasına ve restore edilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1714)  

545. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Alevi vatandaşlara yönelik saldırılara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1715)  

546. - Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Akdeniz Üniversitesinin Akseki’de yeni bölümler 
açmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1717)  

547. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir kredi derecelendirme kuruluşu ile ilgili 
değerlendirmelerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1718)  

548. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir kredi derecelendirme kuruluşu ile ilgili 
değerlendirmelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1719)  

549. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kamuda çalışan avukatların çalışma koşulları ile özlük 
ve sosyal haklarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1722)  

550. - Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, hızlı tren projelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1726)  

551. - Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Yerköy Devlet Hastanesinin kapasitesinin 
artırılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1727)  

552. - Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, 2009 Mahalli İdareler seçimlerinden itibaren 
haklarında şikayet bulunan belediyelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1728)  

553. - Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, 2009 Mahalli İdareler seçimlerinden itibaren 
haklarında savcılık izni verilmesi teklif edilen belediyelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1729)  

554. - Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, 2009 tarihinden itibaren görevi kötüye kullanma 
suçundan yargılanan belediye başkanlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1730)  

555. - Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, bazı firmaların sigarayı bıraktırma kampanyası 
kapsamında vatandaşları arayarak bilgi almalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1731) 

556. - Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, 2012 Teşvik Planında Trabzon’un 5. 
Bölge statüsüne alınmasına ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/1732) 

557. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, kamu çalışanlarına grev hakkı tanınmasına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1733)  

558. - Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, bazı askeri personelin maaşlarına yapılan son zamma 
ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1736)  

559. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, eş durumu öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1738)  

560. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, öğretmen atamalarındaki il ve ilçe emri uygulamasına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1739)  

561. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Karaisalı Devlet Hastanesinin uzman doktor açığına 
ve yaşanan mağduriyete ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1740)  

562. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, uyuşturucu madde ile mücadelede halka yönelik 
eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1741)  

563. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir belediyenin ekmek alım ihalesine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1742)  

564. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, hava ambulanslarının kullanımına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1743)  
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565. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki internet kafe ve çocuk oyun salonlarının 
sayısına ve denetimine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1745) 

566. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki öğrenci ve okul sayısına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1746)  

567. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Ankara-Adana karayolundaki tonaj kontrollerine 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1747)  

568. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, İmamoğlu Devlet Hastanesindeki sağlık hizmetlerinin 
yeterliliğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1748) 

569. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Türk Telekom’un internet abonelerinden aldığı 
ücretlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1749)  

570. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana-Ankara yolunda sinyalizasyon ve trafik 
işaretleri konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1751)  

571. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 2012 yılında Adana’da yapılan yatırımlara ve ayrılan 
ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1752)  

572. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta poliklinik binası ihtiyacına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1753) 

573. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki sağlık çalışanı sayısına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1754)  

574. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki yeni doğan ve anne ölüm oranlarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1755)  

575. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, öğretmenlere yönelik şiddet olaylarına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1758)  

576. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Ziraat Bankasında çalışan güvenlik 
görevlilerinin özlük haklarından kaynaklanan mağduriyetlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1760)  

577. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 663 sayılı KHK ile araştırmacı olarak 
atanan şube müdürlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1761)  

578. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2011 yılı itibarıyla branşlara göre yapılan cerrahi 
operasyon verilerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1764)  

579. - İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Suriyeli sığınmacılara ödendiği iddia edilen para 
miktarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1765)  

580. - İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, çevre yollarında ücretli geçiş uygulamasına 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1767)  

581. - İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, MPS hastalarının sorunlarına ve Bakanlığın bu 
konudaki çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1768)  

582. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Sütçü İmam Üniversitesinin akademik 
personel ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1769)  

583. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, özel yetkili savcılara ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1770)  

584. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kırım kongo kanamalı ateşi hastalığını önlemeye 
yönelik tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1781)  

585. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın bazı köylerinin sağlık hizmeti ihtiyacına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1782)  
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586. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’da fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi 
ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1783)  

587. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’da Özel İdare Müdürlüğü tarafından işletilen süt 
fabrikasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1784)  

588. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’da Devlet Hastanesi olarak kullanılması 
planlanan bina ile ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1785)  

589. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki köylere verilen parasal destek 
miktarına ve yapılan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1786)  

590. - Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, eczane teknikerlerinin istihdamına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1788)  

591. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’da kentsel dönüşümün gelişimi ve kentsel 
dönüşümden etkilenen vatandaşların durumuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1789)  

592. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’da hava kirliliğine neden olan kömür cinsinin 
değiştirilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1790)  

593. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’nın yol ve köprü sorununa ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1791)  

594. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Göle’deki bazı köylerin elektrik ve su sorunlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1793)  

595. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof’un bazı köylerinin yol sorununa ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1794)  

596. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’daki su depolarının yenilenmesi için ödenek 
ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1795)  

597. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın bazı köylerinin elektrik sorununa ve 
camilerinin onarımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1796)  

598. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof Türkgözü Sınır Kapısının yollarındaki 
eksikliklere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1797)  

599. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan-Merkez’deki bazı köylerin morg ihtiyacına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1798)  

600. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan-Merkez’deki bazı köylerin morg ve köy 
konağı ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1799)  

601. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’da yapılan karla mücadele hizmetlerinde 
akaryakıt ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1800)  

602. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan-Merkez’e bağlı bazı köy ve yayla yollarına 
ve elektrik sıkıntısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1801)  

603. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Merkez’e bağlı bazı köylerin kanalizasyon 
sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1802)  

604. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof’daki bir köyün alt yapı projesinin 
tamamlanabilmesi için ödenek ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1803)  

605. -   İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, 12 yıllık kademeli zorunlu eğitim sistemi kapsamında 
açılacak liselere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1805)  

606. -   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Sivas-İmranlı Devlet Hastanesinin doktor 
sayısındaki ve fiziki şartlarındaki yetersizliğe ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1806)  
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607. -   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da bazı köylerin elektrik sorununa ve 
imamevi ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1807)  

608. -   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’da meydana gelen internet kesintilerine ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1808)  

609. -   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’da meydana gelen internet kesintilerine ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1811)  

610. -   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bireysel silahlanmaya karşı alınacak önlemlere 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1812)  

611. -   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a İller Bankasınca verilen paya ilişkin 
Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1813)  

612. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, korsan nakliyat firmalarının önüne geçilmesi için 
yapılan çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1816)  

613. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 2002’den bugüne kadar Adana’da yapılan duble 
yollara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1817)  

614. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’nın ilçelerinde görev yapan sağlık personeline 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1818)  

615. - Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, jeotermal kaynakların termal turizm amaçlı 
kullanımına ve ülkemize gelen turist sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1819)  

616. - Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Yozgat’ta turizm sektöründe faaliyet gösteren tesislere 
ve turizmin geliştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1820) 

617. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da taşımalı eğitim verilen okulların 
bulunduğu köylere çocuk oyun parkı yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1824)  

618. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof’ta toprak kayması sonucu oturulamaz duruma 
gelen evlerin yeniden yapılmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru 
önergesi (6/1826)  

619. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki tarihi kiliselerin restorasyonuna ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1828)  

620. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul’un ilçelerindeki okullara yapılan 
öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1829)  

621. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, lösemi tedavisi gören çocuklara yönelik hastane 
okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1830)  

622. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, lösemi tedavisi gören çocuklara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1831) 

623. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, işsizlik sorununa ve 2010-2011 yıllarında 
kamu kurum ve kuruluşlarındaki istihdama ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1833)  

624. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ülkemizdeki özel güvenlik sektörüne 
ve çalışanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1837)   

625. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, hemşirelerin acil servis ve yoğun 
bakım bölümlerinde yaşadığı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1847)  

626. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, hipertansiyona bağlı hastalıklara ve 
alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1848)  
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627. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, son 5 yıl içinde ülkemizde yaşanan 
kene ısırması vakalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1849)  

628. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tüm havacılık hizmetlerinde grev 
yasağı getirilip getirilmeyeceğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1851)  

629. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Elbistan’daki bir köyün su deposu 
sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1852)  

630. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ülkemizdeki termal turizme ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1853)  

631. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarında çıkarılan dergilere 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1855)  

632. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, İmamoğlu’nda bir köydeki sağlık ocağına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1856)  

633. - İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, 2010 yılı KPSS sorularının çalınmasıyla ilgili 
soruşturmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1857)  

634. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul’un bazı ilçelerindeki öğretmen 
atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1858)  

635. - İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Bakanlığa bağlı hastanelerde alınan 
güvenlik tedbirlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1859)  

636. - İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, obezite hastalığına ve alınan önlemlere ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1860)  

637. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ illerindeki turizm yatırımlarına 
ve bu illerin tanıtımlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1866)  

638. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yeşil kart sahiplerinin sayı, yaş, cinsiyet ve tahsil 
bilgilerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1867)  

639. - İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, tutuklu ve hükümlü çocuklara yönelik 
hizmetlere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1869)  

640. - İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, tutuklu ve hükümlü çocuklara ve bunların 
istismarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1870)  

641. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 2002-2012 yılları arasında batan gemilere ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1871)  

642. - İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Küçükçekmece Belediyesinin özel yurt 
inşaatlarının yapı ruhsat işlemleri ile ilgili bir kararına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1874) 

643. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Diyanet İşleri Başkanının kürtaj ve sezaryen 
konusundaki tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1876)  

644. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan geçici işçilerin 
sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1878)  

645. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, KİT’lerde sözleşmeli olarak çalışan personelin 
mağduriyetine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1879)  

646. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’nın yeni teşvik sisteminde 4. bölgede yer 
almasına ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/1880)  

647. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yeni teşvik sistemine ilişkin Ekonomi Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1881)  
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648. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 dönemine ait ihracatın ithalatı karşılama 
oranlarına ve ihracat içindeki yerli katkı paylarının düştüğü iddialarına ilişkin Ekonomi Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1882)  

649. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ithalat ve ihracat verilerine ilişkin Ekonomi 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1883)  

650. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Çıldır Aktaş Sınır Kapısı güzergâhında yol yapımı 
için gerçekleştirilen istimlakların bedellerinin ödenmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1885) 

651. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Zeytinburnu Küçük Sanayi Sitesindeki 
dükkânların yıkım kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1887)  

652. - İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, öğretmenlere ilave seminer çalışması için ek ders 
ücreti ödenip ödenmeyeceğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1888)  

653. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Arpaçay’daki bir köyün yol ve kanalizasyon 
sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1889)  

654. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Arpaçay’daki bir köyün yol ve köprü sorununa 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1890)  

655. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Arpaçay’daki bir köyün sağlık ocağı ihtiyacına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1891) 

656. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Arpaçay’daki bir köyün sağlık ocağı ihtiyacına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1892)  

657. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Arpaçay’daki bir köyün sağlık ocağı ihtiyacına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1894) 

658. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Arpaçay’daki bir köyün yol, köprü ve aydınlatma 
sorununa  ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1896)  

659. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Arpaçay’daki bir köyün yaylasının yol, su ve 
elektrik sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1897)  

660. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Arpaçay’daki bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1898)  

661. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Arpaçay’daki bir köyün yol, köprü, aydınlatma ve 
kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1899)  

662. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, karakola ifadeye götürülen üç kişiyle ilgili iddialara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1900)  

663. - İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, organ kaçakçılığının önlenmesine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1901)  

664. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Bilgi Güvenliği Kanun Tasarısıyla ilgili çalışmalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1902) 

665. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, KPSS-2010 sonuçlarına göre yapılacak lisans mezunu 
atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1903)  

666. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir finans kurumunun tasfiye sürecinde vatandaşların 
yaşadığı mağduriyete ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1904) 

667. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş’taki tütün çiftçilerinin mağduriyetine ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1905)  

668. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş’taki mevcut içme suyu ve kanalizasyon 
şebekelerinin artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1908)  
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669. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş’taki okulların kitap ihtiyacına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1909)  

670. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, okullardaki bilişim teknolojisi sınıflarına ve 
bilgisayar laboratuvarlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1910)  

671. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da bazı Devlet kurumlarının kapatılmasına 
ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1911)  

672. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Danıştay’a yerindelik denetimi yetkisi verilmesi 
talebine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1912)  

673. - Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya’da muayenehane sahibi bazı doktorlara 
zorluk çıkarıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1913)  

674. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, sağlık araştırmalarının yaygınlaştırılmasına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1916)  

675. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün  Arpaçay’da bir köyün yol, köprü, köy konağı ve 
sağlık personeli sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1918)  

676. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Arpaçay’da bir köyün yol, aydınlatma ve köy konağı 
sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1919)  

677. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Arpaçay’da bir köyün yol ve kanalizasyon 
sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1920)  

678. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Arpaçay’da bir köyün yol ve köprü sorunlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1921)  

679. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Arpaçay’da bir köyün yol ve kanalizasyon 
sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1922)  

680. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Arpaçay’da bir köyün köprü, köy konağı ve sağlık 
ocağı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1923)  

681. - İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, ceza infaz koruma memurlarının özlük haklarının 
iyileştirilmesine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1924)  

682. - İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, üstün yetenekli çocukların yurt dışına 
eğitime gönderilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1926)  

683. - İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, kamuda sözleşmeli ve geçici kadrolarda 
çalışanlara ve grev yasaklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1928)  

684. - Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, 2002-2012 yıllarında Ankara’ya gelen turist 
sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1930)  

685. - Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, yeni eğitim sistemi ile Ankara’daki okulların 
mevcut durumundaki değişikliğe ve yaşanan belirsizliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1931)  

686. - Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’da doğal gaz kullanımına ve fiyatına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1932)  

687. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, Şanlıurfa E Tipi Cezaevinde çıkan yangına ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1935) 

688. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa E Tipi Cezaevindeki yaşam koşulları 
nedeniyle verilen dilekçeye ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1936) 

689. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2002 yılından bu yana aldığı ödüllere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1937)  
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690. -  Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, Saimbeyli Adliyesinin kapatılmasına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1938)  

691. -  Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, Adana'daki okulların ihtiyaçlarına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1939)  

692. -  Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, jandarma bölgesindeki okulların güvenliğine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1940)  

693. - Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, jandarma bölgesindeki okulların güvenliğine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1942)  

694. - Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, Suriye'den gelen kaçak koyunlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1943)  

695. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, haksız yollarla ilaç yazan eczaneler hakkında yapılan 
işlemlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1944) 

696. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezince 
yayınlanan bir genelgeye ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1945)  

697. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, kamuya ait binaların yapı denetimine ilişkin Çevre 
ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1946)  

698. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum'daki okulların ısınma sistemine ve 
öğretmenlerin kullandığı lojmanlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1947) 

699. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı tarafından yapılan yardımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1948) 

700. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı tarafından yapılan yardımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1949)  

701. -  Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in, Bakanlığın kurumsal kimliğinin 
oluşturulmasına yönelik harcamalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1952)  

702. -  Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in, Bakanlığın kurumsal kimliğinin 
oluşturulmasına yönelik harcamalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1954) 

703. -  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, Fethiye'de bir lisenin depo temizliği sırasında çöpe 
atılan eşyalarla ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1955) 

704. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in, Bakanlığın kurumsal kimliğinin oluşturulmasına 
yönelik harcamalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1957) 

705. -  Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in, Bakanlığın kurumsal kimliğinin 
oluşturulmasına yönelik harcamalara ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/1958) 

706. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, HSYK'nın son atama kararnamesine ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1960) 

707. -  Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in, Bakanlığın kurumsal kimliğinin 
oluşturulmasına yönelik harcamalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1961) 

708. -  Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in, Bakanlığın kurumsal kimliğinin 
oluşturulmasına yönelik harcamalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından sözlü soru önergesi (6/1962) 
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709. -  Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Gebiz Ovasında Antalya-Serik karayolu nedeniyle 
yaşanan sel baskınlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme  Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1964) 

710. -  Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Kepez'de ortaöğretim kurumlarının kapasitesine ve 
fen lisesi ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1965) 

711. -  Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Korkuteli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nin ek 
bina ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1966) 

712. -  İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak'ın, ülkemizde tıp alanındaki  eksikliklere ve sağlık 
çalışanlarının sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1968) 

713. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Hanak'ta kapatılan bir belediyenin çalışanlarının 
ikramiyelerini alamamasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1969) 

714. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, emniyet güçleri tarafından kullanılan biber gazı 
miktarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1970) 

715. -  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, Köylere Hizmet Götürme 
Birliklerinde çalışan personele  ilişkin İçişleri  Bakanından sözlü soru önergesi (6/1972) 

716. -  İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, BELDES projesi kapsamında Çankırı'ya 
ayrılan ödenek miktarına  ilişkin İçişleri  Bakanından sözlü soru önergesi (6/1973) 

717. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, Suriyeli mültecilere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1974) 

718. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, sağlık personeline yönelik şiddete ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1975) 

719. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Milli Prodüktivite Merkezince desteklenen projelere 
ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/1976) 

720. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’nın hızlı tren projeleri kapsamına alınıp 
alınmadığına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1977) 

721. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, ekonominin durumuna ilişkin Ekonomi Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1978) 

722. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, mobil ebe uygulamasına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1979) 

723. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Halk Eğitim Merkezlerinin 
denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1981) 

724. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, üniversitelerin ödenek sorununa 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1982) 

725. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, özel hastanelerin fark ücretlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1983) 

726. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kayıt dışılık ile mücadeleye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1984) 

727. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, akaryakıt kaçakçılığına ve verilen 
cezalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1985) 

728. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, araçlarda bebek koltuğu 
uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1987) 

729. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, denizlerdeki kirliliğe ve bunun 
önlenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1988) 

730. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bazı olaylardan dolayı istifa etmeyi düşünüp 
düşünmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1989) 
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731. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Suudi Arabistan Kralının Türkiye’ye bağış yaptığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1991) 

732. -  İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, Suriyeli sığınmacıların kamplarının işleyişine 
dair hazırlanan yönergenin kamuoyu ile paylaşılmadığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1992) 

733. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul’da köprülerin aynı tarihte bakıma 
alınarak trafiğe kapatılmasına ve metrobüs duraklarındaki yoğunluğa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1993) 

734. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, özel üniversitelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1994) 

735. -  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, İstanbul-Fatih’te polisin bir vatandaşa şiddet 
uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1995) 

736. -  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’da KOBİ’lerin ilçelere ve sektörlere 
göre dağılımına ve KOSGEB’ten mali ve teknik destek alan KOBİ sayısına ilişkin Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/1996) 

737. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, acil hasta tanımının daraltılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1997) 

738. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kanuni takibe düşen ve borcunu 
ödeyemeyen kişilerle ilgili çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1998) 

739. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, karşılıksız çek sayısındaki artışa 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2001) 

740. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kayıt dışı istihdamının önlenmesine 
yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2002) 

741. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Trafik Elektronik Denetleme Sistemi 
uygulamasının yaygınlaştırılacağı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2004) 

742. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, baz istasyonlarına ve Yargıtay’ın baz 
istasyonlarıyla ilgili kararının uygulanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2006) 

743. -  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, 2-B arazilerinin alımında kullanılmak üzere 
köylülere sıfır faizli ve uzun vadeli kredi verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/2007) 

744. -  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, ilçe adliyelerinin kapatılmasına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2008) 

745. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, genç nüfusun sigara kullanımını 
önlemeye yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2009) 

746. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Türkiye genelinde ilköğretim okullarında göz 
taraması yapılması ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2010) 

747. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’daki yolların bakım ve onarımı ile çevre 
düzenlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2011) 

748. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’da yağış nedeniyle tıkanan yağmur 
kanallarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2012) 

749. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’da il sağlık genel sekreterliği 
uygulamasının başlamamasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2014) 

750. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da bir köye ait çermik tesisin çevre 
düzenlemesinin yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2015) 
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751. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Akyaka’daki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2016) 

752. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Akyaka’daki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2017) 

753. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Akyaka’daki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2018) 

754. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Akyaka’daki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2019) 

755. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Akyaka’daki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2020) 

756. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Akyaka’daki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2021) 

757. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Akyaka’daki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2022) 

758. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Akyaka’daki bir köyün yol, su ve aydınlatma 
sorununa İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2023) 

759. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Arpaçay’daki bir köyün bazı sorunlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2024) 

760. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Arpaçay’daki bir köyün yol, köprü ve 
aydınlatma sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2025) 

761. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Arpaçay’daki bir köyün yol, kanalizasyon ve 
aydınlatma sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2026) 

762. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Arpaçay’daki bir köyün içme suyu ve yol 
sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2027) 

763. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Arpaçay’daki bir köyün bazı sorunlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2028) 

764. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Ağız Diş Sağlığı Merkezi Başhekiminin 
Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerince denetlendiği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/2029) 

765. - Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, sigara kullanımını önlemek için yapılan çalışmalara 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2031) 

766. -  Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, uyuşturucu madde kullanımını önlemek için yapılan 
çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2032) 

767. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, kapatılan adliyelerin bazılarının yeniden açılması 
için talep olup olmadığına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2036) 

768. -  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, binaların depreme karşı güçlendirilmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2037) 

769. -  Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Anamur’da balıkçıların yaşadığı mağduriyete ve bunun 
giderilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2039) 

770. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yapılan sağlık yatırımlarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2040) 

771. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Ankara Toptancı Haline giriş yapan kamyoncu 
esnafından para alındığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2041) 

772. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığının 
MİT’e devredilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2042) 
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773. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Pazar ve Artova ilçeleri arasındaki yolun 
iyileştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2043) 

774. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Gökdere ile Canbolat köyleri arasındaki yolun 
iyileştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2044) 

775. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a yapılacak yeni yatırımlara ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2045) 

776. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da kırsal kesimde yaşanan göçün 
önlenmesine ve turizmin gelişmesine yönelik faaliyetlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/2046) 

777. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan ilinde sanayinin gelişmesi için yapılacak 
çalışmalara ve esnafın desteklenmesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/2047) 

778. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’dan göçün önlenmesine yönelik çalışmalara 
ve kentlerin altyapı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2049) 

779. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Adana Kürkçüler Cezaevinde hayatını kaybeden bir 
hükümlüye ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2051) 

780. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa E Tipi Kapalı Cezaevinde meydana 
gelen yangına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2052) 

781. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane-Kabaköy’de bir beldede yapılan yol 
çalışmaları nedeniyle yaşanan mağduriyete ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2053) 

782. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, İsrail Dışişleri Bakanının kendisiyle ilgili bir 
açıklamasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2055) 

783. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Diyanet İşleri Başkanlığından diğer kamu 
kurumlarına naklen geçiş yapan İmam-Hatip Lisesi ve İlahiyat Fakültesi mezunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2056) 

784. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Sivas Kapalı Cezaevinde yaşamını yitiren bir 
mahkuma ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2058) 

785. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, ABD’nin Adana Başkonsolosuyla ilgili bazı 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2059) 

786. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Malatya’da gerçekleşen bir olaya ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2060) 

787. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Kuzey Irak temsilcileriyle yapılan görüşmeye 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2061) 

788. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Dışişleri Bakanlığı konutuna ve Dışişleri 
Bakanlarına ayrı konut kiralanmasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2062) 

789. -  İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, Tekirdağ Limanında meydana gelen bir kazaya 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2063) 

790. -  İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, Devlet Resim ve Heykel Müzesinde 
kaybolduğu iddia edilen eserlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2064) 

791. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, kurbanlık hayvan ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2065) 

792. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Üsküdar Belediye Başkanı ve yardımcıları 
hakkındaki bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2068) 

793. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Beykoz Belediye Başkanı ve yardımcıları 
hakkındaki bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2069) 
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794. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, yaralı bir askerin evine otobüs ile gönderilmesine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2070) 

795. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve 
Uygulama Hastanesi inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2071) 

796. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Toplum Yararına Çalışma Projesinin Şanlıurfa’da 
uygulanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2072) 

797. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, yeni eğitim sisteminin bazı sorunlarına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2073) 

798. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van demiryolu ağının modernizasyonuna ilişkin 
Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2075) 

799. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da görev yapan kamu görevlilerinin rapor 
alarak hizmeti aksattıkları iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2077) 

800. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van Organize Sanayii Bölgesinin ve esnafın 
sorunlarına ilişkin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/2080) 

801. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van’daki tarihi ve kültürel eserlerin restorasyonuna 
ve kış turizminin teşvik edilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2081) 

802. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde yeni fakülteler 
açılması ve yeni yurt binaları yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2082) 

803. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ilinin altyapı sorunlarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2083) 

804. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van iline yeni yatırımlar yapılması ve köy 
yollarının onarımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2084) 

805. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ilinin tarım alanındaki sorunları ve çözüm 
önerilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2085) 

806. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ilinde hayvancılığın sorunlarına ve yerli 
üretimin desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/2086) 

807. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerimizde yeni bir teşvik paketi uygulanması 
ihtiyacına ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/2087) 

808. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Milli Eğitim Bakanının bir gazetede yer alan yeni 
eğitim sistemi ile ilgili bir beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2090) 

809. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığının 
MİT’e devredilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2092) 

810. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat il ve ilçelerindeki doktor açığına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2093) 

811. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat iline diş hastanesi yapılmasına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2094) 

812. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Kırşehir’de polislerin bir milletvekilinin akrabası ile 
tartıştığı ve bu polislerin görev yerlerinin değiştirildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/2095) 

813. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2012 yılında Tokat ilindeki normal ve sezaryen 
doğum sayısına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2096) 

814. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2011 yılında yapılan kürtaj sayısına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2097) 
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815. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2012 yılında yaşanan Kırım Kongo Hastalığı ile 
ilgili verilere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2098) 

816. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat ilindeki aile hekimi sayısına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2099) 

817. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu Anadolu Bölgesindeki illerde yapılan 
denetimlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2101) 

818. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki köylerin sağlık ocağı ve aile hekimi 
ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2102) 

819. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Çıldır Gölünde üretilen ıstakozun ülke ekonomisine 
kazandırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2103) 

820. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Merkeze bağlı bir köyün içme suyu sorununa 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2104) 

821. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki çiftçilere hibe destekli süt sağım 
makinesi ve jeneratör verilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/2105) 

822. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak Üniversitesinin geliştirilmesine ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2107) 

823. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak’ta arıcılık faaliyetlerinin desteklenmesine 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2108) 

824. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak ili Silopi ovasında ürün çeşitliliğinin 
artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2109) 

825. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan-Merkeze bağlı bazı köylerin yol sorununa 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2110) 

826. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak’ın doktor ve diğer sağlık personeli ihtiyacına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2111) 

827. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak Lojistik Köy Projesine ve ilin ulaştırma 
altyapısına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2112) 

828. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, ücretsiz ders kitaplarının basımını yapan matbaa 
sahiplerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2113) 

829. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’da arıtma tesisi, su şebekesi ve kanalizasyon 
ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2115) 

830. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında fen ve edebiyat 
liselerinde boş kalan kontenjanlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2116) 

831. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, okullardaki tuvalet ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2117) 

832. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şanlıurfa’da engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak 
için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2119) 

833. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak için yapılan 
çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2120) 

834. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hakkari’de arıtma tesisi, su şebekesi ve 
kanalizasyon ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2121) 

835. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak’ta arıtma tesisi, su şebekesi ve kanalizasyon 
ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2122) 
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836. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, şehit töreni ile defnedilip şehit sayılmayan ve 
ailelerinden naaşları geri alınan askerlerin sayısına ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/2123) 

837. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şanlıurfa’dan göçün önlenmesine yönelik 
çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/2124) 

838. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şanlıurfa’da işsizliğin önlenmesine yönelik 
çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/2125) 

839. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şanlıurfa’daki kamu yatırımlarına ve yeni teşvik 
planlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/2126) 

840. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın, Merkez ve ilçelerine verilen parasal destek 
miktarı ile son on yıldaki yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/2127) 

841. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şanlıurfa’da tarım politikalarının geliştirilmesi için 
yapılacak projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2128) 

842. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şanlıurfa’da OSB’lerin çevreye ve tarımsal üretim 
alanlarına zarar vermesini engellemek için alınacak önlemlere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2129) 

843. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’un Horasan ilçesindeki bir köyün içme 
suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2130) 

844. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da kömür fiyatlarının yüksek olmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2131) 

845. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu ve Güneydoğu illerinde çağrı merkezlerinin 
açılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/2135) 

846. -  Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, Aile Sağlığı Merkezlerinin kira, bakım, onarım 
giderlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2136) 

847. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul İl Özel İdaresinin temizlik personeli 
hizmet alımı ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2137) 

848. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Türkiye’de insan kaçakçılığının önlenmesi için 
alınan tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2138) 

849. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, birliğine teslim olmak üzere yola çıkan bir 
askerin terör örgütü tarafından kaçırıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/2139) 

850. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, birliğine teslim olmak üzere yola çıkan bir 
askerin terör örgütü tarafından kaçırıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/2140) 

851. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Türkiye’de adliye binalarının adliye sarayı olarak 
adlandırılmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2141) 

852. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis’te tarımın desteklenmesine ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2142) 

853. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis’e Organize Sanayi Bölgesi kurulup 
kurulmayacağına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/2143) 

854. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis’te yoksulluğun azaltılmasına ilişkin Başbakan 
Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/2144) 
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855. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis’te sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2147) 

856. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığına 
atama yapılmamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2148) 

857. -  Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın, bazı Ege Adalarının Yunanistan tarafından işgal 
edildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2149) 

858. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, ithalat beyannameleri ile ilgili vergilerin kontrolüne 
ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2153) 

859. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlık Merkez ve taşra teşkilatında çalışan 
personele ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2154) 

860. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, gümrüklerde yapılan ihbarların takip ve 
değerlendirilmesine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2155) 

861. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, küçük esnaf ve sanatkârı korumaya yönelik 
perakende kanunuyla ilgili çalışmalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/2156) 

862. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, sınır kapılarındaki eşya takibine ilişkin Gümrük ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2157) 

863. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, organ bağışında bulunanların özürlülere sağlanan 
haklardan faydalanabilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2159) 

864. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Jandarma personelinin Adana ve çevre illere tayin 
isteyememesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2160) 

865. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, panelvan araçların fenni muayenesine ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2161) 

866. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, sel taşkın saha sınırlarına ilişkin Başbakan 
Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/2162) 

867. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Ağrı ve Şanlıurfa’da toplum yararına çalışma 
programı çerçevesinde istihdama ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/2163) 

868. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, dilenci sayısındaki artışa ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/2164) 

869. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Diyanet İşleri Başkanlığı binasının önünde yapılan 
camiye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2165) 

870. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Türkiye’ye Ortadoğu ülkelerinden ve Libya’dan 
çalışmaya gelen kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2166) 

871. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul-Tuzla’daki İDO iskelesinin kafeterya ve 
çay bahçesine dönüştürülmesi çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2167) 

872. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, boğaz köprülerinin gişelerindeki kart dolum 
istasyonlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2168) 

873. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’da meydana gelen internet sorunlarına 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2169) 

874. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’da meydana gelen hayvan ölümlerine ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2172) 

875. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, üniversitelerde ikinci öğretim ücretlerinin 
kaldırılmamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2173) 
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876. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’da tamamlanamayan bir alt geçit 
projesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2174) 

877. -  Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Mersin ilindeki Adli Tıp Kurumu yapılanmasının 
yetersizliğine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2175) 

878. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da bir KOSGEB şubesi ihtiyacına ilişkin 
Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/2176) 

879. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki hayvan üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/2177) 

880. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki mevcut 
bankaların ATM eksikliğine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi 
(6/2178) 

881. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu Anadolu Bölgesinde hayvancılığı geliştirecek 
yeni bir teşvik sistemine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/2179) 

882. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da tapu ve kadastro 
çalışmalarının tamamlanamamasından kaynaklanan mağduriyete ilişkin Çevre ve Şehircilik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2180) 

883. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 2002-2011 yılları arasında Yargıtay’da 
zamanaşımına uğrayan dosyalara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2181) 

884. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Türkiye’de belediye arşivlerinin korunması için 
çalışma olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2182) 

885. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kilis’teki okulların ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2185) 

886. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kilis Üniversitesinin akademisyen ve yurt 
ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2186) 

887. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2188) 

888. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı bazı köylerdeki 
sağlık hizmeti ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2189) 

889. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı bir köyde sağlık 
ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2190) 

890. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Devlet Hastanesine uzman doktor 
atamasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2191) 

891. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki sağlık 
hizmetlerine ve ölüm oranlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2192) 

892. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, mevsimlik işçilerin barınma sorunlarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2193) 

893. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Arpaçay ilçesindeki bir köyün bazı 
sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2196) 

894. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Arpaçay ilçesindeki bir köyün bazı 
sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2197) 

895. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Arpaçay ilçesindeki bazı köylerin yol ve 
aydınlatma sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2198) 

896. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Arpaçay ilçesindeki bazı köylerin alt yapı 
sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2199) 
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897. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Arpaçay ilçesindeki bir köyün bazı 
sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2200) 

898. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Arpaçay ilçesindeki bir köyün yol sorununa 
ve konak ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2201) 

899. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki illerde hava 
kirliliğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2202) 

900. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kilis Merkez ve ilçeleri için modern bir hal binası 
ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2203) 

901. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’nın bazı ilçelerindeki yol, su ve elektrik 
sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2204) 

902. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’daki ilçe ve köylerde yaşanan sorunlara ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2205) 

903. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’a gazilik unvanı verilmesine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2206) 

904. -  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya’da hayvancılık borsası kurulmasına ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2207) 

905. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Adana ve Osmaniye’de görülen bir hayvan 
hastalığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2208) 

906. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, demokrasi ve ileri demokrasi kavramlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2211) 

907. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu Anadolu Bölgesindeki illeri kapsayan yeni 
teşvik sistemi ihtiyacına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/2212) 

908. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli memur kadrolarının tercih 
sistemi nedeniyle boş kaldığı iddialarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/2215) 

909. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Silivri Cezaevinde bir infaz koruma 
memurunun bulaşıcı bir virüs nedeniyle hayatını kaybettiği iddialarına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/2218) 

910. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kamuda istihdam edilen jeoloji mühendislerine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2226) 

911. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Türkiye genelinde 1990 model araç sayısına ve 
bunların trafikten çekilmesinin maliyetine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/2227) 

912. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa’nın Siverek ve Viranşehir ilçelerindeki 
İŞKUR’a ait bilgisayarlardaki kayıtlarla ilgili iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2229) 

913. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van’da depremden zarar gören camilerin bakım ve 
onarımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2230) 

914. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kapalı sisteme geçen kum ve taş ocaklarına ilişkin 
Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2232) 

915. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van’daki TOKİ deprem konutlarının satış 
bedellerine ve kalıcı konutlara yerleşemeyenlerin durumuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/2233) 

916. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, rehinli alacakların tahsili için yapılan ihalelerle 
ilgili verilere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/2234) 
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917. -  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya’da hayvancılık borsası kurulması 
çalışmalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2236) 

918. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van’da depremden zarar gören kütüphanelerin ne 
zaman açılacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2239) 

919. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 22-23 Eylül’de yapılan KPSS’de Van’ı tercih 
ettikleri halde başka yerlerde sınava giren adayların mağduriyetine ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/2240) 

920. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van’da depremden zarar gören okullarla ilgili 
yapılan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2241) 

921. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Merkez ve ilçelerindeki sağlık 
kurumlarına ve kapasitelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2242) 

922. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van’ın içme suyu şebekesindeki sorunlara ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2244) 

923. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün,  Van’daki deprem sonrasında diyaliz merkezi 
binasında meydana gelen hasara ve tedavi için başka illere gönderilen hastaların mağduriyetine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2246) 

924. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün,  Ardahan’ın Göle ilçesinin su sorununa ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2248) 

925. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün,  Ardahan Merkeze bağlı bir köyde yaşayan 
vatandaşların yol, su ve eğitim sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2250) 

926. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün,  Ardahan’da yaşanan hava kirliliği sorununa ilişkin 
Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2252) 

927. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Üniversitesinin bütçesine ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2253) 

928. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 2011 yılında meydana gelen depremler sonrasında 
yıkım kararı alınan konutlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi 
(6/2254) 

929. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van’da KOSGEB kanalıyla kullandırılan kredi 
miktarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/2255) 

930. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van depreminde evleri yıkılan vatandaşlara yapılan 
konutlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/2256) 

931. -  İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Kahramanmaraş’ta şehit düşen bir köy korucusunun 
oğlunun kamuda ikinci iş olanağından yararlanamadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/2257) 

932. -  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Nilüfer Çayı Havzasındaki kirliliğin 
etkilerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2268) 

933. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Devlet ve vakıf üniversitelerinde boş kontenjanların 
doldurulması için burs imkânlarının genişletilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/2269) 

934. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, GAP kapsamındaki illere verilen desteğin Doğu 
Anadolu Bölgesindeki illere de verilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/2270) 

935. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl’de tarım politikalarını geliştirmeye yönelik 
çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2271) 
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936. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl’deki teşvik uygulamalarının yeterliliğine 
ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/2272) 

937. -  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Bakanlıkla ilgili yönetmeliklerden Atatürk ve 
Atatürkçülükle ilgili kavramların çıkarılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/2276) 

938. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ülkemizde kitap okuma alışkanlığının artırılmasına 
yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2278) 

939. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılmasına 
ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/2279) 

940. -  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Ankara’daki okul sayılarına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2281) 

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

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

943. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2012 yılı içinde temel tüketim maddelerine yapılan 
zamlara ve bütçe hedeflerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi 
(6/2289) 

944. -  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, üniversiteler, yükseköğretim okulları ve 
yurtlarla ilgili verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2290) 

945. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, ölen bir kişinin aile fertlerince mezarının ziyareti 
nedeniyle soruşturma açıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2291) 

946. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Posof ilçesindeki köylerin yangın 
vanası ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2292) 

947. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hakkari’ye bağlı köy yollarındaki sorunlara ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2293) 

948. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’ın yol ve doğalgaz sorununa ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2294) 

949. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak’ta tarım politikalarının geliştirilmesi için 
uygulanacak projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2297) 

950. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak’ta hava kirliliğine neden olan kömür cinsinin 
değiştirilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2299) 

951. -  Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Şırnak’ın Beytüşebap ilçesindeki bazı köylerin 
kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2300) 

952. -  Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Şırnak’ın Uludere ilçesinin bazı köylerinin 
kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2301) 

953. -  Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Şırnak’ın Güçlükonak ilçesindeki bazı köylerinin 
kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2302) 

954. -  Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Şırnak’ın İdil ilçesindeki bazı köylerin kanalizasyon 
sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2303) 

955. -  Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Şırnak’ın Cizre ilçesindeki bazı köylerin 
kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2304) 

956. -  Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Şırnak’ın Silopi ilçesindeki bazı köylerin 
kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2305) 
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957. -  Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Şırnak’ın Merkeze bağlı bazı köylerinin 
kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2306) 

958. -  Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, KPSS ile ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/2307) 

959. -  Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, kanser hastalığının tedavisinde kullanılan bir 
ilacın piyasada bulunmamasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2309) 

960. -  Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, tiroid hastalığında kullanılan ilaçların piyasada 
bulunmamasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2310) 

961. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlıkta çalışan sözleşmeli 
personelin kadro talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2311) 

962. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, dershanelerin kapatılmasının 
doğuracağı sonuçlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2313) 

963. -  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinin kadro 
sorununa ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2314)  

964. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van depreminden zarar gören esnafın kredi 
sorununa ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/2316)  

965. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görev yapan bir 
şube müdürünün görevden alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2317)  

966. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’taki hayvan üreticilerinin desteklenmesine 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2318)  

967. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta kaz üretim merkezlerine yönelik teşviklere 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2319)  

968. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da uluslararası ticaretin gelişmesine 
yönelik çalışmalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2321)  

969. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, son on yılda açılan ve halihazırda yapımı devam 
eden Küçük Sanayi Sitesi ve Organize Sanayi Bölgesi sayılarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2322)  

970. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ili ve ilçelerinde yer alan hastanelerin doktor 
ve tıbbi cihaz ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2323)  

971. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’da hasta vatandaşların maluliyet 
durumlarını raporlayan kurula yönelik şikayetlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/2324)  

972. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, diyabet hastalığının tedavisinde kullanılan bazı ilaçların 
reçetelendirilmesi ile ilgili sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2325)  

973. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’da yaşanan zemin çöküntülerine ilişkin 
Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/2327)  

974. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki okullarda 
öğrenim gören öğrencilerin mekan sıkıntılarına ve seçmeli ders yoğunluğundan kaynaklanan 
mağduriyetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2328)  

975. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars il merkezi ve ilçelerinde okuma yazma 
bilmeyen vatandaşlara okuma yazma öğretilmesi çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/2330)  

976. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’a bağlı köylerde yer alan su depolarının 
kapasitelerinin artırılması ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2331)  
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977. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, silah ruhsatlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/2332) 

978. -  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Giresun’un Espiye ilçesindeki bazı 
yolların yapımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2334) 

979. -  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Giresun’un Çamoluk ilçesine bağlı 
köy ve mahallelerin yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2335) 

980. -  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Giresun’un Çamoluk ilçesine bağlı 
bir köyün içme suyu ile sulama kanalı ihtiyacına ve bu köydeki heyelan tehlikesine yönelik alınan 
tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2337) 

981. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasında Adana’da kullanılan 
kömür miktarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2338) 

982. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, okulların fiziki yetersizliğine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2339) 

983. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’a idare ve vergi 
mahkemesi açılması ihtiyacına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2340) 

984. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, cep telefonunun sağlığa zararlarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2341) 

985. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’da öğrencilere göz taraması yapılmasına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2342) 

986. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, hastanelerin yoğun bakım ünitelerine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2343) 

987. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, yüksek tansiyona bağlı hastalıklardan kaynaklanan 
ölümlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2344) 

988. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, deniz ve tatlı su ekosistemlerinin korunmasına ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2345) 

989. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, hayvansal ürünlerdeki fiyat artışlarına ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2346) 

990. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlığın helikopter ambulans sayısına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2347) 

991. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki tarihi eserlerin korunmasına ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2348) 

992. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 2012 yılında yaşanan kaçakçılık olaylarına ilişkin 
Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2349) 

993. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 2003-2012 yılları arasındaki petrol kaçakçılığı 
verilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2351) 

994. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 2003-2012 yılları arasında Adana’da açılan LPG 
istasyonlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2352) 

995. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, işadamlarının yurtdışına vizesiz çıkmasına yönelik 
çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2353) 

996. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, köy ve mahalle muhtarlarının sorunlarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2355) 

997. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, karşılıksız çek sayısındaki artışın nedenlerine ilişkin 
Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2356) 

998. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana Büyükşehir Belediye Başkanının görevden 
uzaklaştırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2357) 
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999. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Ankara’yı Adana ve Mersin’e bağlayan karayolunun 
bakım ve onarımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/2359)  

1000. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerinde PTT hizmetlerini daha verimli 
hale getirmek için yapılacak çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/2360)  

1001. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, deniz bilimleri eğitim-öğretim ve araştırmalarının 
sürdürebilirliğini teminat altına almak için yapılan çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2361)  

1002. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Kozan çevre yolundaki trafik kazalarına ve kavşak 
ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2362)  

1003. -  Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Suriyeli muhaliflerin havalimanlarında VIP 
bölümünü kullandıkları iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2365)  

1004. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van’da depremzedelerin konut sorununa ilişkin 
Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2370)  

1005. -   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’daki DDY istasyonuna ilişkin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2371)  

1006. -   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman rafinerisinin modernizasyonuna ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2372)  

1007. -   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’da havayı kirlettiği iddia edilen iki tesise 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2373)  

1008. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, çiftçilere verilen desteklere ve banka takibindeki 
çiftçi sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2376)  

1009. -   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’ın bir köyündeki kanalizasyon sorununa 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2377)  

1010. -   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman kent merkezinde yeni ve modern bir 
mezbaha ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2378)  

1011. -   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Dicle Nehrinde kirliliğin önlenmesi için çiftçilerin 
eğitilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2379)   

1012. -   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Merkez ilçeye bağlı bir köy yolunun 
tamamlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2381)  

1013. -   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan ile Çıldır ilçesi arasındaki yolun 
tamamlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/2382)  

1014. -   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan ile Göle ilçesi arasındaki yolun 
tamamlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/2383)  

1015. -   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’daki alt ve üst geçitlerin onarımına ve 
Erzurum Havalimanındaki eksikliklere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2384)  

1016. -   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’nın Merkez ve Eleşkirt ilçelerine bağlı 
köylerin içme suyu, yol ve elektrik sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/2385)  

1017. -   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’nın bazı ilçe ve köylerinde yaşanan yol, su ve 
elektrik sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2386)  
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1018. -   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Tarım İşletmelerinin ve seracılığın 
desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2387)  

1019. -   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu Anadolu Bölgesinde hayvancılığı 
kalkındıracak bir teşvik sisteminin hazırlanıp hazırlanmayacağına ilişkin Başbakan Yardımcısından 
(Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/2388) 

1020. -   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da KOSGEB şubesi açılması konusunda 
bir çalışma olup olmadığına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/2389)  

1021. -   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, üniversitelerin kapasitelerine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2390)  

1022. -   Bursa Milletvekili Necati Özensoy’un, meslek yüksekokullarının kapatılacağı 
iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2394)  

1023. -   Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Darbeleri Araştırma Komisyonuna gönderilen bir 
mektuptaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2395)  

1024. -   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Türkiye’de bulunan Suriyeli mülteci sayısına, 
yapılan harcamalara ve gelen yardımlara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2396)  

1025. -   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasında Güneydoğu 
Anadolu Bölgesindeki illerde eğitim kurumlarına yönelik terör olaylarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2397)  

1026. -   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasında Türkiye-Suriye 
arasındaki dış ticaret hacmi ile gümrük kapılarından elde edilen gelir miktarına ilişkin Gümrük ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2398)  

1027. -   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, sözlü beyanla üniversitelere kayıt yaptıran 
Suriyeli öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2399)  

1028. -   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2005-2012 yılları arasında şehit olan Ankara 
nüfusuna kayıtlı güvenlik görevlilerine ve şehit yakınlarına tanınan istihdam hakkına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2400)  

1029. -   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasında ele geçirilen sahte 
ilaçlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2401)  

1030. -   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’da deprem yönetmeliğine uygun 
olmayan konut ve işyeri ile depreme karşı güçlendirilen bina sayısına ilişkin Başbakan 
Yardımcısından (Beşir  Atalay) sözlü soru önergesi (6/2402)  

1031. -   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, cezaevlerinde açlık grevi yapan ya da ölüm 
orucu tutan siyasi mahkumların sayısına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2403)  

1032. -   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, son on yılda ruhsat verilen balıkçı teknelerine ve 
trolle balık avlanan yerlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/2404)  

1033. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ın Erbaa ilçesindeki bir beldede çok 
programlı okul olup olmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2410)  

1034. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Sayıştay’ın denetimine ilişkin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/2447) 

1035. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Hanak ilçesine bağlı bazı köylerin 
yollarının asfaltlanma çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2411)  

1036. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Göle ilçesine bağlı bazı köylerin 
yollarının asfaltlanma çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2412)  
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1037. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Göle ilçesine bağlı bazı köylerin 
yollarının asfaltlanma çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2413)  

1038. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Göle ilçesine bağlı bazı köylerin 
yollarının asfaltlanma çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2414)  

1039. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Göle ilçesine bağlı bazı köylerin 
yollarının asfaltlanma çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2415)  

1040. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Hanak ilçesine bağlı köylerin yollarına 
yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2416)  

1041. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Posof ilçesindeki köy yollarının 
asfaltlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2417)  

1042. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Damal ilçesine bağlı köylerin yollarına 
yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2418)  

1043. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Göle ilçesine bağlı bazı köylerin 
yollarının asfaltlanma çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2419)  

1044. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Hanak ilçesine bağlı bazı köylerin 
yollarının asfaltlanma çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2420)  

1045. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Hanak ilçesine bağlı bazı köylerin yol, 
su ve elektrik sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2421)  

1046. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’daki alt ve üst geçitlerin bakım-onarım 
çalışmalarına ve Erzurum Havalimanının sağlık ve itfaiye ekibi ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/2422)  

1047. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı tarım ürünlerinin 2006-2012 yılları arasındaki 
ithalat miktarlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2423)  

1048. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, TMO’nun 2006-2012 yılları arasındaki çeltik ve 
mısır alımına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2424)  

1049. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, son 5 yıl içerisinde üreticiden alınan ve ithal edilen 
hububat ile ilgili verilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2425)  

1050. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, çiftçilerin kullandığı doğrudan destek kredilerine 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2426)  

1051. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 1993 yılında yaşanan ve 33 erin şehit olmasına 
neden olan bir olayla ilgili başlatılan soruşturmaya ait dosyaların bulunamadığı iddialarına ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2427)  

1052. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Hanak ilçesine bağlı köylerdeki 
okulların sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2429)  

1053. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, üniversite öğrencilerine zorla kredi kartı 
kullandırılması ile ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2432)  

1054. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Merkez ilçesine bağlı köylerin yol ve su 
sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2434)  

1055. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Üniversitesinin bütçesine ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2437)  

1056. -  İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Van depremi sonrasında cezaevinden firar eden 
mahkumlara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2439)  

1057. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır’da eğitim seviyesinin yükseltilmesine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2440)  
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1058. -  Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Alo 147 öğrenci şikâyet hattına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2444)  

1059. -  İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, boşandığı halde birlikte yaşayan eşlerin gelir ve 
aylıklarının kesilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2445)  

1060. -  İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, bazı üniversitelerde formasyon eğitiminin 
kaldırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2446) 

1061. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bolu Cezaevinin bazı sorunlarına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2449)  

1062. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Çıldır ilçesine bağlı bazı köylerin yol, 
su ve aydınlatma sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2450)  

1063. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Çıldır ilçesine bağlı bazı köylerin yol, 
su ve aydınlatma sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2451)  

1064. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da görülen hayvan hastalıklarına ve alınan 
tedbirlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2452)  

1065. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Çıldır ilçesine bağlı bazı köylerin yol, 
su ve aydınlatma sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2453)  

1066. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da Et ve Balık Kurumu şubesi açılması 
talebine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2454)  

1067. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Çıldır ilçesine bağlı bazı köylerin yol, 
su ve aydınlatma sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2455)  

1068. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Çıldır ilçesine bağlı bazı köylerin yol, 
su ve aydınlatma sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2456)  

1069. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’daki hastanelerde diş doktoru ihtiyacına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2457)  

1070. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesindeki hastane ve sağlık 
ocaklarındaki sağlık personeli eksikliğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2458)  

1071. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Çıldır ilçesine bağlı bazı köylerin yol, 
su ve aydınlatma sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2459)  

1072. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’nın Diyadin ilçesindeki hastane ve sağlık 
personeli eksikliğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2460)  

1073. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde karla mücadele 
çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2461)  

1074. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’da turizmin geliştirilmesi çalışmalarına ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2462)  

1075. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars Üniversitesinin öğretim elemanı ve yurt 
ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2463)  

1076. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesindeki liselerde 
öğretmen ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2465)  

1077. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta internet erişiminde yaşanan kesintilere 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2468)  

1078. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Tunceli’nin Hozat ilçesinde fişleme yapıldığı 
iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2469)  

1079. -  Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, domates üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2470)  
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1080. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ana sınıflarında personel 
yetersizliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2473)  

1081. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yerli sanayi ürünlerinin teşvik 
edilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2474)  

1082. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Ülkemize sığınan Suriyeli mültecilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2477)  

1083. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ülkemizde kayıtdışı çalışan yabancı 
kişilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2478)  

1084. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, acil serviste görev yapan sağlık 
çalışanlarının sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2479)  

1085. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli 
personel sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2482)  

1086. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, işçi ve kamu görevlileri sendikaları ile ilgili bazı 
verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2486)  

1087. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlıkların görevde yükselme sınavlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2488)  

1088. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, üniversitelerin ödenek sıkıntısına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2489)  

1089. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, gümrük kapılarının modernizasyonuna ve sınır 
ticaretine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2491)  

1090. -  Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Kastamonu Havaalanı inşaatına ilişkin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2493)  

1091. -  Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, hayvanlarda görülen üç gün hastalığına ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2494)  

1092. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, emniyet mensuplarının özlük 
haklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2495)  

1093. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Elbistan’daki bir okulun derslik 
sayısının yetersizliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2497)  

1094. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Alo 112 çalışanlarına yapılan döner 
sermaye ödemelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2499)  

1095. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, diş protez teknisyenlerinin 
sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2500)  

1096. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlıkta yapılan görevde yükselme 
sınavına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2501)  

1097. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, aile hekimliği yapan pratisyen 
hekimlerin mesai sorununa ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2502)  

1098. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sağlık çalışanlarının seyyar görev 
tazminatlarının ödenmediği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2503)  

1099. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, üniversite hastanelerinin sorunlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2505)  

1100. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Sağlık Bakanlığının lojman 
genelgesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2507)  

1101. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, işletmelere getirilen işyeri hekimi 
zorunluluğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2509)  
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1102. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Halkbank’ın bir bölüm hissesinin 
halka arz edilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2510)  

1103. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yeni eğitim sistemi ile ilgili 
düzenlenen bir ankete ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2512) 

1104. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Afet ve Acil Durum ile Sivil 
Savunma Müdürlükleri çalışanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2513)  

1105. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’da ihtiyaç sahiplerine Sosyal 
Yardımlaşma Fonu tarafından dağıtılan kömürlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/2514)  

1106. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, aile şirketlerinin kurumsallaşması için yapılması 
gereken çalışmalara ve ülkemizde girişimciliğin desteklenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/2515)  

1107. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da gerçekleştirilen bir TOKİ konut 
projesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2518)  

1108. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, sağlık alanında jeotermal enerji kaynaklarından 
faydalanılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2519)  

1109. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta doktor ve tıbbi araç gereç ihtiyacına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2520)  

1110. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, seracılık alanındaki politikalara ve yatırımlara 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2521)  

1111. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, seracılıkta jeotermal enerji kaynaklarından 
faydalanılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2522)  

1112. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa’da turizmin geliştirilmesine ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2523)  

1113. -  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, fındık üreticilerine yapılan alan bazlı 
destekleme ödemelerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2524)  

1114. -  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Giresun’a bağlı köylerin yol ve su 
sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2525)  

1115. -  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, fındık tarımında kullanılan makine 
alımlarının desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/2526)   

1116. -  İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, üniversite kontenjanlarının boş bırakılmasına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2527) 

1117. -  Amasya Milletvekili Ramis Topal’ın, posta dağıtım işine ve posta dağıtım personelinin 
sorunlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2528)  

1118. -  Amasya Milletvekili Ramis Topal’ın, Amasya Gümüşhacıköy İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü personeli arasında çeşitli sorunlar yaşandığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/2529)  

1119. -  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, fındık ithaline ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2530)  

1120. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Ankara-Eskişehir yolunda yapımı durdurulan bir 
inşaata ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2531)  

1121. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman Merkez’deki Organize Sanayi Bölgesinin 
çevre düzenlemesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2533)  
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1122. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Biyogüvenlik Kanununun yürürlüğe girmesinden 
sonra piyasada yapılan denetimlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/2535)  

1123. -  Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Diyarbakır’da devam etmekte olan karayolu 
çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2536)  

1124. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa’ya metro yapılmasına ilişkin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2537)  

1125. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bir Bakanın kızına koruma tahsis edildiği 
iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2538)  

1126. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Libya’ya yardım yapıldığı iddialarına ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2539)  

1127. -  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, yamaç arazilerde fındık üretiminin 
maliyetine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2540)  

1128. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, adli vakalara bağlı ölümlerden sonra organ 
bağışlarında yaşanan sorunlara yönelik düzenlemelere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/2541)  

1129. -  İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, ülkemize kaçak zeytinyağı sokulduğu 
iddialarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2543)  

1130. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, KOSGEB’in yeterliliğine ilişkin Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/2544)  

1131. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, KOBİ’lerin kredi borçlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/2545)  

1132. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, KOBİ’lerin internet sitelerindeki eksikliklere ilişkin 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/2546)  

1133. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, işçilerin sendikal güvencelerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2547)  

1134. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2011-2012 yıllarında eğitimcilere 
yönelik şiddete ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2549)  

1135. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, memurların sendikal haklarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2550)  

1136. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki KOBİ’lerin hibe ve kredi destek 
programlarından yararlanmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/2553)  

1137. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Suriye rejimine muhalif güçlere silah 
gönderildiği ve Suriye’nin iç işlerine müdahale edildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/2554)  

1138. -  Bursa Milletvekili Necati Özensoy’un, ÖSYM’nin internet sayfasındaki bir uygulamaya 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2556)  

1139. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, saman ithaline ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2558)  

1140. -  İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, bir doktorun intiharı ile ilgili iddialara ve Alo 184 
hattına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2559)  

1141. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, profesör maaşlarının yetersizliğine ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2560)  
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1142. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’ın derslik ve öğretmen ihtiyacına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2561)  

1143. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, çiftçilerin destekleme paralarına haciz konulmasına 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2562)  

1144. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Selim ilçesindeki bir köyün çeşitli 
sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2563)  

1145. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Selim ilçesindeki bir köyün çeşitli 
sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2564)  

1146. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Selim ilçesindeki bir köyün çeşitli 
sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2565)  

1147. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, şua izni kullandırılmayan ve yıpranma payı 
ödenmeyen personele ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2566)  

1148. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’taki okulların ilk yardım 
seti eksikliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2567)  

1149. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan ve ilçelerinde kullanılan iş makinelerinin 
yenilenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2568)  

1150. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’ta Et ve Balık Kurumu 
alımlarının artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2569)  

1151. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, muhtarların durumlarının iyileştirilmesine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2570)  

1152. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, muhtarlarca düzenlenen evrakın taşınmasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2571)  

1153. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, muhtarların haklarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/2572)  

1154. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, resmi çalışmalarda muhtarların görüşlerinin 
alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2573)  

1155. -  İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, bir sinema sanatçısının Bakanlık envanterinde yer 
alan filmlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2574)  

1156. -  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya’nın Finike ilçesinin yeni hastane binası 
ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2575)  

1157. -  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya’nın Finike ilçesinin yeni adliye binası 
ihtiyacına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2577)  

1158. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a kaçak yollardan getirilen arılara ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2580)  

1159. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Selim ilçesindeki bir köyün bazı sorunlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2581)  

1160. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kuru ve yaş üzüm üretiminin geliştirilmesine ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2582)  

1161. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Selim ilçesindeki bir köyün bazı sorunlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2583)  

1162. -  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, sosyal güvenlik prim gelirinin iki 
kurumun internet sayfasında farklı belirtilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/2584)  

1163. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Ankara-Adana karayolunun iyileştirilmesi ihtiyacına 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2585)  
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1164. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, özel hastanelerin hastalardan aldığı fark ücretlerine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2586)  

1165. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Devlet hastanelerindeki yoğun bakım ünitelerinin 
kapasitelerinin artırılması ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2587)  

1166. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasında restore edilerek 
ibadete açılan kiliselere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2588)  

1167. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasında toplu taşıma 
araçlarına yönelik gerçekleştirilen terör saldırılarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/2589)  

1168. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara Büyükşehir Belediyesi envanterindeki 
otobüslere ve bu otobüslere ait giderlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2590)  

1169. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasında yasa dışı yollarla 
ülkemize sokulmak istenirken ele geçirilen malların satışından sağlanan gelirlere ilişkin Gümrük ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2592)  

1170. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da Köylere Hizmet Götürme 
Müdürlüğünün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2593) 

1171. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’da kapatılan sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2597) 

1172. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’ta kapatılan sağlık 
ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2598) 

1173. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da kapatılan sağlık ocaklarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2599) 

1174. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’nın eğitim alanındaki 
eksikliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2600) 

1175. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’nın köylerinde yaşanan telefon 
arızalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2601) 

1176. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’un Merkez ve köylerinde 
yaşanan telefon arızalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/2603) 

1177. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın bazı ilçelerindeki köylerde meydana 
gelen telefon arızalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/2604) 

1178. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da çiftçilere ödenen destek primlerine 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2605) 

1179. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da SYDF aracılığıyla yapılan yardımlara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2606) 

1180. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’da çiftçilere ödenen destek 
primlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2607) 

1181. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da köylere ulaşım sağlayan minibüslerin 
hareket noktalarındaki eksikliklere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2608) 

1182. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’da belediyelerin iş 
makinelerinin eksikliklerinin giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2609) 

1183. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a ayrılan bütçe ödeneklerinin artırılmasına 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2610) 



7 _  SÖZLÜ SORULAR   

53 ÜNCÜ  BİRLEŞİM 

 
– 62 –

1184. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da belediyelerin iş makinelerinin 
eksikliklerinin giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2611) 

1185. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Devlet destekli sigortadan faydalanan çiftçilere 
ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/2612) 

1186. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ülkemizde hububat ekimine ve ihracına ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2613) 

1187. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta uluslararası fuar düzenlenmesine ilişkin 
Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2614) 

1188. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, karşılıksız çekler nedeniyle kredi alamayan esnafa 
ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2615) 

1189. -  Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın, Antalya hızlı tren projesine ilişkin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2616) 

1190. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’taki halk eğitim kurslarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2617) 

1191. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki okullara akıllı tahta konulmasına ve 
öğrencilere tablet bilgisayar dağıtılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/2618) 

1192. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da hayvan hastalıklarının önlenmesine 
yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2619) 

1193. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, işsizlik fonuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2620)  

1194. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, psikolojik hastalıklarda yaşanan artışın önlenmesine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2621) 

1195. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta bir köyün su sorununa ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2622) 

1196. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Göle ilçesindeki bir kavşağa uyarı 
tabelası ve ışıklandırma yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2624) 

1197. -  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, İstanbul-Ankara TEM Otoyolu üzerindeki reklam 
panolarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2625) 

1198. -  Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, tarım sektöründe yaşanan bazı sorunlara ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2626) 

1199. -  İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, İstanbul’da satılan belediyeye ait gayrimenkullere 
ve elde edilen gelire ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2627) 

1200. -  Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, Antalya toptancı hal kompleksine ilişkin Gümrük ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2628) 

1201. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2011 ve 2012 yıllarında protestolu 
senet miktarlarına ve bunların değerlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2633) 

1202. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasında iş kazalarından 
etkilenen işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2634) 

1203. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasındaki geçici iş 
göremezlik ödeneği başvurularına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/2635) 

1204. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasında paralı köprü ve 
otoyollardan elde edilen gelire ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/2638) 
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1205. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasında gözaltına alınan 
gazetecilere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2639) 

1206. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2012-2013 öğretim yılında kayıtlı olan ve 
Kürtçe dersini seçmeli ders olarak tercih eden öğrenci sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/2640) 

1207. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki okullarda derslik başına düşen öğrenci 
sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2643) 

1208. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki okullarda ek derslik ihtiyacına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2644) 

1209. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlıkta görev yapan sözleşmeli personele ve 
bunların kadroya geçirilmesi çalışmalarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2646) 

1210. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında açılan ve kapanan iş yeri 
sayısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2651) 

1211. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, işsizlere ve çalışanlara meslek 
edindirme projesi kapsamında Gürcistan’ın Batum şehrinde başlatılan kurslara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/2654) 

1212. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık kadroları için görevde 
yükselme sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2656) 

1213. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, serbest kıyafet uygulaması ile birlikte 
okullarda yaşanması muhtemel güvenlik sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/2657) 

1214. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yem fiyatlarındaki artışa ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2661) 

1215. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sağlıkta sevk sisteminin yeniden 
uygulanmaya başlanacağı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2662) 

1216. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, emeklilik yaşı ile ilgili çalışmalara 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2663) 

1217. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Türk Milli Eğitimini Geliştirme Projesi kapsamında 
yapılan harcamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2664) 

1218. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Türk Milli Eğitimini Geliştirme Projesi 
yararlanıcılarına ve projenin sonucuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2665) 

1219. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, eğitim konulu projelere, bu projeler için kullanılan 
kaynaklara ve projelerin sonuçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2666) 

1220. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, ilköğretim okullarına öğretmen yetiştirilmesi 
amacıyla Eskişehir Anadolu Üniversitesi ile imzalanan protokole ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/2667) 

1221. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2002-2012 yılları arasında yurt dışında Devlet bursu 
ile yüksek lisans ve doktora yapanlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2668) 

1222. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, eğitim projelerinin sorumlularına ve mali 
kaynaklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2671) 

1223. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, eğitim projelerinin denetimine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2672) 

1224. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2011 ve 2012 yıllarında müze ve ören yerlerinden 
elde edilen gelire ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2677) 
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1225. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, yabancı arkeolojik enstitüler tarafından 
gerçekleştirilen kazılara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2678) 

1226. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Bakanlık tarafından desteklenen dergi ve gazetelere 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2679) 

1227. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2011 ve 2012 yıllarında yurt dışında yapılan opera 
ve bale turnelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2680) 

1228. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, son 10 yılda şehit ailelerinden işe alınan kişilere 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2681) 

1229. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, İç Anadolu Bölgesi’ndeki demir yolu çalışmalarına 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2683) 

1230. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Ankara’nın Çankaya ilçesinde tam teşekküllü 
hastane ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2685) 

1231. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasında su baskınları 
nedeniyle zarar gören tarım arazilerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru 
önergesi (6/2686) 

1232. -  İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, kendisine yönelik suikast iddiasıyla açılan 
soruşturmaya ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/2687) 

1233. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Hanak ilçesine bağlı köylerin 
sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2689) 

1234. -  Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Adalet ve Kalkınma Partisi Kongresine Devlet 
memurlarının katılımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2690) 

1235. -  İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Göktürk 2 uydusunun uzaya fırlatılması töreninin 
protokol düzenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2691) 

1236. -  İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, POLNET sistemindeki sorunlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2692) 

1237. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, SSPE hastalığına ve bu hastalıkla mücadeleye 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2693) 

1238. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Hanak ilçesine bağlı bazı köylerin yol 
ve aydınlatma sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2695) 

1239. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı bazı köylerin 
sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2697) 

1240. -  Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı bir köyün yol 
sorununa ve köydeki heyelan tehlikesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2698) 

1241. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında gerçekleşen sosyal 
güvenlik açığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2701)  

1242. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yabancı ülkelerdeki işsizliğin 
önlenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2702)  

1243. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bankaların kara listeyi 
güncellememesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2703) 

1244. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında yaşanan karşılıksız çek 
olaylarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2705) 

1245. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında meydana gelen boşanma 
sayısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2706) 

1246. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında açılan davalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2707) 
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1247. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bosna-Hersek’teki tarihi bir 
köprünün restorasyonuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2709) 

1248. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, devlet hastanelerinin özelleştirileceği 
iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2712) 

1249. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılındaki doktor atamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2713) 

1250. -  Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, tıbbi cihaz sektöründe yerli üretimin desteklenmesine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2714) 

1251. -  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, paletli ambulans ve ambulans 
helikopter sayısına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2716) 

1252. -  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Kazan’a otopark ve otopark alanı yapılmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2718) 

1253. -  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, D-750 karayolunun genişletilmesine ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2719) 

1254. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Bern basın müşavirliğine atanan kişiye ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2720) 

1255. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, suçların nedenlerinin tespitine yönelik 
çalışmalara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2721) 

1256. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinin genel 
sağlık sigortası primlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/2722) 

1257. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’nın Kozan ilçesindeki bir köyün asfalt 
sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2723) 

1258. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerinde özel güvenlik hizmeti veren 
firmalara ve firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2724) 

1259. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, ülkemizdeki süt tüketimine ve süt fiyatlarına ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2726) 

1260. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, gıda işletmeciliği yapan yerel yönetimlere ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2727) 

1261. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yıllarında koruma altına alınan 
çocuklara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2728) 

1262. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’da evsizlere hizmet sunan 
misafirhanelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2729) 

1263. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’da teşvik almak amacıyla başvuru 
yapan firmalara ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/2731) 

1264. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2012 yılında ülkemize gelen yabancı turist 
sayısına ve elde edilen gelire ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2732) 

1265. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, İşsizlik Sigortası Fonuna yapılan başvurulara 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2733) 

1266. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da depremden zarar gören binaların 
güçlendirilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2734) 

1267. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ceza infaz memurlarının özlük haklarının 
iyileştirilmesine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2736) 

1268. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, ülkemizdeki altın stokuna ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/2738) 
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1269. -  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, hastanelerde görevli müdür ve müdür 
yardımcılarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2740) 

1270. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’da bulunan 112 acil istasyonlarının 
yetersizliğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2745) 

1271. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ülkemizde mülteci olarak çalışan işçilere ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2747) 

1272. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman, Şırnak ve Hakkâri’deki rehber öğretmen 
ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2749) 

1273. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki 112 acil istasyonlarının yetersizliğine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2751) 

1274. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki karla mücadele ekipmanının 
yetersizliğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2754) 

1275. -  Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, İzmir’de bir hastanede hasta ve refakatçilere verilen 
yemek hizmetinin yetersizliğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2755) 

1276. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasında ülkemize giren kaçak 
sigara miktarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2758) 

1277. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasında Ankara’da meydana 
gelen gasp olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2759) 

1278. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2012 yılında Ankara’da yapılan trafik 
kontrollerinde tespit edilen alkollü sürücülere ve kesilen trafik cezalarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/2760) 

1279. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, okullarda serbest kıyafet 
uygulamasının suç oranlarını artırdığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2764) 

1280. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, TİKA’nın koordinasyon ofisleri ve 
personeline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2765) 

1281. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, elektronik ortamda tebligat 
bildirimine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2770) 

1282. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 182 Hastane Randevu Merkezi’nin 
randevu sistemindeki bazı eksikliklere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2771) 

1283. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş Havalimanını 
büyütme ve modernizasyon çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/2772) 

1284. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, buğday, arpa ve çeltik üretiminin 
artırılması için yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/2773) 

1285. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Viranşehir’de GAP Ağaçlandırma Projesine 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2774)  

1286. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Susuz ilçesine bağlı iki köyün çeşitli 
sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2776)  

1287. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Çıldır ilçesinin diş hekimi ve hemşire ihtiyacına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2777)  

1288. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın otopark ihtiyacına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2778)  

1289. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da karla mücadele için iş makinası 
ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2779)  
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1290. -  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Bakanlığın Ankara’daki taşınmazlarına ilişkin Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2781)  

1291. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2012 yılları arasında Ankara’da restore 
edilen binalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2782)  

1292. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’da madde bağımlılığı tedavisi gören 
kişilere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2783)  

1293. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’taki iki köyün sorunlarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2786)  

1294. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Susuz ilçesindeki iki köyün sorunlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2787)  

1295. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Susuz ilçesindeki bir köyün taşınmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2788)  

1296. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, gıda denetimlerine ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2789)  

1297. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’nın Kozan ilçesindeki bir köy yolunun 
asfaltlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2791)  

1298. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, akaryakıt kaçakçılığına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/2792)  

1299. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, termal turizme ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/2794) 

1300. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı üniversitelerin bazı faaliyetleriyle ilgili 
iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2795)  

1301. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, üniversitelerin denetimine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2796)  

1302. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, üniversitelerle ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2797)  

1303. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, üniversitelerin denetimine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2798)  

1304. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, eğitimdeki altyapı yetersizliğine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2799)  

1305. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, taşeron firma çalışanlarının kıdem ve ihbar 
tazminatı sorununa ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2800)  

1306. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yaş meyve üretimine ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2802)  

1307. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yaş meyve ve sebze üreticilerinin desteklenmesine 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2803)  

1308. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yaş meyvelerin naklinde yaşanan sorunlara ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2804)  

1309. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, köylerin mahalle yapılmasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2806)  

1310. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’nın Kozan ilçesindeki kültür merkezi 
inşaatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2807)  

1311. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki ilkokulların derslik ihtiyacına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2808)  
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1312. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’nın Kozan ilçesine bağlı bir köy yolunun 
asfaltlanma çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2809)  

1313. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Fransa’da öldürülen terör örgütü mensubu üç 
kadının Türkiye’de defnedilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2810) 

1314. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Suriye güvenlik güçlerinin bazı Türk kamu 
görevlilerini esir aldığı iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2811)  

1315. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, hastanelerde görev yapan laboratuvar 
teknisyeni ve teknikerlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2812)  

1316. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Şırnak Üniversitesine ait bir binanın çatısının 
çökmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2813)  

1317. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Abdullah Öcalan’a cezaevinde verilen disiplin 
cezalarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2814)  

1318. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yasa dışı yollarla ülkemize sokulan 
mallara ve yapılan zamların kaçakçılık üzerindeki etkisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/2820)  

1319. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine 
bağlı bazı köylerin su sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2821)  

1320. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki arazi toplulaştırma çalışmalarına ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2822)  

1321. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Alo 174 gıda hattına Tokat’tan yapılan başvurulara 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2823)  

1322. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta hayvan üreticilerine yönelik desteklere 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2824)  

1323. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta kredi desteği alan besicilere ve bu 
kredilerin geri ödemelerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/2825)  

1324. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta kredi desteği alan çiftçilere ve bu 
kredilerin geri ödemelerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/2826)  

1325. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta iklim değişikliğine uyum sağlayacak 
türlerin yetiştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/2827)   

1326. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, hizmet içi eğitimlere ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2830)  

1327. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta bir teknik üniversite kurulup 
kurulmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2831)  

1328. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat-Almus yolundaki heyelan tehlikesine ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2832)  

1329. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, sağlık çalışanlarının döner sermaye gelirlerine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2834)  

1330. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Ankara Bahçelievler’de kiraya verilen bir alana 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2838)  

1331. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 20 Ocak 2013 günü Çağlayan Adliyesi önünde 
görevlendirilen emniyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2839)  
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1332. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’daki arkeolojik kazılara ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2840)  

1333. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’da müze kart satışına ve müze ile ören 
yerlerini ziyaret eden kişi sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2841)  

1334. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasında Ankara’da tespit 
edilen kaçak yapılara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2842)  

1335. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Eskişehir-Ankara kara yoluna ilişkin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2843)  

1336. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, jeofizik mühendislerinin istihdam sorununa ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2844)  

1337. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık personeline ve açılan davalara ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2847)  

1338. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002-2013 yılları arasında yaptığı yurt dışı 
ziyaretlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2848)  

1339. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002-2013 yılları arasında kiralanan 
taşınmazlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2849)  

1340. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlıkta yeni yapılanma kapsamında 
yapılan atamalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2850)  

1341. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002-2013 yılları arasında kiralanan araçlara 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2851)  

1342. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakan Yardımcısına, görevlerine ve 
çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2852)  

1343. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, çocuklara yapılan aşılara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2853)  

1344. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002-2013 yılları arasında yaptığı yurtdışı 
ziyaretlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2854)  

1345. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002-2013 yılları arasında kiralanan araçlara 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2855)  

1346. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta bir belediyede çalışan geçici işçilerin 
kadroya geçirilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2859)  

1347. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002-2013 yılları arasında kiralanan 
taşınmazlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2860)  

1348. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Dicle Üniversitesinde bir sınavın sorularının 
önceden dağıtıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2861)  

1349. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık personeline ve açılan davalara ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2863)  

1350. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık personeline ve açılan davalara ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2864)  

1351. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin Gümrük 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2865)  

1352. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, asgari gelir desteğine ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2867)  

1353. -  Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, suça iten sebeplerin belirlenmesine yönelik 
araştırmalara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2868)  
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1354. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, dişi hayvan kesimi sürelerine ve hayvan sayısının 
artması için yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/2870)  

1355. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yerli ve yabancı firmaların hile tespit ettiği gıdalara 
ve alınan önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2871)  

1356. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta et kombinası ve süt sığırcılığı kooperatifi 
ihtiyacına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2872)  

1357. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ihraç ettiğimiz yaş sebze ve meyveye karantina 
uygulanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2873)  

1358. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, vali ve kaymakamların il ve ilçe dışına çıktıklarında 
aldıkları ödeneğe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2876)  

1359. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Hoçivan ilçesindeki içme suyu 
şebekesinin yenilenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2877)  

1360. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ’da Bakanlığa bağlı birimlerde depreme karşı 
güçlendirme çalışması yapılıp yapılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2878)  

1361. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman Kozluk Devlet Hastanesindeki göz doktoru 
ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2880)  

1362. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’daki Devlet hastanelerine 
üroloji hastaları için gerekli ameliyat malzemelerinin temin edilmesine ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/2881)  

1363. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman Devlet Hastanesine üroloji hastaları için gerekli 
ameliyat malzemelerinin temin edilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2882)  

1364. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Devlet Hastanesine üroloji hastaları için 
gerekli ameliyat malzemelerinin temin edilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/2883)  

1365. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, termal turizm sektöründe yaşanan sorunlara ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2885)  

1366. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, emekli çalışanlardan kesilen sosyal 
destek primine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2891)  

1367. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ithal hayvan, et ve et ürünlerine 
ödenen paralara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2892)  

1368. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, çiftçilere verilen mazot ve gübre 
desteklerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2893)  

1369. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında yapılan iş yeri 
denetimlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2896)  

1370. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, iş sağlığı ve güvenliği alanında 
yapılan denetimlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2897)  

1371. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kaçakçılıkla mücadelede kullanılan 
yöntemlere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2898)  

1372. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılındaki dış ticarete ilişkin 
Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2899)  

1373. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sistemden ihraç edilen tırlara ilişkin 
Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2900)   

1374. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yurt dışı kültür ve tanıtım 
müşavirliklerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2903)  
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1375. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2013 yılında Kahramanmaraş’a 
yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2904)  

1376. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, diş hekimi ihtiyacına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2905)  

1377. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tutuklu ve hükümlü çocuklara ilişkin 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2906)  

1378. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’da 2007-2012 yılları arasında dağıtılan 
kömürlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2909)  

1379. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’da ateşli silahlar vasıtasıyla meydana 
gelen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2910)  

1380. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, emniyet personelinin özlük haklarının 
iyileştirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2911)  

1381. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2915)  

1382. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlara ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2916)  

1383. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakan yardımcısına, görevlerine ve 
çalışmalarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2917)  

1384. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, yurt dışı gezilerine ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/2918)  

1385. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlıkça kiralanan taşınmazlara ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2919)  

1386. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, personelin Bakanlığa açtığı davalara ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2920)  

1387. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, saman ithaline ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2921)  

1388. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da yapılan asfaltlama çalışmalarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2922)  

1389. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki köylerin yol, köprü ve su sorununa 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2923)  

1390. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın geliştirilmesine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2924)  

1391. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın turizm ve spor kapasitesinin 
artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2925)  

1392. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki sanayi sitesinin eksiklerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2926)  

1393. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Ankara Adliyesinde hizmet veren icra 
dairelerinin başka bir binaya taşınmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2927)  

1394. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Ege Denizi’ndeki adaların Yunanistan tarafından 
işgal edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2928)  

1395. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Parlamentolararası dostluk gruplarına ve yabancı 
ülkeler ile ilişkilere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/3025) 

1396. -  Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu’nun, İsrail’in Suriye’ye yönelik hava 
saldırısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2930)  
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1397. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’daki yol çalışmalarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2931)  

1398. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta KÖYDES kapsamında yapılan asfaltlama 
çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2932)  

1399. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’da yapılan çeşitli yatırımlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2933)  

1400. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’a yapılan çeşitli yatırımlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2934)  

1401. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın köylerine yapılan yatırımlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2935)  

1402. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’ın köylerine yapılan yatırımlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2936)  

1403. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır Sanayi Sitesindeki sorunlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2937)  

1404. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars Sanayi Sitesindeki sorunlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2938)  

1405. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, dış ticaretle ilgili birimlerin Bakanlığa 
bağlanmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2939)  

1406. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, taşeron işçilerin mağduriyetine ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2941)  

1407. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, AB ülkelerine vize almada yaşanan 
sıkıntılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2942)  

1408. -   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, işsizlik ve kayıtdışı istihdam 
sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2946)  

1409. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, iş kazalarını önlemeye yönelik alınan 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2948)  

1410. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, esnaf ve sanatkarlara verilen 
teşviklere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2949)  

1411. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kamu hizmetlerinde özelleştirme ve 
taşeronlaşmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2950)  

1412. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Somali’de şehiriçi yolların durumu 
konusunda yapılan fizibilite çalışmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2951)  

1413. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, memur alımlarının azaldığı 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2952)  

1414. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, döner sermayeden elde edilen 
gelirlere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2953)  

1415. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kaçak göçmenlere ilişkin Gümrük ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2954)  

1416. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bakım ve rehabilitasyon merkezlerine 
ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2955)  

1417. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, uzman hekim sayısının yeterliliğine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2956)  

1418. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ebe ve hemşire sayısının yeterliliğine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2958)  
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1419. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, diyabet hastalığında görülen artışa 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2959)  

1420. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta işsizlik sigortası 
fonuna yapılan başvurulara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/2960)  

1421. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında yakalanan kaçak eşyaya 
ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2962)  

1422. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta İŞKUR’a yapılan 
başvurulara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2963)  

1423. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yaşlı vatandaşlara sağlanan desteklere 
ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2964)  

1424. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, son on yıldaki intihar vakalarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2965)  

1425. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’nın Kozan ilçesinin bir köyünün yol sorununa 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2966)  

1426. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, kamu kurum ve kuruluşlarındaki taşeronlaşmaya 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2967)  

1427. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, taşeron işçilerin örgütlenmesinin engellendiği 
iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2969)  

1428. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2970) 

1429. -   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Avrupa ülkelerindeki Hakimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu benzeri yapılanmalara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2972) 

1430. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2973)  

1431. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlıkta 2002-2013 yılları arasında işe 
başlatılan engelli sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/2974)  

1432. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık tarafından kiralan araçlara ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2975)  

1433. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık tarafından düzenlenen yurt dışı 
gezilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2976)  

1434. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakan yardımcısına, görevlerine ve 
çalışmalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2977)  

1435. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2978)  

1436. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002-2013 yılları arasında açılan davalara 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2979)  

1437. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlara ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2980)  

1438. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakan Yardımcısına, görevlerine ve 
çalışmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2981)  

1439. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık tarafından düzenlenen yurt dışı 
gezilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2982)  
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1440. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002-2013 yılları arasında Bakanlıkta 
istihdam edilen engellilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/2983)  

1441. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, özel güvenlik hizmetleriyle ilgili bir kanun 
tasarısı hazırlandığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2984)  

1442. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, kamu kurumlarında çalışan taşeron işçilere 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2985)  

1443. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Abdullah Öcalan’la görüşmek isteyen 
milletvekillerine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2986)  

1444. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’a onkoloji hastanesi yapılmasına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2988)  

1445. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki ebe ve hemşire sayısına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2989)  

1446. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta Devlet hastanelerinde özelleştirilen 
hizmetlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2990)  

1447. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta son 5 yılda verilen hayvancılık kredilerine 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2991)  

1448. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki çiftçi sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2992)  

1449. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2012 yılında ithal edilen samanın fiyatına ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2993)  

1450. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki küpeli hayvan sayısına ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2994)  

1451. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta tarihi bir 
hamamın restore edilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2995)  

1452. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Ahıska Türklerinin Ahıska bölgesine geri 
dönüşlerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2996)  

1453. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta telefon direği 
yenilenen ve yenilenecek köylere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2997)  

1454. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, taş kömürünün teşvik kapsamına 
alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2998)  

1455. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, taksici esnafına kesilen trafik 
cezalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2999)  

1456. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta su şebekesi 
yenilenen ve yenilenecek köylere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3000)  

1457. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, hastanelerde çok sayıda yabancı 
uyruklu hastanın tedavi gördüğü iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3001)  

1458. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Devlet hastanelerinde yatak sayısının 
yetersiz olduğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3002)  

1459. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta eğitim ile ilgili 
bazı verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3004)  

1460. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraşlı çiftçilerin 
borçlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından  sözlü soru önergesi (6/3005)  

1461. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’a hızlı tren 
yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3006)  
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1462. -  Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in, 2013 yılında yapılacak tarımsal 
desteklemelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3007)  

1463. -  Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in, Samsun’da sulama suyu fiyatlarının 
düşürülmesi talebine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3008)  

1464. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’daki soba zehirlenmelerine bağlı 
ölümlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3010)  

1465. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’da şiddete uğrayan sağlık çalışanlarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3011)  

1466. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, cadde mağazalarının kapanmasına 
karşı alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3012)  

1467. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, son on yıldır işlem yapılmayan banka 
mevduatlarının TMSF’ye aktarılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3014)  

1468. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ev tekstili üreticilerinin rekabet 
gücünün artırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3015)  

1469. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Engelsiz  Yaşam Merkezlerine ilişkin 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3017)  

1470. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, koruma ve bakım altında bulunan 
çocukların özel okullara yerleştirilmelerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/3018)  

1471. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yoksulluk nedeniyle destek sağlanan 
çocuklara ve ailelerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3019)  

1472. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, ulusal uyuşturucu eylem planına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3022) 

1473. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Türkiye’de ve Avrupa’daki en büyük 
cezaevlerine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/3023) 

1474. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2013 yılları arasında Türkiye’ye yasa dışı 
yollarla girmeye çalışan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3027)  

1475. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2011-2013 yılları arasında Türkiye üzerinden 
diğer ülkelere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan Suriye uyruklu kişilere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/3028)  

1476. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2013 yılları arasında meydana gelen deniz 
kazalarına ve kurallara uymayan gemilere kesilen cezalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3029)  

1477. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bayburt’taki köylerin kanalizasyon sorununa ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3031)  

1478. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, emniyet personelinin özlük haklarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3033)  

1479. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, il genel meclisi üyeleri ve emniyet personelinin 
özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3034)  

1480. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, il genel meclisi üyelerinin huzur haklarının 
artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3035)  

1481. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane’de köylerin yol ve su sorunlarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3036)  

1482. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bayburt’ta köylerin yol ve su sorunlarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3037)  
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1483. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane’de sanayi sitesinin eksikliklerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3038)  

1484. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bayburt’ta sanayi sitesinin eksikliklerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3039)  

1485. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, zeytin ağaçlarının korunmasına ve hayvan sayısının 
artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3040)  

1486. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, tarımdaki kota uygulamasına ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3041)  

1487. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bor madenciliği yapılan alanların çevreye etkilerine 
ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3042)  

1488. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’da teşvik süresinin uzatılmasına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3043)  

1489. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da teşvik süresinin uzatılmasına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3044)  

1490. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak, Muş ve Elazığ’da teşvik süresinin 
uzatılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3045)  

1491. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’ta teşvik süresinin 
uzatılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3046)  

1492. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane’de yol ve asfaltlama çalışmalarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3047)  

1493. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hakkâri ve Şanlıurfa’da teşvik süresinin 
uzatılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3048)  

1494. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yat imalatına ve karayolu taşımacılığına destek 
verilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3049)  

1495. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, deniz turizminde yaşanan sorunlara ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3050)  

1496. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Çin üretimi mallarla rekabete ilişkin Gümrük ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/3051)  

1497. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, astsubayların özlük haklarına ilişkin Milli Savunma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3052)  

1498. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, otoyol ve köprülerde kullanılan hızlı geçiş 
sistemi ile ilgili sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/3057)  

1499. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, otoyol ve köprülerde kullanılan hızlı geçiş 
sistemi ile ilgili verilere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3058)  

1500. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığın tanıtım giderlerine ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3059)   

1501. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, tadilat yapılan okullara ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3066)  

1502. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, ücretli öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3068)  

1503. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002-2013 yılları arasında Bakanlıkta işe 
başlatılan engellilere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3069)  
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1504. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002-2013 yılları itibarıyla Bakanlık ve 
personel arasındaki davalara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3070)  

1505. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık tarafından düzenlenen yurt dışı 
gezilerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3071)  

1506. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlara ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3072)  

1507. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3073)  

1508. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakan Yardımcısına, görevlerine ve 
çalışmalarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3074)  

1509. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığın tanıtım giderlerine ilişkin Avrupa 
Birliği Bakanından sözlü soru önergesi (6/3075)  

1510. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlıkta istihdam edilen engelli 
vatandaşlara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/3077)  

1511. -  İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, özelleştirme uygulamaları sonucunda 
başka kurumlara nakledilen personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/3080)  

1512. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yükseköğretim kurumlarında branşlar arasında geçiş 
imkanlarının artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3085)  

1513. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bayburt’ta ulaşım hizmetlerine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3086)  

1514. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’un Narman ilçesinde bir köyde telefon 
hizmetlerinin yetersizliğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/3087) 

1515. -  Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, AFAD tarafından Van depremi sürecinde yapılan 
ihalelere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/3088)  

1516. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’da kaçak olarak çalışan sıhhi 
tesisatçılara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3089)  

1517. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2013 yılları arasındaki doğal gaz sızıntısı 
vakalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3090)  

1518. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2013 yılları arasında Ankara’da 
gerçekleşen doğal gaz sızıntısı vakalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3091)  

1519. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2013 yılları arasında Ankara’da 
gerçekleşen otomobil hırsızlığı vakalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3092)  

1520. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2013 yılları arasında iletişim araçları 
vasıtasıyla gerçekleşen dolandırıcılık vakalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3093)  

1521. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2013 yılları arasında üniversitelerdeki 
gösteri ve protestolar nedeniyle gözaltına alınan öğrencilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/3094)  

1522. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2013 yılları arasında Ankara’daki intihar 
vakalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3095)  

1523. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2013 yılları arasında ihraç ve ithal edilen 
otomobil ve hafif ticari araçlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/3097)  
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1524. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2013 yılları arasında ruhsatlandırılan yerli 
ilaçlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3098)  

1525. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ili ve ilçelerinde yürütülen proje ve 
yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3099)  

1526. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’nın Kozan ilçesine bağlı bir köye asfalt 
yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3100)  

1527. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, ABD Ankara Büyükelçiliğine yapılan saldırı ile ilgili 
iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3101)  

1528. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’nın Sarıçam ilçesinde Suriyeli göçmenler için 
kurulan çadırlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3102)  

1529. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’da 5084 sayılı Kanun’un uygulamasının 
uzatılması talebine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3103)  

1530. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı, Van ve Batman’da 5084 sayılı Kanun’un 
uygulamasının uzatılması talebine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/3104)  

1531. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Devlet tiyatroları, turizm sektörü ve telif hakları 
alanındaki çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/3105)  

1532. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, tiyatro, opera ve bale alanındaki faaliyetler ile kazı ve 
restorasyon çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/3106)  

1533. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bakanlığın Dünya Bankasından kullandığı kredilere 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3111)  

1534. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde afet 
riski altındaki alanların dönüştürülmesi çalışmaları kapsamında Bakanlığa ait ve yıkılması gereken 
binalara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/3113)  

1535. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde afet 
riski altındaki alanların dönüştürülmesi çalışmaları kapsamında Bakanlığa ait ve yıkılması gereken 
binalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3114)  

1536. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, cezaevlerindeki hasta mahkumlara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3117) 

1537. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık hizmet binalarındaki yenileme 
çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3127)  

1538. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan 
atamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3128)  

1539. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, yetiştirme yurtlarındaki çocukların Bakanlık 
kadrolarında istihdam edilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3129)  

1540. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, engellilere yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3130)  

1541. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, engellilere yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3136)  

1542. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık hizmet binalarındaki yenileme 
çalışmalarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/3137)  

1543. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002-2012 yılları arasındaki suç oranlarına ve 
suçların nedenlerinin tespiti için yapılan çalışmalara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3138)  
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1544. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, internet altyapısına ve internet servis 
sağlayıcılarının reklam ve kampanyalarına yönelik denetimlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3139)  

1545. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3140)  

1546. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, meslek hastalıklarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3141)  

1547. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık tarafından hazırlanan kamu spotlarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3142)  

1548. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan 
atamalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3144)  

1549. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bağlı kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına 
yapılan atamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/3145)  

1550. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bağlı kurum ve kuruluşların istisnai 
kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi 
(6/3146)  

1551. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan 
atamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/3149)  

1552. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Mudanya Mütareke Binasının restorasyonuna 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/3150)  

1553. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan 
atamalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3151)  

1554. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002 yılından itibaren Bakanlıktaki istisnai 
kadrolara yapılan atamalara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/3152)  

1555. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Türkiye’nin Sudan’da tarım arazileri kiraladığı 
iddialarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3153)  

1556. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan 
atamalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından sözlü soru önergesi (6/3154)  

1557. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan 
atamalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/3155)  

1558. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan 
atamalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3157)  

1559. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan 
atamalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/3160)  

1560. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan 
atamalara ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/3162)  

1561. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan 
atamalara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3163)  

1562. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan 
atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3165)  

1563. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Başbakanlık istisnai kadrolarına yapılan 
atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3166)  

1564. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, indirimli satışlarla ilgili denetimlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3169)  
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1565. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Suriyeli mültecilere yönelik yardım 
ve harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3170)  

1566. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, emekli maaşlarına ve emekli maaş 
ödemesi karşılığında banka promosyonu ödenmemesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/3173)  

1567. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bankalarca alınan çeşitli masraflara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3174)  

1568. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kurulması planlanan bilim 
merkezlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/3175)  

1569. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, takograf cihazlarının onay işlemlerine 
ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/3176)  

1570. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ambalajlı mamullerin miktar tespitleri 
ile ilgili denetimlere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/3177)  

1571. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, TÜBİTAK tarafından verilen bireysel 
desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/3178)  

1572. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, akaryakıt ve LPG istasyonlarının 
denetimlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/3179)  

1573. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, eğitim müfredatının 
güncelleştirilmesi amacıyla TÜBİTAK ile birlikte yapılan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3180)  

1574. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, okullardaki serbest kıyafet 
uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3181)  

1575. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, süne zararlısıyla mücadele 
kapsamındaki çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3183)  

1576. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, gıda denetimlerine ve gıda 
mühendislerinin istihdamına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3184)  

1577. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, SRC belgelerinin gecikmesinden 
kaynaklanan mağduriyete ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/3185)  

1578. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tarihi köprülerin restorasyon 
çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3186)  

1579. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, esnaf ve sanatkarların prim ödeme 
gün sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3187)  

1580. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, TÜBİTAK tarafından geliştirilen 
balistik inceleme sisteminden faydalanılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3189)  

1581. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat ili ve ilçelerinde yayla turizmi alanında 
yapılan ve yapılacak faaliyetlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/3193)  

1582. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki kütüphane sayısı ve yıllık okuma 
istatistiklerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/3194)  

1583. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde bulunan 
türbelerin bakımına ve turizme açılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3195)  
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1584. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta yolu asfalt olmayan köylere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3196)  

1585. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat il genelinde evlere şebeke suyu verilmeyen 
köylere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3197)  

1586. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki köylerdeki kanalizasyon çalışmalarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3198)  

1587. -  Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Mersin’deki araç muayene istasyonlarına ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3202)  

1588. -  Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Mersin’deki köylerin yol sorununa ilişkin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3203)  

1589. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, özürlü memur seçme sınavına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3204)  

1590. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, illerin büyükşehir olması için gerekli kriterlere 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3205)  

1591. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı bazı köylerin yol 
sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3206)  

1592. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı bir köyün kırsal 
kalkınma kooperatifinin büyükbaş hayvan talebine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/3207)  

1593. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, emeklilerin maaşlarının artırılmasına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3210)  

1594. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002 yılından itibaren gerçekleştirilen temsil 
giderlerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3216)  

1595. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002 yılından itibaren gerçekleştirilen temsil 
giderlerine ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/3217)  

1596. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002 yılından itibaren gerçekleştirilen temsil 
giderlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3220)  

1597. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002 yılından itibaren gerçekleştirilen temsil 
giderlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/3221)  

1598. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002 yılından itibaren gerçekleştirilen temsil 
giderlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/3223)  

1599. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002 yılından itibaren gerçekleştirilen temsil 
giderlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3227)  

1600. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002 yılından itibaren gerçekleştirilen temsil 
giderlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3228)  

1601. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002 yılından itibaren gerçekleştirilen temsil 
giderlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/3229)  

1602. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002 yılından itibaren gerçekleştirilen temsil 
giderlerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/3230)  

1603. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002 yılından itibaren gerçekleştirilen temsil 
giderlerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanından sözlü soru önergesi (6/3232)  

1604. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002 yılından itibaren gerçekleştirilen temsil 
giderlerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/3233)  

1605. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002 yılından itibaren gerçekleştirilen temsil 
giderlerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/3234)  
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1606. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002 yılından itibaren gerçekleştirilen temsil 
giderlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3235)  

1607. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002 yılından itibaren gerçekleştirilen temsil 
giderlerine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/3236)  

1608. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, şehit ailelerine ikinci iş imkanı sağlanmasına 
yönelik yasal düzenlemenin uygulamasından kaynaklanan sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/3237)  

1609. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002 yılından itibaren gerçekleştirilen temsil 
giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3238)  

1610. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2012 yılında SGK tarafından gerçekleştirilen 
temsil harcamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3239)  

1611. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2013 yılları arasında Ankara’da zorunlu 
trafik sigortası eksikliği nedeniyle kesilen cezalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3240)  

1612. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2013 yılları arasında Ankara’da araç 
muayenesi eksikliği nedeniyle kesilen cezalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3241)  

1613. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2013 yılları arasında Ankara’da hatalı 
park nedeniyle kesilen cezalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3242)  

1614. -  Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Hatay’daki hastanelerin romatoloji uzmanı 
ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3243)  

1615. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık hizmet binalarındaki yenileme 
çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3245)  

1616. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlıktaki engelli personele yönelik 
çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3246)  

1617. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, nüfusu 2000’in altında olan belde 
belediyelerinin kapatılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3247)  

1618. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, öğretmenevlerinin denetlenmesine ve 
kapatılacağı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3249)  

1619. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, yasa dışı yollardan ülkemize fındık sokulduğu 
iddialarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3258)  

1620. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, pamuk ithalatına ve pamuk üreticilerinin 
desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3259)  

1621. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, yasa dışı yollardan ülkemize meyve sokulduğu 
iddialarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3260)  

1622. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, müzelerden ücretsiz yararlanılması ile ilgili 
çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/3262)  

1623. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2013 yılları arasında Ankara’da kredi kartı 
borcunu ödeyemeyen ve icra takibine uğrayan kişilere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali 
Babacan) sözlü soru önergesi (6/3263)  

1624. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2013 yılları arasında Ankara’da açılan ve 
kapanan iş yeri sayılarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/3264)  

1625. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2013 yıllarında su baskınları neticesinde 
zarar gören iş yerlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3266)  
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1626. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2013 yılları arasında Ankara’da yapılan 
yollara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3268)  

1627. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2013 yılları arasında Ankara’da yapılan, 
onarılan yollara ve asfalt katılım bedellerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3269)  

1628. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’ya ve Ankara’dan diğer illere yapılan 
göçe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3270)  

1629. -  İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, Almanya Başbakanı’nın Türkiye’deki dini 
topluluk temsilcileriyle yaptığı görüşmeye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3271) 

1630. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, şehit aileleri, harp ve vazife malulleri 
ile malul gazilere konut edindirme konusundaki çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/3276)  

1631. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, okul sütü projesinin peynir ve yoğurt 
gibi süt ürünleriyle desteklenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3277) 

1632. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, zorunlu trafik mali sorumluluk 
sigortasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3278)  

1633. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ülkemizde kurulan ve kapanan 
şirketlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3279)  

1634. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kadın istihdamı teşvik paketine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3280)  

1635. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, şehit aileleri, harp ve vazife malulleri 
ile malul gazilerin çocuklarının iş konusunda yaşadıkları mağduriyete ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/3281)  

1636. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, süs bitkisi ihracatı ve ithalatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3282)  

1637. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli aracı konusundaki yasal 
düzenlemeden engelli malullerinin de yararlanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/3283)  

1638. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 657 sayılı Devlet memurları 
Kanununda yapılması planlanan çalışmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3285) 

1639. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ülkemizdeki maden kazalarının sayısı 
ile bu kazalarda hayatını kaybeden ve yaralanan madencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/3286)  

1640. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, KİT’lerde çalışan personel sayısında 
ortaya çıkan azalmanın sebeplerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3287)  

1641. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sigortasız çalışmayı önleme 
konusundaki çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3288) 

1642. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, harp ve vazife malullerinin artez ve 
protez konusundaki taleplerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3289) 

1643. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, banka şubesi ve PTT aracılığıyla 
emeklilere yapılan maaş ödemelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3290) 

1644. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, girişimci ve yenilikçi üniversitelerin 
arasında Devlet Üniversitelerinin yer almayışının sebeplerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/3291)  

1645. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, e-haciz uygulamasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3292)  
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1646. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, süneye karşı mücadeleye ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3293) 

1647. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, hayvan ihracatına ilişkin Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3294)  

1648. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2011-2012 yıllarında narenciye 
üretimi ve ihracatına ilişkin  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3295) 

1649. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, uygulanan tarım politikalarına ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3296)  

1650. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bal üretimine ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3297)  

1651. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında yapılan yağlı tohum 
ihracatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3298)  

1652. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kamudaki sözleşmeli personel 
sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3299) 

1653. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ülkemizdeki sosyal güvenlik 
sistemine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3300)  

1654. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Devlet ve üniversite hastanelerindeki 
hekim açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3301)  

1655. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Fatih Projesine TÜBİTAK tarafından 
sağlanan desteğe ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/3303) 

1656. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, saman ithalatına yönelik desteklere ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3306)  

1657. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’a bağlı bir köyün hayvancılık destekleri ile 
ilgili taleplerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3307) 

1658. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’a bağlı bir köyün hayvancılık destekleri ile 
ilgili taleplerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3308)  

1659. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’a bağlı bir köyün hayvancılık destekleri ile 
ilgili taleplerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3309)  

1660. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’a bağlı bir köyün hayvancılık destekleri ile 
ilgili taleplerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3310)   

1661. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’a bağlı bir köyün hayvancılık destekleri ile 
ilgili taleplerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3311)  

1662. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’a bağlı bir köyün hayvancılık destekleri ile 
ilgili taleplerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3312)  

1663. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bölgedeki tarım ve hayvancılığın geliştirilmesiyle 
ilgili yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3313)  

1664. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Susuz ilçesindeki bir kooperatifin bazı 
taleplerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3314)  

1665. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ilindeki bir kooperatifin bazı taleplerine ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3315)  

1666. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ilindeki bir kooperatifin bazı taleplerine ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3316)  

1667. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ilindeki bir kooperatifin bazı taleplerine ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3317)   
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1668. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Sarıkamış ilçesinde bir kooperatifin 
damızlık sığır talebine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3318)  

1669. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, saman ithal eden firmalara destek verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3319)  

1670. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’taki bir minibüsçüler kooperatifiyle ilgili bazı 
iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3320)  

1671. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı köylerin bazı 
sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3321)  

1672. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı köylerin bazı 
sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3322)  

1673. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı köylerin bazı 
sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3323)  

1674. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı köylerin bazı 
sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3324)  

1675. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı köylerin bazı 
sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3325)  

1676. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kız çocuklarının eğitimine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3328)  

1677. -  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, yüksek teknolojili sektörlerin imalat 
sanayiindeki payına ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/3329)  

1678. -  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, yüksek teknolojili sektörlerin imalat 
sanayiindeki payına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/3330) 

1679. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kamu kurumlarınca açılan sınavlara ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3332)  

1680. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Batman’da KOSGEB tarafından 
kullandırılan kredilere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/3334)  

1681. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elektronik Tebligat Yönetmeliğine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3336)  

1682. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 2002 yılından günümüze kadar terör örgütleri 
tarafından kaçırılan devlet memurlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3337)  

1683. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, köy korucusu alımına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/3338)  

1684. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Suriyeli mültecilerin fuhuşa zorlandıkları 
iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3339)  

1685. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne 
tahsis edilen kadrolar ve ödeneklere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/3340)  

1686. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yeşil kart sahiplerinin sayısına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3341)  

1687. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ili ve çevresinde görülen şap hastalığına ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3343)  

1688. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, adalet hizmetleri sınıfı personelinin özlük haklarına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/3344)  
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1689. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman, Muş ve Şırnak illerindeki sigorta 
bedellerinin yüksekliğine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi 
(6/3345)  

1690. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, madencilik sektöründeki çalışma şartlarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3346)  

1691. -  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Türkiye-Yunanistan arasındaki kıta sahanlığı 
sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3347)  

1692. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’da tüberküloz teşhisi konulan hastalara 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3349)  

1693. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2013 yılları arasında Ankara’da 
kundaklanan araçlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3350)  

1694. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2013 yılları arasında Ankara’da meydana 
gelen yangınlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3351)  

1695. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2013 yılları arasında Ankara’da at eti 
satışının tespitine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3352)  

1696. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ili Kozan ilçesine bağlı bir köyün yol 
sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3356)  

1697. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 2011-2012 yılları arasında TSK’dan istifa eden 
uzman erbaşlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3357)  

1698. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, asgari ücretteki kesintilere ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3358)  

1699. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 2013 yılında ülkemizin ithalatındaki artışa ilişkin 
Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/3359)  

1700. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Ege Denizindeki ihtilaflı adalara Yunan bayrağı 
çekilmesine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3361)  

1701. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta et kombinası ve süt sığırcılığı kooperatifi 
ihtiyacına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3362)  

1702. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta yem bitkilerinin denetimi ve 
desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3363)  

1703. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yem fabrikalarının çiftçilerden mısır, yemlik, 
buğday, arpa vb. ürünleri ucuza alıp hayvan sahiplerine yüksek fiyattan sattıkları iddialarına ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3364)  

1704. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, gıda işletmelerinin denetimine ilişkin Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3365)  

1705. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, gıda denetimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3366)  

1706. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yumurta sektörüne ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3367)  

1707. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, süt, yoğurt, peynir ve yağ üretimindeki bazı 
iddialara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3368)  

1708. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hopa’da at ve saman ithalatına ilişkin Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3369)  

1709. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da hayatlarını kaybeden iki vatandaşla 
ilgili prim borçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3372)  
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1710. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta 5084 sayılı Kanunun uygulamasının üç yıl 
daha uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3373)  

1711. -  İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, 2002-2013 yılları arasında çocuk suçluların 
ve suça maruz kalan çocukların sayısına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/3375)  

1712. -  İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, şirketler tarafından vatandaşlara gönderilen 
kısa mesajlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3376)  

1713. -  İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, İstanbul İl Özel İdaresi bünyesinde çalışan 
sağlık personeline ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3377)  

1714. -  İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 1/5000 
ölçekli planına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3378)  

1715. -  İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, İstanbul’daki devlet okullarında görülen 
temizlik hizmetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3379)  

1716. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı davaların safahatına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/3380)  

1717. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir ilaç şirketinde çalışan personelin suç ihbarına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/3381)  

1718. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane, Bayburt, Ağrı ve Iğdır İŞKUR 
müdürlüklerinin kadro ve bütçelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/3382)  

1719. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 2002-2012 yılları arasında yapılan 
özelleştirmelerden etkilenen işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/3383)  

1720. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu bir komutan 
hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3384)  

1721. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, polislerin özlük haklarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3385)  

1722. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, dershanelerin kapatılması iddialarına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3386)  

1723. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, İstanbul’da bir lisede görevli öğretmenle ilgili bazı 
iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3387)  

1724. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, KOSGEB tarafından Şırnak, Muş ve Hakkâri 
illerinde sağlanan kredilere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3389)  

1725. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hakkâri ve Diyarbakır illerindeki sigorta 
ücretlerinin yüksekliğine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi 
(6/3390)  

1726. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır, Ağrı, Gümüşhane ve Bayburt illerindeki 
Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/3392) 

1727. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan ili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfının yardımlarından yararlanan bazı vatandaşların borçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/3395)  

1728. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yaşlı, özürlü ve hastalara verilen paranın 
yetersizliğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3396)  
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1729. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Manisa ve Kilis’te dağıtılan sütlerden zehirlenen 
öğrencilere ve alınan tedbirlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3397)  

1730. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ülkemizde et satışı yapılan yerlerde RFID 
izlenebilirlik sisteminin kullanımına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/3398)  

1731. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Çin Halk Cumhuriyetine vizesiz girişlere ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3399)  

1732. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, hayvansal ilaç ve kimyasal kalıntıları ile antibiyotik 
kullanımına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3401)  

1733. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, AB’nin basın özgürlüğü ve uzun tutukluluk süreleri 
konusundaki görüşlerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanından sözlü soru önergesi (6/3405)  

1734. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Pardus Projesi ile akıllı tahtalar ve tablet alımı ile 
ilgili iddialara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/3406)  

1735. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, okullardaki bilişim dersinin kaldırılmasına ve başka 
derslere giren bilişim ve teknoloji öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3407)  

1736. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Helal Gıda Belgesi olan ve veren firmalara ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3410)  

1737. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, sosyal güvenlik primlerindeki katkı payına ve 
ustalık belgesine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/3411)  

1738. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 2012 yılında tarım ve hayvancılık sektöründe 
yapılan ithalata ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3412)  

1739. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 2012 yılında yapılan su ürünleri denetimlerine 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3414)  

1740. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Marmara Denizinin kirliliği ile kirlilikten etkilenen 
balıkların insan sağlığına etkilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/3415)  

1741. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, hızlı trenlerle ilgili çalışmalara ilişkin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3416) 

1742. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık hizmet binalarındaki yenileme 
çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3424)  

1743. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, hastalara kan tedarikine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3426)  

1744. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, aile hekimliğine ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/3427)  

1745. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan 
uzman ve pratisyen hekim sayılarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3429)  

1746. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, hac kontenjanına ve umre başvurularına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3431)  

1747. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, gemi hastane modelinin hayata geçirileceği 
iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3432)  

1748. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, yurt dışı gezilerine ilişkin Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/3434)  

1749. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002-2013 yılları arasında yapılan tanıtım 
faaliyeti giderlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/3435)  
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1750. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002-2013 yılları arasında özel şahıslardan 
kiralanan araçlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/3436)  

1751. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakan Yardımcısına ilişkin Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/3437)  

1752. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002-2013 yılları arasında özel şahıslardan 
kiralanan taşınmazlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/3438)  

1753. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, engellilerin istihdamına ilişkin Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/3439)  

1754. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık ve personel arasındaki davalara 
ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/3440)  

1755. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Ankara ili Çamlıdere ilçesindeki adliyenin 
kapatılmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/3441)  

1756. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Çamlıdere ilçesi Halk Bankası şubesinin 
kapatılmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/3442)  

1757. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Çamlıdere ilçesinin su sorununa ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3443)  

1758. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Türk Telekom’un Ankara Çamlıdere şubesinin 
kapatılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3444)  

1759. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin 
Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/3445)  

1760. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, ODTÜ’nün bütçesine ve öğretim üyesi atamalarına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3446)  

1761. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, iki ilde içki satış ve içiminin yasaklandığı 
iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3447)  

1762. -  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Kadıköy-Kartal metrosundaki bazı sorunlara ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3448) 

1763. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Göle ilçesinin bazı sorunlarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3449)  

1764. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kanatlı hayvan sektörüne ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3450)  

1765. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, taşeron işçilerin özlük haklarına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3452)  

1766. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, işlenmiş sütteki fiyat artışına ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3453)  

1767. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yurt dışındaki eğitim imkanlarına ve yurt içindeki 
üniversitelerin fakülte sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3458)  

1768. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bakanlık yönetici kadrolarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3459)  

1769. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, denizlere dökülen balıklara ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3461)  

1770. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, fabrika yemlerinin fiyatlarına ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3462)  

1771. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da çağrı merkezi kurulması talebine ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3463)  
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1772. - Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, turistlere yönelik şiddete ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3468)  

1773. - Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, yükseköğretim kurumlarındaki kayıtlara ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3470)  

1774. - Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kadına karşı şiddet vakalarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3471)  

1775. - Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2013 yılları arasında tarım alanlarında 
meydana gelen böcek istilalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3473)  

1776. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Ankara’nın Çamlıdere ilçesindeki tarım kredi 
kooperatifinin kapatılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3475)  

1777. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Ankara ili Çamlıdere ilçesindeki hastanenin 
kapatılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3476)  

1778. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, özel şahıslardan kiralanan araçlara ilişkin 
Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/3480)  

1779. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık binalarında yapılan dış cephe ve iç 
mekân yenilemelerine ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/3481)  

1780. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık ve personel arasındaki davalara 
ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/3482)  

1781. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, özel şahıslardan kiralanan taşınmazlara ilişkin 
Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/3484)  

1782. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, yurt dışı gezilerine ilişkin Ekonomi 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3485)  

1783. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, tanıtım faaliyeti giderlerine ilişkin Ekonomi 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3486)  

1784. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, engelli istihdamına ilişkin Ekonomi 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3487)  

1785. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakan Yardımcısına ilişkin Ekonomi 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3488)  

1786. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2010-2013 yıllarındaki tarımsal destek 
miktarlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3493)  

1787. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, terörle mücadele kapsamındaki çalışmalara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3494)  

1788. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, TRT’nin yayın yaptığı bölgelere ilişkin 
Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/3496)  

1789. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Ağrı, Iğdır illeri, ilçeleri ve köylerinin yol, 
bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3497)  

1790. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak, Batman, Van illeri, ilçeleri ve köylerinin yol 
bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3498)  

1791. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan ili, ilçeleri ve köy yollarının bakım ve 
onarım çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3499)  

1792. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı il, ilçe ve köylerdeki su boruları ve su 
depolarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3500)  
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1793. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa illeri, ilçeleri ve 
köylerindeki yol bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3501)  

1794. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ, Batman Hakkari illeri, ilçeleri ve 
köylerindeki yol bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3502)  

1795. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum, Gümüşhane, Bayburt illeri, ilçeleri ve 
köylerindeki yol bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3503)  

1796. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı il, ilçe ve köylerdeki su boruları ve su 
depolarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3504)  

1797. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Merkez ve ilçeleri ile köylerinin su 
depolarının bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3505) 

1798. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Posof Devlet Hastanesinde kurulan diyaliz 
ünitesinin eksikliklerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3507)  

1799. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da bilgisayar tabanlı bir değerlendirme testi 
ve psikoteknik tedavi merkezi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3508)  

1800. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Posof ilçesindeki Devlet Hastanesinde 
yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3509)  

1801. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, çiğ süt üreticilerine ilişkin Gümrük ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3515)  

1802. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Çıldır ilçesindeki Şeytan Kalesinin yol 
ve aydınlatma sorununa ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/3516) 

1803. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, eğitim sistemi ve öğretmenlerin özlük haklarına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3517)  

1804. - İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, İstanbul Davutpaşa’da bir atölyede meydana gelen 
patlamada hayatını kaybedenlere ödenen tazminatlara ve açılan idari soruşturmalara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3519) 

1805. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bankalar tarafından başlatılan ziynet 
altın satışına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3520)  

1806. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, firmalar tarafından kullanılan 
hologram etiketlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3523)  

1807. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tarım sektöründe kullanılan banka 
kredilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3527)  

1808. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kamu kurumlarının bazı kadrolara 
yönelik alımlarda farklı uygulamalarda bulunmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/3528)  

1809. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kamu kurum ve kuruluşlarındaki 
üniversite mezunu işçilerin memur kadrolarına atanmaları ile ilgili çalışmalara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/3529)  

1810. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, okul kıyafeti üreticilerinin serbest 
kıyafet uygulamasından kaynaklanan mağduriyetine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/3530)  
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1811. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, öğretmenlerin eş durumu, sağlık özrü 
ve öğrenim özrü tayinleriyle ilgili sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3531)  

1812. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bakliyat üretimindeki düşüşe ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3532)  

1813. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bitkisel üretimden kaynaklanan değere 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3533)  

1814. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tarım ürünlerinin satış fiyatlarında 
aracılardan kaynaklanan artışlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3534)  

1815. - Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2013 yılları arasında organ bağışında 
bulunan vatandaşlara ve organ nakli yapılan hastalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3535)  

1816. - Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’da diyaliz tedavisi gören hastalara ve 
2007-2013 yılları arasında Ankara’da yapılan böbrek nakillerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/3536)  

1817. - Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2013 yılları arasında egzoz emisyon 
ölçümü yaptırılmaması nedeniyle kesilen cezalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3537)  

1818. - Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kapalı alanlarda sigara içilmesine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3538)  

1819. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van’ın Erciş ilçesinde bir arazide bulunan küçük ve 
büyük baş hayvan kafalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3542)  

1820. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatın 
uygulamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3543)  

1821. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu Anadolu Bölgesindeki üniversitelerde okuyan 
ve yurt dışına dil okulu için gitmek isteyen öğrencilere yönelik teşviklere ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3546)  

1822. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesindeki yaşlılara yönelik 
sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3547)  

1823. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki işportacıların sorunlarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3549)  

1824. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’nın Kozan ilçesindeki bir köyün yol sorununa 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3550)  

1825. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerinde dağ turizminin geliştirilmesine 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/3553)  

1826. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, turizmin ülkenin genelinde geliştirilmesine ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/3554)  

1827. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’da fırtına ve aşırı yağışlar nedeniyle zarar 
gören çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3555)  

1828. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerinde yürütülen projelere ilişkin 
Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/3556)  
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1829. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen 
denetimlere ve kesilen idari para cezalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/3558)  

1830. - Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Muğla’daki taşeron firmalara ve bunların 
çalışanlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3559)  

1831. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Milli Savunma Bakanlığına bağlı işlerde çalışan 
sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi çalışmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3560)  

1832. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, işlerine son verilen bazı personelin hakkındaki 
mahkeme kararının uygulanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3561)  

1833. - Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk’ün, İller Bankası Yönetim Kurulu üyeleri ile Bankaya 
yapılacak genel müdür atamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3562)  

1834. - Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk’ün, İller Bankasıyla ilgili bir yönetmelik ile bu 
yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3563)  

1835. - Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk’ün, İller Bankası Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin 
Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/3564)  

1836. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, askeri okullardan atılan veya kendi isteğiyle 
ayrılanların ödedikleri tazminatlara ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/3565)  

1837. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, ceza infaz kurumlarında çalışan personelin özlük 
haklarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/3570)  

1838. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bilgisayar öğretmeni kadrolarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3572)  

1839. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Teknik Eğitim Fakültesi mezunlarının formasyon 
eğitimi alarak öğretmen olabilmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3573)  

1840. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Kırım Kongo Kanamalı Hastalığına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3574) 

1841. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, basında yer alan bir habere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/3575)  

1842. - Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Şanlıurfa’da bir okulda yaşanan trafo sorununa 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3576)  

1843. - Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Barış ve Demokrasi Partisinin Diyarbakır’daki 
Nevruz kutlamalarının güvenliğinin sağlanmasındaki rolüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/3577)  

1844. - Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bingöl’ün içme suyu sorununa ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3578)  

1845. - Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’da Yunus Emre Halk Çarşısında 
meydana gelen yangından zarar gören esnafa yönelik yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/3579)  

1846. - Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2010-2013 yılları arasında Ankara’da MOBESE 
kameraları vasıtasıyla trafik kurallarının ihlalinin tespit edilmesinden sonra kesilen trafik cezalarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3580)  

1847. - Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’daki MOBESE kamerası sayısına ve 
2010-2013 yılları arasında MOBESE kameraları ile tespit edilen asayiş suçlarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3581)  
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1848. - Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2013 yılları arasında Ankara’daki işsizlik 
sigortası başvurularına ve bağlanan aylıklara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/3582)  

1849. - Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2013 yılları arasında Türkiye İş Kurumuna 
yapılan başvurulara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3583)  

1850. - Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’daki huzurevlerinde bakılmakta olan 
vatandaşlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3584)  

1851. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, çeşitli alanlarda basılan kitaplara uygulanan katma 
değer vergisi oranına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/3585)  

1852. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yatılı bölge okulları ile ilgili bazı verilere ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3586)  

1853. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, halka arz işlemleri ile küçük yatırımcıların borsaya 
katılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi 
(6/3588)  

1854. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, süt-yem paritesine ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3590)  

1855. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van’ın Erciş ilçesinde bulunan at kafalarına ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3591)  

1856. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Ardahan’da kaz yetiştiriciliğinin teşvik 
edilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3592)  

1857. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, süt sığırcılığı projesi kapsamında tahsis edilen 
hayvanlarla ilgili ödemelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3593)  

1858. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, İzlanda’da yaşanan volkanik patlamalardan sonra bu 
ülkeden ithal edilen balıklara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3594)  

1859. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Türkiye’deki çeltik üretimine ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3595)  

1860. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, açıktan atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3596)  

1861. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, hazır giyim sektöründeki iflaslara ilişkin Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/3597)  

1862. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 2009 yılından günümüze kadar yapılan iflasın 
ertelenmesi başvurularına ve alınan kararlara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/3598)  

1863. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, konut kredilerinde yeniden yapılandırma 
uygulamasından yararlanılmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi 
(6/3599) 

1864. - Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, yabancı uyruklu kişilerle ilgili çeşitli verilere 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3603)  

1865. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, sıtma hastalığı ile ilgili verilere ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3605)  

1866. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, serbest kıyafet uygulaması yapılan okullara ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3606)  

1867. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlere yönelik 
sınavlarla ilgili verileri ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3607)  
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1868. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonunun 
gelirlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3608)  

1869. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bakanlıklardaki memur sayısı ile yurt dışında 
görevlendirilen memur sayısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3609)  

1870. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat ve Diyarbakır’daki ailelere yönelik sosyal 
destek projelerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3610)  

1871. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, huzurevleri ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3611)  

1872. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bazı illerdeki verilere yönelik gelir getirici projelere 
ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3612)  

1873. - Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, motorlu araçlarla ilgili çeşitli verilere ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3615)  

1874. - Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2013 yılları arasında Ankara genelinde 
çalışma izni verilen ve kaçak olarak çalışan yabancı uyruklu kişilere ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3617)  

1875. - Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2013 yılları arasında Ankara’da işten 
ayrılan kadınlar ve kıdem tazminatlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/3618)  

1876. - Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2013 yılları arasındaki evlilik ve 
boşanmalarla ilgili verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3619)  

1877. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, turizm sektörü ile bağlantılı olarak gıda güvenliği 
denetimlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/3621)  

1878. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars tren garı ile ilgili bazı hususlara ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3622)  

1879. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Başbakanlık tarafından çıkartılan gizli 
yönetmeliklere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3623)  

1880. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Muş’un Hasköy ilçesindeki bir karakolda intihar 
ettiği iddia edilen bir vatandaşa ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/3624)  

1881. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Akyaka ilçesindeki bir caminin büyütülmesi 
için arazi tahsisine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Emrullah İşler) sözlü soru önergesi (6/3625)  

1882. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, çeşitli sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/3626)  

1883. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Çıldır ilçesine bağlı bir köyde yaşayan 
bir vatandaşın ev sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3627) 

1884. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Akil Adamlar Heyetine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/3628)  

1885. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Kızılay’ın bir ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/3629)  

1886. - Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, hekimlerin serbest çalışmalarına yönelik düzenleme 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3630)  

1887. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’da yaşanan sel felaketi nedeniyle balık 
çiftliklerinin gördüğü zararlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3632)  

1888. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, asbestli içme suyu borularının değiştirilmesine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3633)  
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1889. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ankara-İzmir arası çalışan Karasu treninin 
kaldırılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3634)  

1890. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, asker intiharlarının önlenmesine ilişkin Milli 
Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/3635)  

1891. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, maden aramaları kapsamında çevreye verilen 
zararların önlenmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3636)  

1892. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı illerinde ATM’lerin 
sayısının artırılmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/3637)  

1893. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı illerindeki ağız ve diş 
sağlığı merkezlerindeki diş hekimi açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3638)  

1894. - Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, 2013 yılı itibarıyla cezaevinde bulunan engelli 
sayısına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/3639)  

1895. - Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, 2002-2013 yılları arasında cezaevinde yaşamını 
yitiren hasta tutuklu sayısına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/3640)  

1896. - Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Hazzo Kalesi ile ilgili çalışmalara ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/3641)  

1897. - Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Batman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde yaşanan 
hekim açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3642)  

1898. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum illerinde 
ATM’lerin sayısının artırılmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi 
(6/3643)  

1899. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt illerindeki ağız ve diş 
sağlığı merkezlerindeki diş hekimi açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3644)  

1900. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum illerindeki su 
boruları ile su depolarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3645) 

1901. - Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Osmaniye’nin Düziçi ilçesindeki bir 
köy okulunun onarım ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3654) 

1902. - Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapılmasına 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3656) 

1903. - Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2013 yılları arasında kuduz teşhisi konulan 
sokak hayvanlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3657) 

1904. - Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, AIDS ile ilgili verilere ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/3659) 

1905. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Çekerek-Zile yolunda bir mevkie tünel yapılmasına 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3660) 

1906. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, çiftçi destek primlerinde Ziraat Bankasınca kesinti 
yapılıp yapılmadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3661) 

1907. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Bakanlığa bağlı kurumlarda kurum yazısının başında 
yer alan Türkiye Cumhuriyeti ibaresinin kaldırıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/3662) 

1908. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, doktor açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/3664) 

1909. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya bağlı mahallelerin yol, ulaşım ve temizlik 
sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3665) 



7 _  SÖZLÜ SORULAR   

53 ÜNCÜ  BİRLEŞİM 

 
– 97 –

1910. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Nevruz kutlamaları sırasında kullanılan yasa dışı 
propaganda malzemeleri ile ilgili yapılan işlemlere ve Fransa’da öldürülen terör örgütü mensubu üç 
kadının cenaze törenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3666) 

1911. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, narenciye üreticilerine yönelik teşviklere ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3667) 

1912. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, baklagil ithalatından kaynaklanan sorunlara ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3668) 

1913. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki bir tatil kampının 
kapatılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3669) 

1914. - Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, Akil İnsanlar Heyetinin çalışmaları için ödenek ayrılıp 
ayrılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3670) 

1915. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin intibak 
düzenlemeleri kapsamına alınmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/3671) 

1916. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da yeşil kart verilmesi için öngörülen 
kriterlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3672) 

1917. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Ağrı ve Iğdır’da kamu ve özel sektörde 
istihdam edilen engellilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3673) 

1918. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da kamu ve özel sektörde istihdam edilen 
engellilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3674) 

1919. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da yapılan suni bal kontrolüne, bal 
üretiminin artırılması için yapılan çalışmalara ve tarım sigortası yaptıranlara ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3675) 

1920. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, sağlıklı gıda ile tavuk ve yumurta üretimiyle ilgili 
çeşitli konulara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3676) 

1921. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, un fabrikalarının denetimine ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3677) 

1922. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da su ürünleri yetiştiriciliğinin teşvik 
edilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3678) 

1923. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, devlet üretim çiftlikleri ile ilgili çeşitli hususlara 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3679) 

1924. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kuş gribi ile ilgili alınan önlemlere ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3680) 

1925. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da son üç yıl içinde banka ve kooperatif 
borçlarını ödeyemedikleri için haklarında icra takibi yapılan borçlulara ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/3685) 

1926. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Ağrı ve Iğdır’da son üç yıl içinde banka ve 
kooperatif borçlarını ödeyemedikleri için icra takibi yapılan borçlulara ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/3686) 

1927. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, terör örgütü üyeliği suçlamasıyla mahkum olan 
öğrencilere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/3687) 

1928. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, pirinç ithalatı ile ilgili çeşitli konulara ilişkin 
Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/3689) 
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1929. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kürk ithalatına ilişkin Gümrük ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3691) 

1930. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ticaret ve Aktaş 
Sınır Kapısına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/3693) 

1931. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’ta psikoteknik tedavi 
merkezi açılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3694) 

1932. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, taklit ürün piyasası ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin 
Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/3695) 

1933. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak, Bitlis ve Hakkâri’de psikoteknik tedavi 
merkezi açılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3696) 

1934. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yeni sağlık liseleri açılmasına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3697) 

1935. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ekonomik büyümenin çeşitli kalemleri ile ilgili 
oranlara ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/3698) 

1936. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır, Ağrı, Erzurum, Gümüşhane ve 
Bayburt’taki sağlık meslek liselerinin makine ve teçhizat ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/3699) 

1937. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak, Batman ve Hakkâri’deki sağlık meslek 
liselerinin makine ve teçhizat ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3701) 

1938. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Sağlık Meslek Lisesinin makine ve teçhizat 
ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3702) 

1939. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, sanayi tesislerinin emisyon yayımı denetimlerine 
ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3703) 

1940. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Sağlık Meslek Lisesinin ihtiyaçlarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3704) 

1941. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van’daki depremde evsiz kalan gazetecilere konut 
tahsisine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/3705) 

1942. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, iş yeri hekimliği uygulaması için yeteri kadar doktor 
olmamasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3706) 

1943. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’nın Tutak ilçesindeki bir vatandaşın su 
sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3707) 

1944. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, soba ve gaz kaçağı konusunda alınan önlemler ile 
doğal gaz firmalarının denetlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3708) 

1945. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, köy bekçilerinin sosyal ve özlük haklarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3709) 

1946. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’un Çamlıyamaç ilçesindeki bir tarihi eserin 
korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/3710) 

1947. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yeni turizm meslek liseleri açılmasına ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/3712) 

1948. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, uluslararası tren bağlantı yollarının bir bölümünün 
Ağrı üzerinden inşa edilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/3713) 

1949. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, karşılıksız çekle ilgili alınan önlemlere ilişkin 
Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/3716) 
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1950. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, basın ataşelerine ilişkin Başbakan Yardımcısından 
(Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/3719) 

1951. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman, Şırnak, Hakkâri, Malatya ve Elazığ’daki 
okulların müzik aleti ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3720) 

1952. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Bakanlık kuruluşlarına sigara bırakmak için yapılan 
müracaatlara ve tedavi edilen kişilere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3723) 

1953. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, AMATEM’lerin faaliyetlerine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3724) 

1954. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, kanser tedavisinde kullanılan ilaçların ithaline ve 
ithal ilaçlar için yapılan ödemelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3725) 

1955. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3726) 

1956. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, AMATEM’lerde çalışan psikiyatrist ve psikolog 
sayılarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3727) 

1957. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, KÖYDES kapsamında Tokat’a yapılan yatırımlara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3728) 

1958. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ın Erbaa ilçesindeki Tanoba yoluna ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3729) 

1959. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ın Almus ilçesindeki Çevreli yoluna ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3730) 

1960. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, silah bulundurma ve taşıma ruhsatlarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3731) 

1961. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ın Niksar ilçesindeki bir köprü ve yolun 
yapım çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3732) 

1962. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta ürün sigortası yaptıran çiftçilere ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3733) 

1963. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, hayvancılık kredisi kullanan ve aldığı krediyi 
ödeyemeyen hayvan üreticilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3734) 

1964. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, GDO’lu olduğu tespit edilen ithal ürünlere ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3735) 

1965. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, yurt dışındaki öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3736) 

1966. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, özel sağlık meslek liselerinin sayısına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3737) 

1967. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, SRC belgelerinin tamamlanmasındaki sürenin 
uzunluğundan dolayı mağduriyet yaşayan vatandaşlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3738) 

1968. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ın Erbaa ilçesindeki bir kasabanın yol 
sorununa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3739) 

1969. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ın Niksar ilçesindeki Organize Sanayi 
Bölgesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/3740) 

1970. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, projelerine destek verilen belediyeler ile destek 
miktarlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/3741) 
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1971. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Suriyeli sığınmacılara ve sığınmacılar için yapılan 
harcamalara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3743) 

1972. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, yurt dışındaki din görevlilerinin sayısına ilişkin 
Başbakan Yardımcısından (Emrullah İşler) sözlü soru önergesi (6/3744) 

1973. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’daki hayvan hastalıklarına ve 
besicilerin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3746) 

1974. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak, Batman ve Hakkâri’deki Bakanlık 
çalışanlarına ve çalışanlar arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/3748) 

1975. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’daki Bakanlık çalışanlarına ve 
çalışanlar arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3750) 

1976. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da kesilen trafik cezalarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3751) 

1977. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki hayvan hastalıklarına ve besicilerin 
sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3754) 

1978. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, vekil ve sözleşmeli öğretmenler ile öğretmen açığına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3755) 

1979. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, tütün ithalatına ve tütün üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3756) 

1980. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yaşlılık maaşı alan vatandaşların mevzuat 
değişikliğinden kaynaklanan sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/3758) 

1981. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin 
Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/3760) 

1982. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3761) 

1983. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3762) 

1984. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/3764) 

1985. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/3765) 

1986. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin 
Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/3766) 

1987. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3767) 

1988. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bağ-kur primlerini ödemekte zorlanan esnafın 
sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3768) 

1989. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3770) 

1990. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’daki sözleşmeli öğretmenlere ve 
öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3772) 

1991. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, belediyelerdeki iç denetçilere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3773) 
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1992. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ihraç edilen ürünlerin üretim aşamasındaki 
denetimleri ile bu ürünlerin tarım sigortası kapsamında olup olmadığına ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3774) 

1993. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da Ziraat Bankasına olan kredi borcu 
nedeniyle icra yoluyla el konulan taşınır ve taşınmaz mallara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali 
Babacan) sözlü soru önergesi (6/3775) 

1994. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Ağrı ve Iğdır’da Ziraat Bankasına olan kredi 
borcu nedeniyle icra yoluyla el konulan taşınır ve taşınmaz mallara ilişkin Başbakan Yardımcısından 
(Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/3776) 

1995. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’ta Ziraat 
Bankasına olan kredi borcu nedeniyle icra yoluyla el konulan taşınır ve taşınmaz mallara ilişkin 
Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/3777) 

1996. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ, Van, Batman, Hakkâri, Muş ve Şırnak’ta 
Ziraat Bankasına olan kredi borcu nedeniyle icra yoluyla el konulan taşınır ve taşınmaz mallara ilişkin 
Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/3778) 

1997. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3779) 

1998. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3780) 

1999. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3781) 

2000. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3784) 

2001. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Çevre ve 
Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3785) 

2002. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, kamu işçilerinin bazı sorunlarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3786) 

2003. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Akil Adamlar Heyetinde yer alan sanatçıların 
filmlerine verilen Bakanlık desteklerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3787) 

2004. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, camilerden çalınan tarihi eserlere ve tarihi 
nesnelerin korunması için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Emrullah İşler) sözlü 
soru önergesi (6/3788) 

2005. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, denizlerdeki doğal kaynakların korunması için 
yapılan çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3789) 

2006. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, şube müdürü kadrolarından araştırmacı kadrosuna 
atanan personele ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3790) 

2007. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, TCDD bünyesinde çalışan geçici personele ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3791) 

2008. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, tekstil ve hazır giyim sektörüne yönelik desteklere 
ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/3793) 

2009. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, öğretmenlere yönelik şiddet olaylarına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3794) 
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2010. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’nın Kozan ilçesine bağlı bir köy yolu ile ilgili 
çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3795) 

2011. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/3796) 

2012. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3797) 

2013. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’nın Kozan ilçesine bağlı bir köy yolu ile ilgili 
çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3798) 

2014. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, vekil imam alımı çalışmalarına ilişkin Başbakan 
Yardımcısından (Emrullah İşler) sözlü soru önergesi (6/3799) 

2015. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki diyabet vakalarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3800) 

2016. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bir milletvekili hakkındaki iddialara ve 
müftülüklerdeki atamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Emrullah İşler) sözlü soru önergesi 
(6/3801) 

2017. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Diyanet İşleri Başkanı’nın bir açıklamasına 
ilişkin Başbakan Yardımcısından (Emrullah İşler) sözlü soru önergesi (6/3802) 

2018. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Suriyeli mültecilerin Türk vatandaşlığına 
alındığı, seçmen kütüğüne kaydedildiği iddialarına ve Ahıska Türklerinin vatandaşlığa geçirilme 
çalışması olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3803) 

2019. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, AKPM Denetim Komisyonunun PKK terör 
örgütü ile ilgili bir kararına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3804) 

2020. - İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, İstanbul-Şile yolundaki çalışmalar ile aynı 
bölgede yaşanan trafik kazalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/3805) 

2021. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Gazi Üniversitesine ait binaların yıkım ve 
yeniden yapım çalışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3806) 

2022. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, üniversitelere çözüm süreci ile ilgili genelge 
gönderildiği ve bir üniversitede bazı öğrencilere yönelik hakarette bulunulduğu iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3807) 

2023. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bir anma törenine katıldığı iddia edilen bir 
kişiye ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3808) 

2024. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Türk vatandaşlarına mülk edinme hakkı tanıyan 
ülkelere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3809) 

2025. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, hematoloji bölümü olan üniversite ve devlet 
hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3810) 

2026. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Gaziantep’in Araban ilçesindeki bir köprünün 
yenileme çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3811) 

2027. - Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, DOKAP Ana Planında belirtilen 
bir hususa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3814)  

2028. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, kredi kartı borçlarına ilişkin Başbakan 
Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/3816)  
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2029. - Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 
yaptırılan 112 Acil Servis İstasyonunun faaliyete geçirilmesi çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/3817)  

2030. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bazı Alevi vatandaşların evlerinin işaretlendiği 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3818)  

2031. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kredi kartlarıyla ilgili olarak 
BDDK’ya yapılan şikayetlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3819) 

2032. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bankaların müşterilerinden ATM için 
kullanım ücreti alacakları iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3820)  

2033. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tapu müdürlüklerindeki iş yükü ile 
personel yetersizliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3821)  

2034. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Türkçe’nin Hollanda’da ilkokullarda 
seçmeli ders olmasına ve pasaport ücretleri ile yurt dışı hizmet borçlanması yaparak emekli olanlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3822)  

2035. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, hazır gıdalarda yüksek oranda tuz 
kullanımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3823)  

2036. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta inanç turizmi 
konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3824)  

2037. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’taki yön levhalarına 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3825)  

2038. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kira gelirinden alınan vergilerle ilgili 
çeşitli hususlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/3826)  

2039. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, özel hastaneler ile üniversite 
hastanelerinde avuç içi kullanılarak kimlik doğrulama sistemine geçileceği iddiasına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3827)  

2040. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki engelli vatandaşlara ilişkin Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3828)  

2041. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Kars’ın Digor ilçesine bağlı köylerdeki kullanım 
ve içme suyu sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3829)  

2042. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, taksilerin zorunlu trafik sigortalarına ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3830)  

2043. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, maden suyu sektöründe yaşanan cam 
şişe temini sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3832) 

2044. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, araçların muayene ve sigorta 
ücretlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3833)  

2045. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tıbbi ilaç politikalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3834)  

2046. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sanayi ve inşaat sektöründe kullanılan 
ahşap miktarı, kullanılan bu ahşabın yurt dışından temin edilen kısmı ve gerçekleştirilen orman ürünü 
satışına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3835)  

2047. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, süt tozu desteği ile süt üreticilerine 
verilen desteğe ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3836)  

2048. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, trafiğe kayıtlı araçlardan tahsil edilen 
vergi miktarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3837)  
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2049. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, armatörlerin hurda teşviki taleplerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3838)  

2050. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bazı elektrik dağıtım şirketlerinin 
elektrik sayacı değişimi sırasında tüketicilerden haksız yere sayaç ücreti tahsil ettikleri iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3839)  

2051. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, pamuk ekiminin hava koşulları 
nedeniyle zarar görmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3840)  

2052. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sigara kaçakçılığının arttığı iddiasına 
ve sigara kaçakçılığının önlenmesine yönelik alınan tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/3841)  

2053. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, protestolu senet sayısındaki artışa 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3842)  

2054. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Amasya Gümüşhacıköy’de yapılması planlanan yarı 
açık cezaevlerine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/3843) 

2055. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2002 yılından bu yana Tokat, Amasya ve Çorum’da 
yapılan yüzme havuzları ile yapılması planlanan yüzme havuzlarına ilişkin Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3844)  

2056. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, gençlerin uyuşturucuya başlamasını engellemeye 
yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3845)  

2057. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, gelir testine tabi tutulan kişiler ile bunlardan genel 
sağlık sigortası primi Devlet tarafından ödenenlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/3846)  

2058. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, eczacıların sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/3847)  

2059. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Bakanlığa bağlı hastaneler ile üniversite 
hastanelerindeki normal ve sezaryen doğum sayılarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3848)  

2060. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakalarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3849)  

2061. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, sezaryen doğumlarda etiyolojilere ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3850)  

2062. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Ayasofya Müzesi’nin camiye 
dönüştürülmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/3851) 

2063. - Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, Fatih Projesi ile okulların fiziki altyapısı ve derslik 
sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3853)  

2064. - Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu’nun, Türkiye’nin Suriye sınırına yakın 
bölgelerde faaliyet gösterdiği iddia edilen bir örgüte ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3854) 

2065. - Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan’ın, Ankara Kalkınma Ajansı tarafından 
düzenlenen “Ortak Akıl Toplantıları”na ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/3855)  

2066. - Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, uyuşturucuyla mücadele 
kapsamında Osmaniye’de gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3856)  
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2067. - Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Osmaniye’de alkol ve madde 
bağımlılığı tedavi merkezi kurulması ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3857)  

2068. - Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Osmaniye’de uyuşturucu madde 
ticareti ve bağımlılığı ile ilgili suçlardan tutuklanan kişilere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/3858)  

2069. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, çocuklardaki uyuşturucu madde kullanımına ilişkin 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3859)  

2070. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, engelli ve yaşlı vatandaşlara yapılan ödemelere ilişkin 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3860) 

2071. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, şehit ailelerine verilen ikinci iş hakkının 
kullandırılmasında yaşanan sorunlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/3861)  

2072. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, şehit ailelerine verilen ikinci iş hakkının 
kullandırılmasında yaşanan sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3862)  

2073. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’daki 2-B arazileri için belirlenen rayiç 
bedellerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/3863)  

2074. - Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, amatör lige düşen futbol 
takımlarının sigorta prim borçlarının silinmesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/3864)  

2075. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şile Devlet Hastanesinin eksikliklerine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3865)  

2076. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul’un Şile ilçesine bağlı bir mahallenin 
sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3866)  

2077. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul Şile ilçesinin ulaşım sorununa ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3867)  

2078. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul’un Şile ilçesinin otopark sorununa ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3868) 

2079. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul Şile ilçesindeki mahalleye dönüştürülen 
bazı köylerin yol sorununa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/3869)  

2080. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul’un Şile ilçesindeki bazı köylerin 
mahalleye dönüştürülmesi sonucu yaşanan sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3870)  

2081. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul Şile ilçesinde taşımalı eğitimde yaşanan 
servis sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3871)  

2082. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul Şile ilçesindeki mahalleye dönüştürülen 
bazı yerlerin su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3872)  

2083. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, hayvan ambulanslarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/3873)  

2084. - Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu’nun, başpolis ve kıdemli başpolis memurlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3874)  

2085. - İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, 659 sayılı KHK nedeniyle bazı personelin hak kaybı 
yaşadığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/3875)  
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2086. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlar ile diğer taşınır 
mallara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3876)  

2087. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlar ile diğer taşınır 
mallara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/3877)  

2088. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlar ile diğer taşınır 
mallara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3878)  

2089. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlar ile diğer taşınır 
mallara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/3879) 

2090. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlar ile diğer taşınır 
mallara ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/3881)  

2091. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlar ile diğer taşınır 
mallara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3882)  

2092. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlar ile diğer taşınır 
mallara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3883)  

2093. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlar ile diğer taşınır 
mallara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/3884)  

2094. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlar ile diğer taşınır 
mallara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3885)  

2095. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlar ile diğer taşınır 
mallara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3886)  

2096. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından kiralanan araçlar 
ile diğer taşınır mallara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Emrullah İşler) sözlü soru önergesi 
(6/3887)  

2097. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlar ile diğer taşınır 
mallara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/3888)  

2098. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlar ile diğer taşınır 
mallara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından sözlü soru önergesi (6/3889)  

2099. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından kiralanan araçlar 
ile diğer taşınır mallara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/3890)  

2100. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından kiralanan araçlar 
ile diğer taşınır mallara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/3891)  

2101. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından kiralanan araçlar 
ile diğer taşınır mallara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/3892)  

2102. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Başbakanlık tarafından kiralanan araçlar ile diğer 
taşınır mallara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3893) 

2103. - İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, Gezi Parkı olaylarına yönelik tutumuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3894)  

2104. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3895)  

2105. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, veteriner hekimlerin istihdamına ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3896) 

2106. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, su ürünleri ve balıkçılık teknolojisi mühendislerinin 
istihdamına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3897)  

2107. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, gıda mühendislerinin istihdamına ilişkin Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3898)  
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2108. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3899)  

2109. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’dan başka bir ile taşınan tabur komutanlığına 
ait taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3900)  

2110. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da polis meslek yüksekokulu kurulması 
talebine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3901)  

2111. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, polis memuru sayısına ve emniyet personeli alımındaki 
artışa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3902)  

2112. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlar ile diğer taşınır 
mallara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3903)  

2113. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, özel güvenlik görevlilerinin stadyum ve üniversitelerde 
çalıştırılmayacağı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3904)  

2114. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3905) 

2115. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin Milli 
Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/3906)  

2116. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’daki askeri hastanenin kapatılmasına ilişkin 
Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/3907)  

2117. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlar ile diğer taşınır 
mallara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3908)  

2118. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3909)  

2119. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/3912)  

2120. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ceza ve tevkif evlerinde çalışan personelin sorunlarına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/3913)  

2121. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/3914)  

2122. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlar ile diğer taşınır 
mallara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/3915)  

2123. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3916)  

2124. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sosyal güvenlik destek primi uygulamasına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3918)  

2125. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlar ile diğer taşınır 
mallara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3920)  

2126. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlar ile diğer taşınır 
mallara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/3921)  

2127. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3922)  

2128. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/3923)  

2129. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin 
Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/3924)  
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2130. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlar ile diğer taşınır 
mallara ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/3925)  

2131. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3926)  

2132. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3927)  

2133. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin 
Avrupa Birliği Bakanından sözlü soru önergesi (6/3928)  

2134. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından kiralanan 
taşınmazlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Emrullah İşler) sözlü soru önergesi (6/3929)  

2135. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin 
Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/3930)  

2136. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından kiralanan 
taşınmazlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/3931)  

2137. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/3932)  

2138. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından kiralanan 
taşınmazlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/3933)  

2139. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin 
Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/3934)  

2140. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından kiralanan 
taşınmazlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/3935)  

2141. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin 
Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3936)  

2142. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Başbakanlık ve bağlı, ilişkili, ilgili kurumlar 
tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3937) 

2143. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/3938)  

2144. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlar ile diğer taşınır 
mallara ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/3939)  

2145. -  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün açtığı 
sınavı kazananların atamalarının yapılmamasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3940) 

2146. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, çocuk işçiliğine ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3941)  

2147. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen 
denetimlere ve kesilen idari para cezalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/3942)  

2148. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli vatandaşların Bakanlık ve 
Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3943)  

2149. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez ve taşra teşkilatı 
binalarının bakım ve onarımına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3944)  

2150. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen 
denetimlere ve kesilen idari para cezalarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3945)  
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2151. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında meydana gelen 
sahtecilik ve dolandırıcılık vakalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3946)  

2152. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kaybolan ve suça itilen çocuklara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3947)  

2153. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kamu kurum ve kuruluşları 
bünyesinde taşeron firma elemanı olarak çalışanların izin ve fazla mesai konularındaki sorunlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3949) 

2154. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, AMATEM’lere ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3950)   

2155. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, çocuklarda görülen kanser vakaları 
ile lösemi hastası çocuklara yönelik yardımlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3953)  

2156. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlığa bağlı birimlerde görev 
yapan engelli personel sayısına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3954)  

2157. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, alkollü araç kullanmaktan 
kaynaklanan trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3955)  

2158. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında sosyal ve ekonomik destek 
sağlanan öğrencilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3956)  

2159. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında sosyal ve ekonomik 
destek sağlanan ailelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3957)  

2160. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Türkiye’nin yoksulluk haritası 
konusundaki çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3958)  

2161. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen 
denetimlere ve kesilen idari para cezalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3959)  

2162. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, aile yanında bakım hizmetine ilişkin 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3960)  

2163. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, istismara uğrayan çocuklara yönelik 
bakım ve sosyal rehabilitasyon hizmetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/3961)  

2164. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yol çizgilerinde kullanılan boyaya 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3962)  

2165. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, aile yanında bakım hizmetine ilişkin 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3963)  

2166. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, TÜBİTAK tarafından yabancı 
öğrencilere verilen yüksek lisans ve doktora burslarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/3964)  

2167. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar 
tarafından yapılan denetimler ve kesilen para cezalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/3965)  

2168. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, evlat edindirme konusunda yapılan 
çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3966)  

2169. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında sosyal ve ekonomik 
destek sağlanan ailelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3967)  
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2170. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kadın konuk evlerine ilişkin Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3968)  

2171. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, suça yönelen çocukların davranış 
bozukluklarını gidermek amacıyla devlet tarafından verilen koruma bakım ve rehabilitasyon 
hizmetine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3969)  

2172. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından 
gerçekleştirilen denetimlere ve kesilen idari para cezalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali 
Babacan) sözlü soru önergesi (6/3970) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2013) 

2173. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yabancılar tarafından yapılan 
taşınmaz alımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3971)  

2174. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kentsel dönüşüm çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3972) 

2175. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, esmer ekmek tüketiminin teşvik 
edilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3973)  

2176. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kişi başı kırmızı et tüketimine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3974)  

2177. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, öğretmen maaşlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3975)  

2178. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında kurulan taş ocağı ve 
çimento fabrikalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3976)  

2179. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Sırbistan’da bir okulun onarım işi 
kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3977)  

2180. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Pakistan’da inşa edilen binalara ve 
yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3978)  

2181. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, piyasadan çekilen motorlu taşıtlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3979)  

2182. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Arnavutluk İşkodra Sheh Shamia 
Lisesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/3980)  

2183. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Afganistan’da bazı yol yapım işleri 
kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3981)  

2184. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, üniversite genel sekreter 
yardımcılarının özlük haklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3983)  

2185. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, reçete katkı paylarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3985)  

2186. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, akıllı pos cihazı uygulamasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3986)  

2187. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Afganistan’da bazı köy okullarının 
inşaat işi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3987)  

2188. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Karadağ’da bazı köprülerin inşaat 
ve dere ıslah işleri kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/3988)  

2189. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Karabağ’da bir okulun onarım işi 
kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3989)  
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2190. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Makedonya’da bir köprü 
restorasyonu işi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/3990)  

2191. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Makedonya’da bazı köy okullarının 
inşaat ve tadilat işi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/3991)  

2192. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bazı öğretmenevlerinin kapatıldığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3992)  

2193. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında burs imkanı sağlanan 
ve yurt hizmetlerinden yararlanan öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3993)  

2194. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, alışveriş merkezlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3994)  

2195. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, işsizlik sorununa ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3995)  

2196. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen taşınır mal 
satışlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/3997)  

2197. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık bünyesinde boş bulunan 
memur kadrolarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3998)  

2198. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, aile hekimliği uygulaması ile 
birlikte kapatılan sağlık ocağı ve sağlık evlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3999)  

2199. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen taşınmaz 
satışlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/4000)  

2200. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, hava ambulanslarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/4001)  

2201. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde yükseköğrenim 
öğrenci yurdu ihtiyacına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/4002)  

2202. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4003)  

2203. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’nın Domaniç ilçesinde yükseköğrenim 
öğrenci yurdu ihtiyacına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/4004)  

2204. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Alo 184 SABİM hattına yapılan 
başvurulara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4005)  

2205. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde yükseköğrenim 
öğrenci yurdu ihtiyacına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/4006)  

2206. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde yükseköğrenim 
öğrenci yurdu ihtiyacına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/4008)  

2207. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında Devlet hastanelerinde 
tedavi gören hasta sayısına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4010)  

2208. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen taşınır mal 
satışlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4011)  

2209. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, özel hastaneler ve kamu 
hastanelerinde tedavi gören yabancılara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4012)  

2210. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, teknik öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/4013)  
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2211. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Haziran 2013’te öğretmen ataması yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4014)  

2212. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, serbest kıyafet uygulamasına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/4015)  

2213. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Engelli Memur Seçme Sınavına ve 
boş engelli kadrosuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4016)  

2214. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık bünyesinde boş bulunan 
memur kadrolarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4017)  

2215. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, serbest kıyafet uygulamasına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/4018)  

2216. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen taşınır mal 
satışlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4019)  

2217. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, İstanbul ve Çanakkale 
boğazlarından tehlikeli madde taşıyan gemi geçişlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/4020)  

2218. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, deniz araçlarına ve yangın 
söndürme römorkörlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4021)  

2219. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen taşınmaz 
satışlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4022)  

2220. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, araçların yüklenmesi ile ilgili 
yönetmeliğe ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4023)  

2221. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, POMEM ve PMYO sınavları ile ilgili iddialara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4024)  

2222. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tarihi deniz fenerlerine ve turizme 
kazandırılmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4025)  

2223. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, emniyet mensuplarının özlük haklarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4026)  

2224. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, İstanbul ve Çanakkale 
boğazlarından yapılan gemi geçişlerine ve verilen kılavuzluk hizmetlerine ilişkin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4027)  

2225. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Engelli Memur Seçme Sınavına ve 
boş engelli kadrosuna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4028)  

2226. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ziraat mühendislerinin istihdamına ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4029)  

2227. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen taşınır mal 
satışlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4030)  

2228. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Başbakanlık tarafından gerçekleştirilen taşınır mal 
satışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4031)  

2229. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Başbakanlık tarafından gerçekleştirilen taşınmaz 
satışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4032)  

2230. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen 
taşınmaz satışlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/4033)  
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2231. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen 
taşınır mal satışlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/4034)  

2232. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen taşınır mal 
satışlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4035)  

2233. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen taşınır mal 
satışlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/4036)  

2234. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen taşınır mal 
satışlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/4037)  

2235. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen taşınır mal 
satışlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/4038)  

2236. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen taşınır mal 
satışlarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından sözlü soru önergesi (6/4039)  

2237. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen taşınmaz 
satışlarına ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/4040)  

2238. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen taşınmaz 
satışlarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4041)  

2239. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen taşınmaz 
satışlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4043)  

2240. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen taşınmaz 
satışlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4045)  

2241. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen taşınır mal 
satışlarına ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4046)  

2242. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen taşınmaz 
satışlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/4047)  

2243. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen taşınır mal 
satışlarına ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4048)  

2244. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen taşınır mal 
satışlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/4049)  

2245. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen taşınmaz 
satışlarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından sözlü soru önergesi (6/4050)  

2246. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen taşınmaz 
satışlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/4052)  

2247. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen taşınır mal 
satışlarına ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/4053)  

2248. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen taşınmaz 
satışlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/4054)  

2249. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen taşınır mal 
satışlarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4055)  

2250. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen 
taşınmaz satışlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/4056)  

2251. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen taşınır mal 
satışlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4057)  

2252. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen 
taşınmaz satışlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Emrullah İşler) sözlü soru önergesi (6/4058)  
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2253. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen 
taşınmaz satışlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/4059)  

2254. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen taşınır mal 
satışlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4060)  

2255. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen taşınmaz 
satışlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4061)  

2256. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen taşınır mal 
satışlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/4062)  

2257. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen taşınmaz 
satışlarına ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4063)  

2258. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen taşınır mal 
satışlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/4064)  

2259. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen taşınmaz 
satışlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/4065)  

2260. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen taşınmaz 
satışlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/4067)  

2261. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen 
taşınır mal satışlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/4068)  

2262. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen 
taşınır mal satışlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Emrullah İşler) sözlü soru önergesi (6/4069)  

2263. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen 
taşınır mal satışlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/4070)  

2264. - Van Milletvekili Özdal Üçer’in, teknik öğretmenlere ve bunların mühendis olabilmeleri 
için YÖK tarafından gerekli düzenlemelerin yapılmadığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/4071)  

2265. - Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’da görevli iki öğretmenin hukuka aykırı olarak 
başka birimlere atandığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4072)  

2266. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 2002 yılından itibaren İstanbul ve Şanlıurfa’ya 
yapılan yatırımlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/4073)  

2267. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, 8-9 Haziran 2013 tarihlerinde Ankara’ya gelen ve 
Ankara’dan giden uçakların sefer iptallerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/4074) 

2268. - İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, engelli çocukları olan çalışan annelerin 
mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/4075) 

2269. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Domaniç Devlet Hastanesinin uzman 
doktor ve sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4076) 

2270. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Emet Devlet Hastanesinin uzman doktor ve 
sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4077)  

2271. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Gediz Devlet Hastanesinin uzman doktor ve 
sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4078)   

2272. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık kadrolarına ve personel durumuna ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4081)  

2273. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin görev yeri değişikliklerine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4082)  
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2274. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da Devlet hastanesi yapılması talebine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4083)  

2275. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Altıntaş Devlet Hastanesinin uzman doktor 
ve sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4084)  

2276. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Çavdarhisar Devlet Hastanesinin uzman 
doktor ve sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4085)  

2277. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’nın Şaphane ilçesine Devlet Hastanesi 
yapılması talebine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4086)  

2278. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’nın Hisarcık ilçesine Devlet Hastanesi 
yapılması talebine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4087)  

2279. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’nın Aslanapa ve Dumlupınar ilçelerindeki 
Devlet Hastanelerinin uzman doktor ve sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/4089)  

2280. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Dumlupınar Üniversitesinde inşaatı tamamlanan 
hastane binaları ile ilgili çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4091)  

2281. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav’da yapılması planlanan hastane binasına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4092)  

2282. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin görev yeri değişikliklerine 
ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/4093)  

2283. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık kadrolarına ve personel durumuna ilişkin 
Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/4094)  

2284. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Başbakanlık personelinin görev yeri değişikliklerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4096)  

2285. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Başbakanlık kadrolarına ve personel durumuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4098)  

2286. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin görev yeri değişikliklerine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4099)  

2287. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık kadrolarına ve personel durumuna ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4100)  

2288. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluşların kadrolarına ve personel 
durumlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/4101) 

2289. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin görev yeri değişikliklerine 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4102)  

2290. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluş personelinin görev yeri 
değişikliklerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/4103)  

2291. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık kadrolarına ve personel durumuna ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4104)  

2292. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluşların kadrolarına ve personel 
durumlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Emrullah İşler) sözlü soru önergesi (6/4105)  

2293. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık kadrolarına ve personel durumuna ilişkin 
Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/4106)  

2294. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluş personelinin görev yeri 
değişikliklerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Emrullah İşler) sözlü soru önergesi (6/4107)  

2295. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin görev yeri değişikliklerine 
ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/4108)  
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2296. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık kadrolarına ve personel durumuna ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4109)  

2297. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluşların kadrolarına ve personel 
durumlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/4110) 

2298. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin görev yeri değişikliklerine 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4111)  

2299. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluş personelinin görev yeri 
değişikliklerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/4112)  

2300. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav’da yapılması planlanan hastane binasına 
ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4113)  

2301. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluşların kadrolarına ve personel 
durumlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/4114)  

2302. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin görev yeri değişikliklerine 
ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4115)  

2303. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluş personelinin görev yeri 
değişikliklerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/4116) 

2304. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık kadrolarına ve personel durumuna ilişkin 
Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4117)  

2305. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin görev yeri değişikliklerine 
ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/4118)  

2306. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık kadrolarına ve personel durumuna ilişkin 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/4119)  

2307. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin görev yeri değişikliklerine 
ilişkin Avrupa Birliği Bakanından sözlü soru önergesi (6/4120)  

2308. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin görev yeri değişikliklerine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4121)  

2309. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık kadrolarına ve personel durumuna ilişkin 
Avrupa Birliği Bakanından sözlü soru önergesi (6/4122)  

2310. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık kadrolarına ve personel durumuna ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4123)  

2311. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin görev yeri değişikliklerine 
ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4124)  

2312. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık kadrolarına ve personel durumuna ilişkin 
Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4125)  

2313. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık kadrolarına ve personel durumuna ilişkin 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/4126)  

2314. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin görev yeri değişikliklerine 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/4127)  

2315. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin görev yeri değişikliklerine 
ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/4128)  

2316. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin görev yeri değişikliklerine 
ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/4129)  

2317. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık kadrolarına ve personel durumuna ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/4130)  



7 _  SÖZLÜ SORULAR   

53 ÜNCÜ  BİRLEŞİM 

 
– 117 –

2318. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık kadrolarına ve personel durumuna ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4131)  

2319. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık kadrolarına ve personel durumuna ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/4132)  

2320. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin görev yeri değişikliklerine 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4133)  

2321. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin görev yeri değişikliklerine 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/4134)  

2322. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık kadrolarına ve personel durumuna ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4136)  

2323. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin görev yeri değişikliklerine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4138)  

2324. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık kadrolarına ve personel durumuna ilişkin 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/4139)  

2325. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık kadrolarına ve personel durumuna ilişkin 
Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4140)  

2326. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık kadrolarına ve personel durumuna ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/4141)  

2327. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin görev yeri değişikliklerine 
ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4142)  

2328. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin görev yeri değişikliklerine 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/4143)  

2329. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bursa’nın Karacabey ilçesindeki bir camiye 
ilişkin Başbakan Yardımcısından (Emrullah İşler) sözlü soru önergesi (6/4144)  

2330. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, TCDD Pendik-Haydarpaşa ve Pendik-Gebze 
banliyö hatlarında çalışan personele ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/4145)  

2331. - Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Van’ın Erciş ilçesinde TOKİ tarafından konut 
yapımı için belirlenen bir alana ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4146) 

2332. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında Bakanlıkta hizmet alımı 
yoluyla veya sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/4148)  

2333. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında Bakanlıkta hizmet alımı 
yoluyla veya sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4149)  

2334. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında Bakanlıkta hizmet alımı 
yoluyla veya sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4151)  

2335. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında Bakanlıkta hizmet alımı 
yoluyla veya sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4152)  

2336. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında Bakanlıkta hizmet alımı 
yoluyla veya sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4153)  
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2337. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında Bakanlıkta hizmet alımı 
yoluyla veya sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4154)  

2338. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında Bakanlıkta hizmet alımı 
yoluyla veya sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4155)  

2339. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında Bakanlıkta hizmet alımı 
yoluyla veya sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4156)  

2340. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında Bakanlıkta hizmet alımı 
yoluyla veya sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4157)  

2341. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında Bakanlıkta hizmet alımı 
yoluyla veya sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/4158)  

2342. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında Bakanlıkta hizmet alımı 
yoluyla veya sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4159)  

2343. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında Bakanlıkta hizmet alımı 
yoluyla veya sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4161)  

2344. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında Bakanlıkta hizmet alımı 
yoluyla veya sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4162)  

2345. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında Bakanlıkta hizmet alımı 
yoluyla veya sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/4163)  

2346. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında Bakanlıkta hizmet alımı 
yoluyla veya sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/4164)  

2347. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında Bakanlıkta hizmet alımı 
yoluyla veya sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/4165)  

2348. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında Bakanlıkta hizmet alımı 
yoluyla veya sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin Avrupa Birliği Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4166)  

2349. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında Bakanlıkta hizmet alımı 
yoluyla veya sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/4167)  

2350. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında Bakanlıkta hizmet alımı 
yoluyla veya sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4168)  

2351. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında bağlı kurum ve 
kuruluşlarda hizmet alımı yoluyla veya sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin Başbakan 
Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/4169) 
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2352. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında bağlı kurum ve 
kuruluşlarda hizmet alımı yoluyla veya sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin Başbakan 
Yardımcısından (Emrullah İşler) sözlü soru önergesi (6/4170)  

2353. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında bağlı kurum ve 
kuruluşlarda hizmet alımı yoluyla veya sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin Başbakan 
Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/4171)  

2354. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında bağlı kurum ve 
kuruluşlarda hizmet alımı yoluyla veya sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin Başbakan 
Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/4172)  

2355. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında Başbakanlıkta hizmet 
alımı yoluyla veya sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/4173)  

2356. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa’da selden etkilenen çiftçilerin 
mağduriyetine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4174)  

2357. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’nın Simav ilçesinde yapımı planlanan bir 
ilköğretim okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4175)  

2358. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PKK’nın çekilme sürecine ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/4176) 

2359. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, çocuk suçluluğuna ve önlenmesi için yapılan 
çalışmalara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/4177)  

2360. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, tazyik hapsi cezalarına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/4178)  

2361. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milletvekillerinin üyesi olmadıkları 
komisyonlarda usul tartışması açıp açamayacaklarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanından sözlü soru önergesi (6/4255) 

2362. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türk Telekom tarafından müşterilerden toplanan 
aylık sabit hat kullanım bedellerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/4179)  

2363. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, internette veri güvenliğinin sağlanması kapsamında 
yapılan çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4180)  

2364. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, internet servis sağlayıcı kuruluşlara ve yapılan 
denetimlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4181)  

2365. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya-Ulukışla elektrifikasyon, sinyalizasyon ve 
telekomünikasyon tesisi projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4182)  

2366. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Eskişehir-Alayunt-Kütahya-Balıkesir hattı 
elektrifikasyon projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4183)  

2367. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Eskişehir-Alayunt-Kütahya-Balıkesir hat kesimi 
sinyalizasyon ve telekomünikasyon projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/4184)  

2368. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Zafer Havaalanından yapılan uçak seferlerine ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4185)  
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2369. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya-Tavşanlı-Balıkesir güzergahında hizmet 
veren tren seferlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4186)  

2370. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya-Afyonkarahisar bölünmüş yol yapım 
çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4187)  

2371. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya-Eskişehir bölünmüş yol yapım 
çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4188)  

2372. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Eskişehir-Kütahya yüksek hızlı tren projesine ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4189)  

2373. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Antalya-İstanbul yüksek hızlı tren projesine ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4190)  

2374. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Ankara-İzmir yüksek hızlı tren projesine ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4191)  

2375. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Ankara-İzmir otoyolu yapım çalışmalarına ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4192)  

2376. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav-Selendi kara yolu yapım çalışmalarına ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4193)  

2377. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav-Sındırgı kara yolu yapım çalışmalarına ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4194)  

2378. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav-Demirci kara yolu yapım çalışmalarına ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4195)  

2379. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav-Dağardı-Bursa kara yolu yapım çalışmalarına 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4196)  

2380. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Tavşanlı-Domaniç kara yolu yapım çalışmalarına 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4197)  

2381. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Altıntaş-Gediz kara yolu yapım çalışmalarına ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4198)  

2382. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Altıntaş-Dumlupınar kara yolu yapım çalışmalarına 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4199)  

2383. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Altıntaş-Aslanapa kara yolu yapım çalışmalarına 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4200)  

2384. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Şaphane-Gediz kara yolu yapım çalışmalarına ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4201)  

2385. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Pazarlar-Gediz kara yolu yapım çalışmalarına ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4202)  

2386. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Hisarcık-Gediz kara yolu yapım çalışmalarına ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4203)  

2387. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Emet-Çavdarhisar kara yolu yapım çalışmalarına 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4204)  

2388. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Tavşanlı-Emet kara yolu yapım çalışmalarına ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4205)  

2389. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Emet-Hisarcık kara yolu yapım çalışmalarına ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4206) 

2390. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav-Hisarcık kara yolu yapım çalışmalarına 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4207)  
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2391. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav-Abide kara yolu yapım çalışmalarına ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4208)  

2392. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya-Balıkesir kara yolu yapım çalışmalarına 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4209)  

2393. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya-Uşak kara yolu yapım çalışmalarına ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4210)  

2394. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da görev yapan Bakanlık personeline ilişkin 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/4211)  

2395. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da yapılması planlanan bir kapalı spor 
salonuna ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/4212)  

2396. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da yapılması planlanan bir gençlik 
merkezine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/4213)  

2397. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da yapılması planlanan spor tesislerine 
ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/4214)  

2398. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarına 
ilişkin Avrupa Birliği Bakanından sözlü soru önergesi (6/4215)  

2399. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarının 
genel seçimlerde oy kullanabilmeleri için yapılan çalışmalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/4216)  

2400. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, iflas erteleme kararlarına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/4217)  

2401. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, cezaevlerindeki PKK terör örgütü mensubu 
tutukluların salıverildiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/4218)  

2402. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, çocuk suçlulara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4219)  

2403. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kamu çalışanlarının fazla mesai ücretlerinin 
kaldırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4220)  

2404. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, araştırmacı kadrolarında çalışan personelin 
sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4221)  

2405. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli olarak çalışan kara ve deniz jandarmaların 
sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4222) 

2406. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan taşeron 
işçilerin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4223)  

2407. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan geçici 
mevsimlik işçilerin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4224)  

2408. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kamu kurumlarında sözleşmeli olarak çalışan 
personelin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4225)  

2409. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 4-C statüsünde çalışan personelin sorunlarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4226)  

2410. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından 
yardım alan ailelerin sayılarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4227)  
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2411. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da sosyal yardımlaşma ve dayanışma 
vakıflarından yardım alan ailelerin sayılarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4228)  

2412. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yoksulluk sınırının altında gelire sahip ailelere ilişkin 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/4229)  

2413. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da yoksulluk sınırının altında gelire sahip 
ailelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/4230)  

2414. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ilçe halk kütüphanelerine ve belediyelere devir 
çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/4231)  

2415. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bazı termik santrallerin özelleştirme ihaleleri ile ilgili 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4232)  

2416. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Reyhanlı’da meydana gelen bombalı saldırılar ile 
ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4233)  

2417. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, varlık yönetimi şirketlerine ilişkin Başbakan 
Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/4234)  

2418. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, vekil imam hatip olarak görev yapan personelin 
sorunlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Emrullah İşler) sözlü soru önergesi (6/4235)  

2419. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına ilişkin 
Başbakan Yardımcısından (Emrullah İşler) sözlü soru önergesi (6/4236)  

2420. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının genel 
seçimlerde oy kullanabilmeleri için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Emrullah 
İşler) sözlü soru önergesi (6/4237)  

2421. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav Depreminde zarar gören cami ve minarelerin 
onarım çalışmalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/4238)  

2422. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, RTÜK tarafından gerçekleştirilecek bölgesel ve yerel 
televizyon yayın lisansı ihalelerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru 
önergesi (6/4239) 

2423. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, RTÜK tarafından gerçekleştirilen karasal sayısal TV 
yayın lisansı sıralama ihalelerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi 
(6/4240)  

2424. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Suriyeli sığınmacıların sınır kentleri dışındaki illerde 
yerleştirilmeleri kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) 
sözlü soru önergesi (6/4241)  

2425. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav Depreminde orta derecede zarar gören 
yapıların güçlendirilme çalışmaları kapsamında verilen kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısından 
(Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/4242)  

2426. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Suriyeli sığınmacıların yerleştirilmesi amacıyla 
Kütahya’ya kurulacağı iddia edilen konteyner kente ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) 
sözlü soru önergesi (6/4243)  

2427. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bazı termik santrallerin özelleştirme ihaleleri ile ilgili 
iddialara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/4244)  

2428. - İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, polis kasklarında sicil numarası bulunmamasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4245)  

2429. - İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, TOMA ve Akrep adlı araçlarda tescil plakası 
bulunmamasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4246)  
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2430. - İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, TOMA’larda kullanılan sulara katılan kimyasal 
maddelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4247)  

2431. - İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, AR-GE harcamalarının düşüklüğüne ilişkin 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/4248)  

2432. - İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, Menemen-Aliağa Çift Hatlı Demiryolu 
Projesinin tamamlanamamasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4249)  

2433. - İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, 9. Kalkınma Planındaki gemicilikle ilgili 
hedeflerin gerçekleşme durumuna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4250)  

2434. - İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, kahvehane ve çay bahçelerindeki kitap ve 
gazete bulundurma zorunluluğunun uygulanıp uygulanmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4252)  

2435. - Mardin Milletvekili Erol Dora’nın, seçme ve seçilme yaşının düşürülmesine ilişkin 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/4253)  

2436. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, ibadet yerlerine yapılan bağışların vergiden 
düşürülmesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/4254)  

2437. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kayıt dışı ile mücadele amacıyla 
SGK bünyesinde oluşturulan birime ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4256)  

2438. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’taki hasta yatak 
sayısına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4257)  

2439. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, enerji ithalatına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/4258)  

2440. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’taki işsizliğe ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4260)  

2441. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş özelinde bazı 
sağlık göstergelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4261)  

2442. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tütün kullanımıyla ilgili verilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4262)  

2443. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kaçak kozmetik ürünlerin insan 
sağlığına etkilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4263)  

2444. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş özelinde bazı tarım 
göstergelerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4264)  

2445. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, dolaylı vergilere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4265)  

2446. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 4/B’lilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/4266)  

2447. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, pırlanta, elmas ve külçe altından 
alınan KDV’ye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4267)  

2448. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bütçe açıklarının kapatılması 
amacıyla vergilerde yapılan artış ve zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4268)  

2449. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sağlık turizmine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4269)  
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2450. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, vergi yüküne ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/4270)  

2451. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yoksulluk sınırı altında yaşayan 
vatandaşlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4271)  

2452. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, eşi vefat eden yardıma muhtaç 
kadınlara yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4272)  

2453. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sosyal güvenlik açıkları ile 
hastalardan alınan katkı ve katılım paylarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4273)  

2454. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, mazota uygulanan KDV oranının 
çiftçilere etkisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4274)  

2455. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kamu kurumlarında çalışan taşeron 
işçilerin ikramiye alamamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4275)  

2456. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, beyin göçünün önlenmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4276)  

2457. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, HES projelerinin uygulandığı 
alanlarda can suyu konusunda sorun yaşandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/4277)  

2458. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, HES’lerin denetimine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4278)  

2459. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tahıl, un ve unlu mamuller 
konusunda yapılan şikayetlere binaen alınan önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/4279) 

2460. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kurum kazançları ve istihdama 
uygulanan vergilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4280)  

2461. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, pirinçte GDO analizi yapan 
laboratuvarların uluslararası akredite olmadığı iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/4281)  

2462. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, elektrik kayıp kaçaklarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4282)  

2463. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ÖTV ve KDV gelirlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4284)  

2464. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, hemşirelerin sorunlarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4285)  

2465. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tıbbi aşı ithalatı ile yerli aşı 
çalışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4286)  

2466. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, konut ve ihtiyaç kredisi borcu 
bulunan kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4288)  

2467. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Devlet Resim ve Heykel Müzesinde 
çok sayıda eserin kayıp ve sahte olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4290) 

2468. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, turizme dönük yatak kapasitesinin 
artırılması ve turistlere hizmet veren personelin eğitimine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/4291)  

2469. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, intihar ve boşanma vakalarındaki 
artışa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4292)  
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2470. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılındaki yağlı tohum 
ithalatına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4293)  

2471. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, zorunlu deprem sigortası verilerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4294) 

2472. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, iş kazası sonucu malul kalanlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4295)  

2473. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, semt pazarlarının kapatıldığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4296) 

2474. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yoksulluk sınırına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4297)  

2475. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sosyal yardımlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4298)  

2476. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kaçak yolla yurt dışına çıkarılan 
tarihi eserlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4299)   

2477. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kamudaki kadın personel ile üst 
düzey yönetici sayısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4302)  

2478. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, devlet tiyatrolarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4303)  

2479. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yerli ilaç sanayisine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4304)  

2480. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, arkeolojik kazılara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4305)  

2481. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, gelir testi sonucunda primi devlet 
tarafından ödenen kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4306)  

2482. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, eğitim hizmetlerindeki bazı 
uygulamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4307) 

2483. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tarımdaki sulama sorununa ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4310)  

2484. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, orman yangınları ile bu yangınları 
söndürmek için kullanılan uçak ve helikopterlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4311)  

2485. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tarihi ve kültürel geçmişe ait 
öğelerin yeni nesillere aktarımı konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/4312)  

2486. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, hakim ve savcı sayılarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4313) 

2487. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, gazi yakınlarının kamu kurum ve 
kuruluşlarında istihdam edilmeleri talebine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4314)  

2488. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yolcu ve yük taşımacılığında kara 
yolunun payının büyük olmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4315)  

2489. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kadın istihdamının sektörlere göre 
dağılımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4316)  

2490. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, iş kazalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/4317)  

2491. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, SGK tarafından özel hastanelere 
yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4318)  
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2492. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, özelleştirmelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4319)  

2493. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sağlıktaki katılım ve katkı paylarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4320)  

2494. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2011 ve 2012 yıllarında kamuda 
çalışan işçi sayısı ile sendikalaşma oranlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4321)  

2495. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, eczacı sayısına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/4322)  

2496. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, laboratuvarlarda çalışan eczacılara 
yıpranma tazminatı verilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4323)  

2497. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kamuda çalışan eczacıların 
maaşlarına döner sermaye gelirlerinin yansıtılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/4324)  

2498. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, borcu olan çiftçilerin borçlarının 
yapılandırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4326)  

2499. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, şeker pancarı üretimine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4327)  

2500. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılındaki buğday ve mısır 
ithalatına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4328)  

2501. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Türkiye’de çalışan yabancı uyruklu 
kişiler ile Türkiye’de çalışmak üzere başvuran yabancı uyruklu kişilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/4329)  

2502. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, elektrik üretimine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4330)  

2503. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, et ithalatına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/4331)  

2504. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kamu kurum ve kuruluşlarına KPSS 
ile alınan personele ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4332)  

2505. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2010, 2011 ve 2012 yıllarındaki 
sosyal güvenlik ve sosyal yardım harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4333)  

2506. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2011 ve 2012 yıllarındaki yatırım 
harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4334) 

2507. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, hububat müdahale fiyatlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4335)  

2508. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sağlık harcamalarına ayrılan bütçeye 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4336)  

2509. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bütçeden eğitime ayrılan paya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4337) 

2510. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli öğretmen adaylarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4338)  

2511. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, elektrik dağıtım bölgelerinde 
yapılan özelleştirmelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4339)  

2512. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2003-2013 yılları arasındaki soya 
ithalatına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4340)  
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2513. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından benzin 
istasyonlarında çalışanların maruz kaldıkları kimyasallarla ilgili yapılan araştırmaya ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4341)  

2514. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, toplu iş sözleşmelerinden doğan 
haklarının ihlali nedeniyle Bakanlığa yapılan şikayetlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/4342)  

2515. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, alışveriş merkezlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/4343) 

2516. -   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, celp dönemlerinin lisans mezuniyet dönemleriyle 
uyumlu hale getirilmesine ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4344)  

2517. -   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, 16 Haziran 2013 tarihinde gerçekleştirilen Adalet 
ve Kalkınma Partisi mitingi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan ulaşım araçlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4345)  

2518. -   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, tarım arazileri ile mera alanlarının yüz 
ölçümlerindeki değişime ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4346)  

2519. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, ABD Ulusal Güvenlik Ajansına MİT tarafından 
Türk vatandaşlarının telefon konuşmalarının ve internet iletişimlerinin izlenmesine izin verildiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4347)  

2520. -   Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki engelli 
kadrolarına atama yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4348)  

2521. -   Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’nın Kozan ilçesine turizm meslek lisesi açılıp 
açılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4349)  

2522. -   Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki boş memur 
kadrolarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/4350)  

2523. -   Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlığın güvenlik ve temizlik işlerinin yerine 
getirilmesini sağlayan şirket elemanlarının kadroya alınmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4351)  

2524. -   Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yönelik proje ve  yatırımlara ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4352)  

2525. -   Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki okullara akıllı tablet gibi eğitimi 
kolaylaştırıcı cihazlar sağlanmasına yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4353)  

2526. -   Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’nın Kozan ilçesine bağlı bir köyün yol 
sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4354)  

2527. -   Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’nın Kozan ilçesine bağlı bir köyün yol 
sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4355)  

2528. -   Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’nın yaylalarında yaşayan vatandaşların 
sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4356)  

2529. -   Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’nın yaylalarında yaşayan vatandaşların yol 
sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4357)  

2530. -   Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’nın yaylalarında yaşayan vatandaşların su 
sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4358)  

2531. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki boş memur 
kadrolarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4359)  
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2532. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki ağız ve diş sağlığı hastanelerine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4360)  

2533. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/4361)  

2534. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki hastanelere ambulans temin edilmesine 
yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4362)  

2535. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, engelli vatandaşların hastanelerdeki hizmetlerden 
yararlanmasını kolaylaştıracak fiziki koşulların yaratılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/4363)  

2536. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerinde pancar ekiminin 
geliştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4364)  

2537. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/4365)  

2538. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerinde elektrik hizmeti noktasında 
yaşanan sorunlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/4367)  

2539. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/4368)  

2540. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, ailesinin geliri belirli bir tutarı geçen engellilerin 
engelli aylıklarının kesildiği iddiasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4369)  

2541. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’nın Kozan ilçesine kent müzesi açılmasına 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/4370)  

2542. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Devlet Demiryolu Meslek Lisesi mezunlarının 
Bakanlık kadrolarına yerleştirilmelerine yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4371)  

2543. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4372)  

2544. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’da olası bir depreme yönelik alınan önlemlere 
ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/4373)  

2545. -  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, İzmir’in Güzelbahçe ilçesine yapılması 
planlanan hastaneye ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4374)  

2546. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, memur kadrolarına atanan sözleşmeli personele ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4375)  

2547. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, memur kadrolarına atanan belediye personeline ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4376)  

2548. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 4/C statüsünde çalışanların sayısına ve sorunlarına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4377)  

2549. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, taşeron işçilerin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4378)  

2550. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, vekil imam hatip olarak görev yapan personelin 
sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4379)  

2551. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, fahri imam hatip olarak görev yapan personelin 
sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4380)  
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2552. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, vekil müezzin-kayyım olarak görev yapan personelin 
sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4381)  

2553. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, hafız olarak görev yapan personelin sorunlarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4382)  

2554. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kamu dışı aile sağlığı elemanlarının sorunlarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4384)  

2555. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yapı müteahhitliği hizmetlerine 
ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4385)  

2556. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yapı denetim sisteminin 
güçlendirilmesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4386)  

2557. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tüketici güven endeksindeki düşüşe 
ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4387)  

2558. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, toplu konut uygulamalarına ve 
kooperatifçiliğin desteklenmesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/4388)  

2559. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, katı atık yönetimi kapsamında 
yapılan çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4389)  

2560. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, çevre düzeni planları ile kentleşme ve 
imar çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4390)  

2561. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yöresel mimari özelliklere uygun 
yapılaşma kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4391)  

2562. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, iklim değişikliği ve kuraklıkla 
mücadele çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4392)  

2563. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kamu binalarının güçlendirilme 
çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4393)  

2564. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın Andırın 
ilçesindeki bir gölet ve sulama projesi için aktarılan ödeneğe ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/4394)  

2565. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, çevre mevzuatının etkin uygulanması 
kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4395)  

2566. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bazı bitkilerin üretimlerinde artış 
sağlanması kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4396)  

2567. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ithalatla ilgili bazı verilere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4397)  

2568. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, işsizlik sigortası fonuna yapılan 
müracaatlar ile fondan yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4398)  

2569. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ihracatla ilgili çeşitli verilere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4399)  

2570. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, deniz ürünleri üretimine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4400)  

2571. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, buğday, arpa ve pamuğun üretim 
alanları ile üretim miktarlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4401)  
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2572. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sosyal diyalog mekanizmaları ile 
piyasanın ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/4402)  

2573. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ekonomi politikalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4403)  

2574. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, iş gücü piyasası ile engelli 
istihdamına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4404)  

2575. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelliler, yaşlılar, kadınlar ve 
çocukların sosyal hayata katılımlarının artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/4405)  

2576. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, aile hekimliği ile gelir dağılımına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4406)  

2577. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sağlık hizmetlerinin kalitesinin 
artırılmasına dönük çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4407)  

2578. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın Göksun 
ilçesindeki bazı okul projelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4408)  

2579. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sağlık hizmetlerinin kalitesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4409)  

2580. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın Elbistan 
ilçesindeki okul projelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4410)  

2581. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın Elbistan 
ilçesindeki bazı okul projelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4412)  

2582. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, dolaşım sistemi hastalıklarının tanı ve 
tedavisine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4414)  

2583. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, arkeolojik kazılara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4415)  

2584. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, turizm sektörünün geliştirilmesi için 
yürütülen çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4416)  

2585. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, imalat sektörünün geliştirilmesi 
kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4417)  

2586. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, imalat sanayiinin geliştirilmesi 
kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4418)  

2587. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, imalat sektörünün rekabet gücünün 
artırılması kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4419)  

2588. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yeni istihdam alanları yaratılması ve 
müteahhitlik hizmetlerinin geliştirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4420)  

2589. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ekonominin çeşitli alanlarında 
yürütülen çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4421)  

2590. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, modern tarım işletmeciliğinin 
yaygınlaştırılması ve yerli üreticilerin korunmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4422)  

2591. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş Huzurevi ve Sevgi 
Evlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4423)  

2592. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tarımsal dönüşüm çalışmalarına ve 
doğal kaynakların geliştirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4424)  
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2593. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesindeki 
bazı okul projelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4425)  

2594. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, gıda güvenliğinin sağlanması ve 
tarımsal üretimin geliştirilmesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/4426)  

2595. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ücretsiz personel servisi uygulaması 
bulunup bulunmadığına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4427)  

2596. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, finans sektörünün geliştirilmesi 
kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4428)  

2597. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bilgi ve iletişim teknolojileri 
sektöründe doğrudan yabancı yatırımın artırılmasına ve teknoparklara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/4429)  

2598. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesindeki 
okul projelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4430)  

2599. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit 
ilçesindeki gölet ve sulama projelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4431)  

2600. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’taki bazı camilerin 
restorasyon çalışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4432)  

2601. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’taki bir gölet ve 
sulama projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4433)  

2602. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 4/C statüsünde çalışan personele 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4434)  

2603. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bilgi çağına uygun bireyler 
yetiştirilmesi noktasında yürütülen çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4435)  

2604. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’taki okul, lojman ve 
pansiyon projelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4436)  

2605. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, demiryolu taşımacılığı ve limanların 
kapasitesinin artırılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4437)  

2606. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, işsizliğin önlenmesine yönelik çeşitli 
alanlarda yürütülen çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4438)  

2607. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, dış ticaret açığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4439)  

2608. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, mesleki yeterlilik sistemine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4440)  

2609. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’a yapılması 
planlanan hastanelerle ilgili çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4441)  

2610. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, mesleki ve teknik eğitimin 
geliştirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4442)  

2611. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, reel sektörün finansman ihtiyacını 
karşılamak amacıyla yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4443)  

2612. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın, Nurhak 
ilçesindeki bazı sulama projelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4444)  
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2613. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, finansal sistemdeki farklı kuruluş ve 
enstrümanlar arasında rekabeti bozucu unsurların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4445)  

2614. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, mali sektörün ve teknolojik altyapının 
geliştirilmesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4446)  

2615. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, altyapı yatırımlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4447)  

2616. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kayıt dışı istihdama ve mali 
yükümlülüklere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4448)  

2617. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 4/C’li statüsünde çalışan personele 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4449)  

2618. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bölünmüş yol yapım çalışmalarına ve 
demir yollarının taşımacılık sektöründeki ağırlığının artırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/4450)  

2619. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ürün ve girdi piyasalarında etkinliğin 
sağlanması kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4451)  

2620. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, trafik güvenliği kapsamında yapılan 
çalışmalar ile hava ve karayolu ulaşımının geliştirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/4452)  

2621. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ücretsiz personel servisi uygulaması 
bulunup bulunmadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4453)  

2622. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, işletmeler üzerindeki mali 
yükümlülüklere ve işletmelerde kurumsal yapının geliştirilmesi kapsamında yapılan çalışmalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4454)  

2623. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın Andırın 
ilçesindeki dere ve çaylarla ilgili projelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4455)  

2624. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, mal ve hizmet piyasalarının 
geliştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4456)  

2625. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın Andırın 
ilçesindeki bazı projelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4457)  

2626. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, deniz ticaret filosunun yenilenmesi 
kapsamında yapılan çalışmalara ve son beş yıl içerisinde tesis edilen tersane alanlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4458)  

2627. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın Türkoğlu 
ilçesindeki bazı okul projelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4459)  

2628. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, gemi üretimi sektörünün 
geliştirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4460)  

2629. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, enerji alanında kamunun etkin 
denetimine yönelik çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4461)  

2630. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın Pazarcık 
ilçesindeki bazı okul projelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4462)  

2631. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, elektronik iletişim ve haberleşme 
sektörünün geliştirilmesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/4463)  
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2632. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kültürel zenginlik ve çeşitliliğin 
korunması ve geliştirilmesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/4464)  

2633. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, enerji alanındaki yatırımlara ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/4465)  

2634. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bilgi ve iletişim teknolojilerinin 
işletmelerde yaygın kullanımını sağlamaya dönük çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/4466)  

2635. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın Ekinözü 
ilçesindeki bazı okul projelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4467)  

2636. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, elektronik ve haberleşme sektöründe 
yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4468)  

2637. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit 
ilçesindeki bazı okul projelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4469)  

2638. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, enerji temini ve enerjide dışa 
bağımlılığın azaltılması konusunda yürütülen çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/4470)  

2639. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, çevreye duyarlı üretim süreç ve 
teknolojilerinin geliştirilmesi ile Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/4471)  

2640. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, işletmelerin fiziki altyapılarının 
iyileştirilmesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4472)  

2641. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Ar-Ge konusunda yürütülen 
çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4473)  

2642. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, fikri ve sınai mülkiyet haklarına ve 
Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4474)  

2643. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Ar-Ge harcamalarında özel sektör 
payının artırılmasına ve nitelikli araştırmacı sayısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/4475)  

2644. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yerel yönetimlerin teknik ve idari 
kapasitelerinin artırılması ile ülkenin rekabet gücünün artırılmasına dönük çalışmalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4476)  

2645. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kamu hizmetlerinin sunumuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4477)  

2646. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, çevre altyapısının oluşturulmasına 
yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4478)  

2647. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ulaşım altyapısı ile ilgili çalışmalar 
ve Türkiye’nin değişik bölgelerdeki ülkelerle ilişkilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/4479)  

2648. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, lojistik faaliyetlerin geliştirilmesine 
yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4480)  

2649. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, madencilik ürünlerinin yurt içinde 
işlenmesi ve ihraç edilmesi konusundaki çalışmalar ile nitelikli iş gücü yetiştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4481)  
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2650. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bilgi ve iletişim teknolojileri 
sektörüne ve kayıt dışı ekonomiye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4482)  

2651. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’taki bazı okul 
projelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4483)  

2652. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’taki bazı okul 
projelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4484)  

2653. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın Göksun 
ilçesindeki bazı okul projelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4485)  

2654. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş Afşin Devlet 
Hastanesine yönelik yatırımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4486)  

2655. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bazı alanlarda akademisyen açığına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4487)  

2656. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 
ile ilgili verilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4488)  

2657. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesindeki 
içme suyu projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4489)  

2658. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sağlık hizmetlerindeki özelleştirme 
uygulamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4490)  

2659. -   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, hastanelerdeki yatak kapasitesinin 
yetersizliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4491)  

2660. -   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sağlık harcamaları ile ilgili verilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4492)  

2661. -   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş Afşin Kız Meslek 
Lisesi Projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4493)  

2662. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, meyve ve sebze fiyatlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4494)  

2663. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, psikologların görev tanımının 
yapılmamış olmasına ve psikologluk mesleği ile ilgili sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/4495)  

2664. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sanayi kaynaklı çevre kirliliğine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4496)  

2665. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, işsizlik oranındaki artışa ve işsizlik 
sorununun çözümüne yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4497)  

2666. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, diyabet vakalarına ve hastalıkla 
mücadele kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4498)  

2667. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tarımdaki girdi fiyatlarına ve tarım 
üretiminde kalitenin artırılması için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/4499)  

2668. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tarımsal üretimin geliştirilmesi 
kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4500)  

2669. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, hayvan hastalıkları ile mücadele 
konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4501)  

2670. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, et, süt ve balık sektöründeki 
özelleştirmelerin etkilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4502)  
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2671. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yem maliyetlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4503)  

2672. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesindeki 
Hurman Çayı İkmali Projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4504)  

2673. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş Afşin-Elbistan 
Kömür Havzası Üst Akifer Drenajı ve Susuzlaştırma Projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/4505)  

2674. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, buğday üretiminin artırılması 
kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4506)  

2675. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kredi başvurularında Ziraat Bankası 
tarafından çiftçilerden istenen belge ve masraflara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4507)  

2676. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından 
kiralama yoluyla kullanılan hizmet binalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü 
soru önergesi (6/4508)  

2677. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’taki sulama 
kooperatiflerinin elektrik tüketim borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4509)  

2678. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 4/C statüsünde çalışan personele 
ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/4510)  

2679. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’taki ekilebilir 
arazilerle ilgili verilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4511)  

2680. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ücretsiz personel servisi uygulaması 
bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/4512)  

2681. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelliliğin önlenmesi kapsamında 
yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4513)  

2682. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından 
kiralama yoluyla kullanılan hizmet binalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Emrullah İşler) sözlü 
soru önergesi (6/4514)  

2683. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, traktör üretimi ve satışlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4515)  

2684. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 4/C statüsünde çalışan personele 
ilişkin Başbakan Yardımcısından (Emrullah İşler) sözlü soru önergesi (6/4516)  

2685. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bahçe mobilyaları ithalatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4517)  

2686. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ücretsiz personel servisi uygulaması 
bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Emrullah İşler) sözlü soru önergesi 
(6/4518)  

2687. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tütün kullanımı ile ilgili verilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4519)  

2688. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tarımda istihdama ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4520)  

2689. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla 
kullanılan hizmet binalarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından sözlü soru önergesi (6/4521)  

2690. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kömür madenlerinde iş güvenliğine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4522)  
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2691. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 4/C statüsünde çalışan personele 
ilişkin Avrupa Birliği Bakanından sözlü soru önergesi (6/4523)  

2692. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Türkiye Taşkömürü Kurumunun 
sosyal yardım kapsamında dağıtılan kömürlerden kaynaklanan alacaklarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/4524)  

2693. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ücretsiz personel servisi uygulaması 
bulunup bulunmadığına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından sözlü soru önergesi (6/4525)  

2694. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, iş güvenliği uzmanı ve işyeri 
hekimliği istihdamına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4526)  

2695. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, petrol ve doğal gaz üretimine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4527)  

2696. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, icra dairelerinin iş yüküne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4528)  

2697. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından 
kiralama yoluyla kullanılan hizmet binalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü 
soru önergesi (6/4529)  

2698. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 4/C statüsünde çalışan personele 
ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/4530)  

2699. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ücretsiz personel servisi uygulaması 
bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/4531)  

2700. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ücretsiz personel servisi uygulaması 
bulunup bulunmadığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4532)  

2701. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla 
kullanılan hizmet binalarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/4533)  

2702. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 4/C statüsünde çalışan personele 
ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4534)  

2703. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 4/C statüsünde çalışan personele 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/4535)  

2704. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yapı malzemelerine yönelik kalite 
denetimlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4536)  

2705. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ücretsiz personel servisi uygulaması 
bulunup bulunmadığına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/4537)  

2706. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla 
kullanılan hizmet binalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4538)  

2707. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla 
kullanılan hizmet binalarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4539)  

2708. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 4/C statüsünde çalışan personele 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4540)  

2709. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 4/C statüsünde çalışan personele 
ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/4541)  

2710. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ücretsiz personel servisi uygulaması 
bulunup bulunmadığına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4542)  

2711. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ücretsiz personel servisi uygulaması 
bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/4543)   
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2712. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2011-2012 yıllarında 
mahkemelerdeki dosya sayıları ile ilgili verilere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4544)  

2713. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından 
kiralama yoluyla kullanılan hizmet binalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü 
soru önergesi (6/4545)  

2714. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla 
kullanılan hizmet binalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4546)  

2715. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 4/C statüsünde çalışan personele 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4547)  

2716. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla 
kullanılan hizmet binalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4548)  

2717. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 4/C statüsünde çalışan personele 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4549)  

2718. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ücretsiz personel servisi uygulaması 
bulunup bulunmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4550)  

2719. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ücretsiz personel servisi uygulaması 
bulunup bulunmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4551)  

2720. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla 
kullanılan hizmet binalarına ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/4552)  

2721. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ücretsiz personel servisi uygulaması 
bulunup bulunmadığına ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/4553)  

2722. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 4/C statüsünde çalışan personele 
ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/4555)  

2723. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla 
kullanılan hizmet binalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4557)  

2724. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla 
kullanılan hizmet binalarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/4558)  

2725. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 4/C statüsünde çalışan personele 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/4559)  

2726. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 4/C statüsünde çalışan personele 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/4561)  

2727. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ücretsiz personel servisi uygulaması 
bulunup bulunmadığına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/4562)  

2728. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ücretsiz personel servisi uygulaması 
bulunup bulunmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/4563)  

2729. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla 
kullanılan hizmet binalarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/4564)  

2730. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 4/C statüsünde çalışan personele 
ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/4565)  

2731. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla 
kullanılan hizmet binalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4566)  
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2732. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla 
kullanılan hizmet binalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4567)  

2733. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 4/C statüsünde çalışan personele 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4568)  

2734. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ücretsiz personel servisi uygulaması 
bulunup bulunmadığına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/4569)  

2735. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 4/C statüsünde çalışan personele 
ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/4570)  

2736. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ücretsiz personel servisi uygulaması 
bulunup bulunmadığına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/4572)  

2737. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 4/C statüsünde çalışan personele 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4573)  

2738. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla 
kullanılan hizmet binalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4574)  

2739. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla 
kullanılan hizmet binalarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4575)  

2740. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ücretsiz personel servisi uygulaması 
bulunup bulunmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4576)  

2741. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 4/C statüsünde çalışan personele 
ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/4577)  

2742. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla 
kullanılan hizmet binalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/4578)  

2743. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ücretsiz personel servisi uygulaması 
bulunup bulunmadığına ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4579)  

2744. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 4/C statüsünde çalışan personele 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/4580)  

2745. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla 
kullanılan hizmet binalarına ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4581)  

2746. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ücretsiz personel servisi uygulaması 
bulunup bulunmadığına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/4582)  

2747. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 4/C statüsünde çalışan personele 
ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4583)  

2748. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ücretsiz personel servisi uygulaması 
bulunup bulunmadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/4584)  

2749. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla 
kullanılan hizmet binalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4585)  

2750. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla 
kullanılan hizmet binalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4586)  

2751. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, engelli vatandaşların kamu kurumlarına 
erişiminin kolaylaştırılması için yapılan düzenlemelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/4587)  
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2752. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TSK bünyesinde sözleşmeli astsubay olarak 
çalışanların sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4588)  

2753. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Köylere Hizmet Götürme Birliklerinde çalışan 
sözleşmeli personelin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4589)  

2754. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, mahalli idareler birlikleri bünyesinde çalışan 
sözleşmeli personelin kadroya atanmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/4590)  

2755. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, İl Özel İdareleri bünyesinde çalışan sözleşmeli 
personelin kadroya atanmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4591)  

2756. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan sözleşmeli 
personelin kadroya atanmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4592)  

2757. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kamu kurum ve kuruluşlarında özel kanunlara tabi 
olarak çalışan sözleşmeli personelin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/4593)  

2758. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, çözüm süreci kapsamında ülke dışına çıkan teröristlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4594)  

2759. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, üniversite mezunu teknik personelin sorunlarına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4595)  

2760. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bazı illerde doğalgaz satışına sınırlama getirildiği 
iddialarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/4596)  

2761. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan geçici ve 
mevsimlik işçilerin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4597)  

2762. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ücretli öğretmenlerin sorunlarına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4598)  

2763. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, rehber ve usta öğreticilerin sorunlarına ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4599)  

2764. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, çözüm süreci boyunca terör örgütüne katılanların 
arttığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4600)  

2765. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, çözüm süreci kapsamında ülke dışına çıkan teröristlere 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/4601)  

2766. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, son dönemlerde döviz kurunda yaşanan artışlara 
ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/4602)  

2767. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, çözüm süreci kapsamında ülke dışına çıkan teröristlere 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4603)  

2768. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, çözüm süreci boyunca terör örgütüne katılımların 
arttığı iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4604)  

2769. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, çözüm süreci boyunca terör örgütüne katılanların 
arttığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4605)  

2770. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, son dönemlerde döviz kurunda yaşanan artışlara 
ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/4606)  
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2771. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, çözüm süreci kapsamında ülke dışına çıkan teröristlere 
ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4607)  

2772. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, çözüm süreci kapsamında ülke dışına çıkan teröristlere 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4608)  

2773. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Mısır’daki darbe sonrası ülkedeki Türk iş adamlarının 
durumuna ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/4609)  

2774. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Mısır’daki darbe sonrası ülkedeki Türk iş adamlarının 
durumuna ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4610)  

2775. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bazı kanser ilaçlarının bulunmadığı iddialarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4611)  

2776. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Yapı Ressamlığı ve Tasarımı bölümlerinden mezun 
olanlara mühendislik tamamlama programı hakkı verilmemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/4612)  

2777. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yabancı devletler emrine veya 
yabancı devletler tarafından verilen eğitim burslarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4616)  

2778. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, anadolu öğretmen liselerine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4617)  

2779. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sanayide kullanılan elektrik 
fiyatlarının düşürülmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4620)  

2780. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Türkiye’nin rekabet gücüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4621)  

2781. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, müze sayısına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/4622)  

2782. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, müzelere kazandırılan kültür ve tabiat 
varlıklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4623)  

2783. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tarım sektöründe girdi maliyetlerinin 
düşürülmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4624)  

2784. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ekili arazilerin ve su kaynaklarının 
korunmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4625)  

2785. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sağlık harcamalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4626)  

2786. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ilaç ve tıbbi malzeme harcamalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4627)  

2787. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, okul öncesi eğitime ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4629)  

2788. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, okul ve dershane denetimlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4630)  

2789. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, taşımalı eğitime ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/4631)  

2790. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yatılı bölge okullarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4632)  

2791. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, anadolu fen ve genel liselere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4633)  
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2792. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ortaöğretim öğrencilerine verilen 
burslara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4634)  

2793. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, üniversite sayısına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4635)  

2794. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tohum üretimi ve ithaline ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4636)  

2795. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/4637)  

2796. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, açlık ve yoksulluk sınırının altındaki 
vatandaş sayısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4638)  

2797. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş havalimanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4639)  

2798. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engellilerin bakımına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4640)  

2799. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kendi işini kurmak isteyen 
engellilerin desteklenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4641)  

2800. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, organize sanayi bölgelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4642)  

2801. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ceviz üretimi ve ithalatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4643)  

2802. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta görev yapan vekil imam ve gönüllü Kuran 
kursu öğreticisi sayılarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Emrullah İşler) sözlü soru önergesi 
(6/4644)  

2803. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, ceza infaz kurumları personelinin lojman kira 
bedellerine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/4645)  

2804. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, infaz koruma memurlarının lojman kira 
bedellerine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/4646)  

2805. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, halkın girişine yasaklanan yerler ile yasaklama 
kararlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4647)  

2806. - İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, İzmir İl Afet Planı’nın yetersizliğine ilişkin 
Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/4648)  

2807. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin şirketleri 
ile şirketlerin yönetim kurullarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4649)  

2808. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin şirketleri ile 
şirketlerin yönetim kurullarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4650)  

2809. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin şirketleri ile 
şirketlerin yönetim kurullarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4651)  

2810. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin şirketleri ile 
şirketlerin yönetim kurullarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4652)  

2811. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin şirketleri ile 
şirketlerin yönetim kurullarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4653)  

2812. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin şirketleri ile 
şirketlerin yönetim kurullarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4654)  

2813. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin şirketleri ile 
şirketlerin yönetim kurullarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4655)  
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2814. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, öğretmen atamaları ve atama bekleyen 
öğretmenler ile ücretli öğretmenlik uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4656) 

2815. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, binaların depreme dayanıklılık testinden 
geçirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4657)  

2816. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, binaların depreme dayanıklılık testinden 
geçirilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4658)  

2817. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, kamu lojmanları ve sosyal tesislerine ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/4659)  

2818. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, emeklilerin ekonomik sorunlarına ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/4660)  

2819. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, boşaltılan karakollarda PKK bayrağı açıldığı 
iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4661)  

2820. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, il merkezlerindeki askeri birliklerin taşınmasına 
ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4663)  

2821. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, vergi zamlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/4664)  

2822. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, muhtarların sosyal güvenlik sorununa ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4665)  

2823. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, emekli maaşlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/4666)  

2824. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, binaların depreme dayanıklılık testinden 
geçirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4667)  

2825. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, THY’nin ortağı olduğu bir havayolu şirketine ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4668)  

2826. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Ankara Ulus’ta Bakanlığa ait bir arsanın Diyanet 
İşleri Başkanlığına devir edildiği iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/4669)  

2827. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa’daki 
okulların eksiklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4670)  

2828. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’taki okulların 
eksiklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4671)  

2829. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak, Muş ve Hakkâri’deki okulların eksiklerine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4672)  

2830. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki okulların eksiklerine ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4673)  

2831. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’daki okulların eksiklerine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4674)  

2832. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’daki okul kantinlerinin 
denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4675)  

2833. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak, Muş ve Hakkâri’deki okul kantinlerinin 
denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4676)  

2834. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van, Siirt ve Adıyaman’daki okul kantinlerinin 
denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4677)  
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2835. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’taki okul 
kantinlerinin denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4678)  

2836. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki okul kantinlerinin denetimine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4679)  

2837. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa’daki okul 
kantinlerinin denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4680)  

2838. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman, Bingöl ve Bitlis’teki diyabet hastalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4681)  

2839. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa’daki 
diyabet hastalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4682)  

2840. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki diyabet hastalarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/4683)  

2841. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van, Siirt ve Adıyaman’daki diyabet hastalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4684)  

2842. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak, Muş ve Hakkâri’deki diyabet hastalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4685)  

2843. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’daki diyabet hastalarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4686)  

2844. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki öğrencilerin barınma sorununa ilişkin 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/4687)  

2845. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa’daki 
obezite hastalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4688)  

2846. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul adliyelerinde çalışan personelin mesai 
saatlerine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/4689)  

2847. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul Anadolu Adalet Sarayında bulunan icra 
müdürlükleriyle telefon bağlantısı kurulamadığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4690)  

2848. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da Er Eğitim Birliği açılıp açılmayacağına 
ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4691)  

2849. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde dış 
kaynaklı oluşabilecek tehlikelere yönelik alınan tedbirlere ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/4692)  

2850. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Milli 
Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4693)  

2851. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin 
Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/4694)  

2852. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 10. Kalkınma Planında öngörülen tasarruf hedefinin 
yatırımlar ile sosyal politikalara etkisine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru 
önergesi (6/4695)  

2853. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 10. Kalkınma Planında öngörülen tasarruf hedefinin 
yatırımlar ile sosyal politikalara etkisine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru 
önergesi (6/4696)  

2854. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 10. Kalkınma Planında öngörülen tasarruf hedefinin 
yatırımlar ile sosyal politikalara etkisine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru 
önergesi (6/4697)  
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2855. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 10. Kalkınma Planında öngörülen tasarruf hedefinin 
yatırımlar ile sosyal politikalara etkisine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru 
önergesi (6/4698)  

2856. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’ya yönelik proje ve yatırımlara 
ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4699)  

2857. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 10. Kalkınma Planında öngörülen tasarruf hedefinin 
yatırımlar ile sosyal politikalara etkisine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru 
önergesi (6/4700)  

2858. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin 
Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4701)  

2859. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 10. Kalkınma Planında öngörülen tasarruf hedefinin 
yatırımlar ile sosyal politikalara etkisine ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4702)  

2860. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 10. Kalkınma Planında öngörülen tasarruf hedefinin 
yatırımlar ile sosyal politikalara etkisine ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4703)  

2861. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 10. Kalkınma Planında öngörülen tasarruf hedefinin 
yatırımlar ile sosyal politikalara etkisine ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4704)  

2862. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 10. Kalkınma Planında öngörülen tasarruf hedefinin 
yatırımlar ile sosyal politikalara etkisine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru 
önergesi (6/4705)  

2863. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 10. Kalkınma Planında öngörülen tasarruf hedefinin 
yatırımlar ile sosyal politikalara etkisine ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4706)  

2864. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 10. Kalkınma Planında öngörülen tasarruf hedefinin 
yatırımlar ile sosyal politikalara etkisine ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4707)  

2865. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman, Bingöl ve Bitlis’teki okulların 
kantinlerinde yapılan denetimlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4708)  

2866. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 10. Kalkınma Planında öngörülen tasarruf hedefinin 
yatırımlar ile sosyal politikalara etkisine ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4709)  

2867. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 10. Kalkınma Planında öngörülen tasarruf hedefinin 
yatırımlar ile sosyal politikalara etkisine ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4710)  

2868. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4711)  

2869. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, psikolojik rahatsızlığı bulunan ve yatarak tedavi 
görmesi gereken vatandaşlar için Batman, Bingöl ve Bitlis’teki hastanelerde gerekli altyapının 
sağlanmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4712)  

2870. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’ta ders saatlerinin 
taşımalı eğitim sistemine uygun olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/4713)  

2871. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, obezite hastalığı ile ilgili Kars, Ağrı ve Iğdır 
özelinde yürütülen çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4714)  

2872. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak, Muş ve Hakkâri’de ders saatlerinin taşımalı 
eğitim sistemine uygun olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4715)  

2873. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, obezite hastalığı ile ilgili Erzurum, Gümüşhane ve 
Bayburt özelinde yürütülen çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4716)  
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2874. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’da ders saatlerinin taşımalı 
eğitim sistemine uygun olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4717)  

2875. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, obezite hastalığı ile ilgili Şırnak, Muş ve Hakkâri 
özelinde yürütülen çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4718)  

2876. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van, Siirt ve Adıyaman’da ders saatlerinin taşımalı 
eğitim sistemine uygun olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4719)  

2877. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, obezite hastalığı ile ilgili Van, Siirt ve Adıyaman 
özelinde yürütülen çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4720)  

2878. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4721)  

2879. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin 
Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/4722)  

2880. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin 
Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/4723)  

2881. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’ya yönelik proje ve yatırımlara 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4724)  

2882. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4725)  

2883. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/4726)  

2884. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/4727)  

2885. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/4728)  

2886. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/4729)  

2887. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4730)  

2888. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4731)  

2889. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin 
Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/4732)  

2890. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin 
Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/4733)  

2891. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4734)  

2892. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/4735)  

2893. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/4737)  

2894. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat ili Erbaa ilçesinin hastane ihtiyacına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4738)  
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2895. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat ili Erbaa ilçesindeki aile hekimlerine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4739)  

2896. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki çiftçilere yapılan tarımsal destek 
ödemelerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4740)  

2897. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki hayvancılığa verilen desteğe ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4741)  

2898. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta bulunan imam ve müezzin kadrolarına 
ilişkin Başbakan Yardımcısından (Emrullah İşler) sözlü soru önergesi (6/4742)  

2899. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesindeki 
bütünleme sınavlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4743)  

2900. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Marmaray Projesinde güzergah değişikliği 
yapılıp yapılmadığına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4744)  

2901. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Amerika’da doğan çocuklara tanınan vatandaşlık 
hakkından yararlanan ailelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4745)  

2902. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kalkınma Ajansının düzenlediği geziler ile bu 
gezilere Elazığ, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da faaliyet gösteren işadamlarının katılımına ilişkin 
Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4746)  

2903. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kalkınma Ajansının düzenlediği geziler ile bu 
gezilere Batman, Bitlis ve Bingöl’de faaliyet gösteren işadamlarının katılımına ilişkin Kalkınma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/4747)  

2904. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kalkınma Ajansının düzenlediği geziler ile bu 
gezilere Van, Siirt, Mardin ve Adıyaman’da faaliyet gösteren işadamlarının katılımına ilişkin 
Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4748)  

2905. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kalkınma Ajansının düzenlediği geziler ile bu 
gezilere Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’ta faaliyet gösteren işadamlarının katılımına ilişkin 
Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4749)  

2906. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kalkınma Ajansının düzenlediği geziler ile bu 
gezilere Kars, Iğdır ve Ağrı’da faaliyet gösteren işadamlarının katılımına ilişkin Kalkınma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/4750)  

2907. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kalkınma Ajansının düzenlediği geziler ile bu 
gezilere Şırnak, Muş ve Hakkâri’de faaliyet gösteren işadamlarının katılımına ilişkin Kalkınma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/4751)  

2908. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Göle ilçesine bağlı bir köyün çöp 
sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4752)  

2909. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Çıldır ilçesine bağlı bir köyün çöp 
sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4753)  

2910. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Göle ilçesine bağlı bazı köylerin 
yollarının asfaltlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4754)  

2911. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Çıldır ilçesine bağlı bazı köylerin 
yollarının asfaltlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4755)  

2912. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kalkınma Ajansının düzenlediği geziler ile bu 
gezilere Ardahan’da faaliyet gösteren işadamlarının katılımına ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/4756)  
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2913. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Hanak ilçesine bağlı bir köyün çöp 
sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4757) 

2914. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Almanya’da faaliyet gösteren bir dernekle ilgili 
basına yansıyan haberlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4758)  

2915. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, cezaevlerinde yayınına izin verilen televizyon 
kanalları ile bir cezaevinde bazı televizyon kanallarının yayınının kesilmesine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/4759)  

2916. -  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, İzmir’in Bergama ilçesindeki çam fıstığı 
üreticilerinin vergi ve kredi borçlarının yapılandırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/4760)  

2917. -  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, İzmir’in Bergama ilçesindeki çam fıstığı üretim 
alanında bulunan maden ocaklarının denetimine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4761)  

2918. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki engelli vatandaşların karşılaştıkları 
sorunlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/4762)  

2919. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı 
yöneticilerinin katıldığı bir toplantının yapılıp yapılmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4763)  

2920. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da yapılan ve yapılması planlanan spor 
tesislerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/4764)  

2921. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki çiftçilerin elektrik borçlarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/4765)  

2922. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki tarihi eserlerin restorasyonu 
çalışmaları ile ilgili ödenek ihtiyacına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4766)  

2923. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, mısır taban fiyatlarının açıklanmasına ve mısır alım 
merkezlerinin açılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4767)  

2924. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Hatay’ın Yayladağı ilçesindeki bir bölgeye radar 
üssü ve füze rampası kurulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4768)  

2925. -  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, engelli vatandaşların karşılaştıkları çeşitli sorunlara 
ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/4769)  

2926. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan iline yönelik işbirliği ve ticari anlaşma 
amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4770)  

2927. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır illerine yönelik işbirliği ve ticari 
anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4771)  

2928. -   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt illerine yönelik işbirliği ve 
ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/4772)  

2929. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır illerine yönelik işbirliği ve ticari 
anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4773)  
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2930. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan iline yönelik işbirliği ve ticari anlaşma 
amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4774)  

2931. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır illerine yönelik işbirliği ve ticari 
anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4775)  

2932. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt illerine yönelik işbirliği ve 
ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/4776)  

2933. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan iline yönelik işbirliği ve ticari anlaşma 
amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4777)  

2934. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan iline yönelik işbirliği ve ticari anlaşma 
amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4778)  

2935. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Ağrı illerine yönelik işbirliği ve ticari 
anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4779)  

2936. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır illerine yönelik işbirliği ve ticari 
anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4780)  

2937. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan iline yönelik işbirliği ve ticari anlaşma 
amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4781)  

2938. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan iline yönelik işbirliği ve ticari anlaşma 
amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/4782)  

2939. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Ağrı illerine yönelik işbirliği ve ticari 
anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4783)  

2940. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır illerine yönelik işbirliği ve ticari 
anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4784)  

2941. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır illerine yönelik işbirliği ve ticari 
anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4785)  

2942. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır illerine yönelik işbirliği ve ticari 
anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4786)  

2943. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan iline yönelik işbirliği ve ticari anlaşma 
amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4787)  

2944. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır illerine yönelik işbirliği ve ticari 
anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4788)  

2945. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan iline yönelik işbirliği ve ticari anlaşma 
amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4789)  

2946. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan iline yönelik işbirliği ve ticari anlaşma 
amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4790)  
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2947. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır illerine yönelik işbirliği ve ticari 
anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/4791)  

2948. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan iline yönelik işbirliği ve ticari anlaşma 
amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/4792)  

2949. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır illerine yönelik işbirliği ve ticari 
anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4793)  

2950. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt illerine yönelik işbirliği ve 
ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4794)  

2951. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan iline yönelik işbirliği ve ticari anlaşma 
amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4798)  

2952. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt illerine yönelik işbirliği ve 
ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4799)  

2953. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Ağrı illerine yönelik işbirliği ve ticari 
anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4800)  

2954. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt illerine yönelik işbirliği ve 
ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4801)  

2955. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Ağrı illerine yönelik işbirliği ve ticari 
anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4802)  

2956. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt illerine yönelik işbirliği ve 
ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/4803)  

2957. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Ağrı illerine yönelik işbirliği ve ticari 
anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4804)  

2958. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt illerine yönelik işbirliği ve 
ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4805)  

2959. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Ağrı illerine yönelik işbirliği ve ticari 
anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4806)  

2960. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt illerine yönelik işbirliği ve 
ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4807)  

2961. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Ağrı illerine yönelik işbirliği ve ticari 
anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4808)  

2962. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt illerine yönelik işbirliği ve 
ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/4809)  
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2963. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Ağrı illerine yönelik işbirliği ve ticari 
anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4810)  

2964. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Ağrı illerine yönelik işbirliği ve ticari 
anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/4811)  

2965. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt illerine yönelik işbirliği ve 
ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/4812)  

2966. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt illerine yönelik işbirliği ve 
ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4814)  

2967. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Ağrı illerine yönelik işbirliği ve ticari 
anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4815)  

2968. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt illerine yönelik işbirliği ve 
ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/4816)  

2969. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Ağrı illerine yönelik işbirliği ve ticari 
anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4817)  

2970. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt illerine yönelik işbirliği ve 
ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4818)  

2971. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, böbrek hastalığı ile mücadele konusunda alınan 
tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4819)  

2972. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl ve Batman illerine yönelik işbirliği ve ticari 
anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4820)  

2973. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ illerine yönelik işbirliği ve ticari 
anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4821)  

2974. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ illerine yönelik işbirliği ve ticari 
anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4822)  

2975. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın ilçelerinde spor müdürlükleri 
kurulmasına ve sporcu lisans ücretlerinin Bakanlık tarafından karşılanmasına ilişkin Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/4823)  

2976. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ illerine yönelik işbirliği ve ticari 
anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4824)  

2977. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl ve Batman illerine yönelik işbirliği ve ticari 
anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4825)  

2978. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ illerine yönelik işbirliği ve ticari 
anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4826)  
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2979. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ illerine yönelik işbirliği ve ticari 
anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4827)  

2980. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Danıştay 13. Dairesinde görev yapan bir tetkik 
hakimine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/4830)  

2981. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da istihdamın artırılmasına yönelik 
gerçekleştirilen projelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4831)  

2982. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ illerine yönelik işbirliği ve ticari 
anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4832)  

2983. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ illerine yönelik işbirliği ve ticari 
anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/4833)  

2984. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl ve Batman illerine yönelik işbirliği ve ticari 
anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4834)  

2985. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ illerine yönelik işbirliği ve ticari 
anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4835)  

2986. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ illerine yönelik işbirliği ve ticari 
anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4836)  

2987. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, deniz taşımacılığı yapan şirketlere ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4837)  

2988. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde görev yapan bir 
öğretmenin kıyafetine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4838)  

2989. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, eğitim sisteminden kaynaklandığı iddia edilen 
öğrenci açıklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4839)  

2990. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’nın Feke ilçesine bağlı bir köyün yol 
sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4840)  

2991. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’da karla mücadele için ayrılan kaynağın 
artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4841)  

2992. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman’da karla mücadele için ayrılan kaynağın 
artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4842)  

2993. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bayburt’ta karla mücadele için ayrılan kaynağın 
artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4843)  

2994. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane’de karla mücadele için ayrılan 
kaynağın artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4844) 

2995. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’da karla mücadele için ayrılan kaynağın 
artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4845) 

2996. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’da karla mücadele için ayrılan kaynağın 
artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4846) 

2997. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hakkâri’de karla mücadele için ayrılan kaynağın 
artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4847) 

2998. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak’ta karla mücadele için ayrılan kaynağın 
artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4848) 
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2999. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’da karla mücadele için ayrılan kaynağın 
artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4849) 

3000. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta karla mücadele için ayrılan kaynağın 
artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4850) 

3001. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl’de karla mücadele için ayrılan kaynağın 
artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4851) 

3002. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis’te karla mücadele için ayrılan kaynağın 
artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4852) 

3003. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van’da karla mücadele için ayrılan kaynağın 
artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4853) 

3004. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki yollar ile cadde ve sokaklardaki 
lambaların bakım ve onarımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4854)  

3005. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis’te Türk Telekom’un arıza gideren ekip 
sayısının yetersizliğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4855) 

3006. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak’ta Türk Telekom’un arıza gideren ekip 
sayısının yetersizliğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4856) 

3007. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’da Türk Telekom’un arıza gideren ekip 
sayısının yetersizliğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4857) 

3008. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl’de Türk Telekom’un arıza gideren ekip 
sayısının yetersizliğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4858) 

3009. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman’da Türk Telekom’un arıza gideren ekip 
sayısının yetersizliğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4859) 

3010. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da Türk Telekom’un arıza gideren ekip 
sayısının yetersizliğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4860) 

3011. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bayburt’ta Türk Telekom’un arıza gideren ekip 
sayısının yetersizliğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4861) 

3012. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’da Türk Telekom’un arıza gideren ekip 
sayısının yetersizliğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4862) 

3013. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta Türk Telekom’un arıza gideren ekip 
sayısının yetersizliğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4863) 

3014. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van’da Türk Telekom’un arıza gideren ekip 
sayısının yetersizliğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4864) 

3015. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane’de Türk Telekom’un arıza gideren ekip 
sayısının yetersizliğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4865) 

3016. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’da Türk Telekom’un arıza gideren ekip 
sayısının yetersizliğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4866) 
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3017. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’da Türk Telekom’un arıza gideren ekip 
sayısının yetersizliğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4867) 

3018. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hakkâri’de Türk Telekom’un arıza gideren ekip 
sayısının yetersizliğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4868) 

3019. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır’da bulunan okulların fiziki altyapısı 
ile eğitim hizmetlerindeki eksikliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4869) 

3020. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Ağrı’da bulunan okulların fiziki altyapısı ile 
eğitim hizmetlerindeki eksikliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4870) 

3021. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’ta bulunan okulların fiziki 
altyapısı ile eğitim hizmetlerindeki eksikliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4871)  

3022. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ’da bulunan okulların fiziki 
altyapısı ile eğitim hizmetlerindeki eksikliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4872)  

3023. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl ve Batman’da bulunan okulların fiziki 
altyapısı ile eğitim hizmetlerindeki eksikliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4873)  

3024. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis ve Siirt’te bulunan okulların fiziki altyapısı 
ile eğitim hizmetlerindeki eksikliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4874)  

3025. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş ve Şırnak’ta bulunan okulların fiziki altyapısı 
ile eğitim hizmetlerindeki eksikliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4875)  

3026. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da bulunan okulların fiziki 
altyapısı ile eğitim hizmetlerindeki eksikliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4876)  

3027. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman ve Hakkâri’de bulunan okulların fiziki 
altyapısı ile eğitim hizmetlerindeki eksikliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4877) 

3028. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Mardin ve Osmaniye’de bulunan okulların fiziki 
altyapısı ile eğitim hizmetlerindeki eksikliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4878)  

3029. -  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Çanakkale’deki bir okulda Roman 
öğrencilerin tek sınıfta toplandığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4879) 

3030. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığındaki kamu 
payına ve üst düzey yöneticilerin maaşlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/4880) 

3031. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Bayramlarla ilgili törenlere katıldığı için 
olumsuz sicil alan personel olup olmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4881) 

3032. -  Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu’nun, Anka uçaklarının Suudi Arabistan’a 
TSK’dan daha ucuza satıldığı iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4882) 

3033. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, maddi durumu yetersiz olanların genel sağlık 
sigortalarının Devlet tarafından karşılanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/4883) 

3034. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Hazineye ait taşınmazlara ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/4884) 

3035. -  Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, Bakanlık personeline ve veteriner ile ziraat 
mühendisi istihdamına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4885) 
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3036. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, İstanbul Bakırköy Müftüsüne ilişkin Başbakan 
Yardımcısından (Emrullah İşler) sözlü soru önergesi (6/4886) 

3037. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, İŞKUR tarafından toplum yararına çalışma 
programı kapsamında bazı illerde açılan kadrolara ve yapılan atamalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/4887)  

3038. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır’da sahneye konan opera, bale ve 
tiyatro eserlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/4888)  

3039. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da yer alan okullardaki onarım ve 
tadilatlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4889)  

3040. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa’daki altyapı sorunlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4890)  

3041. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da yaşayan okuma çağındaki yabancı ülke 
vatandaşlarına verilen eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4891)  

3042. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Mardin ve Osmaniye’deki altyapı sorunlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4892)  

3043. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’taki altyapı sorunlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4893)  

3044. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’ta bedensel engelli 
sporculara yönelik desteklere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/4894)  

3045. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ’daki altyapı sorunlarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4895)  

3046. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da bedensel engelli sporculara yönelik 
desteklere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/4896)  

3047. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl ve Batman’daki altyapı sorunlarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4897)  

3048. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır’da bedensel engelli sporculara yönelik 
desteklere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/4898)  

3049. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis ve Siirt’teki altyapı sorunlarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/4899)  

3050. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Ağrı’da bedensel engelli sporculara yönelik 
desteklere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/4900)  

3051. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman ve Hakkâri’deki altyapı sorunlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4901) 

3052. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ’da bedensel engelli sporculara 
yönelik desteklere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/4902)  

3053. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş ve Şırnak’taki altyapı sorunlarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4903)  

3054. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da sahneye konan opera, bale ve tiyatro 
eserlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/4904)  

3055. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Mardin ve Osmaniye’de hasta başına düşen doktor, 
hemşire ve sağlık cihazı verilerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4905)  

3056. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Ağrı’da sahneye konan opera, bale ve 
tiyatro eserlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/4906)  

3057. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da hasta başına düşen 
doktor, hemşire ve sağlık cihazı verilerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4907)  

3058. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş ve Şırnak’ta hasta başına düşen doktor, 
hemşire ve sağlık cihazı verilerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4908)  

3059. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’ta sahneye konan opera, 
bale ve tiyatro eserlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/4909)  
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3060. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl ve Batman’da sahneye konan opera, bale ve 
tiyatro eserlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/4910)  

3061. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman ve Hakkâri’de hasta başına düşen doktor, 
hemşire ve sağlık cihazı verilerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4911)  

3062. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl ve Batman’da hasta başına düşen doktor, 
hemşire ve sağlık cihazı verilerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4912)  

3063. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis ve Siirt’te hasta başına düşen doktor, hemşire 
ve sağlık cihazı verilerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4913)  

3064. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis ve Siirt’te sahneye konan opera, bale ve 
tiyatro eserlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/4914)  

3065. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ’da hasta başına düşen doktor, 
hemşire ve sağlık cihazı verilerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4915)  

3066. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman ve Hakkâri’de sahneye konan opera, bale 
ve tiyatro eserlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/4916)  

3067. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’ta hasta başına düşen 
doktor, hemşire ve sağlık cihazı verilerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4917)  

3068. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Ağrı’da hasta başına düşen doktor, hemşire 
ve sağlık cihazı verilerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4918)  

3069. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş ve Şırnak’ta sahneye konan opera, bale ve 
tiyatro eserlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/4919)  

3070. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır’da hasta başına düşen doktor, hemşire 
ve sağlık cihazı verilerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4920)  

3071. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da hasta başına düşen doktor, hemşire ve 
sağlık cihazı verilerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4921)  

3072. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şanlıurfa, Mardin ve Osmaniye’de sahneye konan opera, 
bale ve tiyatro eserlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/4922)  

3073. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da gerçekleştirilen gıda denetimlerine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4923)  

3074. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki altyapı sorunlarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/4924)  

3075. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır’daki altyapı sorunlarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/4925)  

3076. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Ağrı’daki altyapı sorunlarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/4926)  

3077. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş ve Şırnak’ta bedensel engelli sporculara 
yönelik desteklere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/4927)  

3078. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman ve Hakkâri’de bedensel engelli 
sporculara yönelik desteklere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/4928)  

3079. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl ve Batman’da bedensel engelli sporculara 
yönelik desteklere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/4929)  

3080. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis ve Siirt’te bedensel engelli sporculara yönelik 
desteklere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/4930)  

3081. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da bedensel engelli 
sporculara yönelik desteklere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/4931)  

3082. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Mardin ve Osmaniye’de bedensel engelli sporculara 
yönelik desteklere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/4932)  

3083. -  Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, Antalya’nın Serik ilçesinde yaşanan enerji 
sorunlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/4933)  
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3084. -  Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, Antalya’nın Serik ilçesinde yaşanan uzun süreli 
elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/4934)  

3085. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı tarafından Gezi 
Parkı protestoları ile ilgili soruşturmalar hakkında bilgi toplanmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/4935)  

3086. -  İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, kurbanlarını yurt dışında kesen vatandaşların 
ülkeye getirebilecekleri et miktarı ile ilgili sınırlamaya ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/4936) 

3087. -  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Suriyeli mültecilere verilen eğitim hizmetine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4937)  

3088. -  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, İstanbul’da kuduz aşısı bulunmadığı iddialarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4938)  

3089. -  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, yoga merkezlerine ilişkin Diyanet İşleri 
Başkanlığından fetva istendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4939)  

3090. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, MİT’in İsrail hesabına çalışan bazı İranlı ajanları 
İran makamlarına bildirmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4940)  

3091. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, yoga merkezlerine ilişkin Diyanet İşleri 
Başkanlığından görüş istendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4941)  

3092. -  Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, Antalya’nın Manavgat ilçesinde özel güvenlik 
görevlilerin karıştığı bir olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4942) 

3093. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Amasya Taşova Devlet Hastanesinin doktor 
ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4943)  

3094. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta görülen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi 
vakalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4944)  

3095. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat-Niksar yolu inşaatına ilişkin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4945)  

3096. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat-Amasya yolu inşaatına ilişkin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4946)  

3097. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat-Sivas yolu inşaatına ilişkin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4947)  

3098. -  Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, bir çelik fabrikasının çevreye olan etkilerine ilişkin 
Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4949) 

3099. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, dershanelerin kapatılacağı yönündeki açıklamalara 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4950)  

3100. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’daki öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/4951)  

3101. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Şubat 2014 döneminde yeni öğretmen ataması 
yapılması yönündeki taleplere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4952)  

3102. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 
öğrencilerine bütünleme sınavı hakkı tanınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4953)  

3103. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, iş ve meslek danışmanlarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4954)  

3104. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Tunceli Üniversitesinde eğitim ve öğretimin ne 
zaman başlayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4955) 

3105. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Kurban Bayramında yerli kurbanların talebi 
karşılayıp karşılamadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4956) 
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3106. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Emniyet Genel Müdürlüğüne 2002-2013 
yılları arasında atanan polislerin sayısı ile eğitim durumlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4957) 

3107. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bulgaristan’ın Türk tırlarına yönelik haksız 
uygulamalarının tespitine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4958) 

3108. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara Büyükşehir Belediyesinin toplu ulaşım 
araçlarından engelli vatandaşların yararlanması için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/4959) 

3109. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesine “özürlü park 
kartı” için başvuru yapıldığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4960) 

3110. -  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya ilinin ambulans ihtiyacına ve mevcut 
ambulansların yeterliliğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4961) 

3111. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Mardin’de huzurevi bulunmamasına ilişkin Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/4962) 

3112. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Gürbulak Sınır Kapısındaki altyapı sorunlarına 
ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/4963) 

3113. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Jandarma Genel Komutanlığındaki helikopter 
sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4964) 

3114. -  Van Milletvekili Özdal Üçer’in, görevden alınan Van İl Genel Meclisi üyelerinin göreve 
iadesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4965) 

3115. -  Van Milletvekili Özdal Üçer’in, bazı cezaevlerinden diğer başka bazı cezaevlerine 
mahkumların nakillerine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/4966) 

3116. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Erbaa ilçesindeki ek hastane inşaatı için harcanan 
paraya ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4967) 

3117. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki aile hekimi sayısına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/4968) 

3118. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PTT çalışanlarının özlük ve sosyal haklarına ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4969) 

3119. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, nüfus ve vatandaşlık il müdürlüklerinin özlük ve 
sosyal haklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4970) 

3120. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, personel müdürlerinin özlük haklarına ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/4971) 

3121. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, İskenderun’da gerçekleştiği iddia edilen yasa dışı 
silah sevkiyatlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4972) 

3122. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, oto hırsızlığı vakalarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/4973) 

3123. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, konutlarda meydana gelen hırsızlık vakalarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4974) 

3124. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, TRT tarafından açılacak ve yabancı dilde yayın 
yapacak televizyon kanalları ile ilgili çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) 
sözlü soru önergesi (6/4975) 

3125. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Almanya ve Hollanda’da bulunan engelli Türk 
vatandaşlarının konsolosluklara erişiminde yaşadıkları sıkıntılara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/4976) 

3126. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, TOBB’a devredilen gümrük kapılarına ilişkin 
Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/4977) 
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3127. -  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) 

3128. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2011 yılında yapılan görevde 
yükselme sınavında ortaya çıkan mağduriyetlere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4979) 

3129. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, yakalanan kaçak sigara miktarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/4980) 

3130. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında hidrosefali 
hastalarının sayısına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4981) 

3131. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara’da organ 
bağışında bulunan kişi sayısına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4982) 

3132. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında “nöromiyelitis 
optika” hastası sayısına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4983) 

3133. -  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) 

3134. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, havacılık hukukundaki bazı sorunların TCK’da 
suç teşkil etmediği iddialarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/4985) 

3135. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında başka cezaevlerine 
nakledilen hükümlü ve tutuklu sayısına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/4986) 

3136. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2013 Kasım ayı itibarıyla kapasitesini aşmış 
cezaevi sayısına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/4987) 

3137. -  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) 

3138. -  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) 

3139. -  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) 

3140. -  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) 

3141. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki dershanelerin faaliyetlerine devam 
etmesi talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4992) 

3142. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır’daki dershanelerin faaliyetlerine 
devam etmesi talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4993) 

3143. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Ağrı’daki dershanelerin faaliyetlerine 
devam etmesi talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4994) 

3144. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’taki dershanelerin 
faaliyetlerine devam etmesi talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4995)  

3145. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ’daki dershanelerin faaliyetlerine 
devam etmesi talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4996)  

3146. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl ve Batman’daki dershanelerin faaliyetlerine 
devam etmesi talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4997)  

3147. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis ve Siirt’teki dershanelerin faaliyetlerine 
devam etmesi talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4998)  

3148. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman ve Hakkâri’deki dershanelerin 
faaliyetlerine devam etmesi talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4999)  
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3149. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş ve Şırnak’taki dershanelerin faaliyetlerine 
devam etmesi talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/5000)  

3150. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa’daki dershanelerin 
faaliyetlerine devam etmesi talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/5001)  

3151. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Mardin ve Osmaniye’deki dershanelerin 
faaliyetlerine devam etmesi talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/5002)  

3152. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, akaryakıt ithalatına ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/5003) 

3153. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2001-2013 yılları arasında ölçme, seçme ve 
yerleştirme sistemi konusunda yürütülen Ar-Ge çalışmalarına ve elektronik sınav sistemi 
oluşturulması projelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/5004)  

3154. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, ÖSYM’nin bilgi güvenliği ve diğer altyapı 
çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/5005)  

3155. -  Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’da uygulamaya konulan Evini Yapana Yardım 
Modeline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/5006)  

3156. -  Van Milletvekili Özdal Üçer’in, TOKİ konutlarındaki ısınma sorununa ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/5007)  

3157. -  Van Milletvekili Özdal Üçer’in, TOKİ konutlarındaki site yönetimlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/5008) 

3158. -  Van Milletvekili Özdal Üçer’in, TOKİ konutlarında yaşanan elektrik ve su sorununa 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/5009)  

3159. -  Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’da TOKİ tarafından yapılan ihalelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/5010)  

3160. -  Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’daki TOKİ konutlarının fiyatlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/5011)  

3161. -  Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’ın Çaldıran ilçesindeki trafik kazalarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5012)  

3162. -  Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’ın Çaldıran ilçesindeki devlet hastanesinde görevli 
bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/5013)  

3163. -  Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Karayolları Van Bölge Müdürlüğü tarafından 
gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/5014)  

3164. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta tarım kredi kooperatiflerine borcu olan 
çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/5015)  

3165. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2013 yılında Tokat’taki çiftçilere ve hayvan 
üreticilerine verilen teşviklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/5016)  

3166. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, MEB halk eğitim merkezlerindeki 
usta öğretici personele kadro verilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/5018)  

3167. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, AFAD tarafından Suriyeli mülteciler için yapılan 
harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/5019)  

3168. -  Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’ın Çaldıran ilçesindeki bir köyde aşı olan 
çocukların zehirlenmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/5020)  

3169. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Başbakanlığın gizli bir yönetmeliği olduğu iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/5021)  

3170. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Gezi olaylarına katılanların mezheplerinin 
araştırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5022)  

3171. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, emniyet müdürlükleri bünyesinde okul polisi birimi 
oluşturularak bazı öğrencilerin fişlendiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/5023)  
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3172. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Gaziantepspor-Elazığspor maçında Gaziantepli 
sporculara prim vaadettiği yönünde basına yansıyan haberlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/5024)  

3173. -  Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’dan yapılan yurt içi ve yurt dışı aktarmasız uçuş 
noktalarının sayısının arttırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/5025)  

3174. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, gazi yakınlarına yönelik bir çalışma 
olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/5026)  

3175. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Finans Kurumlarına borçlarını 
ödeyemeyenlerin sayısındaki artışa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/5027)  

3176. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Genel Sağlık Sigortası sistemine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/5028)  

3177. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, diş hekimi sayısının yetersizliğine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/5029)  

3178. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, MTA tarafından tıbbi jeoloji konusunda ve 
Türkiye fauna florasını içeren materyallerin yurt dışında tanıtılması kapsamında gerçekleştirilen 
çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/5030)  

3179. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında MTA tarafından 
gerçekleştirilen zemin etütlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/5031)  

3180. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında MTA tarafından 
gerçekleştirilen mağara etütlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/5032)  

3181. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, BDDK tarafından tasarruf yetersizliği sorunu ve 
sektördeki gelişme potansiyelinin değerlendirilmesi konularında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin 
Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/5033)  

3182. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, BDDK tarafından müşteri bilgilerinin korunması 
konusunda gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru 
önergesi (6/5034)  

3183. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, BDDK tarafından finansal sistemin rekabet 
gücünün artırılması ve işlem-aracılık maliyetlerindeki etkinliğin değerlendirilmesi konularında gerçekleştirilen 
çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/5035)  

3184. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, BDDK tarafından tüketici ihbar ve şikayetlerinin 
değerlendirilmesi ile araştırma ve analiz kapasitesinin artırılması kapsamında gerçekleştirilen 
çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/5036)  

3185. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, cezaevlerinde görev yapan personel sayısına ve 
cezaevi personelinin özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda bir çalışmanın olup olmadığına ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/5037)  

3186. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, özel okulların sayısı ile özel okullarda eğitim gören 
öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/5038)  

3187. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2013 yılı içinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi 
hastalığına yakalanan ve bu hastalık nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/5039)  

3188. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Niksar Devlet Hastanesindeki doktor sayısı ile 
doktor açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/5040)  

3189. -  İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak’ın, Van’da konteyner kentlerde yaşanan sorunlara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5048) 

3190. -  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, İstanbul’da kayıt dışı faaliyet gösteren fırınlara 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/5049) 
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3191. -  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, İstanbul’da kayıt dışı faaliyet gösteren fırınlara 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/5050) 

3192. -  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, teknik hizmetler sınıfında görev yapan 
ekonomistlere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/5051) 

3193. -  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, teknik hizmetler sınıfında görev yapan 
ekonomistlere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/5052) 

3194. -  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, teknik hizmetler sınıfında görev yapan lisans 
mezunlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/5053) 

3195. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Vize Serbestisi Diyaloğu Mutabakat Metnine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/5054) 

3196. -  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Gazipaşa Havaalanında düzenlenen açılış törenine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/5055) 

3197. -  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Alanya’da bir otel tarafından yapıldığı iddia edilen 
yasa dışı inşaata ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/5056) 

3198. -  İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak’ın, ilahiyat fakültelerinin ders programlarında 
yapılan değişikliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/5057) 

3199. -  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, yem amaçlı GDO’lu mısır ve soya ithaline izin 
verilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/5058) 

3200. -  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, bir vakfa ait araca kesilen cezaya ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/5059) 

3201. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bir inşaat ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/5060) 

3202. -  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, F Klavyeye geçiş çalışmalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/5061) 

3203. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, sulama birliklerinde sözleşmeli olarak çalışan 
personelin kadroya geçirilmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5062) 

3204. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, usta öğreticilerin kadro sorununa ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/5063) 

3205. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’da derslik sayısının yetersizliğine ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/5064) 

3206. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, vatandaşların ekonomik durumuna ilişkin Ekonomi 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/5065) 

3207. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 4-C’li personelin mali ve sosyal haklarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/5066) 

3208. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, tedavi katılım payının kaldırılmasına ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/5067) 

3209. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca çıkarılan dergilere 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/5068) 

3210. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, doğalgaz ve elektrik fiyatlarına ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/5069)  

3211. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, muharip gazilerin sorunlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/5070)  

3212. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, muharip gazilerin sorunlarına ilişkin Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/5071)  

3213. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, şehitlik ve gazilik maaşlarına ilişkin Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/5072)  

3214. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yardıma muhtaç vatandaş sayısına ve yapılan 
yardımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/5073)  
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3215. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’daki yardıma muhtaç vatandaş sayısına ve 
yapılan yardımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/5074)  

3216. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, atama bekleyen ziraat mühendislerinin sorunlarına 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/5075)  

3217. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’daki uzman hekim ihtiyacına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/5076)  

3218. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, atama bekleyen su ürünleri mühendislerinin 
sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/5077)  

3219. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’daki diş hekimi ihtiyacına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/5078)  

3220. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, atama bekleyen gıda mühendislerinin sorunlarına 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/5079)  

3221. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, atama bekleyen veteriner hekimlerin sorunlarına ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/5080)  

3222. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da Kızılay Kan Merkezi açılması ihtiyacına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/5081)  

3223. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, tarımsal desteklerin bölgelere göre dağılımına ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/5082)  

3224. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TAR-GEL Projesi kapsamında sözleşmeli olarak 
çalıştırılan personelin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/5083)  

3225. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Emniyet personeline sicil affı ve göreve iade hakkı 
tanınmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5084)  

3226. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, balıkçılık teknolojisi mühendislerinin sorunlarına ve 
boş balıkçılık teknolojisi mühendisi kadrolarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/5085)  

3227. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ziraat teknikerlerinin sorunlarına ve boş ziraat teknikeri 
kadrolarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/5086) 

3228. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, iş ve meslek danışmanlarının özlük haklarının 
iyileştirilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/5087)  

3229. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, tarımsal girdiler için verilen desteklere ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/5088)  

3230. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, çiftçilerin Ziraat Bankası ile tarım kredi kooperatiflerine 
olan borçlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/5089) 

3231. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, AB projelerinden elde edilen kaynakla yapılan 
işlerin sayısına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/5090)  

3232. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Gençlik Merkezlerinin alt yapı eksikliklerinin 
giderilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/5091)  

3233. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, okul spor kulüplerine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/5092)  

3234. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlık personelinin bilgi ve becerilerinin 
artırılmasına yönelik projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/5093)  

3235. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, madde bağımlılığındaki artışın önlenmesine 
yönelik çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/5094)  
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3236. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, spor bilinci oluşturulması için yürütülen 
faaliyetlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/5095)  

3237. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, paydaşlarla iletişimin artmasına yönelik 
çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/5096)  

3238. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar 
arasındaki mevzuat farklılıklarının giderilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/5097)  

3239. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, KKTC ile ortak yürütülen projelere ilişkin 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/5098)  

3240. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlığın proje ve çalışmalarına ilişkin 
Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/5099)  

3241. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gümrük ve ticaret politikalarına ilişkin Gümrük 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/5100)  

3242. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta borçlarını ödeyemediği için icra takibine 
uğrayan çiftçi sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/5101)  

3243. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Ankara’nın Cebeci semtindeki bir parka yürüyüş 
parkuru yapılması talebine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/5102)  

3244. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Türkiye’deki mülteci sayısına ve mültecilerin 
ülkelere göre dağılımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/5103) 

3245. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Haliç Tersanesinin 49 yıllığına bir firmaya 
devredilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/5104)  

3246. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesindeki bir okulda 
görev yapan öğretmene ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/5105)  

3247. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, eski Çevre ve Şehircilik Bakanının görevine son 
verilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/5106)  

3248. -  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, 1 ila 4. dereceli kadrolara yapılan atamalara ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/5107)  

3249. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından staj 
eğitimine yönelik mevzuat çalışması yapılıp yapılmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/5108)  

3250. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yönetim 
kademesine terfi eden personele oryantasyon eğitimi verilip verilmediğine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/5109)  

3251. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından temel 
polislik eğitimleriyle ilgili bilgi havuzu oluşturma amacıyla yürütülen projelere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/5110)  

3252. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından eğiticiler 
ve kursiyerler için Eğitici Rehberi ve Kursiyer El Kitabı hazırlanması adına yapılan çalışmalara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5111)  

3253. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, polis temel eğitim kurumlarının kurulmasına 
yönelik projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5112)  

3254. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğünde staj eğitimi 
verecek mentorlerden yüksek verim alınması için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/5113)  
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3255. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından atış 
poligonlarıyla ilgili yürütülen projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5114)  

3256. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, bölge ülkelerindeki istikrarsızlığın olumsuz 
etkilerine karşı alınacak önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5115)  

3257. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından uzaktan 
eğitim kapasitesinin geliştirilmesi adına yürütülmekte olan projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/5116)  

3258. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğünde yürütülen bazı 
projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5117)  

3259. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğünde yürütülen bazı 
eğitim projelerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5118)  

3260. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 
yürütülmekte olan bazı projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5119)  

3261. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından insan 
kaynakları yönetimi kapasitesinin geliştirilmesi adına yapılan projelere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/5120)  

3262. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından polis 
temel eğitimi standartları yönetmeliği çıkarılması adına yapılan projelere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/5121)  

3263. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından trafik 
kazalarının önlenmesi amacıyla yürütülen projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/5122)  

3264. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından toplumsal 
olaylar yönetim kapasitesinin geliştirilmesi adına yapılan projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/5123)  

3265. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından suçların 
önlenmesi amacıyla yürütülen projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5124)  

3266. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 
müzakerecilik sistemi ile ilgili toplumsal olay yönetimi biriminde çalışan personele eğitim 
verilmesiyle ilgili çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5125)  

3267. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, siber suçlarla ilgili oluşturulan etkinliklerin 
sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5126)  

3268. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından toplanma 
özgürlüğünün kullanımıyla ilgili mevzuat çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/5127)  

3269. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından siber 
suçlarla ilgili farkındalığın arttırılması amacıyla yürütülen projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/5128)  

3270. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından polislik 
mesleğinin tanıtımı amacıyla yapılan projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5129)  

3271. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından görevle 
ilgili bilgi birikiminin sağlanması amacıyla yürütülen projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/5130)  

3272. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğünde yürütülen bazı 
eğitim projelerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5131)  



7 _  SÖZLÜ SORULAR   

53 ÜNCÜ  BİRLEŞİM 

 
– 165 –

3273. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hizmet 
binalarının dağınık olması nedeniyle karşılaşılan olumsuzlukların kaldırılması amacıyla yürütülen 
projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5132)  

3274. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kamu 
kaynaklarının etkin kullanılması adına yürütülmekte olan projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/5133)  

3275. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından eğitim 
hizmetleri sınıfına mensup kişilerin eğitim standartlarının belirlenmesi amacıyla yürütülmekte olan 
projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5134)  

3276. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Aralık 2013 itibarıyla Emniyet Genel 
Müdürlüğü personeline verilen eğitimlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5135)  

3277. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen 
çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5136)  

3278. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğünde yürütülen bazı 
eğitim projelerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5137) 

3279. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, siber suçlarla mücadele için yapılan 
konferanslara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5138)  

3280. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğünde yürütülen bazı 
eğitim projelerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5139)  

3281. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğünde yürütülen bazı 
eğitim projelerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5140)  

3282. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğünde yürütülen bazı 
eğitim projelerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5141)  

3283. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğünde yürütülen bazı 
eğitim projelerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5142)  

3284. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğünde yürütülen bazı 
eğitim projelerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5143)  

3285. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğünde yürütülen bazı 
eğitim projelerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5144)  

3286. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Milli Parklara gelen ziyaretçilere daha kaliteli 
hizmet verilmesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/5145)  

3287. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından İl Çocuk 
Şubeleri ve İl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlükleri ile ortaklaşa yürütülen çalışmalara ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5146)  

3288. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğünün personel 
standartlarına yönelik çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5147)  

3289. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğünün performans 
değerlendirme ölçütlerine yönelik çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/5148) 

3290. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, ergonomik vardiya sistemine geçişin sağlanması 
için yürütülen projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5149)  

3291. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, bireysel performans değerlendirme sisteminin 
geliştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5150) 
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3292. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, suça sürüklenen çocukların topluma yeniden 
kazandırılması için yapılan projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5151)  

3293. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğünün personel 
seçimine yönelik çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5152)  

3294. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 
planlı operasyonların niteliğinin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/5153)  

3295. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kimyasal, biyolojik, nükleer tehlikelere karşı 
yürütülen projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5154)  

3296. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, illerde idari yaptırım uygulamasında yaşanan 
aksaklıklara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5155) 

3297. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Kriminal Polis Laboratuvarı inşa projesine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5156)  

3298. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kriminal yapının geliştirilmesi amacıyla 
yürütülen bir projeye ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5157)  

3299. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Özel 
Harekat Biriminin kapasitesinin geliştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/5158)  

3300. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, adli bilimler teknolojisi için üniversitelerle ortak 
yürütülen projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5159)  

3301. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından eğitim 
kurumlarının güvenliği ile ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/5160)  

3302. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından takviye 
kuvvet personeli ile toplumsal olaylarda görevlendirilen personele yönelik yürütülen çalışmalara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5161)  

3303. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından AB 
ülkeleri, kurum ve kuruluşları ile yapılacak projeler neticesinde kurumsal kapasitenin artırılmasına 
yönelik çalışma ve projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5162)  

3304. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından e-
pasaport ve güvenlik yönetim stratejilerinin geliştirilmesine yönelik çalışma ve projelere ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5163)  

3305. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hudut 
kapılarında güvenilir ve etkin bir geçiş sistemi oluşturulmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5164)  

3306. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından özel 
güvenlik personelinin eğitilmesine yönelik çalışma ve projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/5165)  

3307. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Emniyet 
Teşkilatının uluslararası ilişkiler kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5166)  

3308. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 
uluslararası polis işbirliği faaliyetlerinin AB Bilgi Değişimi Modeli benzeri bir yapıya 
kavuşturulmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/5167)  
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3309. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 
polikarbon kart üretim tesisi kurulmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/5168)  

3310. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ileri ve 
güvenli sürüş teknikleri eğitimlerinin kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5169)  

3311. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından trafik 
denetimlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/5170)  

3312. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yük ve 
yolcu taşımacılığında uzman denetim ekiplerinin oluşturulmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5171)  

3313. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hudut 
kapılarındaki geçiş kontrollerinde kontrol süresinin azaltılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5172)  

3314. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, silah ve patlayıcı maddeler iş ve işlemlerinin 
kurumsallaşmasının sağlanmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/5173)  

3315. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, özel güvenlik hizmetlerinin kurumsallaşmasının 
sağlanması adına yürütülen projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5174)  

3316. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından özel 
güvenlik hizmetlerinin yürütülmesine yönelik çalışma ve projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/5175)  

3317. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, adliyelerde görüşme odalarının 
eksiklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/5176)  

3318. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2013 yılında yapılan patent 
başvurularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/5177)  

3319. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, elektrik fiyatlarına zam yapılıp 
yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/5178)  

3320. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bakliyat fiyatlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/5179)  

3321. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, paslanmaz çelik ithalatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/5180)  
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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: 523) Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve 77 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1929) (Dağıtma tarihi: 
17.1.2014) (*) (**) 

4. - (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) 

5. - (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) 

6. -  (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) 

7. - (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) 

8. - (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) 

9. - (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) 

10. - (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) 

11. - (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 Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/776) (Dağıtma tarihi: 17.6.2013) (X) 

                                                 
(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Görüşmeleri yarım kalan Kanun Tasarı ve Tekliflerini gösterir. 
(**) İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun olarak görüşülmesi kabul edilmiştir. 
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12. - (S. Sayısı: 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) 

13. - (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) 

14. - (S. Sayısı: 335)  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında İkili Ulusal Komisyon Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/663) (Dağıtma tarihi: 2.11.2012) (X) 

15. - (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) 

16. - (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) 

17. - (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) 

18. - (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) 

19. - (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) 

20. - (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) 

21. - (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) 

22. - (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) 

23. - (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) 

24. - (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) 
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25. - (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) 

26. - (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) 

27. - (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) 

28. - (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) 

29. - (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) 

30. - (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) 

31. - (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) 

32. - (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) 

33. - (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) 

34. - (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) 

35. - (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) 

36. - (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) 

37. - (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) 

38. - (S. Sayısı: 521) Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/865) (Dağıtma tarihi: 27.12.2013) (**) 
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39. - (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) 

40. - (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) 

41. - (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) 

42. - (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) 

43. - (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) 

44. - (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) 

45. - (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) 

46. - (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) 

47. - (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) 

48. - (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) 

49. - (S. Sayısı: 54) Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/292) 
(Dağıtma tarihi: 25.10.2011) (X) 

50. -  (S. Sayısı: 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) 

51. - (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) 
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52. - (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) 

53. - (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) 

54. - (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) 

55. - (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) 

56. - (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) 

57. - (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) 

58. - (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) 

59. - (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) 

60. - (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) 

61. - (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) 

62. - (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) 

63. - (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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64. - (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) 

65. - (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) 

66. -  (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) 

67. - (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) 

68. - (S. Sayısı: 297) Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı ile Çevre 
Komisyonu Raporu (1/627) (Dağıtma tarihi: 26.6.2012) (**) 

69. - (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) 

70. - (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) 

71. - (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) 

72. - (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) 

73. - (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) 

74. - (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) 

75. - (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) 

76. - (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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77. - (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) 

78. - (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) 

79. - (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) 

80. - (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) 

81. - (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) 

82. - (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) 

83. - (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) 

84. - (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) 

85. - (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) 

86. - (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) 

87. - (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) 

88. - (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) 

89. -  (S. Sayısı: 183) Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Cibuti Cumhuriyeti Milli 
Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığı Arasında Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ve Dışişleri 
Komisyonu Raporları (1/343) (Dağıtma tarihi: 13.3.2012) (X) 
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90. -  (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) 

91. - (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) 

92. - (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) 

93. - (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) (**) 

94. - (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) 

95. - (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) 

96. - (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) 

97. - (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) 

98. - (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) 

99. - (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) 

100. - (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) 

101. - (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) 

102. - (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) 
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103. - (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) 

104. - (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) 

105. - (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) 

106. - (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) 

107. - (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) 

108. - (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) 

109. - (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) 

110. - (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) 

111. - (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) 

112. - (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) 

113. - (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) 

114. - (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) 

115. - (S. Sayısı: 168) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
Örgütü Arasında Hükümetlerarası Tahıl Grubu 31 inci Oturumu ve Hükümetlerarası Pirinç Grubu 42 
nci Oturumu Ortak Toplantısına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/312) 
(Dağıtma tarihi: 24.2.2012) (X) 
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116. -  (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) (**)   

117. -  (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) 

118. -  (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) 

119. -  (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) 

120. -  (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) 

121. - (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) 

122. -  (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) 

123. -  (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) 

124. -  (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) 

125. -  (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) 

126. -  (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) 
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127. -  (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) 

128. -  (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) 

129. -  (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) 

130. - (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) 

131. -  (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) 

132. -  (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) 

133. -  (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) 

134. -  (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) 

135. -  (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) 

136. - (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) 

137. -  (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) 

138. -  (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) 
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139. -  (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) 

140. -  (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) 

141. -  (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) 

142. -  (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) 

143. -  (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) 

144. - (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) 

145. -  (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) 

146. -  (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) 

147. -  (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) 

148. -  (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) 

149. -  (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) 

150. -  (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) 
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151. -  (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) 

152. -  (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)  

153. -  (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)  

154. -  (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) 

155. -  (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) 

156. -   (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) 

157. -   (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) 

158. -   (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) 

159. -   (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) 

160. -   (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) 

161. -   (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) 

162. -   (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) 

163. -  (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) 



8 _ KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

53 ÜNCÜ  BİRLEŞİM 

 
– 181 –

164. -   (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) 

165. -   (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) 

166. -   (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) 

167. -   (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) 

168. -   (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) 

169. -   (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) 

170. -   (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) 

171. -   (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) 

172. -   (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) 

173. -  (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) 

174. -  (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) 

175. - (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) 

176. -  (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) 
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177. -  (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) 

178. -  (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) 

179. -   (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) 

180. -   (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) 

181. -   (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) 

182. -   (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) 

183. -   (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) 

184. -   (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) 

185. -   (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) 

186. -   (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) 

187. -  (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) 

188. -  (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) 

189. -  (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) 
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190. -   (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) 

191. -  (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) 

192. -  (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) 

193. -  (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) 

194. -  (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) 

195. - (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) 

196. -  (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) 

197. -  (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) 

198. -  (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) 

199. -  (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) 

200. -  (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) 

201. - (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) 

202. - (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) 
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203. - (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) 

204. - (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) 

205. - (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) 

206. - (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) 

207. - (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) 

208. - (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) 

209. - (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) 

210. - (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) 

211. - (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) 

212. - (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) 

213. - (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) 

214. - (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) 

215. - (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) 

216. -   (S. Sayısı: 508) 1974, Yolcuların ve Bagajlarının Deniz Yolu ile Taşınmasına İlişkin Atina 
Sözleşmesine Ait 2002 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/797) (Dağıtma tarihi: 9.12.2013) (X) 

217. -   (S. Sayısı: 509) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/809) (Dağıtma tarihi: 9.12.2013) (X) 
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218. -  (S. Sayısı: 510) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Denizcilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/821) (Dağıtma tarihi: 9.12.2013) (X) 

219. -  (S. Sayısı: 511) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/823) (Dağıtma tarihi: 9.12.2013) (X) 

220. -  (S. Sayısı: 512) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Konsolosluk 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/831) (Dağıtma tarihi: 9.12.2013) (X) 

221. -  (S. Sayısı: 513) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Surinam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/833) (Dağıtma tarihi: 9.12.2013) (X) 

222. -  (S. Sayısı: 514) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Hidrokarbon Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/857) (Dağıtma tarihi: 16.12.2013) (X) 

223. -  (S. Sayısı: 515) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Elektrik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/859) (Dağıtma tarihi: 16.12.2013) (X) 

224. -  (S. Sayısı: 516) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Nüfus İşleri Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/841) (Dağıtma tarihi: 16.12.2013) (X) 

225. -  (S. Sayısı: 518) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Nüfus İşleri Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/846) (Dağıtma tarihi: 16.12.2013) (X) 

226. -   (S. Sayısı: 519) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Geri 
Kabul Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/849) (Dağıtma tarihi: 16.12.2013) (X) 

227. -   (S. Sayısı: 524) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi 
Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup 
Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İzmir Milletvekili Hülya Güven ve        
31 Milletvekilinin; Sosyal Hizmetler Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten ve Rize Milletvekili 
Hasan Karal ile 6 Milletvekilinin; Adana Milletvekili Necdet Ünüvar ve Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin ile 4 
Milletvekilinin; Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin ve 15 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/796, 2/1160, 2/1183, 2/1608, 2/1927, 2/1928, 2/1937) (Dağıtma tarihi: 20.1.2014) (X) 

228. -  (S. Sayısı: 532) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 
Arasında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölgesel Hizmet 
Merkezinin İstanbulda Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/870) (Dağıtma tarihi: 21.1.2014) (X) 
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T.C.
Baþ ba kan lýk

Ka nun lar ve Ka rar lar
Ge nel Mü dür lüðü 26/6/2013

Sayý: 31853594-101-763-3450

TÜRKÝYE BÜ YÜK MÝLLET MECLÝSÝ BAÞKAN LIÐINA
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar

Kurulu’nca 6/5/2013 tarihinde kararlaştırılan “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile gerekçesi
ilişikte gönderilmiştir.

Ge reðini arz ede rim.
Recep Tayyip Erdoğan

Baþba kan

GENEL GEREKÇE
633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

Hükmünde Kararname ile kurulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, bu Kanun Hükmünde
Kararname ve diğer mevzuatla kendisine verilen görevleri yerine getirmektedir.

Sosyal yardım ve hizmetler ile diğer görevleri yerine getiren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı;
çocuklara, engellilere, kadınlara, yaşlılara, şehit yakınlarına, gazilere, ihtiyaç sahiplerine, ailelere ve
diğer kişilere sosyal yardım ve hizmetler sunmaktadır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının
toplumun dezavantajlı kesimlerine ve diğer kişilere sunduğu yardım ve hizmetlerin yurtiçinde ve
yurtdışında etkin ve verimli şekilde sunulması ve kesintisiz şekilde sürdürülmesi amacıyla çeşitli
kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde bazı değişiklikler yapılması ihtiyacı ortaya çıkmış olup
bu amaçla bu Kanun Tasarısı hazırlanmıştır.
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HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(1/796)                                                                                                                                                

ESAS Plan ve Bütçe Komisyonu
                                                                                                                                               

Adalet Komisyonu
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu

TALİ İçişleri Komisyonu
Milli Savunma Komisyonu
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu



Toplumu oluşturan kişilerin hiçbir engelle karşılaşmadan toplumsal yaşama aktif bir şekilde
katılmasını, ülkenin gelişimini ve kişilerin mutluluğunu sağlamak Devletin öncelikli amaçlarındandır.
Toplumun tamamının eşit ve adaletli bir şekilde toplumsal hayattan ve her türlü imkândan
faydalanması için her türlü tedbir alınmalıdır. Alınacak bu tedbirlerin de etkin, hızlı ve uygulanabilir
olması en önemli unsurlardır. Bu amaçlarla Anayasa başta olmak üzere ulusal ve uluslararası
mevzuatla tüm bireylerin hakları insan hakları bağlamında korunmaktadır.

Anayasanın 5 inci maddesinde, Devletin temel amaç ve görevleri arasında, kişilerin ve toplumun
refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve
adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmak,
insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak yer almaktadır.

Aynı şekilde, Anayasanın “Kanun önünde eşitlik” başlığı altındaki 10 uncu maddesinin birinci
fıkrası “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle
ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.” hükmünü içermekte ve cinsiyet ayrımcılığını kesin bir
şekilde reddederek kanun önünde eşitlik ilkesine vurgu yapmaktadır. Yine aynı maddenin devamında;
“Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla
yükümlüdür. Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz. Çocuklar,
yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak
tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde
kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.” düzenlemesi yer almakta
olup, kamu gücünü elinde bulunduranların ayrımcı uygulamalardan kaçınması bir zorunluluk olarak
düzenlenmiş; ancak çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul
ve gaziler için devletin alacağı tedbirlerin ve bu tedbirlerin yaşama geçirilmesi hususlarının kanun
önünde eşitlik ilkesine aykırı sayılamayacağı hükme bağlamıştır.

Kamuoyunda pozitif ayrımcılık olarak tanımlanan bu ilke sayesinde Devletin bu gruptaki kişiler
lehine iyileştirici düzenleme yapmasında kanun önünde eşitlik ilkesi yönünden herhangi bir engel
kalmamış, bu suretle zaten mevcut durumları itibarıyla özel durum ve konumları gereği toplumda
dezavantajlı olan bu kişilerin fırsat eşitliğini yakalamaları için imkân sağlanmasının yolu açılmıştır.

Öte yandan, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda en son 20/11/2008 tarihli ve
5812 sayılı Kanun ile kapsamlı bir değişiklik yapılmış olup aradan geçen beş yıllık sürede özellikle
yatırım niteliğindeki işlerin, ihalelerin ve imzalanan sözleşmelerin zamanında bitirilmesine elverişli
olmayan hükümlerin gözden geçirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Tasarı ile, bu ihtiyacın giderilmesi
de öngörülmüştür.

Bu çerçevede, özellikle şikayet inceleme süreci ve bunu takip eden yargılama aşamasının
hızlandırılması, şikayet ve itirazen şikayet başvurularının hak arama amacı dışındaki saiklerle
yapılmasının önlenmesi ve gerek ihale aşamasında gerekse de sözleşmenin yürütülmesi aşamasında
işlerin gereği gibi tamamlanmasını güçleştiren ve hukuki ihtilaflara yol açan mevcut aşırı düşük
tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesi uygulamasının daha seçici ve hızlı hale getirilmesi amaçlanmıştır.

Orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasından belirlenen malların ihalelerinde yerli malı
üreten istekliler lehine %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususunda düzenleme yapılmıştır.

Anayasa Mahkemesinin 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesine ilişkin iptal kararı da dikkate
alınarak söz konusu maddenin yeniden düzenlenmesi, bu çerçevede ihale sürecinde yapılacak tebligatların
hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesine yönelik tedbirler alınması öngörülmüştür.
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Dokuzuncu Kalkınma Planı Stratejisinde sanayi ve hizmetlerde yüksek katma değerli üretim
yapısına geçişin sağlanması ile Ar-Ge ve yenilikçiliğin geliştirilmesi hedeflerine ulaşmayı teminen
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun 27/12/2011 tarihli ve 2011/106 sayılı “Kamu Alımlarının ve
Kullanım Hakkı Tahsislerinin Yeniliği, Yerlileşmeyi ve Teknoloji Transferini Teşvik Edecek Şekilde
İyileştirilmesi” Kararı çerçevesinde kamu alımlarının bir araç olarak kullanılması ve geliştirilmesi
öngörülmüştür.

Elektrik, doğal gaz ve elektronik haberleşme sektörlerini düzenleyen özel mevzuatın bulunması,
bu sektörlerdeki hizmetlerin niteliği ve kesintisiz olarak alınması zorunluluğu, sektör mevzuatındaki
düzenlemeler çerçevesinde yüklenici dışında üçüncü kişilerin hak ve sorumlulukları, alım miktarının
saptanmasındaki güçlükler gibi hususlar dikkate alınarak elektrik, doğal gaz ve elektronik haberleşme
hizmet alımlarının tedarik yöntemlerine ilişkin olarak Kamu İhale Kurumuna düzenleme yapma
yetkisi verilmesi amaçlanmıştır.

Ayrıca Tasarı ile; Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrollü
Karayolu (Otoyol) Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun, Karayolu
Taşıma Kanunu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, İnternet
Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele
Edilmesi Hakkında Kanun, Elektronik Haberleşme Kanunu, Karayolları Genel Müdürlüğünün
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında
Kanun, Anadolu Ajansının Malları ve Personeli Hakkında Kanun ve Basın Yayın ve Enformasyon
Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede uygulamada
karşılaşılan ihtiyaçların giderilmesine yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- Madde ile, 5434 sayılı Kanunun mülga 45 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun

47 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında vazife malulü kamu görevlilerinden hayatını
kaybedenlerin ana babalarına aylık bağlamada aranan muhtaçlık şartı kaldırılarak harp malulleri ve
2330 sayılı Kanun kapsamındaki vazife malullerindeki uygulama ile paralel hale getirilmesi ve
hayatını kaybedenlerin ana veya babasına bağlanan aylığın toplamının 16 yaşından büyükler için
tespit edilen bir aylık asgari ücretin net tutarından az olmaması amaçlanmıştır.

Madde 2- Madde ile, 5434 sayılı Kanunun mülga 45 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun
47 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında vazife malulü kamu görevlilerinden hayatını
kaybedenlerin yakınlarına veya malul olanların kendilerine bağlanan aylıklarda intibak yapılmak
sureti ile iyileştirme yapılması ve harp malulleri ve 2330 sayılı Kanun kapsamındaki vazife malulleri
ile uygulamada paralellik sağlanması amaçlanmıştır.

Astsubayların 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Kanunda yer alan gösterge tablolarında belirtilen
derece ve kademelere göre yükseltilmesi ve intibakların her yılın Eylül ayında yapılması sivil
iştirakçilere uygulanacak azami derece ve kademenin, öğrenim durumları ve hizmet sınıfları itibarıyla
14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yükselebilecekleri derece ve
kademeye getirilebilmesi amaçlanmıştır.

Madde 3- Madde ile; harp malulleri, terörle mücadele ile güvenlik ve asayiş hizmetleri
kapsamında hayatını kaybedenlerin yakınlarına veya malul olanların kendilerine ödenmekte olan ek
ödeme ve eğitim ve öğretim yardımının bu kapsam dışındaki vazife malullerine de ödenmesi; harp
veya vazife malulü sayılanlardan veya ilgili mevzuatına göre aylık bağlanan malullerden, görev veya
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sınıf değiştirerek çalışmaya devam edenlere de ek ödeme ve eğitim öğretim yardımı yapılabilmesi,
malullük aylığı almakta iken hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerine ek ödeme ve eğitim öğretim
yardımı yapılabilmesi, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 2 nci maddesinin birinci
fıkrasının (h) bendi kapsamında faaliyet gösteren özel eğitim okullarında eğitim alanların da eğitim
öğretim yardımından yararlandırılabilmesi amaçlanmıştır.

Madde 4- Tüm vazife malulleri ek 77 nci madde kapsamına alındığından aynı Kanunun ek 81
inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ek 77 nci madde kapsamına girenler hariç olmak üzere
vazife malullüğü veya” ibaresinin uygulama alanı kalmadığından söz konusu hükmün maddeden
çıkarılması öngörülmüştür.

Madde 5- 5434 sayılı Kanuna eklenen geçici madde ile; maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
önce hayatını kaybeden veya malul olanlardan 5434 sayılı Kanunun 72 nci, ek 77 nci, ek 79 uncu ve
ek 81 inci maddeleri kapsamına girenlerin, anılan maddelerde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde
aynı haklardan yararlanmaları, daha önce aylık almakta iken hayatını kaybetmeleri sebebiyle beş
katı tutarında yapılan ek ödemenin yapıldığı beşinci yılı takip eden ödeme döneminden itibaren bu
haktan yararlanmaya devam etmeleri, 72 nci maddede yapılan düzenlemenin yürürlük tarihinden
önce bağlanmış olan aylıkları sebebiyle açtıkları davalardan feragat etmeleri halinde; kendilerine
çıkarılmış olan borçların faize ilişkin kısmının terkin olunması, anaparaya ilişkin kısmının ise beş yıla
kadar taksitlendirilmesi ve haklarındaki mevcut dava ve icra takiplerinden vazgeçilmesi ve adlarına
borç çıkartılanlardan vefat edenlerin borçlarının tahsil edilmemesi amaçlanmıştır.

Madde 6- Anadolu Ajansının %47,75’i Hazineye aittir. Bugüne kadar, Ajansın hisse yapısı
içerisinde kamunun payının %50’nin altında tutulması yönünde bir politika izlenmiştir. Öte yandan,
sahibi bilinmeyen hisselerin zaman içinde kamuya devri söz konusu olabilecektir. Böyle bir durum
da yukarıda bahsedilen politikaya çelişki oluşturabilecektir. Bunun önlenmesini teminen, yapılan
düzenleme ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda yer alan bazı sınırlamalardan istisna tutularak
Ajansın kendi hisselerini iktisap edebilmesi amaçlanmaktadır.

Birinci fıkra ile, Ajans, kendi paylarını iktisap ederken veya rehin olarak kabul ederken Türk
Ticaret Kanunundaki %10’luk sınırlamadan istisna tutulmuştur. Ayrıca, Ajansa kendi sermaye
artırımına katılması, kendisinin sahip olduğu hisselere ilişkin rüçhan hakkı ile kullanılmayan rüçhan
haklarını kullanması imkânları tanınmıştır.

İkinci fıkra ile, Ajansın iktisap edeceği kendi payları üzerinde, başka bir işleme gerek
kalmaksızın, Hazine lehine intifa hakkı kanunen tesis edilmiştir. Hazineye ait olan bu intifa hakkının
da Hazine Müsteşarlığı tarafından kullanılması öngörülmüştür.

Türk Ticaret Kanununun 389 uncu maddesi uyarınca şirket tarafından iktisap edilen paylar, genel
kurul toplantı nisabının hesaplanmasında dikkate alınmamaktadır. Üçüncü fıkra ile, bu payların genel
kurul toplantı nisabının hesaplanmasında ve kâr payı gibi hakların dağıtımında dikkate alınması
hükme bağlanmıştır. Kâr dağıtımı olması halinde bu payların da temettü hakkı olacaktır ve bu da
intifa hakkı sahibi olan Hazine Müsteşarlığına ödenecektir.

Dördüncü fıkra ile, Ajansın sahip olduğu payların satılması halinde 4046 sayılı Kanundaki usul
ve esasların uygulanacağı öngörülmüştür.

Beşinci fıkra ile, Ajansın kendi paylarını iktisap etmesi veya rehin olarak kabul etmesi
durumlarında, elden çıkarmaya ilişkin Türk Ticaret Kanununun 384 üncü ve 385 inci maddelerinin
uygulanmayacağı düzenlenmiştir.
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Madde 7- Madde ile, Türk Standartları Enstitüsü tarafından çıkarılan standartlar arasında, başta
erişilebilirlik alanına ilişkin standartlar olmak üzere, engellileri de ilgilendiren çok sayıda standart
bulunması nedeniyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Türk Standartları Enstitüsünün en
yüksek karar organı olan Genel Kurulda temsil edilmesi yoluyla karar alma süreçlerine katkı
sağlaması amaçlanmaktadır.

Madde 8- Madde ile, Türk Standartları Enstitüsü tarafından çıkarılan standartlar arasında, başta
erişilebilirlik alanına ilişkin standartlar olmak üzere, engellileri de ilgilendiren çok sayıda standart
bulunması nedeniyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Türk Standartları Enstitüsü bünyesindeki
teknik kurulda temsil edilerek karar alma süreçlerine katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

Madde 9- Madde ile, her bir engelli için azami 5 yıl süre ile uygulanmak ve yıllık olarak
indirilecek tutar her bir engelli çalışan için asgari ücretin yıllık brüt tutarının %150’sini aşmamak
üzere, korumalı işyerlerinde istihdam edilen engelli çalışanlar için, diğer kişi ve kurumlarca karşılanan
miktarlar da dahil, yapılan ücret ödemelerinin yıllık brüt tutarının %100’ü tutarında korumalı işyeri
indiriminin gelir vergisi matrahının tespitinde gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden
indirilmesi suretiyle korumalı işyerlerinin kurulmasının teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 10- Madde ile, Anayasanın 10 uncu maddesinde yer alan hükümler paralelinde,
kurumların engelliler için sağlık kurulu raporuna göre kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı
bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların engellilik durumundan
kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için özellikli ve ayrık düzenlemeler yapması
öngörülmektedir.

Madde 11- Tasarı ile Sosyal Politika Merkezi kurulduğundan, Merkezin Başkanının özlük
durumuna ilişkin olarak 657 sayılı Kanunun eki (I) sayılı ek gösterge cetvelinin “I- Genel İdare
Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (d) bendine “Genel Müdürler,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Sosyal
Politika Merkezi Başkanı,” ibaresinin eklenmesi amaçlanmıştır.

Madde 12- Madde ile, Milli Eğitim Temel Kanununun eğitim kurumlarının dil, ırk, cinsiyet ve
din ayırımı gözetilmeksizin herkese açık olduğunu vurgulayan maddesinde, ayrımcılık yapılamayacak
hususlar arasında engelliliğin de açıkça vurgulanması suretiyle engellilere yönelik ayrımcılıkla
mücadelenin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 13- Madde ile, 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk
Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin kapsamı genişletilmiş olup,
fiilen uygulama imkânı bulunmayan ifadeler metinden çıkarılmıştır. Sosyal yardım programından
faydalanan vatandaşların ekonomik durumu iyi olan nafaka alabileceği yakınları var ise
mahkemelerce hükmolunacak nafakanın onlar adına tahsilinin sağlanmasına ilişkin düzenleme
yapılmıştır. Muhtaçlık sınırını yeniden düzenleyen değişiklik ile hane yaklaşımı getirildiğinden hane
içinde kişi başına düşen gelir dikkate alınarak muhtaçlık tespit edilecek ve bu sayede Kanunun sağlıklı
bir şekilde uygulanması sağlanacaktır.

Madde 14- Madde ile, 2022 sayılı Kanunun kapsamı genişletildiğinden Kanun metninde
bütünlük sağlanması adına bu doğrultuda değişiklik yapılmaktadır. Mevcut 2 nci maddenin fiilen
uygulaması kalmadığından kapsama ilişkin olan ancak ek 1 inci maddede düzenlenen engelli
aylıklarına ilişkin hükümler 2 nci maddeye işlenmiştir. Bununla birlikte 18 yaşaltı engelli aylıklarında
engelli yakınının da genel sağlık sigortası kapsamına alınması sağlanmıştır. Diğer taraftan engelli
aylık tutarlarının yaşlı aylığına endeksleme yerine ayrık göstergelerle belirtilmesi ile merkezi yönetim
bütçe kanununda farklı belirlenebilmesi sağlanmıştır.



murat /

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 524)

– 10 –

Madde 15- Madde ile, 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sosyal Güvenlik
Kurumundan devralınan işlemlerin Bakanlık ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
tarafından yürütülmeye başlanması nedeniyle, Kurum ifadeleri Bakanlık olarak değiştirilmiş ve
mevzuat metinleri arasında uyum sağlanmıştır.

Madde 16- 2022 sayılı Kanunda yer alan ve Sosyal Güvenlik Kurumunu ifade eden Kurum
ifadesi Bakanlık ifadesi ile değiştirilmiştir. Zira 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kurumun
Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü kapatılarak görevleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. Madde, bu değişikliğin 2022 sayılı Kanuna
yansıtılması amacını taşımaktadır.

Ayrıca madde ile, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca muhtaç olduğuna karar
verilenlere Bakanlıkça aylık bağlanacağı hususu ile sosyal inceleme raporunun muhtaçlık kararındaki
yerinin netleştirilmesi amaçlanmıştır.

Nafaka yükümlülerinin ekonomik durumlarının tespiti için muvafakatleri aranmaksızın gelir ve
mülkiyet durumlarına ilişkin kişisel bilgilerinin sorgulanması düzenlenmektedir. Bu sorgulama
sonucunda ekonomik durumlarına göre kişilere nafaka yükümlülüğüne ilişkin adli işlemlerin yapılıp
yapılmayacağına karar verilecektir.

Madde 17- 2022 sayılı Kanun ile aylık bağlanan kişilerin ekonomik koşullarına göre kendilerine
ödenen yaşlı ve engelli aylığını tüketerek elden çıkarmak zorunda kalan, günü gününe ve güçlükle
geçinen kimseler olduğu bilinmektedir. Yaşlı ve engelli kişiye ödenen aylıkların, 2022 sayılı Kanunda
yer alan nedenlerle geri alınması gerekmektedir. Ancak Bakanlık tarafından açılan davalarda, alacağın
borçludan tahsilinin mümkün olmadığı ve alacağın tahsili için harcanacak emek ve mesai karşılığında
elde edilecek bir yararın bulunmadığı görülmüştür. Bu nedenle madde ile, her ne şekilde olursa olsun
yersiz ödenen ve geri alınması gereken aylıklar ile bunlardan doğan ceza ve faizlerin terkin edileceği,
ilgililer hakkında herhangi bir adli, idari ve icrai takibat yapılmayacağı hükmü eklenmiştir.

Madde 18- Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı
ve Emniyet Teşkilatında bulunan patlayıcı maddelerin incelenmesi, muhafazası, nakli, imha edilmesi
ve zararsız hale getirilmesi işlemlerinde görevlendirilenlerin bu görevleri sırasında hayatını
kaybetmeleri veya engelli hale gelmeleri durumunda bu kişilerin de 2330 sayılı Kanun kapsamına
dâhil edilmesi amaçlanmıştır.

Madde 19- Madde ile, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik
Komutanlığı ile Emniyet Teşkilatında bulunan ve 4536 sayılı Kanunda tanımlanan patlayıcı
maddelerin imhası nakli, depolanması vs. sırasındaki olaylarda sırasında hayatını kaybedenler ile
malul olanların da, 2330 sayılı Kanundaki haklardan yararlanmaları amaçlanmıştır.

Madde 20- Madde ile, 2330 sayılı Kanun kapsamındaki olaylar nedeniyle malul hale gelenlerin
kendilerine ya da hayatını kaybedenlerin hak sahiplerine bağlanan aylıklarda (örneğin 5510 sayılı
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri (SSK-BAĞKUR) kapsamındaki
sigortalılara) oluşan eşitsizliklerin giderilmesi amacıyla, bunlara bağlanan aylıkların, herhangi bir
sosyal güvencesi bulunmayan malullere bağlanan aylıktan düşük olamayacağı hüküm altına
alınmıştır.
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2330 sayılı Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını
gerektiren kanunlara göre aylık bağlanmış maluller ile erbaş ve erler ile harp malullerinin malul
sayılmaları sebebiyle aylık bağlandığı tarihten önceki sigortalılık ve prim ödeme süreleri, iştirakçilik
ve fiili hizmet süreleri ile, malullük aylığı bağlanmasından sonraki çalışma veya sigortalılık
sürelerinin birleştirilmemesi amaçlanmıştır.

Madde ile, malullük aylığı bağlandıktan sonraki sigortalılık veya çalışma sürelerinin
yaşlılık/emeklilik, malullük ya da ölüm/dul veya yetim aylığı bağlanmasında veya toptan ödeme
yapılmasında ayrı bir çalışma veya sigortalılık süresi olarak değerlendirilmesi öngörülmektedir.
Ancak malullük aylığı bağlanmasına esas alınmış hastalık ya da engellilik halleri ve bu hastalık ya
da engellilik hallerindeki ilerlemeler, sonradan geçen çalışmalar sebebiyle yaşlılık aylığına hak
kazanılması koşullarının belirlenmesinde dikkate alınmaması amaçlanmıştır.

Ayrıca, bağlanacak aylıklarda uygulanan tahdidin kaldırılması, er, erbaşlar ile harp malulleri
hakkında da 2330 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmak suretiyle, bağlanacak aylıkların
yükseltilmesi ve geçmiş hizmetlerin birleştirilmemesi öngörülmektedir.

Madde 21- Madde ile, 1/1/2012 tarihinden sonra meydana gelen ölüm ya da malullük sebebiyle
2330 sayılı Kanunun 1 inci ve 2 nci maddelerinde yapılan değişiklik kapsamına girenlerin
müracaatları üzerine, 2330 sayılı Kanunla düzenlenen haklardan aynı usul ve esaslar çerçevesinde
yararlandırılmaları amaçlanmıştır. Ancak bunlara nakdi tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla, bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönem için geriye dönük olarak herhangi bir ödeme
yapılmaması öngörülmüştür.

Madde 22- 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yapılan değişiklik ile “Sosyal Politika
Merkezi” kurulması öngörüldüğünden, Merkez Başkanının atama usulünün belirlenmesi için, 2451
sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekli (2) sayılı cetvele
“Bakanlıklardaki Kurul Başkanları ve Üyeleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere Sosyal Politika
Merkezi Başkanı,” ibaresi eklenmiştir.

Madde 23- Madde ile, korumalı işyerlerinin çevre temizlik vergisinden muaf tutulmaları
öngörülmüştür. 

Madde 24- Ev Tipi Sosyal Hizmet Birimleri ile çocuk, kadın, engelli ve yaşlılar ile bakım veya
barınma ihtiyacı olan kişilere hizmet verilen mesken niteliğindeki yatılı sosyal hizmet birimlerinin
oluşturularak toplu yaşamın getirdiği olumsuzlukları yaşamamaları amaçlanmaktadır.

Madde ile haklarında korunma ve bakım tedbir kararı bulunan, aile odaklı hizmet modellerinden
yararlandırılamayan 0-18 yaş arası korunma ihtiyacı olan çocuklar ile 18 yaşın üzerinde
korunma/bakım tedbir kararının devamını gerektiren şartları taşıyan gençlerin koruması topluma
yararlı bireyler olarak yetiştirilmesi amacıyla yeni bir bakım modeli oluşturulması öngörülmektedir.

Kuruluş bakımı ülkemizde çok sayıda çocuğun bir çatı altında toplandığı toplu bakım modelidir.
Kuruluşlar ev ortamına yakın tefriş edilmeye başlanmış Çocuk Evleri Sitesi kuruluş bakımı yerine
daha küçük birimlerde, aile ortamına benzer yapılar ve ilişki sistemi içerisinde çocukların
yetiştirilebileceği küçük müstakil binalardan oluşturulan site içerisinde bakımının sağlanmasıdır.

Çocuk Evleri Sitesi 10-12 çocuğun barınıp yaşamlarını sürdürebileceği, temel gereksinimlerinin
karşılanabileceği, toplu yaşamın getirdiği olumsuzlukları yaşamadan yetiştirilebilecekleri, aile ortamına
benzer yapılar ve ilişki sistemi içinde çocukların yetişebileceği kuruluşların yaygınlaştırılmasına yönelik
çalışmalar yapılmaktadır. Aile ortamı şeklinde düzenlenmiş çocuk evleri, az sayıda personel tarafından
sürekli ve değişmeyen hizmetin sağlanması ile çocuklarda temel güven duygusunu kazandırmaktadır.
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Bu açıklamalar ışığında ev tipi sosyal hizmet modellerinin uygulanmasının yaygınlaştırılmasının
bu hizmetin kişilere sağlayacağı faydaların arttıracağı değerlendirilerek bu düzenlemeye ihtiyaç
duyulmuştur.

Madde 25- Madde ile, ev tipi sosyal hizmet birimlerinde ev ortamında kesintisiz olarak hizmet
verilmesi öngörülmektedir. Bakım elemanlarının kısa zaman aralığında değişmesi, istenilen faydaların
elde edilememesine yol açabilecektir. Bu nedenle de anne-baba, abla, ağabey gibi rol modelleri gereği
gibi gerçekleşememektedir. 24 saat esasına göre çalışılması durumunda kişilerin bu hizmetten daha
olumlu yararlanacakları açıktır.

Özellikle çocukların ne tür davranışlar geliştirdikleri çoğunlukla model aldıkları yetişkinlere
bağlıdır. Temel güven duygusunun oluşumunda, gelişiminde, bir yetişkine güvenli bağlanma önemli
bir unsur olup yaşamın ilk yıllarında başlayıp ömrünün son yıllarını etkileyecek bir öneme sahiptir.
Güvenli bağlanma çocuğa bakım veren kişi ile sürekli ve tutarlı ilişki gerektirmektedir. Bu kapsamda
çocuğun aile ortamına hazırlanmasında çocuk ile bakım veren arasındaki ilişkinin niteliği çok
önemlidir. Burada özellikle dikkate alınması gereken husus, bakım elemanı/bakıcı annenin sürekliliği,
tutarlılığı ve kararlı tutumudur. Bakım elemanlarının vardiya usulü ile çalışması, kendi özel
hayatındaki yaşamın yanında çocuk evlerini iş ortamı olarak algılamalarına sebep olmaktadır. Oysa
ki çocuk evleri hizmeti ile, aile ortamına en yakın hizmet verilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda
vardiya usulü çalışma sık sık personel değişmesine ve çocukların psikososyal gelişimini olumsuz
etkilenmesine neden olmaktadır. Çocuk evlerinde çalışan bakım elemanlarının vardiya usulü ile değil,
24 saat süre ile çocuk evinde bulunmaları çocuklarımızın sağlıklı gelişimi açısından önemlidir. Bakım
elemanları 24 saat süreyle kesintisiz olarak çocuğun bakımı ile sorumlu olmakla birlikte, 24 saat
süresince çalışmamaktadır. Çocuğun okulda olduğu, uyuduğu zamanlarda dinleneceği açıktır.

Madde 26- Madde ile; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı döner sermaye işletmesi
kurulmaktadır.

Madde 27- Madde ile, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda yer alan “yetkili ve görevli
mahkemece” ibaresi uygulama birliğinin sağlanması açısından “3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk
Koruma Kanununa göre yetkili ve görevli mahkemece” şeklinde değiştirilmiş ve sosyal hizmet
kuruluşlarının kendisine teslim edilen çocuk hakkında yapacakları inceleme sonucu hazırlayacakları
raporda çocuğun derhal koruma altına alınmasını gerektiren bir durumun olmadığı ve ailesine teslim
edilmesinde herhangi bir sakınca bulunmadığı kanaatine varılması halinde mülki idare amirinin onayı
ile çocuğun ailesine teslim edilebilmesi sağlanarak bu durumdaki çocuklar hakkında daha hızlı ve
çocuğun mağdur olmasını engelleyecek şekilde karar verilmesi amaçlanmıştır.

Madde 28- Koruyucu ailelere yapılan ödemeler, yanına yerleştirilen korunmaya muhtaç çocuğun
yetiştirilmesine ilişkindir. Çocukların aile ortamında yetiştirilmesinin önemi nedeniyle kuruluşlar
yerine koruyucu aile hizmetinin yaygınlaştırılması önem taşımaktadır. Bu nedenle hizmetin
çeşitlendirilmesi yoluna gidilmiştir. Çocukların kuruluşa girmemeleri için planlanan geçici koruyucu
aile ve özel ihtiyaçları nedeniyle daha nitelikli bakım gerektiren uzmanlaşmış koruyucu aile modelleri
düzenlenmiştir. Profesyonel koruyucu aile sistemine geçişin bir parçası olarak, koruyucu ailelerden
sosyal güvencesi olmayan eşlerden birinin Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında isteğe bağlı
sigortasını yaptırması ve ödeme belgesini ibrazı halinde primlerin aylık ödemelere ilave edilerek
Bakanlıkça gönderilen ödenekten karşılanması yönünde düzenleme yapılmıştır.
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Madde 29- Özel sosyal hizmet kuruluşlarının kapasitelerinin %3’ü, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığınca tespit edilecek kişilerin ücretsiz yararlanması için ayrılması amaçlanmıştır.

Madde 30- Madde ile, 2828 sayılı Kanuna 35/A ve 35/B maddeleri eklenmektedir.
35/A maddesi ile, gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişilerine ait sosyal hizmet kuruluşlarında

yapılan kontrol ve denetimler sonucunda; bu kuruluşların açılışına, çalışma şartlarına, yönetimine,
hizmetin etkin sunumuna ilişkin olarak yönetmelikle belirlenen koşullara göre eksiklik veya
aykırılığın tespiti halinde bu kuruluşlara uygulanacak müeyyideler, uygulanacak idari para cezalarının
alt ve üst limitleri ile müeyyidelerin uygulanma usulü belirlenmiştir. Düzenleme ile, kapsamdaki
sosyal hizmet kuruluşlarının yürüttükleri faaliyetleri mevzuata uygun olarak sunmaları amacıyla
caydırıcı nitelikte müeyyideler belirlenmiştir.

35/B maddesi ile, toplu yaşanan yerlerde insan hakları ihlallerinin yaşanması ve hizmet alan
kişilere yönelik istismar ve şiddet eylemlerinin olma ihtimali gözönüne alınarak, kuruluşların etkin
izlenmesi, mevzuata uygun hizmet vermeyen merkezlere uygulanacak yaptırımlara ilişkin ayrıntılı
bir düzenlemenin kanun seviyesinde ortaya konularak bu tür merkezlerin denetiminde etkinliğin
sağlanması amaçlanmıştır. Maddede, kapsamdaki kuruluşlara hangi hallerde kapatma cezası
uygulanacağına dair düzenlemeler yapılmıştır. Bu doğrultuda tehdit, baskı ya da özgürlüğün keyfî
engellenmesini de içeren, fiziksel, cinsel, tıbbi, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar verecek her
türlü tutum ve davranışta bulunulmasını engellemeye yönelik gerekli tedbirlerin alınmamasının ağır
sonuçlarının doğmaması için Bakanlığa doğrudan kapatma yetkisi verilerek kuruluşlar üzerinde
caydırıcı bir etki sağlanması, doğrudan kapatma müeyyidesi uygulanacak haller sıralanarak mevzuata
uygun davranmayan merkezlerin kapatılmasına yönelik karar alma yetkisinin Bakanlığa tanınması
hususlarında düzenleme yapılmıştır.

Madde 31- Madde ile; haklarında korunma, bakım veya barınma tedbir kararı olan fasılalı olarak
geçen yararlanma süreleri dahil iki yıldan az olmamak üzere Bakanlığın sosyal hizmet modellerinden
yararlanan çocuklardan reşit olduğu tarih itibarıyla bu hizmetlerden yararlanmaya devam eden
çocukların işe yerleştirilme usulü düzenlenmiştir. Özel sektörde çalıştırılmaları halinde, 31/5/2006
tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 81 inci maddesine göre
ödenmesi gereken ve aynı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı
üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi, kısa vadeli sigorta kolları primi ve
genel sağlık sigortası primi sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı ile 25/8/1999 tarihli ve
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre ödenmesi gereken
işsizlik sigortası primi sigortalı ve işveren hissesinin tamamı sigortalının işe giriş tarihinden itibaren
beş yıl süreyle Hazine tarafından karşılanacağı öngörülmektedir.

Madde 32- Madde ile, 2828 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesi yeniden düzenlenmiştir.
Düzenleme ile engelliye evde bakım hizmeti uygulamasında köklü değişikliklere gidilmiştir. Evde
bakım hizmeti, engellinin evde bakımına destek yardımı olarak tanımlanmış ve sosyal yardım
kapsamına alınmıştır. Evde bakım hizmeti uygulamasının yapısı itibarıyla, bir hizmet modelinden
ziyade bakıma ihtiyacı olan engellinin evde bakımını sağlayan bir sosyal yardım ve destek modeli
olarak değerlendirilmelidir. Bu itibarla yeni düzenlemede, uygulama sosyal yardım verilmek suretiyle
bakıma muhtaç engellinin evde bakımına destek verilmesi olarak formüle edilmektedir.

Söz konusu yardımdan faydalanmaya ilişkin gelir kriteri, Bakanlığın tüm yardım uygulamaları
için belirlediği hane halkı yaklaşımı çerçevesinde yeniden belirlenmiştir. Hanedeki bireylerin gelir
ve ortak harcamaları hane içerisindeki ortak yoksulluk durumunu ve bu durumun başvuruda
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bulunan kişinin muhtaçlık haline yansımasını etkilemektedir. Refah hanede paylaşılan bir durumdur.
3294 sayılı Kanun kapsamında yapılan yardımlarda ve 2022 sayılı Kanun uyarınca bağlanan yaşlı ve
engelli aylıklarında uygulanan bu yaklaşımın bu yardım türünde de uygulanması sosyal yardımlar için
geçerli ekonomik muhtaçlık kriterinde farklılıkları ve yanlış anlamaları ortadan kaldıracaktır.
Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi ile birlikte hane ölçeğinde kişinin tüm gelirleri
elektronik ortamda temin edilebildiği için, gelir kriteri, tüm sosyal yardımlarda uygulanabilir ve genel
bir kriter olan hane halkı yaklaşımı ile ilişkilendirilmiştir.

2828 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesinde yapılan değişiklikle birden fazla bakıma muhtaç
engellinin bulunduğu hanelerde gelir kriterinin hesaplanmasında, hanede bulunan birinciden sonraki
her bakıma muhtaç engellinin iki kişi olarak dikkate alınması öngörülmüştür. Hanede bir engellinin
bulunması aileye psikososyal ve ekonomik açıdan önemli bir yük getirmektedir. Bu durum bir taraftan
engellinin bakımına yönelik ihtiyaçların giderilmesi için ilave ekonomik yük doğurmakta, diğer
taraftan da engellilerin özellikle annelerini istihdam sürecinin dışında kalmaya zorlamaktadır. Hanede
birden fazla bakıma ihtiyacı olan engellinin bulunması halinde ise aileler üzerindeki yük daha da
artmakta ve aile fertlerinin birinin istihdam ile ilişkisi tamamen kopmaktadır. Evde bakım hizmetine
ilişkin uygulamalarda, tespit edilen ortalama hane gelirinin söz konusu madde ile belirlenen gelir
kriterini çok düşük bir tutarda dahi geçmesi halinde aileler söz konusu hizmetten faydalanamamakta
ve aile birden fazla engellisi ile hiçbir ekonomik destek alamadan hayatını sürdürmektedir. Bu durum
engelli ailelerinin yaşadığı travmanın derinliğini arttırmaktadır. Engelli ailelerinden gelen talep ve
şikayetler arasında önemli bir yer tutan bu problemin çözümü amacıyla bu düzenlemeye ihtiyaç
duyulmuştur. Birden fazla bakıma ihtiyacı olan engellisi bulunan aileler açısından, durumun aile
fertlerinin psikososyal ve ekonomik durumları üzerindeki olumsuz etkileri ve ailenin genellikle anne
olmak üzere bir ferdinin istihdam ile ilişkisini koparması hususu dikkate alınarak, söz konusu gelir
kriterine ilişkin hesaplama yapılırken hanede bulunan birden fazla bakıma ihtiyacı olan engellinin
hesaplamada hane lehine etki yapacak şekilde değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Ayrıca, söz konusu sosyal yardıma ilişkin iş ve işlemlerin Bakanlık ile Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakıflarınca gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Bakıma ihtiyacı olan engellinin evde
bakımına destek için (9.500) gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak
tutar kadar aylık sosyal yardım yapılması öngörülmüştür.

Yoksulluk kriterine göre yürütülen sosyal yardım programları kapsamında farklı ekonomik
muhtaçlık kriterlerinin uygulanması, yararlanıcılar ve kamuoyu tarafından eleştirilmekte olup,
düzenlemenin bu durumu ortadan kaldıracağı, ayrıca, ekonomik muhtaçlık kriterlerinin günümüz
ekonomik şartlarına uyumlu şekilde değiştirilmesini sağlayacağı değerlendirilmektedir. Yine, söz konusu
yardım programının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından uygulanması sosyal
yardımları tek çatı altında toplayacağından yardımlarda mükerrerlik ve kaynak israfı riskini azaltacaktır.

İkinci olarak, halen yürütülmekte olan bakıma muhtaç engellilere özel bakım merkezlerinde
verilen bakım hizmetine ilişkin değişiklikler yer almaktadır. Bu kapsamda, bakıma ihtiyacı olan
engellilere Özel bakım merkezlerinde sunulacak bakım hizmetinin karşılığı olarak belirlenecek kişi
başına aylık bakım ücreti tutarı (20.000) gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu
bulunacak tutardan fazla olamayacağı öngörülmüş, ücretleri Bakanlık bütçesinden karşılanmak
suretiyle sağlanan bu hizmetin, önceki mevzuatta olduğu gibi, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu
İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın temin edilmesi ancak uygulamanın nasıl yapılacağına
dair usul ve esasların Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle
belirlenmesi öngörülmüştür.
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Üçüncü olarak, kapsamdaki engellilere bakım hizmeti veren resmî kurumlara bu hizmetten dolayı
yardım yapılabilmesi amaçlanmıştır. Söz konusu hizmetlerin yerel düzeyde yaygınlaştırılmasının
sağlanması amacı doğrultusunda, Bakanlık dışında bakım hizmeti veren resmî kurumların teşvik
edilmesi öngörülmüştür. Bu suretle, bakıma ihtiyacı olan engellilerin ailelerinin bulunduğu şehirlerdeki
yerel yönetimlerin de bakım merkezleri açmaya teşvik edilerek hizmetin yaygınlaştırılması ve
engellilerin yaşadıkları yerde bakımlarının sağlanması amaçlanmıştır.

Madde 33- Madde ile, 2828 sayılı Kanuna iki ek madde eklenmektedir.
Ek 9 uncu madde ile, haklarında korunma ve bakım veya barınma tedbir kararı bulunan çocuklar

hakkında mülkiyet ve miras hakkı dışında, tedavi, seyahat, kişisel haller gibi durumlarda, velayet
hakkından kaynaklanan yetkilerin kuruluşlar tarafından kullanılmasına imkân tanınması amaçlanmıştır.

Ek 10 uncu madde ile, ihtiyacı olan yaşlılara 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre hizmet alımıyla bakım hizmeti verilebilmesinin
sağlanması amaçlanmıştır. Bakanlık bünyesinde hizmet vermekte olan Huzurevleri ve Huzurevi Yaşlı
Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Nisan 2013 itibarıyla 5.082 yaşlı bakım hizmeti almak için
sıra beklemektedir. Özellikle büyükşehirlerdeki resmi kuruluşlarımızda bakım hizmeti almak için
sıra bekleyen yaşlı sayısında artış gözlenmektedir. TÜİK verileri dikkate alındığında ülkemiz
nüfusunun yaşlanmakta olduğu, sosyal, ekonomik ve kültürel değişimlerin yaşlı nüfusun
huzurevlerine olan talebini arttırdığı görülmektedir. Bu durum, yaşlılarımızın resmî kuruluşlara,
yönelik talebinin karşılanamaması riskini doğurmaktadır. Resmî kuruluşlarımızda bakım hizmeti
almakta olan bir yaşlının yaklaşık maliyeti 2.750 TL ile 3.000 TL arasında değişmektedir. Özel
huzurevlerinde ise, standartlarına göre farklılaşmakla birlikte 900 TL’den başlayan bir fiyatlandırma
görülmektedir. Söz konusu düzenleme ile, kapsama 2828 sayılı Kanunda tanımlanan “muhtaç yaşlı”
statüsündeki bireylerin alınması öngörülmektedir. 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 2828
sayılı Kanunla Bakanlık tarafından yapılması öngörülen bu hizmetin aksatılmadan ve daha uygun bir
maliyetle verilmesinin sağlanması amacıyla söz konusu düzenlemeye ihtiyaç duyulmuştur.

Madde 34- 2828 sayılı Kanuna üç geçici madde eklenmiştir.
Evde bakım hizmetinden faydalanmakta olanlara ilişkin analizlerde, mevcut durumda bu

programdan faydalanan yaklaşık 400.000 vatandaşımızın yaklaşık %12’sinin hane içinde kişi başına
düşen gelirin asgari ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden fazla olduğu anlaşılmaktadır. Bu kapsamdaki
vatandaşların mağduriyetinin önlenmesi için geçici 10 uncu madde ile hizmetten halihazırda
faydalananların ve 1/1/2014 tarihine kadar başvurmuş olanların durumunun eski gelir kriteri
çerçevesinde değerlendirilerek muhafaza edilmesi öngörülmüştür.

Geçici 11 inci madde ile, Döner Sermaye Merkez Müdürlüğünce işletmelere verilen borçların,
maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bir defaya mahsus olmak kaydıyla ödenmemesi ve Döner
Sermaye Merkez Müdürlüğü hesabına gider kaydedilmesi öngörülmüştür.

Geçici 12 nci madde ile, 2828 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinde öngörülen yönetmeliğin altı
ay içinde çıkarılması öngörülmüştür.

Madde 35- Madde ile, 2828 sayılı Kanunda yer alan muhtaç ibareleri ihtiyacı olan şeklinde
değiştirilmiştir.

Madde 36- Madde ile, Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulunda Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığının da temsil edilmesi sağlanarak karayollarında engelliler için gerekli güvenlik önlemlerinin
alınması konusunda karar alma sürecine katkı sağlanabilmesi amaçlanmıştır.
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Madde 37- Madde ile, faizsiz konut kredisi hakkı kapsamı genişletilerek harp ve vazife malulleri
ile 5434 sayılı Kanunun mülga 45 inci maddesi ve 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin birinci
fıkrası kapsamında vazife malullüğü aylığı alan dul ve yetimlerin de yararlanmaları öngörülmektedir.
Ayrıca ilgili mevzuatına göre harp veya vazife malulü sayılanlardan görev veya sınıf değiştirerek
çalışmaya devam edenlerin de bu haktan faydalanabilmeleri amaçlanmıştır.

Madde 38- Madde ile, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu ile Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Vakıflarına döner sermaye ücretlerinden muafiyet sağlanmıştır.

Madde 39- Madde ile, 3294 sayılı Kanuna iki ek madde eklenmiştir.
Ek 3 üncü madde ile, Vakıflar tarafından; ilgisine göre Milli Eğitim Bakanlığı veya ilgili kamu

idaresinin görüşü alınarak, vakıf gelirleri veya Fon kaynakları kullanılarak yurt veya pansiyon
yapılabilmesi öngörülmüştür. Ayrıca, Maliye Bakanlığınca yurt veya pansiyon yapılmak amacıyla
ilgili kamu idarelerine tahsis edilen Hazineye ait taşınmazların üzerinde de; adına tahsis yapılan kamu
idaresinin talebi üzerine, yurt veya pansiyon yapılabilmesi hüküm altına alınmıştır.

Ek 4 üncü madde ile, Vakıflar tarafından; arsası bağışlanan veya bağışla alınan ve bu arsalar
üzerindeki bina, yapı ve tesislerin tamamı bağışlanan veya bağışla yapılanlar hariç olmak üzere, vakıf
gelirleri veya Fon kaynakları kullanılarak alınan ve üzerinde yurt veya pansiyon olarak kullanılmak
üzere inşa edilen ve kullanıma hazır hale getirilen her türlü bina, yapı ve tesisler bulunan
taşınmazların; ihtiyacı olan kamu idarelerine yapılış amacında kullanılmak amacıyla tahsis edilmek
üzere bedelsiz olarak Hazineye devredilmesi öngörülmüştür.

Madde 40- Madde ile, 3294 sayılı Kanuna iki geçici madde eklenmiştir.
Geçici 2 nci madde ile, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından, Sosyal

Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynakları kullanılarak Hazineye ait taşınmazların
üzerinde yurt veya pansiyon olarak kullanılmak üzere inşa edilen ve kullanıma hazır hale getirilmiş
olanların hiçbir işleme gerek kalmaksızın Hazineye intikal etmesi sağlanmıştır.

Geçici 3 üncü madde ile, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu ile Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının elektronik sorgulama işlemleri nedeniyle tahakkuk eden
döner sermaye ücretlerinin terkini sağlanmıştır.

Madde 41- Madde ile, 3465 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların Erişme
Kontrollü Karayolu (Otoyol) Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunda
düzenlenmeyen fesih, ceza ve yasaklamaya ilişkin olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735
sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanabilmesi öngörülmüştür.

Madde 42- Madde ile, terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf
edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan bu faaliyetlerinden dolayı hayatını
kaybettikleri, yaralandıkları veya sakatlandıklarının Nakdi Tazminat Komisyonu tarafından tespitinde
ortaya çıkan farklıklarının giderilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumuna inceleme yetkisi verilmesi
amaçlanmıştır.

Madde 43- Mevcut düzenlemede 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren olaylar
nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarına iki, malul olanlara bir istihdam hakkı tanınmakta iken,
madde ile, 5434 sayılı Kanunun mülga 64 üncü maddesi ve 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin
sekizinci fıkrası kapsamında harp malulleri ile 2330 sayılı Kanun kapsamında hayatını kaybedenlerin
yakınlarına iki, malul olanlara bir istihdam hakkı, 5434 sayılı Kanunun mülga 45 inci maddesi
ile 5510 sayılı Kanunun 47 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında vazife malulü sayılan;
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Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı askeri personeli
(erbaş ve erler dahil) ile Emniyet Teşkilatından emniyet hizmetleri sınıfına mensup vazife
malullerinden hayatını kaybedenlerin yakınlarına iki, malul olanlara bir istihdam hakkı, Türk Silahlı
Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Emniyet teşkilatı
dışındaki vazife malullerinden hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve malul olanlara ise bir istihdam
hakkından yararlanma imkânı getirilmektedir.

Ayrıca, 5233 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanan terör mağdurlarına da bir istihdam
hakkından faydalanma imkânı getirilmektedir. İstihdamında karşılaşılan güçlüklerin giderilmesi
amacıyla maddenin birinci fıkrasında sayılan yerlerde çalışanlar ile kırkbeş yaşını bitirmiş olanların
istihdam hakkından faydalanamayacağına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Madde 44- Madde ile 3713 sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmiştir.
3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerden, maddenin yürürlüğe girdiği

tarihten önce kırkbeş yaşını doldurmuş olanların istihdam hakkının belirli süre saklı tutulması
amacıyla yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde İçişleri Bakanlığına
müracaat etmeleri durumunda istihdam sınırı dahilinde bu haktan yararlandırılmaları, hak sahiplerinin
atama tekliflerinin hızlı ve adilane bir şekilde yapılabilmesi amacıyla Devlet Personel Başkanlığınca
2015 yılı sonuna kadar hak sahiplerinin atanması için ayrılması gereken %2 oranındaki kadro ve
pozisyon sayılarının hesabında dikkate alınmaksızın kura usulü ile yapılması ve 31/12/2015 tarihine
kadar yapılacak atamaların, yılı merkezi yönetim bütçe kanunlarında yer alan kısıtlamalara tabi
tutulmaması amaçlanmıştır.

Madde 45- Madde ile, giderleri arasında önemli bir yer tutan işveren işsizlik sigorta prim
hisselerinin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması suretiyle korumalı işyerlerinin desteklenmesi ve
bu işyerlerinin sürdürülebilirliklerinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Madde 46- Aile konutu şerhi, eşlerin birlikte yaşadığı konutların tapu kaydına şerh edilmesi,
tapu sicil müdürlüğünce taşınmaz tapu kayıtları üzerine malik olmayan eşin talebi üzerine aile konutu
şerhinin konulabilmesi için mahkeme kararının gerekip gerekmediğine ilişkin farklı uygulamalar
bulunmaktadır.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, 2002/7 sayılı Genelgesinde tapu kayıtlarına aile konutu
şerhinin işlenmesi için mahkeme kararı aranmasına yer vermemiştir. Danıştay, söz konusu Genelgenin
iptali için açılan davada yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Bunun üzerine Tapu Kadastro Genel
Müdürlüğü tüm tapu dairelerine bir genelge göndermiş, bu genelge ile mahkeme kararı olmaksızın
yürütme durdurma kararı verilen dosya karara çıkana kadar aile konut şerhinin beyanla belirtilen
belgeler eşliğinde konulması uygulamasını durdurmuştur.

Aynı konuda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 28/9/2011 tarihli ve E.: 2011/2, K.: 2011/447 sayılı
Kararında “Tapu kaydına aile konutu şerhinin verilmesi Tapu Sicil Müdürlüğünden istenir.
Taşınmazın maliki olmayan eşin şerhin verilmesini talep edebilmesi için bir mahkeme kararına veya
hak sahibi eşin söz konusu işleme izin vermesine gerek yoktur. Zira Türk Medenî Kanununun 194
üncü maddesinin üçüncü fıkrasının açık hükmü ile taşınmazın maliki olmayan eşe bu hak tanınmıştır.”
hükmüne yer vermiştir.

Madde ile, Tapu Sicil Müdürlüğünce aile konutu şerhi işlenmesi için mahkeme kararı aranması
gerektiği yönünde farklı uygulamalardan kaynaklanan sıkıntıların giderilmesine, telafisi imkânsız
zararların önlenmesine yönelik olarak taşınmazın maliki olmayan eşin mahkeme kararı olmaksızın
tapu sicil müdürlüğünden aile konutu şerhi verilmesini isteyebilmesi öngörülmüştür.
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Madde 47- Kamu İhale Kurulu kararlarının iptali istemiyle genel yetkili olan Ankara İdare
Mahkemelerinde dava açılmakta ve davalar 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda yer verilen
usul hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılmaktadır. Mevcut durumda mahkemelerce esastan karar
verme süresi ortalama birbuçuk ila iki yıl, temyiz aşaması ise iki ila dört yıl, bazı hallerde daha da
uzun sürmekte, dava konusu Kurul kararının iptal istemi defaten idare mahkemesince, bölge idare
mahkemesince ve Danıştayca incelenmekte ve bu aşamalarda farklı kararlara hükmedilebilmekte,
bir önceki aşamaya göre farklı verilen her karar sonucunda sözleşme fesih ve tasfiye edilerek başka
bir yüklenici ile yeni bir sözleşme imzalanmaktadır. Bu durum özellikle yapım işlerinde işlerin
yürütülmesi imkânını ortadan kaldırmakta, yatırım gerçekleştirilememekte, kamu kaynakları israf
edilmekte ve idareler ile yükleniciler arasında pek çok ihtilafın doğmasına neden olmaktadır.

Madde ile, belirtilen sakıncaların önüne geçilmesi amacıyla, hak arama özgürlüğünün özüne
dokunulmadan itirazen şikayet başvuruları hakkında Kamu İhale Kurulu tarafından verilen nihai
kararlar ile bu Kanun ve 4735 sayılı Kanun gereğince idareler tarafından verilen yasaklama kararları
hakkında açılacak davaların Danıştayda görülmesi öngörülmüştür.

Ayrıca, yapılan düzenlemeyle dava açma, davaya cevap sürelerinin kısaltılması, yürütmenin
durdurulması kararına itirazın ve cevaba cevap ile ikinci cevap süreçlerinin kaldırılması, davaların
üç ay içinde karara bağlanması, kararlara karşı temyiz yoluna başvurulamayacağı ve kaldırma, bozma
ya da onama kararı yerine işin esası hakkında karar alınarak tamamlanması öngörülmek suretiyle,
itirazen şikayet başvuruları üzerine Kurul tarafından verilecek nihai kararlara karşı açılacak davaların
en kısa sürede sonuçlandırılması amaçlanmıştır.

Etkin ve hızlı bir dava sürecinin tesisi, süreç içerisinde yapılacak tebligatların hızlı ve güvenli bir
şekilde gerçekleştirilebilmesine de bağlıdır. Bu bağlamda, mahkemeler tarafından yapılan tebligatlarda
yaşanan zaman kaybını önlemek amacıyla, hızlı ve etkin bildirim araçlarının kullanılması imkânı
getirilmekte ve bu anlamda öncelikle başvurulması gereken tebligat yöntemleri belirlenmektedir.

Madde 48- Madde ile; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve
kuruluşların görüşleri alınarak orta ve yüksek teknoloji sanayi ürünleri arasından belirlenen ve her
yıl Ocak ayında Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan malların ihalelerinde yerli malı teklif
eden istekliler lehine %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususunda ihale dokümanına
hüküm konulması zorunlu hale getirilmektedir.

Madde ile, yerli malı belirlenmesine ilişkin esas ve usullerin, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak düzenlenmesi öngörülmüştür.
İsteklilerce teklif edilen malın yerli malı olduğu bu esas ve usullere uygun olarak düzenlenen yerli
malı belgesi ile belgelendirilecektir. Ancak özel imalat süreci gerektiren mal alımı ihalelerinde, ihale
konusu mala ilişkin yerli malı belgesi düzenlenememesi halinde üretim sürecindeki yerli katkı oranı
esas alınarak fiyat avantajı sağlanmasına yönelik olarak esas ve usullerde düzenleme yapılabilecektir.

Madde 49- Etkin ve süreklilik arz eden bir ihale sürecinin tesisi, süreç içerisinde yapılacak
tebligatların hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesine de bağlıdır. Bu bağlamda, ihale
sürecinde idareler veya Kurum tarafından yapılan tebligatlarda yaşanan zaman kaybını önlemek
amacıyla, madde ile, hızlı ve etkin bildirim araçlarının kullanılması imkânı getirilmekte ve bu
anlamda öncelikle başvurulması gereken üç tebligat yöntemi belirlenmektedir. Ayrıca, bu yöntemler
arasında yer alan elektronik ortam ve faksla yapılacak tebligatlara ilişkin birtakım esaslara yer
verilmek suretiyle bu alana belirlilik kazandırılması amaçlanmaktadır.

Diğer taraftan, haklı veya zorunlu bir sebeple tebligatın maddede sayılan yöntemlerle
gerçekleştirilememesi halinde tebligatı düzenleyen diğer kanunlara atıf yapılmak suretiyle bu konuda
Kamu İhale Kanununun “özel kanun” niteliğine vurgu yapılmaktadır.



murat /

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 524)

– 19 –

Madde 50- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendindeki yaklaşık
maliyet ve sözleşme bedeli limiti kaldırılmakta ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili kamu
iktisadi teşebbüslerinin ticarî ve sınaî faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirecekleri yapım işleri ile
yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik sanayi katılımı/off-set uygulamaları
içeren mal ve hizmet alımları istisna kapsamına alınmaktadır.

Ar-Ge ve yenilik projeleri ile farklı destekler çerçevesinde projeler yürüten istekliler, iş
deneyimini gösteren belgelerinin bulunmaması nedeniyle ihalelere katılamamaktadır. Bu isteklilerin
ihalelere katılımının sağlanması için, (a) bendi ile, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendine paragraf eklenmektedir.

Ar-Ge ve çeşitli destekler çerçevesinde yürütülen projeler sonucu ortaya çıkan mal ve hizmetlerin
piyasaya arz edilmesinden sonra iş deneyimini gösteren belgeler yerine kullanılabilecek belge Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenecektir. Ancak mallara ilişkin olarak iş deneyimini
gösteren belgenin düzenlenmesi için malın yerli malı belgesine sahip olması zorunludur. Bu belgeler,
proje sonucu ortaya çıkan ürünlerin piyasaya arz tarihinden itibaren beş yıl süreyle kullanılabilecektir.
Kamu İhale Kurumu, ilgili kuruluşların görüşlerini alarak bu belgelerin iş deneyimini gösteren
belgeler yerine kullanılmasına yönelik usul ve esasları düzenleyecektir.

Kamu alımları istatistiklerine göre yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısının üzerinde olan yapım
işi ihalelerinin sayısı toplam ihale sayısının % 3-4’ü aralığında olsa da, bu ihaleler parasal büyüklük
bakımından toplam ihaleler içinde % 65-70 aralığında bir yer tutmaktadır. Şikayetlerin çoğu ise
yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısının altındaki ihalelere yönelik olmaktadır.

Benzer şekilde, hizmet alımı ihalelerinde de teklif edilen fiyatların ticari veriler ve hayatın olağan
akışı ile uygunluğu konusunda tereddütlerin oluştuğu ve anılan sorunun giderilmesi için gerekli
düzenlemelerin yapılması zorunluluğunun ortaya çıktığı görülmektedir.

Bu itibarla (c) bendi ile, AB müktesebatına uyumun korunması hususu da dikkate alınarak,
yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısına kadar olan hizmet ve yapım işleri ihalelerinde aşırı düşük teklif
sorgulaması yapılması zorunluluğu kaldırılarak aşırı düşük tekliflerin doğrudan reddedilebilmesi
suretiyle, nispeten küçük işlerin ihalelerinin daha hızlı bir şekilde sonuçlandırılması ve büyük işlere
göre mali yönden nispeten daha güçsüz isteklilerin iştirak ettiği bu ihaleler sonucunda aşırı düşük
tekliflerden kaynaklanan tasfiye riskinin azaltılması hedeflenmektedir.

İhalenin konusu ve usulü dikkate alınarak, aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın en düşük
teklif sahibi istekli üzerine ihalenin bırakılması konusunda Kurum tarafından düzenleme yapılması
amaçlanmaktadır.

Ekonomik ve mali yeterlik kriterlerinin 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde ihaleye katılım
için bir ön şart olarak düzenlenmesi, fiyat dışı unsurların ise ihaleye katılıma ilişkin ön şartı sağlayan
isteklilerin fiyat tekliflerinin puanlanmasına yönelik birer kriter olarak düzenlenmesi sebebiyle, anılan
10 uncu maddede sayılan ekonomik ve mali yeterlik kriterlerinin fiyat dışı unsur olarak belirlenmesi
mümkün değildir, (ç) bendi ile, söz konusu engel ortadan kaldırılarak isteklinin ekonomik, mali ve
mesleki yapısı hakkında temel verileri ortaya koyan ciro oranı, benzer iş deneyimi gibi kriterlerin de
fiyat dışı unsur olarak belirlenebilmesine imkân sağlanmakta, mesleki ve ekonomik açıdan daha
yüksek kapasiteli isteklilerin bu kapasitelerine de parasal bir karşılık öngörülmek suretiyle ihale
işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve gerek kamu sektöründe iş yapan yüklenici kalitesinin gerekse
kamuya yapılan işlerin kalitesinin artırılması amaçlanmaktadır.
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Aşırı düşük teklif verilmesinden kaynaklanan sorunların azaltılması amacıyla 38 inci maddede
yapılan değişikliğe paralel olarak, (d) bendi ile, ihale üzerinde kalan isteklinin sunacağı kesin teminat
oranının artırılmasına imkân sağlayacak düzenleme yapılmaktadır.

Bu çerçevede, gerek ihalenin açıklama istenilmeksizin en düşük teklif üzerinde bırakılacağı
gerekse aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak açıklaması uygun bulunan teklif sahibi üzerinde
bırakılacağı ihalelerde, ihalenin sınır değerin altında olan bir istekli üzerinde bırakılması halinde,
kesin teminat oranının daha da yükseltilmesi hususunda Kuruma yetki verilmek suretiyle, aşırı düşük
teklif verme eğilimindeki isteklilerin risk algısının değiştirilerek bir taraftan makul teklif vermelerinin
sağlanması, diğer taraftan, bu risk algısına rağmen aşırı düşük teklif veren ve ihaleyi alan isteklilere
karşı idarenin korunması amaçlanmaktadır.

İtirazen şikayet başvuru sisteminin hak arama dışındaki amaçlarla kullanılarak ihale sürecinin
etkinliğinin sekteye uğratılmasının önlenmesi için başvuru ile elde edilmek istenen faydayla başvuru
bedeli bağdaştırılmak suretiyle, (e) bendi ile bedeller yeniden belirlenmiş, ihale konusu işlerin tutarları
bakımından kademeli bir yapı öngörülmüştür.

(f) bendi ile, Kanunun 55 inci maddesinin son fıkrasındaki düzenlemeyle çelişkili bir durumun
ortaya çıkmaması ve istekli olabilecek, aday veya isteklilerin yanlış mercilere başvuru yapmaları
nedeniyle ihale sürecinin uzamasına yol açılarak kamu hizmetinin temininde gecikmeye neden
olunmasının önüne geçmek amacıyla başvuruların olması gerekenden farklı bir merciye yapılması
durumunda başvuru dilekçesinin ilgisine göre ihaleyi yapan idare veya Kurum kayıtlarına girdiği
tarihin başvuru tarihi olarak kabul edileceği öngörülmüştür.

Kamu İhale Kurumu tarafından tutulan istatistik ve sicil kayıtlarının daha sağlıklı olması ve
uygulamanın bir elden yürümesini teminen (g) bendi ile, ihalelere katılmaktan yasaklama kararlarının
Kamu İhale Bülteninde yayımlanması düzenlenmiştir.

4734 sayılı Kanunda çerçeve anlaşma ihalelerinin kısmi olarak da feshedilebileceğine ilişkin
düzenleme bulunmaması nedeniyle kısmi teklife açık olarak gerçekleştirilen çerçeve anlaşma
ihalelerinde isteklilerle teklif vermiş oldukları her bir kısım için ayrı çerçeve anlaşmalar imzalanması
gerekmektedir. Bu durum uygulamada iş gücü ve zaman kaybına yol açmakta ve kırtasiyeciliği
artırmaktadır. Kısmi teklife açık olarak gerçekleştirilen çerçeve anlaşma ihalelerinde isteklilerle her
bir kısım için ayrı çerçeve anlaşma imzalanması yerine her bir istekli ile teklif vermiş olduğu
kısımların tamamı üzerinden tek bir çerçeve anlaşma imzalanabilmesine imkân sağlamak üzere, (ğ)
bendi ile, Kamu İhale Kurumuna çerçeve anlaşma ihalelerinin belli durumlarda kısmen
feshedilebileceği yönünde düzenleme yapma yetkisi verilmektedir.

(h) bendi ile, 4734 sayılı Kanunun kapsamı dışına çıkarılan bazı işlerin ihale usul ve esaslarının
yönetmelikle düzenlenmesine ve bu yönetmelikleri hazırlayacak kurumların belirlenmesine yönelik
düzenleme yapılmaktadır.

Madde 51- Madde ile, 4734 sayılı Kanuna bir ek madde eklenmiştir.

Ek 7 nci madde ile; elektrik, doğalgaz ve elektronik haberleşme piyasalarında ve bu sektöre
ilişkin mevzuattaki değişiklikler ve gelişmeler sonrasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
kapsamındaki idarelerin elektrik, doğalgaz ve elektronik haberleşme hizmetlerinin temin yöntemine
ilişkin düzenleme yapılmaktadır.
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Elektrik, doğalgaz ve elektronik haberleşme sektörlerini düzenleyen özel mevzuatın bulunması;
bu sektörlerdeki hizmetlerin niteliği ve kesintisiz olarak alınması zorunluluğu; sektör mevzuatındaki
düzenlemeler çerçevesinde yüklenici dışında üçüncü kişilerin hak ve sorumlulukları; alım miktarının
saptanmasındaki güçlükler; serbest olmayan tüketicilerin bu sektörlerdeki ihtiyaçlarını abonelik
sözleşmesi kapsamında temin etmeleri; ihale üzerinde kalan istekli ile sözleşmenin feshi durumunda
ihtiyaçların kesintisiz olarak sağlanması gerekliliği; elektrik alımı ihalelerinde, istekliler tarafından
teklif edilen fiyatın bölgesinde bulunduğu perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketi veya
perakende satış şirketi fiyatından yüksek olması durumunda ihalenin iptal edilerek elektriğin dağıtım
şirketinden alınabilmesi ve tekrar ihaleye çıkılacak sürenin belirlenmesi gibi hususlar dikkate alınarak
elektrik, doğalgaz ve elektronik haberleşme hizmet alımlarının tedarik yöntemlerine ilişkin olarak
Kamu İhale Kurumuna düzenleme yapma yetkisi verilmektedir.

İdarelerce; elektrik, doğalgaz ve elektronik haberleşme ihtiyaçlarının kesin miktarlarının
belirlenememesi, bu ihtiyaçların ihalelerinde belirli süreli ve birim fiyatın belirlendiği yöntemlerin
kullanılmasını gerekli kılabilecektir. Ayrıca elektrik piyasasında serbest tüketici olan idare ihale
yapmak suretiyle elektrik ihtiyacını ekonomik açıdan en avantajlı teklif veren bir tedarikçiden temin
etmesine rağmen, dağıtım şirketinin elektriğin aboneye ulaştırılması ve sayaç okuma ve arızalara
müdahale başta olmak üzere sorumlulukları devam etmektedir. Tüketicinin kullanacağı elektriğin
dağıtım sisteminde mevcut olmasından ticari anlamda tedarikçi sorumlu olmakta; ancak elektriğin
fiziksel olarak tüketici kullanımına sunulmasında ise dağıtım şirketinin sorumluluğu bulunmaktadır.
İdareler tarafından dağıtım şirketlerine gerçekleştirdikleri hizmetler karşılığında ödemeler yapılması
veya reaktif enerji bedelinin ödenmesi gerekebilecektir.

4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerin elektrik, doğalgaz ve elektronik haberleşme hizmeti
alımlarında uygulayacakları esas ve usullerin bu sektörleri düzenleyen mevzuat ve uygulamaların
dikkate alınarak hazırlanması gerekmektedir. Kamu İhale Kurumu tarafından elektrik, doğalgaz ve
elektronik haberleşme hizmet alımlarında uygulanacak esas ve usuller ilgili kurum ve kuruluşların
görüşü alınarak belirlenecektir. Ancak ilan süreleri ve ihalelere yönelik başvurular ile yasaklar ve
cezaya ilişkin düzenlemelerde 4734 sayılı Kanunun ilgili maddeleri esas alınacaktır. Diğer konulara
ilişkin olarak ise alımların niteliği esas alınarak düzenleme yapılacaktır.

Madde 52- Madde ile, 4734 sayılı Kanuna üç geçici madde eklenmiştir.
Geçici 14 üncü madde ile, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilan edilmiş, duyurusu yapılmış

veya teklifleri alınmış işlerin, değişiklikten önceki mevzuat hükümlerine göre tamamlanmasına yönelik
geçiş hükmü konulmuştur.

Geçici 15 inci madde ile, bu Kanun ile yapılan düzenlemelerin yürürlüğe girdiği tarihten önce
ihale ilanı veya davet çağrısı yapılan ihalelerin, ihtiyaçların karşılanmasında gecikmelere ve
tereddütlere yol açmamak üzere yazılı olarak duyurulduğu veya ilân edildiği tarihte yürürlükte olan
mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılacağı düzenlenmiştir.

Geçici 16 ncı madde ile, devam eden davaların açıldığı idare mahkemelerinde görülmesine
devam olunacağına ve bu davaların açıldığı tarihte yürürlükte bulunan usul hükümlerine göre
sonuçlandırılacağına dair düzenleme yapılmıştır.

Madde 53- 4735 sayılı Kanun, 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan ihalelere ilişkin
sözleşmenin düzenlenmesi ve uygulanmasıyla ilgili esas ve usulleri düzenlemektedir. Kanundaki
düzenlemeler daha ziyade idare tarafından ihale dokümanında yapılan düzenleme çerçevesinde
yüklenicinin sorumluluğunu esas almaktadır. Elektrik, doğal gaz ve elektronik haberleşme hizmeti
sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin sorumlulukları bu sektörlere ilişkin mevzuatta ayrıntılı
olarak düzenlenmiştir. Bu sektörlerde sadece tedarikçinin değil diğer kuruluşların da hak ve
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sorumlulukları vardır. Ayrıca elektrik ve doğal gaz sektöründeki hizmetlerin niteliği; sayaç okuma,
elektriğin, doğal gaz ve elektronik haberleşme hizmetinin tüketiciye sağlanması, kesintiler gibi
hususlarda sektör mevzuatındaki hükümler sözleşmenin uygulamasını etkilemektedir. Bu çerçevede
uygulamada ortaya çıkabilecek sorunların azaltılması; elektrik, doğal gaz ve elektronik haberleşme
piyasalarına ilişkin düzenlemeler ile 4735 sayılı Kanundaki düzenlemeler arasında ortaya çıkabilecek
uyumsuzlukların giderilmesi için 4735 sayılı Kanunun “Tip sözleşmeler” başlıklı 5 inci maddesine
üçüncü fıkra eklenmektedir. Eklenen fıkra ile elektrik, doğal gaz ve elektronik haberleşme hizmet
alımlarında anılan Kanunun “Yasaklar ve Sorumluluklar” başlıklı Üçüncü Kısmı dışındaki hükümlere
tabi olmadan sözleşmeler hazırlanabilmesi hüküm altına alınmaktadır.

Ayrıca madde ile, Kamu İhale Kurumu tarafından tutulan istatistik kayıtlarının daha sağlıklı
olması ve uygulamanın bir elden yürümesini teminen ihalelere katılmaktan yasaklama kararlarının
Kamu İhale Bülteninde yayımlanması düzenlenmiştir.

Madde 54- 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g), (i), (k) ve (p) bentleri kapsamında
yapılan ihaleler sonucunda düzenlenen sözleşmelerin Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun ceza ve
yasaklama hükümlerine tabi olacağı düzenlenmektedir.

Madde 55- Yaklaşık maliyetinin önemli bir kısmı akaryakıt giderinden oluşan işlere dair
sözleşmelerin yürütülmesinde, özel tüketim vergisinde artış olması durumunda yüklenicinin
öngöremeyeceği düzeyde maliyet farklılıkları meydana gelmektedir. Öte yandan aynı değişikliğin
azalma yönünde olması durumunda da, işin esasına yönelik bir maliyet unsuru olmayan Özel tüketim
vergisinin, yükleniciye fazla ödeme yapılması nedeniyle kamu zararı doğurması olasılığı bulunmaktadır.
Nitekim 22/9/2012 tarihli ve 28419 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar
Kurulu Kararı ile akaryakıta uygulanan özel tüketim vergisinde önemli düzeyde bir artış meydana
gelmiş olup anılan artış nedeniyle söz konusu tarih itibarıyla ağırlıklı olarak akaryakıt kullanılan ve
sözleşmesi devam eden işlerin tasfiye edilmesi ve bu işler için yeniden ihale yapılması durumunda
zaman kaybı ve ilave maliyetler nedeniyle kamunun zarara uğraması söz konusu olabilecektir. Ayrıca,
akaryakıta ilişkin olarak fiyat farkı hesabında kullanılan endeksin farklı ürünler için oluşturulmuş karma
bir endeks olmasının getirdiği sakıncaların giderilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede madde ile, 4734
sayılı Kanuna göre ihalesi yapılıp 22/9/2012 tarihi itibarıyla sözleşmesi devam eden ve ihale
dokümanında fiyat farkı verilmesine ilişkin hüküm bulunan sözleşmelerde, yüklenicinin kullandığı
akaryakıta ilişkin fiyat farkı hesaplanmasına esas alınan endekste değişiklik yapılabilmesine ve özel
tüketim vergisinde gerçekleşen değişikliğin fiyat farkı olarak hesaplanabilmesine ilişkin olarak Bakanlar
Kuruluna yetki verilmekte ancak bu maddenin yürütülmesi için ihalenin yaklaşık maliyet tutarının
yarısından fazlasının akaryakıttan oluşması şartı getirilmektedir.

Madde 56- Madde ile, ücretsiz seyahat hakkının kapsamı genişletilerek muharip gazilerin, 2330
sayılı Kanun kapsamındaki malullerin, harp malulü aylığı bağlanan malullerin ve 5434 sayılı
Kanunun mülga 45 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin birinci fıkrası
kapsamındaki vazife malullerinden hayatını kaybeden veya malul olanların ana ve babaları ile
yirmibeş yaşını doldurmamış çocukları ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında
çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerin kendileri ile eşi, ana ve
babaları ile yirmibeş yaşını doldurmamış çocuklarının da faydalanması amaçlanmıştır.

Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında
Yönetmelik hükümlerine göre alınmış engelliler için sağlık kurulu raporuyla %40 ve üzerinde engelli
olduğunu belgeleyenler ile ağır engellilerin birden fazla olmamak üzere refakatçilerine, demiryolları
ve denizyollarının şehiriçi ve şehirlerarası hatlarında, belediyelere ve belediyeler tarafından kurulan
şirketlere ait şehiriçi toplu taşıma araçlarında ücretsiz olarak seyahat edebilme imkânı getirilmektedir.
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Engelli ve yaşlı bireyler hareket kısıtlılıkları nedeni ile toplumun diğer bireylerine göre daha
fazla emek ve maliyet ile toplumsal hayata katılabilmektedirler. Engellilerin toplumsal yaşama
katılabilmesini kolaylaştırabilmek için şehiriçi toplu taşıma araçlarından ve şehirlerarası ulaşım
araçlarından indirimli ve ücretsiz yararlanmalarını sağlamak büyük önem arz etmektedir.

Hareket kısıtlılığı olan ve toplumsal konumları itibarıyla önemli ölçüde ekonomik kısıtlarla da
karşılaşan engelli ve yaşlı kişilerin, toplu ulaşım bağlamında dezavantajlı durumlarının giderilmesi için
alınacak tedbirlerin, Anayasanın 10 uncu maddesine göre eşitlik ilkesine aykırı sayılamayacağı
değerlendirilmektedir. Bu kişilerin, indirim ve muafiyetten faydalanmaları toplumsal hayata aktif
katılımlarında fırsat eşitliğinin sağlanması açısından büyük önem arz etmektedir. İndirimli ve ücretsiz
taşıma imkânı ile yaşlıların aile bağlarını da güçlendirmeyi sağlayacak şekilde daha sağlıklı yaşamalarına
destek olunacağı ve bu sürecin aktif yaşlanma programlarını da destekleyeceği düşünülmektedir.

Mevcut durumda engelli ve yaşlı bireylerin şehiriçi ve şehirlerarası ulaşımlarında indirimli ya da
ücretsiz olarak belediyeler tarafından uygulamalar yapılmaktadır. Ancak bu uygulamalar farklı kriterlere
bağlanmakta ve ilden ile farklılık taşımaktadır. Söz gelimi %40 ve üzeri engel oranına sahip ağır engelli
olmayanlar için, ağır engelli olanlar ve refakatçileri için, altmışbeş yaş üzeri sosyal güvencesi olan ve
olmayan yaşlı bireyler için farklı uygulamalar bulunmaktadır. Düzenlemenin, indirim ve ücretsiz
taşımaya ilişkin olarak illerde uygulama birliğinin sağlanması ve engelli ve yaşlı bireylerin toplumsal
hayata aktif katılımında fırsat eşitliğinin sağlanmasına da katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

Ayrıca; ilgili kurumlar, belediyeler ile belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da
şirketler, ücretsiz ve indirimli seyahat hakkının kullanılması ile ilgili olarak gerekli tedbirleri alması
ve ücretsiz veya indirimli seyahat hakkının kullandırılmaması halinde uygulanacak yaptırımlara
ilişkin hususlar da belirlenerek uygulamada etkinliğin sağlanması amaçlanmıştır.

Altmışbeş yaş ve üzeri kişilerin, demiryolları ve denizyollarının şehir içi hatları ile belediyelere,
belediyeler tarafından kurulan şirketlere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da
şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak, demiryolları ve denizyollarının
şehirlerarası hatlarından ise %50 indirimli olarak yararlanmaları öngörülmektedir. Ayrıca altmış ila
altmışbeş yaş arasındaki kişilere de ücretsiz veya indirimli tarife uygulanmasının sağlanabilmesi
yönünde ilgili kurum ve kuruluşlara yetki verilerek uygulama serbestliği sağlanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalar ışığında ücretsiz seyahat hakkının kapsamının genişletilmesi, ilgili
tedbirlerin alınması ve cezai müeyyidenin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Diğer taraftan, bazı harp ve vazife malulleri ile aylıkları kesilenlerin su ve elektrik ücretlerinde
indirim uygulanması öngörülmüştür.

Madde 57- Madde ile, 4736 sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmiştir.
Geçici 1 inci madde ile, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yetim aylığı alan ve ücretsiz

seyahat hakkı olanlardan bu aylıkları almaya devam ettikleri müddetçe ücretsiz seyahat hakları saklı
tutulmuştur.

Madde 58- Engellilerin işe alınmadan başlayarak istihdam sürecinin çeşitli aşamalarında
ayrımcılığa uğraması tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de zaman zaman karşımıza önemli bir
sorun olarak çıkmaktadır. Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin dayandığı
temel ilkelerden biri olan ayrımcılık yasağı Sözleşmenin 5 inci maddesi ile ayrıntılı bir şekilde
düzenlenmiştir. Bu kapsamda, herkesin hukuk önünde ve karşısında eşit olduğu ve ayrımcılığa
uğramaksızın hukuk tarafından eşit korunma ve hukuktan eşit yararlanma hakkına sahip olduğu kabul
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edilerek engelliliğe dayalı her tür ayrımcılık yasaklanmakta ve engellilerin ayrımcılığa karşı eşit ve
etkin bir şekilde korunmasının güvence altına alınması öngörülmektedir. Bir insan hakkı olan çalışma
hakkının engelliler tarafından daha etkin bir biçimde kullanılabilmesi için 4857 sayılı Kanunun eşit
davranma ilkesi başlıklı 5 inci maddesinde bu yönde değişiklik yapılmaktadır.

Madde 59- İş Kanununun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yapılması öngörülen
değişiklikle engellilerin işe alınma süreçlerini düzenleyen yönetmelik için Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığının görüşünün alınması sağlanarak sürece katkı verilmesi amaçlanmaktadır.

Ayrıca, madde ile engelli istihdamının arttırılmasına yönelik düzenleme yapılmıştır. Mevcut
durumda engelli çalıştırmak zorunda olan işverenlerin prime esas kazanç alt sınırı üzerinden
hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı, kontenjan fazlası engelli çalıştıran,
yükümlü olmadıkları halde engelli çalıştıran işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir engelli için
prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin yüzde ellisi
Hazine tarafından karşılanmaktadır. Engelli kontenjanı nedeniyle Devlet tarafından yapılan destek
engelli istihdamını teşvik edici niteliğe sahiptir. Bu desteğin yükümlü olmadığı halde yahut kontenjan
fazlası engelli çalıştıran işverene de yapılması engelliliğin istihdamı için özendirici, teşvik edici
niteliktedir. Engelli istihdamının teşvik edilmesi için, bu niteliği haiz işverenlerin de kontenjan
dahilinde zorunlu olarak engelli çalıştıran işverenlerle aynı şekilde teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.
Ayrıca İŞKUR verilerine göre ülkemizde çalıştırılmakta olan işyerlerinin büyük kısmı elliden az işçi
çalıştırmaktadır ve bu nedenle de hukuken engelli çalıştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır. İşveren
zorunlu olmadığı halde yahut kontenjan fazlası engelli çalıştırdığı takdirde, istihdam ettiği engelliler
için benzer bir teşvik uygulanmamaktadır. Engelli istihdamının teşvik edilmesi için, bu niteliği haiz
işverenlerin de aynı şekilde teşvik edilmesi ve söz konusu teşviğin Hazine tarafından değil İşsizlik
Sigortası Fonundan karşılanması amaçlanmaktadır.

Madde 60- Madde ile, 4857 sayılı Kanuna bir ek madde eklenmiştir.
Ek 1 inci madde ile, ülkemizde engellilik durumu ve derecesi nedeniyle açık işgücü piyasasında

istihdam edilemeyen zihinsel ve ruhsal-duygusal engellilerin korumalı işyerlerinde işe yerleştirilerek
hem üretken olmaları hem de işe uyum yoluyla toplumsal yaşama katılımlarının sağlanması amacıyla,
bu işyerlerinin devamlılığının desteklenmesini sağlayacak bir teşvik olarak engellilere ödenecek aylık
ücretlerin belli bir oranına kadarının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması öngörülmüştür. Devlet
halen işe yerleştirilememiş engellilere 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz
Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile sosyal yardım aylığı ödemekte ve bu aylık
karşılıksız olarak verilmektedir. Korumalı işyerlerinde çalışacak engellilere ödenecek ücretin belli bir
oranının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması yoluyla Devlet hem bu sosyal yardım aylığını
ödememiş olacak hem de engellilerin çalışma hayatına katılarak üretken olmalarını sağlayacaktır. Ayrıca
yapılan değişiklik ile bölgesel farklılıklar da gözetilerek engelli işsizliği sorununun giderilmesi ve
işverenlere korumalı işyeri kurmalarını teşvik edici desteklerin sağlanması amaçlanmaktadır.

Madde 61- Madde ile, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 26 ncı maddesine göre verilen
ceza miktarları günün şartlarına göre yeniden düzenlenmiş ve bazı idari para cezalarının tekrarına
ilişkin süreler belirlenmiştir.

Madde 62- Madde ile 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 7 nci maddesinde
düzenlenen karayolu taşımacılık faaliyetleriyle ilgili olarak verilmiş yetki belgelerinin 31/12/2013
tarihine kadar yenilenmesi halinde, yenilenme ücretleri güncel tam ücretin % 5’i olarak alınmasına
ilişkin hüküm sürekli hale getirilmesi amaçlanmıştır.
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Madde 63- Madde ile uygulamada karşılaşılan sorunlar ve yargı kararları dikkate alınarak 4925
sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yeniden düzenlenmiştir.

Madde 64- Madde ile Anayasa Mahkemesinin 8/11/2012 tarihli ve E:2012/27, K:2012/173
sayılı Kararı dikkate alınarak 4925 sayılı Kanunun 35 inci maddesi yeniden düzenlenmiştir.

Madde 65- Madde ile, aylık bağlama kriteri olarak çalışma gücü kaybı oranının yüzde kırk ve
üzerinde olması şartı getirilmiş ayrıca çalışma gücü kaybı nedeniyle aylık almakta iken hayatını
kaybedenlerin hak sahiplerine (9.500) gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpılacak tutarın
esas alınarak aylıkların hesaplanması planlanmaktadır. Bu Kanun kapsamında hayatını kaybedenlerin
anne ve babasına aylık bağlanmasında, 5510 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(d) bendinde belirtilen her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net
tutarından daha az olması ve diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere
muhtaçlık şartının kaldırılması amaçlanmıştır.

Madde 66- 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun ile engelli bireylerin
temel sorun alanları olan; eğitim, sağlık, çalışma hayatı, sosyal güvenlik ve toplumsal hayata uyumları
konularında özel düzenlemeler yapılmış ve engelli bireylerin sorunlarının azaltılması için çalışmaların
yapılmasında ve bu konuda farkındalık oluşturulmasında önemli mesafeler kaydedilmiştir. 5378 sayılı
Kanun ile ülkemizde, mevzuat içinde dağınık şekilde bulunan engelli bireylere yönelik yasal
düzenlemelerin ilkesel düzeyde bir bütünlüğe kavuşturulması, engellilik konusunda kapsamlı bir
bakış açısının gerçekleşmesi ve sorunlara tüm toplum kesimlerinin farkındalık ve duyarlılığının
sağlanarak ortak bir anlayışa ulaşılması için önemli bir dayanak oluşturulmuştur. 5378 sayılı Kanun
engelli bireyler için bir reform niteliği taşımakla birlikte, sosyal bir olgu olan engellilik konusuna
ilişkin düzenlemelerin güncel gelişmeler doğrultusunda geliştirilmesi gereği açıktır.

Türkiye, engellilik alanında bağlayıcı nitelikteki ilk ve tek uluslararası hukuki belge olan ve
engellilerin ayrımcılıkla mücadele ana ekseninde hak ve özgürlüklerinden tam ve eşit yararlanmasını
ve kolaylaştırıcı tedbirlerin alınmasını öngören Engellilerin Haklarına İlişkin Birleşmiş Milletler
Sözleşmesini ilk imzalayan ülkeler arasında yer almaktadır. Sözleşmeye taraf olarak, engellilik
olgusunu disiplinler arası bir yaklaşımla, her düzey ve alandaki politika yapım sürecinde hak temelli
anlayışla değerlendirme konusundaki irade ortaya konulmuştur.

Engellilerin Haklarına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, engellilik olgusunu çağdaş insan
hakları anlayışıyla yorumlamakta, bu ön kabule uygun bir dil ve terminoloji kullanmaktadır. Engelli
bireyin, engelliliğine değil birey oluşuna vurgunun artırılması amaçlanmıştır.

Engelliler onur ve değer bakımından diğer insanlarla eşittir. Ancak, engelliler toplumda haklara
erişim ve bu hakları kullanma konusunda en zayıf ve en dezavantajlı konumda olan grupların başında
gelmekte ve hatta ihmal, bilgisizlik ve önyargıların yanı sıra, dışlama veya ayırma yoluyla da
engellilerin diğer bireylerle eşit şartlar altında ekonomik, sosyal veya kültürel hakları kullanmalarının
engellenmek istendiği görülebilmektedir. 

Madde ile, amaç maddesi bu hususları kapsayacak şekilde revize edilmiştir.
Madde 67- Engellilerin hak ve özgürlüklerinin engelliliğe dayalı ayrımcılıkla mücadele

politikalarını da kapsayan bütüncül politikalar ile gerçekleşebileceği inancı, Engellilerin Haklarına
İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin temelini oluşturmaktadır. Sözleşmede çizilen çerçevenin
gerisine düşmeyecek biçimde engelli haklarını gerçekleştirme sorumluluğu bağlamında, Sözleşmeye
paralel olarak 5378 sayılı Kanundaki tanımlar yeniden düzenlenmiştir.
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İlk defa 5378 sayılı Kanunla düzenlenen engellilere yönelik ayrımcılık yasağı, genel esaslarda
ve münferit hak ve özgürlüklere ilişkin pek çok hükümde düzenlenmiş ve içeriği açıklanarak
engelliliğe dayalı doğrudan ve dolaylı ayrımcılık tanımlanmıştır.

Engellilerin toplumsal hayata tam ve etkin katılımı açısından, engelliler ve haklar arasında bir
köprü niteliğinde olan erişilebilirliğin tanımı da ilk defa düzenlenmektedir. Gerek 3194 sayılı İmar
Kanununda ve gerekse 5378 sayılı Kanunun geçici 2 nci ve 3 üncü maddelerinde yapılan
düzenlemeler sonrasında, ilgili mevzuatla getirilen yükümlülüklerin, farklı düzeylerde yerine
getirildiği, engellilerimizin erişilebilirliğinin sağlanmasında önemli mesafeler alındığı ve bu amaca
yönelik çalışmalarda nitelik ve nicelik olarak önemli artışlar yaşandığı görülmektedir. 6353 sayılı
Kanun ile 5378 sayılı Kanunda yapılan değişiklik sonrasında yaşanan süreç, bu çalışmaların
önümüzdeki dönemde daha büyük bir ivme kazanacağını göstermektedir. Ancak, yukarıda belirtilen
kanuni düzenlemelerde erişilebilirliğin tanımı yer almamaktadır. Bu nedenle, erişilebilirlik yeniden
tanımlanmıştır.

Ayrıca; engelliliğe dayalı ayrımcılık, doğrudan ayrımcılık, dolaylı ayrımcılık, habilitasyon ve
makul düzenleme tanımları Sözleşme paralelinde düzenlenmiştir.

Madde 68- Madde ile, Kanunda belirtilen hizmetlerin yerine getirilmesinde uyulacak genel
esaslar düzenlenmektedir. Engellilere sunulacak hizmetlerde ve hakların uygulanmasında insan onur
ve haysiyetinin dokunulmazlığı temelinde, kendi seçimlerini yapma özgürlüğünü ve bağımsızlığını
kapsayacak şekilde bireysel özerkliğine saygı gösterilmesi, ayrımcılık yapılmaması ve fırsat
eşitliğinin sağlanması temel esaslardır. Hizmetlerin verilmesinde, engellilerin bağımsız
yaşayabilmesi, topluma tam ve etkin katılımları için erişilebilirliğin sağlanması, engelliliğin her tür
istismarının önlenmesi ve aile bütünlüğünün korunması hususlarının önceliği vurgulanmıştır.
Maddede engeli olan çocuklara yönelik hizmetlerde çocuğun üstün yararının gözetilmesinin ve engeli
olan kadın ve kız çocuklarının çok yönlü ayrımcılığa maruz kalmaları önlenerek hak ve
özgürlüklerden yararlanmalarının sağlanmasının esas olduğu belirtilmiştir. Maddede ayrıca,
engellilere yönelik politika oluşturma, karar alma ve hizmet sunumu süreçlerinde engellilerin,
ailelerinin ve engellileri temsil eden sivil toplum kuruluşlarının katılımının sağlanması esası
vurgulanmakta ve engellilere yönelik mevzuat düzenlemelerinde Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığının görüşünün alınması öngörülmektedir.

Madde 69- Madde ile, 5378 sayılı Kanuna 4/A ve 4/B maddeleri eklenmiştir.

Engellilere yönelik ayrımcılık yasağı, genel esaslarda ve münferit hak ve özgürlüklere ilişkin pek
çok hükümde düzenlenmiştir.

Engellilerin toplumsal yaşama tam ve etkin katılımının önündeki temel engellerden biri
ayrımcılığa maruz kalmalarıdır. 2010 yılında gerçekleştirilen Türkiye’de Özürlülüğe Dayalı
Ayrımcılığın Ölçülmesi Araştırması da, engellilerin başta bilgiye erişim, eğitim ve istihdam süreçleri
olmak üzere toplumsal yaşamın tüm alanlarında çeşitli düzeylerde ayrımcılığa maruz kaldıklarını
göstermektedir.

Ülkemizde esasen ayrımcılık yasağı ve eşitlik başta Anayasa olmak üzere ilgili yasalar
çerçevesinde düzenlenmiş olup, engelliler politikamızın temel ilkelerinden birini oluşturmaktadır.
5378 sayılı Kanun ile engelliliğe dayalı ayrımcılık yapılamayacağı düzenlenmiş, bu Kanunla Türk
Ceza Kanununun 122 nci maddesine yapılan değişiklikle engelliliğe dayalı ayrımcılık suç olarak
sayılmıştır.
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Taraf devletlere engelliliğe dayalı tüm ayrımcılık biçimlerini yasaklama zorunluluğunu getiren
Sözleşmede öngörüldüğü biçimiyle engelliliğe dayalı ayrımcılıkla mücadele açısından çok büyük
önem arz eden, ayrımcılığın kapsamının ve ayrımcılık türlerinin iç mevzuatta henüz tanımlanmamış
olması ayrımcılıkla mücadele politikalarının etkin bir şekilde uygulanmasının önündeki zorluklardan
biri olarak ortaya çıkmaktadır.

Bu madde ile ayrımcılık yasağının kapsamının düzenlenmesi, doğrudan ve dolaylı ayrımcılık
dahil olmak üzere engelliliğe dayalı her tür ayrımcılığın yasaklanması, eşitliği sağlamak ve
ayrımcılığı ortadan kaldırmak üzere engellilere yönelik makul düzenlemelerin yapılması için gerekli
tedbirlerin alınması hedeflenmektedir. Ayrıca, Anayasanın 10 uncu maddesi doğrultusunda,
engellilerin hak ve özgürlüklerden tam ve eşit olarak yararlanmasını sağlamaya yönelik özel
tedbirlerin ayrımcılık sayılmaması öngörülmüştür.

Diğer taraftan, engellilere yönelik politikaların asli unsuru olan topluma dahil olma hususu da
tasarıda ilk defa düzenlenmiştir.

Topluma dâhil olma; eğitim, istihdam ve sağlık başta olmak üzere tüm hakların kullanımı ile
doğrudan ilgili bir haktır. Engelliler ancak diğer bireylerle eşit bir şekilde topluma dâhil olabildikleri
ölçüde tüm haklardan eşit olarak yararlanabileceklerdir. Topluma dâhil olma, engellilerin toplumdan
dışlanmasını ve izolasyonunu önlemek için gerekli önlemlerin almasını ve bağımsız yaşayabilmeleri
için gereksinim duydukları bireysel destek hizmetleri dâhil olmak üzere gereksinim duydukları
toplum temelli destek hizmetlerine erişimlerinin sağlanmasını gerektirmektedir. Destek hizmetleri,
engellilerin yaşamın tüm alanlarına tam ve etkin katılımını hedeflemeleri açısından büyük önem arz
etmektedir. Sözleşmenin 19 uncu maddesi, engellilerin diğer bireylerle eşit koşullar altında toplum
içinde yaşama hakkına sahip olduğunu kabul ederek Taraf Devletlerin engellilerin bağımsız bireyler
olarak topluma dâhil olabilmeleri için gerekli önlemleri etkin bir şekilde almalarını öngörmektedir.
Madde ile engellilerin topluma dâhil olmaları ve toplum içinde yaşamaları amacıyla, bireysel destek
hizmetleri de dâhil olmak üzere ihtiyaç duydukları toplum temelli destek hizmetlerine erişimlerinin
sağlanması, toplumdan tecritlerinin ve ayrı tutulmalarının önlenmesi hedeflenmektedir.

Madde 70- Madde ile, engellilikle ilgili derecelendirmeler, sınıflandırmalar ve tanılamalarda
uluslararası temel ölçütlerin esas alınacağı vurgulanmakta ve engellilik durumunun tespiti ve
uygulama esaslarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının görüşleri
alınarak Maliye Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca müştereken
belirleneceği düzenlenmektedir.

Halen ülkemizde uygulanan sınıflandırma ve ölçüt sistemi, fizyolojik, psikolojik veya anatomik
yapı ve fonksiyonların kaybı ya da normalden sapmasına yönelik bir sınıflandırma sistemi olup sistem
kişisel veya çevresel faktörlerin etkisini içermemektedir. Bu nedenlerle ve farklı ülkelerde farklı
ölçütlerin kullanılması nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü uluslararası ve sektörler arası standart dilin
oluşturulmasını hedefleyen bir sınıflandırma sistemi olan ICF’yi (International Classification of
Functioning - İşlevsellik, Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması) oluşturmuştur. ICF
sınıflandırma sistemi, insan fonksiyon ve yetersizliklerini; aktivite kısıtlılıkları, katılım kısıtlılıkları,
çevresel ve kişisel etkenlerle birlikte değerlendirmektedir. ICF sisteminin, sistematik bir kodlama sistemi
oluşturmak, engellilerle ilgili kurumlar arasında standart bir dil geliştirmek, ülkedeki sağlık sistemi ve
hizmetlerinin değerlendirilmesini sağlamak gibi amaçları vardır. Bu madde ile Türkiye’de hâlihazırda
kullanılan ve her kurum için farklı özellikler içeren engelliler ile ilgili sınıflandırma sistemlerinin
değiştirilerek, engelliliğe yol açan tüm etmenlerin göz önünde tutulduğu standart uluslararası geçerliliği
olan bir sınıflandırma sisteminin getirilmesi ve engelliliğin tespitine ilişkin temel çalışmaların dünyada
da geçerliliği kabul edilen sınıflandırmalara göre yapılması hedeflenmektedir.
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Madde 71- Destek ve bakım hizmetleri engelliler açısından insan haklarının gerçekleşmesini
sağlayan önemli araçlardandır. Bakım hizmetlerine ihtiyacı olan engellilerin durumlarına uygun
psikososyal destek ve bakım hizmetlerini almaları ve bu hizmetlerin, öncelikle engellilerin bulundukları
ortamda ve bağımsız yaşayabilmeleri sağlanarak verilmesi esastır. Bu madde ile destek ve bakım
hizmetlerinin sunumunda kişinin biyolojik, fiziksel, psikolojik, sosyal, kültürel ve manevi ihtiyaçlarının
engellinin ailesi de gözetilerek dikkate alınması ve bu hizmetlerin etkin bir biçimde yürütülmesi için
gerekli çalışmaların Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yürütülmesi öngörülmektedir.

Madde 72- Maddede, engelli bireylerin toplumsal hayata katılımı için temel bir unsur olan
erişilebilirliğin inşa edilen alanlarda ve yapılı çevrede sağlanabilmesi için, planlama, tasarım, inşaat,
imalat, ruhsatlandırma ve denetleme süreçlerinde ilgili mevzuatta belirtilen erişilebilirlik ilkeleri ile
erişilebilirlik standartlarına uygunluk sağlanması hüküm altına alınmıştır. Büyükşehir belediyeleri ve
belediyelerin şehir içinde sunulan ya da denetlenen toplu taşıma hizmetlerinin engellilerin
erişebilirliğine uygun olması için gereken tedbirleri alması, hizmete başlatılacak olan özel ve kamu
toplu taşıma araçlarının engelliler için erişilebilir olmasının zorunlu hale getirilmesi amaçlanmıştır.
Ayrıca, bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojisinin engelliler için erişilebilirliğin
sağlanması öngörülmektedir.

Madde ile, engelli bireylerin toplumsal hayata katılımı için temel bir unsur olan erişilebilirliğin
inşa edilen alanlarda ve yapılı çevrede sağlanabilmesi için, planlama, tasarım, inşaat, imalat,
ruhsatlandırma ve denetleme süreçlerinde ilgili mevzuatta belirtilen erişilebilirlik ilkeleri ile
erişilebilirlik standartlarına uygunluk sağlanması hüküm altına alınmıştır. Büyükşehir belediyeleri ve
belediyelerin şehir içinde sunulan ya da denetlenen toplu taşıma hizmetlerinin engellilerin
erişebilirliğine uygun olması için gereken tedbirleri alması, hizmete başlatılacak olan sürücü koltuğu
hariç sekizden az koltuğu bulunan özel ve kamu toplu taşıma araçlarının engelliler için erişilebilir
olmasının zorunlu hale getirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, elektronik hizmetler ve acil hizmetler de
dahil olmak üzere bilgi ve iletişim araçlarında erişilebilirliğin sağlanması öngörülmektedir.

Madde 73- Madde ile, engellilere yönelik habilitasyon ve rehabilitasyon hizmetlerine ilişkin genel
esaslar belirlenmiştir. 5378 sayılı Kanunda, engellilerin günlük yaşamda, sosyoekonomik alanda
bağımsızlığının geliştirilmesi ve sağlanmasında, toplumsal yaşam içerisinde tam ve eşit koşullarda yer
almasının sağlanmasındaki önemine binaen rehabilitasyon hizmetlerine ilişkin düzenlemelere yer
verilmiştir. Taraf olduğumuz ve engelli hakları açısından temel referans belge olarak kabul edilen
Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, taraf devletlere rehabilitasyon hizmet ve programları ile birlikte
habilitasyon hizmet ve programlarının gerçekleştirilmesini bir yükümlülük olarak öngörmektedir.

Rehabilitasyon herhangi bir nedenle sonradan oluşan engelin etkilerini mümkün olan en az düzeye
indirmeyi ve engellinin hayatını bağımsız bir şekilde sürdürebilmesini sağlamayı amaçlayan fiziksel,
sosyal, zihinsel ve mesleki beceriler geliştirmeye yönelik hizmetleri, habilitasyon ise, engellilerin
bireysel ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılayabilmesini ve yaşamını bağımsız sürdürebilmesini
amaçlayan fiziksel, sosyal, zihinsel ve mesleki beceriler kazandırmaya yönelik hizmetleri
kapsamaktadır. Bu çerçevede habilitasyon ve rehabilitasyon hizmetleri engellilerin tüm haklarını
kullanabilmeleri açısından olmazsa olmaz bir nitelik taşımakta ve bu hizmetlerin her aşamasında
engellilerin ve ailelerinin aktif katılımı, bu hizmetlerden beklenen yararın en üst düzeyde olmasını
sağlayacaktır. Engellilerin azami bağımsızlığı, fiziksel, zihinsel, sosyal ve mesleki becerilerini elde
etmeleri ve yaşamın her alanına tam katılımlarını sağlamayı teşvik etmek için habilitasyon ve
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rehabilitasyon hizmet ve programlarının erken dönemlerde başlatılması, engelli kişilerin yerleşim
yerlerine en yakın yerlerde sunulması büyük önem arz etmektedir. Bu hizmetlerin sağlıklı
sunulabilmesi ise habilitasyon ve rehabilitasyon hizmetlerinde çalışan profesyoneller ve personel için,
temel ve sürekli eğitim programları geliştirilmesinin desteklenmesini ve aynı zamanda habilitasyon ve
rehabilitasyonla ilgili yardımcı cihazlar ve teknolojilerin erişilebilirliğini, bunlara ilişkin bilgiyi ve
bunların kullanımının geliştirilmesini gerektirmektedir.

Madde 74- Engellilerin bireysel özellikleri, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda meslekî
eğitim hizmetlerinden yararlanabilmeleri, iş ve meslek analizlerinin yapılarak işin özellikleri ile
bireyin özelliklerinin karşılaştırılması ile mümkün olabilmektedir. Engelliler için iş ve meslek
analizlerinin yapılması ve bu doğrultuda engellilerin kendileri için en uygun olan meslekte eğitim
almaları hedeflenmektedir. Eğitim ve öğretimin her aşamasında engelli bireylerin bireysel özellikleri,
ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda meslekî eğitime yönlendirilmeleri gerekmektedir. Madde ile
bu durum için gerekli tedbirlerin alınması hükme bağlanmaktadır.

Herkes için temel bir hak olan çalışma, günümüzde insanlar için maddî kazanç sağlamak ve
yaşamı devam ettirmenin ötesinde de anlamlar taşımaktadır. Çalışma; aidiyet duygusu, kendine güven
ve benlik saygısının gelişmesi ve sosyalleşme için, yani temelde psikolojik sağlığın korunması için
gerekli bir koşuldur. Toplumun tüm bireyleri için önemli olan çalışma hakkı, engelliler için,
yaşadıkları topluma ulaşmada kilit rol oynamaktadır. Bir şey üretmek için bedensel ve zihinsel olarak
çaba harcama anlamına gelen çalışma, birey ve içinde yaşadığı toplum açısından çok önemli anlamlar
içermektedir. Her şeyden önce bireyin güven içinde var olabilmesi, kendini gerçekleştirebilmesi ve
varlığını sürdürebilmesi çalışmasına bağlıdır. Herkes gibi engelli bireyler de yetenekleri
doğrultusunda istediği mesleği seçmek ve çalışmak istediği alanı belirlemekte özgürdür. Ancak,
toplumsal önyargılar ve varsayımlar nedeniyle engelli bireyler istedikleri mesleği seçmekte, çalışmak
istedikleri alanı belirlemekte engellerle karşılaşmaktadırlar.

Madde ile, engelli kişi ile işin özelliklerinin karşılaştırılmasına yönelik danışmanlık hizmetlerinin
yerine getirilerek, meslekî yönlendirme hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile
engellilerin mesleğini seçme ve bu alanda eğitim alma hakkı önündeki engellerin kaldırılması
hedeflenmekte, ayrıca bu hizmetlerin kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler ve diğer gerçek ve
tüzel kişiler ile tarafından da verilebilmesi öngörülmektedir.

Madde 75- Çalışmak, tek başına gelir getirici bir unsur olmayıp bireylerin sosyal katılımı,
ekonomik bağımsızlığı, aidiyet duygusu, kendine güven ve benlik saygısının gelişmesi, psikolojik
sağlığın korunması, milli ekonomiye getirdiği katkılar gibi alanları da kapsayacak biçimde geniş bir
yelpazeyi içermektedir. Toplumun tüm bireyleri için önemli olan çalışma hakkı, engelliler için,
yaşadıkları topluma tam katılımda kilit rol oynamaktadır.

Engelli bireyler, karşılaştıkları ayrımcı tutumlar ve diğer toplumsal engeller nedeniyle istihdam
sürecine katılmada zorluklar yaşamaktadır. Bu durum, engellilerin yaşam standartlarını üst seviyelere
taşıyamamalarına, toplumsal yaşamın dışında kalmalarına ve maddi yardım desteğine ihtiyaç
duymalarına neden olmaktadır.

İşverenlerin engellilere karşı salt engelli olmalarından kaynaklı olarak bireyin çalışamayacağı
veya belirli işleri yapamayacağına yönelik varsayımları, bilgi eksiklikleri ve önyargıları bulunmakta
ve bu önyargılar engellilerin istihdamında önemli bir engel teşkil etmektedir. Engelliler işgücü
piyasasında yeterli eğitim düzeyine ve vasıflara sahip olsalar bile tercih edilmemekte, istihdam sürecine
katılsa dahi mesleğine uygun olmayan vasıfsız işlerde çalıştırılmaktadır. Dolayısıyla işe başvuru,
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işe alım ve çalışma süreçlerinde engellilere karşı geliştirilen ayrımcı tutumlar ve iş yerinde yapılması
gereken makul düzenlemelerin gerçekleştirilmemesi nedeniyle engelliler; işsizlik, iş sürekliliğini
sağlayamama, kariyer gelişimini gerçekleştirememe, mesleğine ve vasfına uygun ücretten yoksun
kalma riskiyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu kapsamda, bir insan hakkı olan çalışma hakkından
engellilerin diğer bireylerle eşit koşullarda yararlanması açısından, işe başvuru aşamasından başlamak
üzere istihdamın her sürecinde engelliliğe dayalı ayrımcılığın önlenmesi için her türlü tedbirin alınması
gerekmektedir.

Madde ile, engelli bireylerin işgücü piyasasında karşılaşmaları muhtemel ayrımcı uygulamaların
engellenmesi, engellilerin iş başvurusunda, seçim sürecinde karşılaşmaları muhtemel engellerin
ortadan kaldırılması, yarışma şartlarının eşitlenerek istihdamlarının kolaylaştırılması ve engellilerin
çalıştığı işyerlerinde makul düzenlemelerin yapılması amaçlanmaktadır.

Madde 76- Eğitim iç hukukumuzda engellilere tanınması hükme bağlanmış temel bir haktır.
Engelli bireylerin de herkes gibi genel kültürlerine katkıda bulunacak ve kendilerine eşit fırsatlar
sunacak yeteneklerini, düşünme yetisiyle, manevî ve sosyal sorumluluk duygusunu geliştirmelerini
ve toplumun yararlı bir üyesi olmalarını sağlayacak eğitimden yararlanma hakkı vardır. Ancak,
kanunlar ile engellilere tanınmış ve alanda önemli mesafeler alınmış olmasına karşın, engellilerin bu
haktan yararlanmalarında hala çeşitli problemlerle karşılaşılmaktadır.

Madde ile, engellilerin eğitim almasının temel bir hak olduğu, engellilere özel durumları ve
farklılıkları dikkate alınarak, yaşadıkları çevrede bütünleştirilmiş ortamlarda, eşitlik temelinde,
ayrımcılık yapılmaksızın hayat boyu eğitim imkânı sağlanacağı, genel eğitim sistemi içinde
engellilerin her seviyede eğitim almasını sağlayacak bütünleştirici planlamalara yer verilmesi ve
örgün eğitim programlarına farklı nedenlerle geç başlamış engellilerin bu eğitime dahil edilmesi için
gerekli tedbirler alınması hususları düzenlenmiştir.

Ayrıca, Yükseköğretim Kurulu bünyesindeki Engelliler Danışma ve Koordinasyon Merkezlerinin
fonksiyonlarının ve çalışma usullerinin belirlenmesi, işitme engellilerin eğitim ve iletişimlerinin
sağlanması amacıyla oluşturulmakta olan Türk işaret dili sisteminin oluşturulmasına, geliştirilmesine
ve uygulanmasına yönelik çalışmaların esas ve usullerinin belirlenmesi, görme engelliler için eğitim
sisteminin her kademesinde ihtiyaç duydukları, kabartma yazılı, sesli, elektronik kitap, alt yazılı ve sesli
betimlemeli film ve benzeri materyal üretilmesine ilişkin usullerin de düzenlenmesi amaçlanmıştır.

Madde 77- Engelli çocukların ihtiyaçları, yeterlilikleri ve sınırlılıkları gözönünde bulundurularak,
uygun düzenleme ve desteklerle eğitim alması ve bu eğitimden en yüksek seviyede yarar elde etmesi
için alanında uzmanlaşmış kişilerden oluşan bir kurul tarafından engelli çocukların eğitsel yönden
değerlendirilmesi, tanılanması, ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve bu doğrultuda eğitim planlanması
yapılması büyük önem arz etmektedir. Bu değerlendirme ve plânlamada ailenin aktif ve etkin
katılımının sağlanması da hedeflenmelidir. Eğitim devam eden bir süreçtir ve eğitim programlarının
her yıl sonuçlarının değerlendirilerek gözden geçirilmesi, eksiklerinin belirlenmesi ve çocuğun
gelişimine göre revize edilmesi, hedeflenen katkının sağlanması açısından esastır.

Madde ile, engellilerin eğitsel değerlendirme ve tanılamasının il milli eğitim müdürlükleri
rehberlik araştırma merkezlerinde uzman kişilerden oluşan ve engelli ailesinin de yer aldığı kurul
tarafından yapılması ve eğitim planlamasının geliştirilmesi öngörülmektedir.
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Ayrıca madde ile, çıraklık eğitimi almak isteyen engellilerin hangi meslek dalında eğitim
alacaklarına ilgi, istek, yetenek ve becerileri doğrultusunda kurul tarafından karar verilmesi
öngörülmektedir. Kurulun teşkili ve çalışma usul ve esaslarının ise Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca müştereken çıkarılan yönetmelikle belirlenmesi öngörülmektedir.

Madde 78- Maddede, erişilebilirliğe ilişkin yükümlülüklerin etkin bir şekilde izlenmesi ve
denetlenmesi faaliyetinin yerine getirilmesi esnasında, denetim konusu olan toplu taşıma araçları
belirlenmesi ihtiyacından dolayı düzenleme yapılmıştır. Ayrıca, maddede belirtilen Yönetmeliğin
çıkarılması esnasında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının da sürece dahil olarak katkı sağlaması
amaçlanmıştır. Özel ve kamu şehirlerarası toplu taşıma araçları 7/7/2018 tarihine kadar engelliler
için erişilebilir duruma getirilmesi öngörülmektedir.

Madde 79- Madde ile, satın alma veya kiralama yoluyla ilk kez ülkemize getirilecek ya da ilk
defa ülkemizde üretilmiş olan hava araçlarının tescil işlemlerinin yapılmasında uçuşa elverişlilik
sertifikası yönünden yaşanan sorunların ve kanuni boşluğun giderilmesi amaçlanmıştır.

Madde 80- Madde ile, Sosyal Güvenlik Kurumunca finansmanı sağlanacak sağlık hizmetlerinin
teşhis ve tedavi yöntemleri ile sağlık hizmetlerinin türlerini, miktarlarını ve kullanım sürelerini, ödeme
usul ve esaslarını belirlerken, özel gereksinimleri olan engellilere yönelik hususların belirlenmesi
sürecine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının da görüş vermek suretiyle katkı sağlaması
amaçlanmaktadır. Ayrıca, bu amaca yönelik olarak kurulacak komisyonların çalışma usul ve esaslarının
belirlenmesinde de Bakanlığın görüşünün alınması amaçlanmaktadır.

Madde 81- Madde ile, 5510 sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmiştir.

Geçici 51 inci madde ile, 2330 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yapılan düzenlemelerin terörle
mücadele kapsamında malullük aylığı alan veya bu kapsamda malul olup sınıf veya görev değiştirmek
suretiyle çalışmaya devam eden veya Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi
kapsamında tekrar çalışmaya başlamış olanlardan sosyal güvenlik açısından 5434 sayılı Kanuna tabi
tutulmaya devam olunanlar hakkında da uygulanacağı, terörle mücadele kapsamında malullük aylığı
alanların sonraki çalışmaları karşılığında aylığa hak kazanmaları durumunda aylık alabilmeleri,
sonradan geçen çalışmalarından dolayı yaşlılık aylığına hak kazanamayanların kendilerine toptan
ödeme yapılması, vefatları halinde ise hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanması veya toptan ödeme
yapılması amaçlanmıştır.

Madde 82- Madde ile, diğer kişi ve kurumlarca karşılanan tutar dâhil olmak üzere, korumalı
işyerlerinde çalışan engellilere yapılan ücret ödemelerinin yıllık brüt tutarının %100’ü oranında
korumalı iş yeri indirimi getirilmesi öngörülmüştür. Söz konusu indirim, her bir engelli çalışan için
azami beş yıl süre ile uygulanacak ve yıllık olarak indirilecek tutar her bir engelli çalışan için asgarî
ücretin yıllık brüt tutarının %150’sini aşamayacaktır. Düzenleme ile, kurumlar vergisinin matrahının
tespitinde, korumalı iş yeri indiriminin kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilerek kurum
kazancından indirilmesi suretiyle korumalı işyerlerinin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 83- Madde ile, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 13
üncü maddesinin üçüncü fıkrasında düzenleme yapılarak ilgili mevzuat uyarınca harp veya vazife
malulü sayılanların ilk ve orta Öğretim çağındaki çocukları ile haklarında korunma, bakım veya
barınma kararı verilen çocukların ülkelerine ve dünyaya yararlı birer vatandaş olmaları, kendilerini
geliştirme ve eğitimlerinde imkân ve fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi için Devletin tüm imkânlarından
faydalanması amaçlanmaktadır.
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Madde 84- Madde ile, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunun 17/2/2010 tarihli
“Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının 2006-2007 ve 2008 yılları faaliyet ve işlemlerinin
denetlenmesi” isimli raporunda da tavsiye edildiği şekliyle; RTÜK, BDDK, TMSF, Kamu İhale
Kurumu gibi birçok kurum personeli açısından geçerli olan soruşturma usulünün, görev sebebiyle
işlenen suçlar açısından Başkanlık personeli hakkında da uygulanması öngörülmüştür.

Madde 85- Madde ile, yurtdışından getirilen telefonlarının gerçeğe aykırı şekilde kayıt altına
alınması ile GSM aboneliklerinin kişinin bilgisi dışında yapılması ve bu şekilde kişinin bilgi ve rızası
dışında oluşturulan aboneliklerin bu özellikleri bilinerek kullanılmasının yasaklanması amaçlanmaktadır.

Madde 86- Tüketici mağduriyetinin giderilmesini teminen Kurum tarafından bir idari tedbir
olarak haksızca tahsil edilen tutarların işletmeciler tarafından tüketicilere iade edilmesine karar
verilmektedir. Bu gibi hallerde uygulamada kimi zaman işletmeciler tüketicilere ulaşamadıkları için
iadeyi gerçekleştirememekte, bu nedenle de tüketici mağduriyeti giderilememektedir. Bu durumların
engellenmesini teminen, ilan usulü ve arama başta olmak üzere tüm yollara başvurmak suretiyle
işletmecilerin tüketicilere ulaşmaya çalışmaları amaçlanmıştır. Fakat buna rağmen tüketicilere
ulaşılamaması veya herhangi bir sebeple iadenin gerçekleştirilememesi halinde, söz konusu iade
tutarının Bakanlığa aktarılması sağlanarak, işletmecinin kabahati ile ortaya çıkan kamu zararının
tazmini amaçlanmıştır. Aksi halde bu tutarlar işletmeciler üzerinde kaldığı için tüketici mağduriyeti
giderilemediği gibi idari yaptırım uygulamakla idarenin amaçladığı hususlar da gerçekleşememiş
olmaktadır. Öte yandan, iade tutarının, işletmecinin haksız olarak tahsil ettiği tutar ve tahsil tarihinden
ödeme tarihine kadar hesaplanacak günlük avans faizinden oluşacağı düzenlenmiştir. Zira işletmeciler
de zamanında ödenmeyen fatura tutarları için tüketicilere günlük gecikme faizi uygulamaktadır.
Böylelikle tüketici aleyhine bozulan taraf dengesinin sağlanması amaçlanmıştır. Numara taşıma ve
aboneliğin iptali başta olmak üzere çeşitli sebeplerle tüketiciler bedelini ödedikleri halde bunun
karşılığında hizmet alamamakta ve bu bedeller işletmeci üzerinde kalmaktadır. Bu haksız durumun
engellenmesini teminen öncelikle abonelere iadesi mümkün değil ise bu bedellerin araştırma ve
geliştirme geliri olmak üzere Bakanlığa aktarılması amaçlanmıştır.

Madde 87- Madde ile, 5809 sayılı Kanunun 56 ncı maddesine aykırı fiillere verilecek cezalar
yeniden düzenlenmiştir.

Madde 88- Madde ile, 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Sağlık” ibaresinden sonra
gelmek üzere “Aile ve Sosyal Politikalar” ibaresinin eklenmesi öngörülmektedir. Birleşmiş Milletler
Engelli Hakları Sözleşmesinin “Risk Durumları ve İnsani Açıdan Acil Durumlar” başlıklı 11 inci
maddesine göre taraf devletlerin, silahlı çatışma halleri, insani açıdan acil durumlar ve doğal afetler
dâhil risk durumlarında engellilerin korunmasını ve güvenliğini sağlamak için insancıl hukuk ve
uluslararası insan hakları hukuku dahil uluslararası hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine
getirmek için gerekli tüm tedbirleri almalı zorunludur. Maddede yapılan değişiklikle, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığının görev ve yetkileri ile afet ve acil durum hallerinde üstlendiği fonksiyonlar da
dikkate alınarak, afet ve acil durum hallerinde bilgileri değerlendirmek, alınacak önlemleri belirlemek,
uygulanmasını sağlamak ve denetlemek, kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları arasındaki
koordinasyonu sağlamak amacıyla oluşturulan Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kuruluna, Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanının da katılımı ile daha etkin bir koordinasyon sağlanması amaçlanmaktadır.
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Madde 89- Madde ile, Karayolları Genel Müdürlüğün sorumluluğunda bulunan otoyollar ile
bunlar üzerinde bulunan bakım ve işletme tesisleri, hizmet tesisleri ve diğer mal ve hizmet üretim
birimleri ve varlıkların değerlendirilme esasları yeniden düzenlenmiştir.

Madde 90- Madde ile, 6015 sayılı Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında
Kanuna bir madde eklenmek suretiyle, teşebbüslere mali fayda sağlamak üzere aktarılan kamu
kaynaklarına ilişkin kayıt ve veriler Hazine Müsteşarlığı Devlet Destekleri Genel Müdürlüğü
bünyesindeki bilgi sistemine aktarılarak veri tabanı oluşturulması amaçlanmıştır.

Madde 91- Anadolu Ajansının %47,75’i Hazineye aittir. Yapılacak sermaye artırımlarında
Hazine ve/veya Ajansın sermaye taahhütlerinde bulunmaları söz konusu olabilecektir. Madde ile,
Genel Müdürlük bütçesinden Ajansa yapılan ödemelerin, Hazine ve Ajansın şirkete sermayeye iştirak
taahhütleri bulunması halinde, öncelikle bunlar için kullanılması amaçlanmıştır. Bakiye tutarlar ise
daha önceki aktarımlar gibi yapılmaya devam edilecektir.

Madde 92- Madde ile, Bakanlık teşkilatının merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı
kuruluşlardan meydana geldiği belirtilmiştir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının görev ve faaliyet
alanında Türkiye’yi temsil etmek, diplomasi faaliyetlerini yürütmek ve bilgi merkezi oluşturularak
ülkedeki gelişmeleri takip etmek, raporlamak, değerlendirmek ve sonuçlarından Bakanlığı haberdar
etmek, yeni işbirliği modelleri önermek üzere yurtdışı teşkilatı kurulmuştur.

Yurtdışında yaşayan, çalışan veya yurtdışıyla bağlantısı olan Türk vatandaşlarının sosyal, kültürel
ve ailevi nedenlerden kaynaklanan sorunlarına çözüm bulmak üzere ilgili kişi veya kuruluşlarla
işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, ülkemiz ile vatandaşın yaşadığı ülkenin kültürel yapısı ve yaşam
tarzına ilişkin bilgilendirme ve uyum çalışmalarını yapmak, kişi ve ailelerin aile birleşimi, ayrılık,
çocuk refahı, velayet, çocuk istismarı ve ihmali, parçalanmış aile bireyleri arasında iletişimin yeniden
kurulması, ikamet hakları, Türk ve Türk kökenli ailelerin koruyucu aile olmaya teşvik edilmesi,
ailelerin çocuk bakımı ve yetiştirilmesi, ebeveynlik hakları, nüfus ve vatandaşlık, kadın, yaşlı ve
engelli vatandaşlara ilişkin sorunlar ve çözüm yolları gibi konularda bilgilendirilmesini sağlamak,
yaşanılan sorunlara ilişkin başvurabilecekleri makam ve kişiler konusunda yönlendirici çalışmalar
yapmak gibi faaliyetlerde bulunmak üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yurtdışı teşkilatı
kurulması öngörülmektedir.

Madde 93- Madde ile, 633 Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında
yer alan müsteşar yardımcısı kadrosunun Bakanlığın görev ve faaliyet alanları dikkate alınarak dörde
çıkarılması öngörülmektedir.

Madde 94- Madde ile, Bakanlığın 189 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre
yurtdışı teşkilatı kurabileceği öngörülmüştür.

Madde 95- Madde ile, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında Sosyal Politika Merkezi
kurulması amaçlanmıştır.

Madde 96- Madde ile, 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 33 üncü maddesinin kapsamı
genişletilerek, ulusal sosyal yardım harcamalarının daha gerçekçi bir şekilde görülebilmesi ve mahalli
idareler tarafından yapılan sosyal yardımların etkisinin izlenebilmesi için mahalli idarelerin ve
Türkiye Kızılay Derneğinin Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde Bütünleşik Sosyal
Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemine erişiminin sağlanması amaçlanmıştır.
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Madde 97- Madde ile, taşra teşkilatında yer alan sosyal hizmet kuruluşları il özel idareleri,
belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredilebilmesi hususunda Bakanlığa yetki
verilmesi amaçlanmıştır.

Madde 98- Madde ile, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının yurtdışı, merkez ve taşra
teşkilatına ait kadrolara ilişkin ihdaslar yapılmıştır.

Madde 99- Madde ile, ihale süreçlerine ilişkin tüm işlemlerin elektronik ortamda yapılmasını
hedefleyen e-ihale projesi (EKAP) gibi projelerde ihtiyaç duyulan nitelikli eleman ihtiyacının, 375
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında sayılan kamu kurum
ve kuruluşlarının büyük ölçekli merkezlerinde olduğu gibi düzenleyici ve denetleyici kurumlar
tarafından da bu madde kapsamında temin edilebilmesine imkân sağlanmaktadır.

Madde 100- 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yapılan değişiklik ile Sosyal Politika
Merkezi kurulması öngörüldüğünden, Merkezin Başkanının özlük durumuna ilişkin olarak 375 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelin 4 üncü sırasına “Sosyal Güvenlik Kurumu
Başkan Yardımcısı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Sosyal Politika Merkezi Başkanı,” ibaresi
eklenmiştir.

Madde 101- Kanun ile yapılan düzenlemelere paralel olarak uygulama kabiliyeti kalmayan
diğer mevzuattaki hükümler yürürlükten kaldırılmaktadır.

Madde 102- Yürürlük maddesidir.

Madde 103- Yürütmesi maddesidir.



TÜRKÝYE BÜ YÜK MÝLLET MECLÝSÝ BAÞKAN LIÐINA

Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz, gerekçesiyle bir-
likte ekte sunulmuştur.

Gereğini arz ederiz.

Saygılarımızla.

Erkan Akçay Oktay Vural

Manisa İzmir

GENEL GEREKÇE

Anayasanın 10 uncu maddesinde " Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul
ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz." ifadesi yer
almaktadır.

Anayasanın Sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler başlığı altındaki 61.
maddesinde " Devlet, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malûl ve gazileri korur ve
toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar." hükmü bulunmaktadır.

Türk Vatanı ve Milletinin ebedî varlığının ve Yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünün
sağlanması için kendisine verilen görevleri üstün hizmet anlayışı içinde canlarını feda etmekten
çekinmeyerek görev yaparken hayatını kaydeden şehitlerin geride kalan dul ve yetimleri ile malûl ve
gazilerin taleplerinin olabildiğince yerine getirilmesi devletin temel görevidir. Bu nedenle
şehitlerimizin bizlere emaneti olan çocuklarının tümüne iş hakkı verilmelidir. Zira evli ve birden
fazla çocuğu olan şehit sayısı çok azdır. Yine bu kapsamda, gazilerimize ikinci iş hakkı verilmelidir.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1- Şehitlerimizin çocuklarının tamamının; eşi ile ana, baba veya kardeşlerinden birisi
olmak üzere toplam iki kişinin; şehidin eşinin ve çocuğunun bulunmaması durumunda ana veya
babası ile kardeşlerden birisi olmak üzere toplam iki kişinin, ana veya babanın bu hakkı kullanmaması
durumunda ise bir diğer kardeşi olmak üzere toplam iki kişinin kamuda işe yerleştirilmesi
amaçlanmıştır. Ayrıca gazilerimize ikinci iş hakkı tanınmıştır.

Madde 2 - Yürürlük maddesidir. 

Madde 3 - Yürütme maddesidir.
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MANİSA MİLLETVEKİLİ ERKAN AKÇAY VE MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GRUP
BAŞKANVEKİLİ İZMİR MİLLETVEKİLİ OKTAY VURAL’IN TEKLİFİ

TERÖRLE MÜCADELE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1 - 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek Madde 1 inci
maddesinin (A) fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

" a) Görevleri sona ermiş olsa bile 21 inci maddede belirtilen görevleri yapmaları nedeniyle
uğradıkları saldırı sonucu şehit olanlar dahil kamu görevlileri, er ve erbaşlar ile geçici ve gönüllü
köy korucularından veya 21 inci maddenin birinci fıkrasının (i) bendi ya da ikinci fıkrası
kapsamındakilerden şehit olanların çocuklarının tamamının; eşi ile ana, baba veya kardeşlerinden
birisi olmak üzere toplam iki kişinin; şehidin eşinin ve çocuğunun bulunmaması durumunda ana veya
babası ile kardeşlerden birisi olmak üzere toplam iki kişinin, ana veya babanın bu hakkı kullanmaması
durumunda ise bir diğer kardeşi olmak üzere toplam iki kişinin,

b) (a) bendinde sayılanlardan malul olup da çalışabilir durumda olanların kendileri ile eş veya
çocuklarından birisi olmak üzere toplam iki kişinin, çalışamayacak durumda olanların eşi ile
çocuklarından birisi olmak üzere toplam iki kişinin, kendisi ve eşi çalışamayacak durumda olanların
ise çocuklarından ikisinin; (a) bendinde sayılanlardan malul olup da çalışabilir durumda olanlardan
eşi veya çocuğu olmayanların kendileri ile ana, baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam
iki kişinin, çalışamayacak durumda olanlardan eşi ve çocuğu olmayanların ana, baba veya
kardeşlerinden ikisinin;"

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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TÜRKÝYE BÜ YÜK MÝLLET MECLÝSÝ BAÞKAN LIÐINA

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifimiz, gerekçesiyle birlikte ekte sunulmuştur.

Gereğini arz ederiz.

Saygılarımızla.

Erkan Akçay Oktay Vural

Manisa İzmir

GENEL GEREKÇE

Harp malûlleri ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli

ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre aylıkları hesaplanarak

ödenen veya asayiş ve güvenliğin sağlanması ile ilgili kanunlara göre vazife malûllüğü aylığı almakta

olanlardan kesilen sosyal güvenlik destek primi bu çalışanların emekli sandığı iştirakçisi olmadığı,

iştirakçi olmadıkları için kendilerine sandık kasasından yaşlılık ya da malullük aylığı ödenmediği,

kendilerine ödenen aylıklar ve sağlık giderlerinin hazinece karşılandığı gerekçeleriyle 5510 sayılı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 1.10.2008 tarihinden geçerli olmak üzere

kaldırılmıştır.

Harp malûlleri ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli

ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre aylıkları hesaplanarak

ödenen veya asayiş ve güvenliğin sağlanması ile ilgili kanunlara göre vazife malûllüğü aylığı almakta

olup da Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde işçi olarak çalışan yaklaşık 300 gaziden 1.10.2008 öncesi

çalışma dönemi için sosyal güvenlik destek primi kesilmiştir. Ancak diğer kurumlarda çalışan

yaklaşık 2500 gazimizden 1.10.2008 dönemine ait çalışmaları için sosyal güvenlik destek primi

kesilmemiştir. Bu çalışanlar emekli olmak istediklerinde 1.10.2008 öncesindeki çalışma dönemlerine

ait sosyal güvenlik destek primi borcu çıkartılmaktadır.

HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/1183)                                                                                                                            

ESAS Plan ve Bütçe Komisyonu                                                                                                                            

TALİ İçişleri Komisyonu
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu
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MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1- Harp malûlleri ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu,
3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre aylık-
ları hesaplanarak ödenen veya asayiş ve güvenliğin sağlanması ile ilgili kanunlara göre vazife malûl-
lüğü aylığı almakta olup da çalışanların 1.10.2008 tarihinden önceki döneme ait sosyal güvenlik
destek primi borçlarının silinmesi, bu çalışanların 1.10.2008 tarihinden önceki çalışma dönemleri
için ödedikleri sosyal güvenlik destek priminin iade edilmesi amaçlanmıştır.

Madde 2 - Yürürlük maddesidir.

Madde 3 - Yürütme maddesidir.
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MANİSA MİLLETVEKİLİ ERKAN AKÇAY VE MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GRUP
BAŞKANVEKİLİ İZMİR MİLLETVEKİLİ OKTAY VURAL’IN TEKLİFİ

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Ka-
nununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“ GEÇİCİ MADDE 45- Harp malûlleri ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele
Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna
göre aylıkları hesaplanarak ödenen veya asayiş ve güvenliğin sağlanması ile ilgili kanunlara göre
vazife malûllüğü aylığı almakta olup da çalışanların 1.10.2008 tarihinden önceki döneme ait sosyal
güvenlik destek primi borçları silinir. Bu çalışanların 1.10.2008 tarihinden önceki çalışma dönemleri
için ödedikleri sosyal güvenlik destek primi iade edilir."

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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TÜRKÝYE BÜ YÜK MÝLLET MECLÝSÝ BAÞKAN LIÐINA

Sosyal Hizmetler Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.

Gereğini arz ederiz.

Saygılarımızla.

Hülya Güven Alaattin Yüksel Engin Altay
İzmir İzmir Sinop

Sezgin Tanrıkulu Hurşit Güneş Osman Korutürk
İstanbul Kocaeli İstanbul

Gülsün Bilgehan İsa Gök Candan Yüceer
Ankara Mersin Tekirdağ

Emrehan Halıcı Ercan Cengiz Aydın Ayaydın
Ankara İstanbul İstanbul

Turhan Tayan Metin Lütfi Baydar Yıldıray Sapan
Bursa Aydın Antalya

Haydar Akar Malik Ecder Özdemir Recep Gürkan
Kocaeli Sivas Edirne

Aylin Nazlıaka Ömer Süha Aldan İdris Yıldız
Ankara Muğla Ordu

Kazım Kurt Musa Çam Osman Aydın
Eskişehir İzmir Aydın

Kamer Genç Aytuğ Atıcı Vahap Seçer
Tunceli Mersin Mersin

Dilek Akagün Yılmaz Kadir Gökmen Öğüt Muharrem Işık
Uşak İstanbul İzmir

Mustafa Moroğlu Kemal Değirmendereli
İzmir Edirne

HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/1608)                                                                                                                            

ESAS Plan ve Bütçe Komisyonu                                                                                                                            

TALİ Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu
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GENEL GEREKÇE
Bakım hizmetleri, bakıma muhtaç engellinin bakımına yönelik olarak kişisel bakım hizmetlerini

ve psiko-sosyal destek hizmetlerini kapsar. Engelliye/yaşlıya bakım hizmeti veren kişiler koruyucu
bakım, rehabilite etme ve yaşam kalitesini arttırmak amacıyla, engelliye bakım hizmeti verirler.
Çalışma ortamı kurumlar ve evler olup, genellikle kapalıdır. Çalıştıkları kurumun özelliğine göre
dönüşümlü olarak gece ve/veya gündüz çalışırlar. Evde bakımda ise gündüz çalışabilecekleri gibi 24
saatlik bakım yapıp çalıştıkları evde de kalabilmektedirler.

Bakım hizmeti veren kişilerde özellikle sağlıkları ile ilgili bazı riskler bulunmaktadır. Bu nedenle
hepatit aşısı olmaları ve çalışırken, özel giysi, eldiven ve dezenfektan kullanmaları, kişisel hijyen
kurallarına uymaları da gerekmektedir.

24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında bakıma muhtaç engelliye
evde ikametgâhında bakım hizmeti veren yaklaşık 450.000 kişiye evde bakım ücreti ödendiği
belirtilmektedir. Bu kişiler bakıma muhtaç engellinin bakımını üstlenen akrabası olabildiği gibi vasisi
gibi üçüncü kişiler de olabilmektedir.

Anayasamızın 60 ıncı maddesinde "Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu
güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar." denilmektedir.

Bu kişilerin bakıma muhtaç engellilere evde sundukları hizmet karşılığı düzenli gelirleri
olmalarına rağmen sigortalı olmamaları büyük bir eksiklik olup insan haklarına ve anayasamıza da
aykırıdır. Sosyal güvenceden yoksun olan bu kişilerin büyük bölümünü kadınlar oluşturmaktadır.
Sigortaya kavuşturulacak bu kişiler emekli olma olanağını da elde etmiş olacaklardır. Böylelikle
ülkemizin sosyal güvenlik sistemine prim ödeyecek kişi sayısı yaklaşık 450.000 kadar artacaktır.

Anayasamızın "Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler" başlığı altında yer alan 49 uncu
maddesinde. "Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,
çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları korumak, çalışmayı desteklemek ve işsizliği önlemeye
elverişli ekonomik bir ortam yaratmak için gerekli tedbirleri alır." denilmektedir.

Bu kanun teklifi ile özellikle kadınların toplam istihdam içindeki payına olumlu katkı sağlanmış
olacaktır.

30/7/2006 tarihli ve 26244 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Bakıma Muhtaç Özürlülerin
Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik"in 13 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (d) bendinde bakıma muhtaç özürlülere verilecek bakım hizmeti karşılığında
"akrabaları tarafından günde yirmidört saat süreyle bakılan bakıma muhtaç özürlüler için bir aylık net
asgari ücret tutarında ödeme yapılır" denilmektedir.

Aynı maddenin üçüncü fıkrasında ise "bir akraba, (d) bendi kapsamında bakıma muhtaç bir
özürlüye veya bakmakla yükümlü olunan bireyler tanımındaki aynı evde yaşayan bakıma muhtaç iki
özürlüye bakım hizmeti verebilir." denilmektedir.

24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 7 nci maddesinin üçüncü
fıkrasında "bakıma muhtaç engellilere sunulacak bakım hizmetinin karşılığı olarak belirlenecek kişi
başına aylık bakım ücreti tutarı, iki aylık net asgarî ücretten fazla olamaz."denilmektedir.

Bakıma muhtaç engellilere verilecek bakım hizmeti karşılığında engelliye/yaşlıya bakım hizmeti
veren kişilere ödenecek ücret tabanının en az asgarî ücret düzeyinde olması gereklidir. Hâlihazırdaki
ücretlendirmede engelli kişinin resmi sağlık kurulu raporu ile belgelendirilen engellilik derecesinin
gerektirdiği hizmetin niteliği ve bunun karşılığı engelliye/yaşlıya bakım hizmeti veren kişinin verdiği
emek dikkate alınmamaktadır. Bu nedenle engellinin/yaşlının engellilik derecesine göre bir
ücretlendirme modeli getirilmeli, ücretlendirmenin üst sınırı olmamalıdır.
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Orta vadede engelli ve yaşlı bakım hizmetlerinin evde bakım hizmetlerine yöneleceği de
düşünüldüğünde, evde bakım hizmetleri için 2828 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesi kapsamında
bakım hizmeti esasları yönetmeliğinin paralelinde ayrı bir yönetmelik düzenlenmesine gidilmesi
gerekmektedir.

Engelliye/yaşlıya evde bakım hizmeti veren akraba ya da üçüncü kişilerin de alacağı ücret asgari
ücretten az olmamak üzere, engelli kişinin resmi sağlık kurulu raporu ile belgelendirilen engellilik
derecesinin gerektirdiği hizmetin niteliği ve bunun karşılığı engelliye/yaşlıya bakım hizmeti veren
kişinin verdiği emek ve baktığı engelli sayısına göre belirlenmelidir.

"Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin
Yönetmelik”in 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında "(d) bendinde belirtilen hizmetlerin, tatil günleri
dâhil haftanın yedi günü verilmesi esastır." denilmektedir.

Bu kapsamda engelli ve yaşlıya hizmet veren akraba ve üçüncü kişilerde uzun süreli ve kesintisiz
hizmetleri nedeniyle ortaya çıkabilecek tükenmişlik hali de dikkate alınmamaktadır.

Zahmetli işlerde çalışanların işlerine bir süre ara vermeleri onları rahatlatmaktadır. Uzun süre
bakıcılık yapanların rahatlaması şefkat rolünden bir süre ayrılarak olabilmektedir. Şefkat rolüne bir
süre ara vermek bakıcıların bakıcılık rollerini devam ettirmelerine olanak sağlamaktadır. Böylelikle
engelli/yaşlı bakımının fiziksel (boyun, sırt, omuz ağrıları) ve duygusal (tükenmişlik sendromu,
depresyon) sonuçlarını hafifletmek için ara verebilecek, zihin ve vücutlarını yenileyebilecek, eş,
çocuk ve arkadaşlarıyla ilişkilerini geliştirmeye zaman ayırabileceklerdir. Engelli bir aile bireyine
bakmak kişinin tüm zamanını alabilmektedir. Engelliye/yaşlıya evde bakım hizmeti veren kişiler
arkadaş ve diğer aile bireylerinden soyutlandıklarını hissetmektedir.

Bu kapsamda ikincil mevzuat düzenlemesinde pazar günleri, dini ve milli bayramlar ve yıllık
ücretli izin hariç olmak üzere bakım hizmeti verilmesinin düzenlenmesi gereklidir.

Aile bireyleri ve engelliye/yaşlıya evde bakım hizmeti veren kişinin ara vermeye ihtiyaçları
vardır. Engelli bireyin de sosyalleşmeye, hobiler ve arkadaşlıklar geliştirmeye, bir derece bağımsız
yaşam sürmeye ihtiyacı vardır. Bu nedenle engelli ve yaşlıya hizmet veren akraba ve üçüncü kişilerin
kullanacakları yasal dinlenme süresi boyunca hizmetin kesintisiz olarak sürdürülmesinin sağlanması
için ise Kanunda saat ücretli "engelli destek personeli" ifadesine yer verilmesi, bu kişilerin taşımaları
gereken özellikler, nereden, nasıl seçilecekleri, almaları gereken eğitim ve tabi olacakları
ücretlendirmenin de ikincil mevzuata bırakılmasında yarar görülmektedir.

Engelliye/yaşlıya evde bakım hizmeti veren kişilerin çoğu verdikleri hizmetin gerektirdiği eğitim
ve bilgi düzeyinden yoksundur. Bu nedenle işe başlamadan önce evde bakım uzmanlığı eğitimi
almalarının sağlanması gerekmektedir.

Sosyal Hizmetler Kanunundaki haliyle bakım hizmeti, engellinin gelir testi sonucu saptanmış
toplam geliri üzerinden kendisinin veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına düşen ortalama
aylık gelir tutarı bir aylık net asgari ücretin 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerimiz için
sağlanmaktadır. Kanunda tüm "bakıma muhtaç engellilerin" bakım hizmetinden faydalanmasından
söz edilmesi gerekirken, bakım hizmetine ulaşabilecek engelli sayısı aylık geliri tutarı bir aylık asgarî
ücret tutarının 2/3'ünden daha az olan bakıma muhtaç engelli ("yardıma muhtaç engelli") olmak
koşulu ile Anayasamızda yer alan eşitlik ilkesine aykırı şekilde sınırlandırılmıştır.

Hülya Güven'in 25/4/2013 tarihli ve 2/1497 esas numaralı kanun teklifinde Sosyal Hizmetler
Kanununun Ek 7 nci maddesinde yer alan "her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı
esas alınmak suretiyle; kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendilerine
düşen ortalama aylık gelir tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma
muhtaç özürlüler" olmak koşulu kaldırılarak bakım hizmetine ulaşabilecek engelli sayısının tüm
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"bakıma muhtaç engellileri" kapsaması sağlanmış, bakıma muhtaç engellilerin gelirine bakılmaksızın
resmî veya özel bakım merkezlerinde ya da ikametgâhlarında bakım hizmetinden faydalanmaları
amaçlanmıştı.

Bu nedenle Ek 7 nci maddenin birinci fıkrasının "Bakıma muhtaç özürlülere, gelirine
bakılmaksızın resmî veya özel bakım merkezlerinde ya da ikametgâhlarında bakım hizmeti verilmesi
sağlanır." şeklinde değiştirilmesi teklif edilmişti.

Bu doğrultuda Sosyal Hizmetler Kanununun geçici 9 uncu maddesinin de geçerliliği
kalmayacağından bu kanun teklifi ile kaldırılması amaçlanmıştır.

Bu nedenle bu kanun teklifinin 25/4/2013 tarihli ve 2/1497 esas numaralı kanun teklifi ile birlikte
ele alınması gerekmektedir.

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- Madde ile 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 7 nci

maddesinin ikinci fıkrasına "çalışma," ibaresinden sonra gelmek üzere "eğitim," ibaresi eklenerek bu
maddeye dayanılarak çıkartılan 30/7/2006 tarihli ve 26244 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan
"Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin
Yönetmelikle bakıcı personelin sürekli eğitimine ilişkin hükümlere yer verilmesi amaçlanmıştır.

Üçüncü fıkrası değiştirilerek bakıma muhtaç engellilere verilecek bakım hizmeti karşılığında
engelliye/yaşlıya bakım hizmeti veren kişilere ödenecek ücret tabanının asgarî ücret olması sağlanmış,
ücretlendirmede engelli kişinin resmi sağlık kurulu raporu ile belgelendirilen engellilik derecesinin
gerektirdiği hizmetin niteliğinin ve bunun karşılığı engelliye/yaşlıya bakım hizmeti veren kişinin
verdiği emeğin dikkate alınması sağlanmıştır, ücretlendirmenin üst sınırı kaldırılmış, ikincil
mevzuatta engellinin/yaşlının engellilik derecesine göre bir ücretlendirme modeli getirilmesinin yolu
açılmıştır.

Altıncı fıkrası değiştirilerek bakıma muhtaç engellilere evde sundukları hizmet karşılığı düzenli
gelir elde etmelerine rağmen sigortalı olmayan kişilerin sosyal güvenlik kapsamına alınması, evde
bakım hizmetlerine ilişkin ayrı bir yönetmeliğin hazırlanarak engellinin/yaşlının engellilik derecesine
göre bu hizmetleri verecek olan gerçek ve tüzel kişilerin eğitim, çalışma, izin, denetim, hizmetin
kapsamı ile hizmetten yararlanabileceklerin başvuru şekli, ücretlendirilmcsi ve evde bakım hizmeti
karşılığı bakım hizmeti veren kişi ve engelli destek personeline yapılacak ödemelere ilişkin usûl ve
esasların belirlenmesi amaçlanmıştır.

Madde 2 - Madde ile 25/4/2013 tarihli ve 2/1497 esas numaralı kanun teklifinde 24/5/1983
tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yapılan
değişiklik doğrultusunda Sosyal Hizmetler Kanununun geçici 9 uncu maddesinin de geçerliliği
kalmayacağından bu kanun teklifi ile kaldırılması amaçlanmıştır.

Madde 3- Madde ile 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 7 nci
maddesine göre bakıma muhtaç engelliye/yaşlıya evde ikametgâhında bakım hizmeti veren kişilerin
sigortalı sayılmışları, prim ödeyen kişi sayısının yaklaşık 450.000 artırılması, bu kişilere emekli olma
imkânı tanınması, öncelikle kadınların toplam istihdam içindeki payına olumlu katkı sağlanması
amaçlanmıştır.

Madde 4- Yürürlük maddesidir.
Madde 5- Yürütme maddesidir.



İZMİR MİLLETVEKİLİ HÜLYA GÜVEN VE 31 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ

SOSYAL HİZMETLER KANUNU İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK
SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 7 nci maddesinin
ikinci fıkrasına "çalışma," ibaresinden sonra gelmek üzere "eğitim," ibaresi eklenmiş, üçüncü ve
altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bakıma muhtaç engellilere/yaşlılara sunulacak bakım hizmetinin karşılığı olarak belirlenecek
kişi başına aylık bakım taban ücreti tutarı, kişinin engellilik derecesi dikkate alınarak hesaplanmak
üzere en az 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında 16 yaşını doldurmuş işçiler için uygulanan 30 günlük
brüt asgarî ücrettir. Bu ücret resmi sağlık kurulu raporu ile belgelendirilen engellilik derecesinin
gerektirdiği hizmetin niteliğine göre artırılır.

Bakıma muhtaç engelliye/yaşlıya evde ikametgâhında bakım hizmeti veren kişinin sunacağı
bakım hizmeti karşılığı üçüncü fıkrada belirtilen aylık bakım taban ücretinden az olmamak üzere
resmi sağlık kurulu raporu ile belgelendirilen engellilik derecesine denk gelen ücret ödenir. Bu şekilde
ücret ödenmesi 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun hükümlerinin uygulanmasını
gerektireceği gibi bu çalışma sebebiyle uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası açısından
sigortalılık ilişkisi kurulmasını da gerektirir. Engelliye/yaşlıya evde ikametgâhında bakım hizmeti
vermek isteyen kişiye işe başlamasından önce, belirlenecek öğretim kurumunda evde bakım
uzmanlığı eğitimi verilir. Engelliye/yaşlıya evde ikametgâhında bakım hizmeti veren kişinin yıllık izin
ve bayram tatillerinde yerine bakacak saat ücretli engelli destek personeli engellinin/yaşlının talebi
üzerine görevlendirilir. Engelliye/yaşlıya evde ikametgâhında bakım hizmeti veren kişinin ve engelli
destek personelinin yerine getireceği bakım hizmetlerinin kapsamına, evde bakım hizmetinden
yararlanabileceklerin başvuru şekline ve bu hizmetleri verecek olan gerçek ve tüzel kişilerin, eğitim,
izin, denetim, çalışma, ücretlendirme ile evde bakım hizmeti karşılığı yapılacak ödemelere ilişkin
usûl ve esaslar; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının koordinatörlüğünde, Maliye Bakanlığı,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca müştereken
çıkarılacak yönetmelikle belirlenir."

MADDE 2 - 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun geçici 9 uncu
maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu'na ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 8- 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 7 nci
maddesine göre bakıma muhtaç engelliye/yaşlıya evde ikametgâhında bakım hizmeti veren kişilerden,
uzun vadeli sigorta kolları açısından bu Kanuna göre zorunlu sigortalı olunması gereken bir çalışması
bulunmayanlar 4 üncü maddenin (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır.
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Bakıma muhtaç engelli/yaşlı 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek
7 nci maddesine göre sigortalı olmayı kabul eden evde bakım uzmanını işe giriş bildirgesi ile ücret
ödemeye başlanacak tarihten en az on beş gün önce Kuruma bildirir. Ancak, bu maddeye göre
sonradan sigortalılık ilişkisinin kurulması yönünde bakıma muhtaç engelliden/yaşlıdan talepte
bulunan evde bakım uzmanı ise, talep tarihini izleyen aybaşından itibaren bakıma muhtaç engelli/yaşlı
tarafından bu madde hükümlerine göre sigortalı olarak bildirilir. Bu Kanuna göre uzun vadeli sigorta
kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir çalışması olduğu halde bu madde
hükümlerine göre sigortalı olma talebinde bulunanlar ile sonradan uzun vadeli sigortalı kolları
açısından sigortalı olarak çalışmaya başladığı halde bu maddeye göre olan sigortalılık ilişkisinin sona
erdirilmesini talep etmemiş olanlar, bakıma muhtaç engelli/yaşlı tarafından Kuruma bildirilir ve bu
durumda olanlar için ödenmiş olan sigorta primleri iade olunur.

Bu maddeye göre sigortalı olanların dul, yetim veya engelli olmaları nedeniyle bağlanmış olan
gelir veya aylıkları kesilmez."

MADDE 4- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.
Gereğini arz ederiz.

Cuma İçten Hasan Karal Abdullah Çalışkan
Diyarbakır Rize Kırşehir

Hüseyin Şahin Erol Kaya Salih Koca
Bursa İstanbul Eskişehir

Ekrem Çelebi M. Şükrü Erdinç
Ağrı Adana

GEREKÇE
Teklif ile uygulamadaki bazı hususların iyileştirilmesi ve ortaya çıkan bazı sorunların giderilmesi

amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılması öngörülmektedir. Buna göre Teklifin;
1 inci maddesi ile, Türkiye Diyanet Vakfı’na ait hastanelerin taşınır ve taşınmazları ile

personelinin Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na devri öngörülmüş ve bu devrin usul ve esasları
belirlenmiştir.

2 nci maddesi ile, Türk Standartları Enstitüsü tarafından çıkarılan standartlar arasında, başta
erişilebilirlik alanına ilişkin standartlar olmak üzere, engellileri de ilgilendiren çok sayıda standart
bulunması nedeniyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Türk Standartları Enstitüsünün en
yüksek karar organı olan Genel Kurulda temsil edilmesi yoluyla karar alma süreçlerine katkı
sağlaması amaçlanmaktadır.

3 üncü maddesi ile, Türk Standartları Enstitüsü tarafından çıkarılan standartlar arasında, başta
erişilebilirlik alanına ilişkin standartlar olmak üzere, engellileri de ilgilendiren çok sayıda standart
bulunması nedeniyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Türk Standartları Enstitüsü bünyesindeki
teknik kurulda temsil edilerek karar alma süreçlerine katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

4 üncü maddesi ile, her bir engelli için azami 5 yıl süre ile uygulanmak ve yıllık olarak
indirilecek tutar her bir engelli çalışan için asgari ücretin yıllık brüt tutarının %150’sini aşmamak
üzere, korumalı işyerlerinde istihdam edilen engelli çalışanlar için, diğer kişi ve kurumlarca karşılanan
miktarlar da dahil, yapılan ücret ödemelerinin yıllık brüt tutarının %100’ü tutarında korumalı işyeri
indiriminin gelir vergisi matrahının tespitinde gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden
indirilmesi suretiyle korumalı işyerlerinin kurulmasının teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.
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HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/1927)                                                                                                                            

ESAS Plan ve Bütçe Komisyonu
                                                                                                                            

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu
İçişleri Komisyonu

TALİ
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu



5 inci maddesi ile, Anayasanın 10 uncu maddesinde yer alan hükümler paralelinde, kurumların
engelliler için sağlık kurulu raporuna göre kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan
bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların engellilik durumundan kaynaklanan
yer değiştirme taleplerinin karşılanması için özellikli ve ayrık düzenlemeler yapması öngörülmektedir.

6 ncı maddesi ile 657 sayılı Kanunun eki (I) sayılı ek gösterge cetvelinin “I- Genel İdare
Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (d) bendine “Genel Müdürler,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Sosyal
Politika Merkezi Başkanı,” ibaresinin eklenmesi amaçlanmıştır.

7 nci maddesi ile 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna
ekli (2) sayılı cetvele “Bakanlıklardaki Kurul Başkanları ve Üyeleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere
“Sosyal Politika Merkezi Başkanı,” ibaresi eklenmiştir.

8 inci maddesi ile, korumalı işyerlerinin çevre temizlik vergisinden muaf tutulmaları öngörülmüştür.
9 uncu maddesi ile, giderleri arasında önemli bir yer tutan işveren işsizlik sigorta prim

hisselerinin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması suretiyle korumalı işyerlerinin desteklenmesi ve
bu işyerlerinin sürdürülebilirliklerinin sağlanması amaçlanmaktadır.

10 uncu maddesi ile, satın alma veya kiralama yoluyla ilk kez ülkemize getirilecek ya da ilk defa
ülkemizde üretilmiş olan hava araçlarının tescil işlemlerinin yapılmasında uçuşa elverişlilik sertifikası
yönünden yaşanan sorunların ve kanuni boşluğun giderilmesi amaçlanmıştır.

11 inci maddesi ile, Sosyal Güvenlik Kurumunca finansmanı sağlanacak sağlık hizmetlerinin
teşhis ve tedavi yöntemleri ile sağlık hizmetlerinin türlerini, miktarlarını ve kullanım sürelerini,
ödeme usul ve esaslarını belirlerken, özel gereksinimleri olan engellilere yönelik hususların
belirlenmesi sürecine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının da görüş vermek suretiyle katkı
sağlaması amaçlanmaktadır. Ayrıca, bu amaca yönelik olarak kurulacak komisyonların çalışma usul
ve esaslarının belirlenmesinde de Bakanlığın görüşünün alınması amaçlanmaktadır.

12 nci maddesi ile, diğer kişi ve kurumlarca karşılanan tutar dâhil olmak üzere, korumalı
işyerlerinde çalışan engellilere yapılan ücret ödemelerinin yıllık brüt tutarının %100’ü oranında
korumalı iş yeri indirimi getirilmesi öngörülmüştür. Söz konusu indirim, her bir engelli çalışan için
azami beş yıl süre ile uygulanacak ve yıllık olarak indirilecek tutar her bir engelli çalışan için asgarî
ücretin yıllık brüt tutarının %150’sini aşamayacaktır. Düzenleme ile, kurumlar vergisinin matrahının
tespitinde, korumalı iş yeri indiriminin kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilerek kurum
kazancından indirilmesi suretiyle korumalı işyerlerinin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

13 üncü maddesi ile, 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Sağlık” ibaresinden sonra
gelmek üzere “Aile ve Sosyal Politikalar” ibaresinin eklenmesi öngörülmektedir. Birleşmiş Milletler
Engelli Hakları Sözleşmesinin “Risk Durumları ve İnsani Açıdan Acil Durumlar” başlıklı 11 inci
maddesine göre taraf devletlerin, silahlı çatışma halleri, insani açıdan acil durumlar ve doğal afetler
dâhil risk durumlarında engellilerin korunmasını ve güvenliğini sağlamak için insancıl hukuk ve
uluslararası insan hakları hukuku dahil uluslararası hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine
getirmek için gerekli tüm tedbirleri almalı zorunludur. Maddede yapılan değişiklikle, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığının görev ve yetkileri ile afet ve acil durum hallerinde üstlendiği fonksiyonlar da
dikkate alınarak, afet ve acil durum hallerinde bilgileri değerlendirmek, alınacak önlemleri belirlemek,
uygulanmasını sağlamak ve denetlemek, kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları arasındaki
koordinasyonu sağlamak amacıyla oluşturulan Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kuruluna, Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanının da katılımı ile daha etkin bir koordinasyon sağlanması amaçlanmaktadır.
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14 üncü maddesi ile, Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda bulunan otoyollar ile
bunlar üzerinde bulunan bakım ve işletme tesisleri, hizmet tesisleri ve diğer mal ve hizmet üretim
birimleri ve varlıkların değerlendirilme esasları yeniden düzenlenmiştir.

15 inci maddesi ile, 6015 sayılı Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında
Kanuna bir madde eklenmek suretiyle, teşebbüslere mali fayda sağlamak üzere aktarılan kamu
kaynaklarına ilişkin kayıt ve veriler Hazine Müsteşarlığı Devlet Destekleri Genel Müdürlüğü
bünyesindeki bilgi sistemine aktarılarak veri tabanı oluşturulması amaçlanmıştır.

16 ncı maddesi ile, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında Sosyal Politika Merkezi kurulması
amaçlanmıştır.

17 nci maddesi ile, ihale süreçlerine ilişkin tüm işlemlerin elektronik ortamda yapılmasını
hedefleyen e-ihale projesi (EKAP) gibi projelerde ihtiyaç duyulan nitelikli eleman ihtiyacının,
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında sayılan kamu
kurum ve kuruluşlarının büyük ölçekli merkezlerinde olduğu gibi düzenleyici ve denetleyici kurumlar
tarafından da bu madde kapsamında temin edilebilmesine imkân sağlanmaktadır.

18 inci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelin 4 üncü
sırasına “Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Sosyal
Politika Merkezi Başkanı,” ibaresi eklenmiştir.
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DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ CUMA İÇTEN VE RİZE MİLLETVEKİLİ HASAN KARAL
İLE 6 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 14- (1) Türkiye Diyanet Vakfı’na ait hastaneler, taşınır ve taşınmazları; alt
işveren veya hizmet alımı ilişkisi olmaksızın bir iş sözleşmesine dayalı olarak 21/11/2013 tarihi
itibarıyla bu Vakıfta çalışmakta olup da Sosyal Güvenlik Kurumuna tescili yapılmış olanlardan
14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde öngörülen genel ve
ilgili kadro için aranılan özel şartları taşıyanlar aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde Vakfın talebi
üzerine bir yıl içerisinde Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na devredilir.

(2) Bu maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde;
a) Devredilen hastanelerin taşınır ve taşınmazları ile bunların bedeli Maliye Bakanlığı

temsilcisinin koordinatörlüğünde, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Diyanet Vakfı
temsilcilerinden oluşacak üç kişilik komisyonlar tarafından tespit edilerek tutanağa bağlanır.
Komisyonlar, bedel tespit ederken gerektiğinde meslek kuruluşlarından veya bilirkişilerden
yararlanabilir. Tespit edilen bedel Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunca belirlenecek sağlık kurum
ve kuruluşlarının döner sermaye gelirlerinden bir yıl içerisinde Türkiye Diyanet Vakfı’na ödenir.

b) Birinci fıkrada belirtilen şartları taşıyan personelden bir ay içerisinde talepte bulunanlar,
yaptıkları iş, eğitim durumu ve bulundukları pozisyon dikkate alınarak çalışmakta oldukları ildeki
ihtiyaç bulunan sağlık kurum veya kuruluşlarının ilgili memur kadrolarına Türkiye Kamu Hastaneleri
Kurumunca atanırlar. Kadrolara atamada, iş sözleşmeleri askıda bulunanlar dâhil tam zamanlı
çalışanlar ile emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilmek suretiyle çalışanlar dahil herhangi bir sosyal
güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmamış olanlar dikkate alınır. İş sözleşmesi
askıda bulunanlar, iş sözleşmesinin askıya alınmasını gerektiren halin bitiminden itibaren bir ay
içerisinde talepte bulunmaları kaydıyla bu madde hükümlerinden yararlandırılır.

(3) Personele, memur statüsüne geçirilmeleri sebebiyle, iş mevzuatına göre Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu veya Türkiye Diyanet Vakfı tarafından herhangi bir tazminat ödenmez,
kullanmamış oldukları yıllık ücretli izin süreleri için herhangi bir ödeme yapılmaz. Personelin devir
tarihi itibariyle Türkiye Diyanet Vakfı’nda geçen ve kıdem tazminatına esas alınabilecek hizmet
süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca
ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır. Personelin,
devir tarihine kadar olan döneme ilişkin diğer mali ve sosyal haklarından Vakıf sorumludur.

(4) Personelin emekli ikramiyesi hesabına dahil edilecek hizmet sürelerinden kaynaklanan ilave
maliyetin finansmanına karşılık olmak üzere, devir tarihi itibariyle ilgililerin atandıkları kadro unvanı
ile derecesi ve kademesi ile hizmet süreleri esas alınarak hesaplanacak emekli ikramiyesi toplam
tutarı, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından bir yıl içerisinde döner sermaye hesabına ödenir veya
devredilen hastanelere ait taşınır ve taşınmaz bedellerinden mahsubu yapılır.

(5) Bu maddenin uygulanmasında ilgili kanunların kadro kısıtlamasına ilişkin hükümleri
uygulanmaz.”



MADDE 2- 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanununun
4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin başına “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,” ibaresi
eklenmiştir.

MADDE 3- 132 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin başına “Aile ve
Sosyal Politikalar,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin
birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“14. 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanuna göre kurulan korumalı
işyerlerinde istihdam edilen engelli çalışanlar için diğer kişi ve kurumlarca karşılanan tutar dahil
yapılan ücret ödemelerinin yıllık brüt tutarının %100’ü oranında korumalı iş yeri indirimi (İndirim,
her bir engelli çalışan için azami 5 yıl süre ile uygulanır ve yıllık olarak indirilecek tutar, her bir
engelli çalışan için asgari ücretin yıllık brüt tutarının %150’sini aşamaz.). Bu bentte yer alan oranı,
engellilik derecelerine göre %150’ye kadar arttırmaya veya tekrar kanuni oranına indirmeye Bakanlar
Kurulu; bendin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Aile ve Sosyal Politikalar ile
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarının görüşünü alarak Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

MADDE 5- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesine
beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“İlgili mevzuatı uyarınca verilecek rapora göre kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı
bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların engellilik durumundan
kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için özellikli ve ayrık düzenlemeler yapılır.”

MADDE 6- 657 sayılı Kanunun eki (I) sayılı ek gösterge cetvelinin “I- Genel İdare Hizmetleri
Sınıfı” bölümünün (d) bendine “Genel Müdürler,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Sosyal Politika
Merkezi Başkanı,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7- 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne
İlişkin Kanuna ekli (2) sayılı cetvele “Bakanlıklardaki Kurul Başkanları ve Üyeleri,” ibaresinden
sonra gelmek üzere “Sosyal Politika Merkezi Başkanı,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8- 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “öğrenci yurtları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, korumalı
işyerleri” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 9- 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 49 uncu maddesinin
birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Korumalı işyerlerinde çalışan engellilerin işsizlik sigortası işveren payı Fondan karşılanır.”

MADDE 10- 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanunun 8/A maddesinin birinci fıkrasına (n) bendinden sonra gelmek üzere
aşağıdaki bent eklenmiş ve mevcut (o) bendi (p) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

“o) Satın alma veya kiralama yoluyla ithal edilen veya Türkiye’de imal edilen hava araçlarının,
uçuşa elverişlilik durumu tespit edilinceye kadar geçici olarak tescil ve terkin edilebilmelerine ilişkin
işlemlerini yapmak.”

MADDE 11- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununun 63 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “usul ve esaslarını”
ibaresinden sonra gelmek üzere “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile”, üçüncü cümlesinde yer alan
“usul ve esasları” ibaresinden sonra gelmek üzere “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,” ibareleri
eklenmiş ve dördüncü fıkrasında yer alan “Sağlık Bakanlığının” ibaresi “Aile ve Sosyal Politikalar
ve Sağlık Bakanlıklarının” şeklinde değiştirilmiştir.
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MADDE 12- 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin
birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“h) 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanuna göre kurulan korumalı
işyerlerinde istihdam edilen engelli çalışanlar için (diğer kişi ve kurumlarca karşılanan tutar dahil)
yapılan ücret ödemelerinin yıllık brüt tutarının %100’ü oranında korumalı iş yeri indirimi (İndirim,
her bir engelli çalışan için azami beş yıl süre ile uygulanır ve yıllık olarak indirilecek tutar, her bir
engelli çalışan için asgari ücretin yıllık brüt tutarının %150’sini aşamaz.). Bu bentte yer alan oranı,
engellilik derecelerine göre %150’ye kadar arttırmaya veya tekrar kanuni oranına indirmeye Bakanlar
Kurulu; bendin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Aile ve Sosyal Politikalar ve
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarının görüşünü alarak Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

MADDE 13- 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Sağlık,”
ibaresinden sonra gelmek üzere “Aile ve Sosyal Politikalar,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 14- 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanunun 29 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Otoyolların ve tesislerin değerlendirilmesi
MADDE 29- (1) Genel Müdürlüğün sorumluluğunda bulunan otoyollar ile bunlar üzerinde

bulunan bakım ve işletme tesisleri, hizmet tesisleri ve diğer mal ve hizmet üretim birimleri ve varlıklar
(otoyollar) ile ilgili olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 4046 sayılı Kanunun 18 inci
maddesinde yazılı yöntemler ve diğer hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. 3465 sayılı Kanun ve
3996 sayılı Kanun hükümleri saklıdır. Otoyolların işletme hakkının verilmesi imtiyaz addolunmaz.

İşletme hakkının verilmesine ilişkin haklar ve yükümlülükler, ücretsiz geçiş yapacak araçlar,
geçiş ücret tarifeleri, artış oranları ve gerekli diğer hususlar işletme hakkının verilmesine ilişkin
sözleşmelerde düzenlenir.

4046 sayılı Kanun çerçevesinde hisselerin satışına karar verilmesi durumunda, özelleştirme
programındaki otoyolların işletme hakkı, imzalanacak işletme hakkı verilmesi sözleşmesi ile hiçbir bedel
alınmaksızın, işletme hakkı verilmesi sözleşmesinin yürürlük tarihinden itibaren otuz yıl süre ile Genel
Müdürlük tarafından Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yüzde yüz hisselerine sahip olduğu anonim
şirkete verilir. Bu sözleşmeler gereğince Genel Müdürlük tarafından ilgili şirkete yapılacak teslimler
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 12 nci maddesi hükmünün uygulanması açısından
4046 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (A) fıkrası kapsamında yapılmış kabul edilir. Bu kapsamda
işletme hakkının verilmesine ilişkin düzenlenecek sözleşmeler damga vergisinden, yapılacak intikal
işlemleri veraset ve intikal vergisinden müstesnadır. İşletme hakkına konu varlıkların yapım, bakım,
onarım ve işletim ile ilgili her türlü işler maliyet bedeli karşılığında bu anonim şirket ile Genel Müdürlük
arasında imzalanacak sözleşmeler çerçevesinde Genel Müdürlük tarafından yapılır veya yaptırılır.

Bu anonim şirketteki kamu paylarının satışı tamamlanıncaya kadar bu Şirketteki kamuya ait
hisseler ile oluşturulması halinde imtiyazlı hisseler Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Bakan
tarafından idare ve temsil edilir.”

MADDE 15- 13/10/2010 tarihli ve 6015 sayılı Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi
Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1- (1) Kamu kurum ve kuruluşları teşebbüslere mali fayda sağlayan uygulamalarına
ilişkin her türlü kayıt ve veriyi Müsteşarlıkça çıkarılan yönetmeliklerle belirlenen usul ve esaslar
dahilinde Müsteşarlık bünyesindeki Devlet Destekleri Bilgi Sistemine aktarırlar.”
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MADDE 16- 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesinden sonra gelmek üzere
aşağıdaki 24/A maddesi eklenmiştir.

“Sosyal Politika Merkezi
MADDE 24/A- (1) Sosyal Politika Merkezinin görevleri şunlardır:
a) Bakanlığın ulusal ve uluslararası düzeyde yürüttüğü politikaların bilimsel temelini oluşturmak,
b) Sosyal politika odaklı faaliyette bulunan diğer kamu idareleri, kamu kurumu niteliğindeki

meslek kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, işçi ve işveren kuruluşları ve
üniversiteler ile işbirliği yaparak kısa, orta ve uzun vadeli makro politikalar oluşturmak,

c) Sosyal politika, toplumsal refah ve kalkınma alanlarında Bakanlık stratejisi ve politika
oluşturulmasında destek sağlamak ve danışmanlık yapmak,

ç) Sosyal politika alanında bilimsel araştırma, geliştirme, inceleme ve proje faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesi için ulusal ve uluslararası, resmi veya özel kurum, kuruluş, üniversite ve sivil toplum
kuruluşları ile işbirliği içinde araştırma, etüt, analiz ve proje çalışmaları yapmak veya yaptırmak,

d) Çalışma konularında ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sempozyum, çalıştay, seminer
ve benzeri faaliyetlerde bulunmak, süreli/süresiz yayın çıkarmak, sertifikalı eğitimler ve kurslar
düzenlemek,

e) Uluslararası düzeyde sosyal politika kütüphanesi oluşturmak,
f) Sosyal politika alanında elde edilen bilgi, deneyim ve üretilen modellerin işbirliği esasına

göre diğer ülkelere aktarılmasını sağlamak, gerektiğinde bu ülkelere sosyal politikalarının
oluşturulması hususunda destek vermek,

g) Bakanlık Danışma Kurulunun faaliyetlerini koordine etmek, 
ğ) Bakan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
(2) Sosyal Politika Merkez Yönetim Kurulu, Merkez faaliyetlerini planlamak, yürütmek,

değerlendirmek, raporlamak, gerekli tavsiye kararlarını almak ve yönetmelikle belirlenen diğer
görevleri yerine getirmek üzere Müsteşar, Merkez Başkanı ve üç akademisyenden oluşur.

(3) Merkezde proje ve araştırma süresi ile sınırlı olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarından
proje ve araştırmaların gerektirdiği niteliklere sahip yeterli sayıda personel görevlendirilebilir.
Üniversite öğretim elemanları da 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre
Merkezde görevlendirilebilir. Bu şekilde istihdam edilenler kurumlarından ücretli izinli sayılır. İzinli
oldukları müddet, terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfi hakkını kazananlar başka bir işleme
gerek kalmaksızın terfi ettirilir. Akademik unvanların kazanılması için gerekli şartlar saklıdır.

(4) Merkezin çalışma usul ve esasları Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.”
MADDE 17- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesinin

birinci fıkrasında yer alan “merkez teşkilatlarının” ibaresi “merkez teşkilatları ile 5018 sayılı Kanuna ekli
(III) sayılı cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumların” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 18- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelin 4 üncü sırasına
“Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Sosyal Politika
Merkezi Başkanı,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 19- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 20- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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TÜRKÝYE BÜ YÜK MÝLLET MECLÝSÝ BAÞKAN LIÐINA

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.

Ge reðini arz ede riz.

Hilmi Bilgin Necdet Ünüvar İdris Şahin
Sivas Adana Çankırı

Yusuf Başer Kerim Özkul Ertuğrul Soysal
Yozgat Konya Yozgat

GENEL GEREKÇE

Kanun Teklifi ile, çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunmasına yönelik olarak basılmış
eserlerin çocuklar için muzır olup olmadığı hususunda yetkilendirilmiş olan Kurulda Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı temsilcisinin de bulunmasını öngören bir düzenleme yapılmıştır.

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda değişiklik yapılmak suretiyle, ön ödemeli hat kullanan
GSM abonelerinin mobil internet kullanımları sırasında uygulanan yüzde 25 oranındaki özel iletişim
vergisinin, faturalı hat kullanan abonelere uygulanan yüzde 5 oranındaki özel iletişim vergisine paralel
hale getirilmesini, özel iletişim vergisi oranlarının değiştirilmesinde Bakanlar Kurulunun, diğer usul
ve esaslar da ise Maliye Bakanlığının yetkili kılınması amaçlanmıştır.

Kanun teklifi ile ayrıca ; Uluslararası Sicil’e tescil edilen ipoteklerin Türk Hukuku’nda ipotek olarak
tanınması ve Türk Mevzuatı’nda yer alan düzenlemelere uygun olarak paraya çevrilmesi temin
edilmektedir. Sözleşmenin 8. Maddesi Güvence Lehdarına, 10. Maddesi’nin (a) fıkrası şartlı satıcı veya
kiralayana temerrüd halinde haklar tanımaktadır. Bu hakların resmi bir Türk mercii tarafından yerine
getirilmesini teminen İcra Müdürlüklerini yetkilendiren düzenleme yapılmıştır. Düzenlemelerle ülkemizin
taraf olduğu bir uluslararası anlaşma havacılık sektöründe uygulamaya geçirilmekte, ülkemizde faaliyet
gösteren tüm havayolu şirketlerinin uçak ve uygun uçak finansmanı temini kolaylaştırılmakta, son
dönemde büyük bir atılım yapan havacılık sektörünün gelişimini sürdürmesinin önü açılmaktadır.

Anadolu Ajansının ulusal ve uluslararası rekabet şartları altında esnek ve etkin çalışabilmesini
teminen Ajansın, Kamu İktisadi Teşebbüsleri mevzuatı, kamu personel rejimi, Kamu İhale Kanunu
ve Sayıştay Kanunu gibi genel kamu idaresini ilgilendiren mevzuatın dışında tutulmasına yönelik
düzenleme yapılmıştır.
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HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/1928)                                                                                                                            

ESAS Plan ve Bütçe Komisyonu
                                                                                                                            

Adalet Komisyonu
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu

TALİ
İçişleri Komisyonu
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu



Türk Standartları Enstitüsü tarafından çıkarılan standartlar arasında, başta erişilebilirlik alanına
ilişkin standartlar olmak üzere, engellileri de ilgilendiren çok sayıda standart bulunması nedeniyle
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Türk Standartları Enstitüsü bünyesindeki teknik kurulda
temsil edilerek karar alma süreçlerine katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

Kanun Teklifi ile, her bir engelli vatandaşımız için azami 5 yıl süre ile uygulanmak ve yıllık
olarak indirilecek tutar her bir engelli çalışan için asgari ücretin yıllık brüt tutarının %150’sini aşmamak
üzere, korumalı işyerlerinde istihdam edilen engelli çalışanlar için, diğer kişi ve kurumlarca karşılanan
miktarlar da dahil, yapılan ücret ödemelerinin yıllık brüt tutarının %100’ü tutarında korumalı işyeri
indiriminin gelir vergisi matrahının tespitinde gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden
indirilmesi suretiyle korumalı işyerlerinin kurulmasının teşvik edilmesi amaçlanmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununda değişiklik yapılması suretiyle, kayıt dışı ekonominin yüksek
olduğu sektörlerde kayıp ve kaçak ile mücadele edilmesi amacıyla Bandrollü Ürün İzleme Sisteminin
getirilmesinin, söz konusu sistemin işletilmesinin ve sistem içindeki firmaların vergi borcunun daha
etkin bir şekilde takibinin sağlanması amaçlanmıştır.

492 sayılı Harçlar Kanununda değişiklik yapılması suretiyle, tahkim müessesesinin etkinleştirilmesi
amacıyla, nispi olarak hesaplanan karar harcının, tahkim davalarında yüzde elli oranında alınması
öngörülmüştür.

Teklif ile , Anayasanın 10 uncu maddesinde yer alan hükümler paralelinde, kurumların engelliler
için sağlık kurulu raporuna göre kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla
yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer
değiştirme taleplerinin karşılanması için özellikli ve ayrık düzenlemeler yapılması öngörülmektedir.

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun tanımlar maddesi, “Çocuk Destek Merkezleri”, “Aktif
Yaşam Merkezi” ve “Ev Tipi Sosyal Hizmet Birimleri Koordinasyon Merkezi” tanımlarını da içerecek
şekilde genişletilerek yeniden düzenlenmiştir.

Kanun Teklifi ile, ev tipi sosyal hizmet birimlerinde ev ortamında kesintisiz olarak hizmet
verilmesi öngörülmektedir. Bakım elemanlarının kısa zaman aralığında değişmesi, istenilen faydaların
elde edilememesine yol açabilecektir. Bu nedenle de anne-baba, abla, ağabey gibi rol modelleri gereği
gibi gerçekleşememektedir. 24 saat esasına göre çalışılması durumunda kişilerin bu hizmetten daha
olumlu yararlanacakları bir düzenleme getirilmiştir.

Çocuk evlerinde çalışan bakım elemanlarının vardiya usulü ile değil, 24 saat süre ile çocuk evinde
bulunmaları çocuklarımızın sağlıklı gelişimi açısından önemlidir. Bakım elemanları 24 saat süreyle
kesintisiz olarak çocuğun bakımı ile sorumlu olmakla birlikte, 24 saat süresince çalışmamaktadır.
Çocuğun okulda olduğu, uyuduğu zamanlarda dinleneceği açıktır. Bu bağlamda düzenlemeler yapılmıştır.

Sosyal hizmet kuruluşlarının kendisine teslim edilen çocuk hakkında yapacakları inceleme
sonucu hazırlayacakları raporda çocuğun derhal koruma altına alınmasını gerektiren bir durumun
olmadığı ve ailesine teslim edilmesinde herhangi bir sakınca bulunmadığı kanaatine varılması halinde
mülki idare amirinin onayı ile çocuğun ailesine teslim edilebilmesi sağlanarak bu durumdaki çocuklar
hakkında daha hızlı ve çocuğun mağdur olmasını engelleyecek şekilde karar verilmesi amaçlanmıştır.

Özel sosyal hizmet kuruluşlarının kapasitelerinin %3’ü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca
tespit edilecek kişilerin ücretsiz yararlanması için ayrılması amaçlanmıştır.
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Çocuklar için daha nitelikli bakım gerektiren uzmanlaşmış koruyucu aile modelleri düzenlenmiştir.
Profesyonel koruyucu aile sistemine geçişin bir parçası olarak, koruyucu ailelerden sosyal güvencesi
olmayan eşlerden birinin Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında isteğe bağlı sigortasını yaptırması ve
ödeme belgesini ibrazı halinde primlerin aylık ödemelere ilave edilerek Bakanlıkça gönderilen
ödenekten karşılanması yönünde düzenleme yapılmıştır.

Aynı evde birden fazla engellinin yaşadığı durumlarda sosyal yardım alma açısından sosyal
devlet ilkesi gereği yeni bir düzenleme yapılmıştır.

Teklif ile; haklarında korunma ve bakım veya barınma tedbir kararı bulunan çocuklar hakkında
mülkiyet ve miras hakkı dışında, tedavi, seyahat, kişisel haller gibi durumlarda, velayet hakkından
kaynaklanan yetkilerin kuruluşlar tarafından kullanılmasına imkân tanınması amaçlanmıştır. Ayrıca,
ihtiyacı olan yaşlılara 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendine göre hizmet alımıyla bakım hizmeti verilebilmesinin sağlanması amaçlanmıştır

Engelli bireylere ve yaşlılara şahsi giderlerini karşılayabilmeleri için her yıl Bütçe Kanunu ile
belirlenecek miktar üzerinden herhangi bir kesinti yapılmaksızın harçlık verilmesinin sağlanmasını
amaçlayan bir düzenleme yapılmıştır.

Teklif ile, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda yer alan Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu
ve Karayolu Güvenliği Kurulunun çalışma esaslarının yeniden düzenlenmesini de içerecek şekilde
değiştirilmesi amaçlanmıştır.

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunda değiştirilen tanımlar maddesi ile oluşturulan yeni sosyal
hizmet birimlerine ilişkin yönetmeliklerin altı ay içinde çıkarılmasına yönelik bir düzenleme yapılmıştır.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına ihdas edilen Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Çocuk Gelişimcisi,
Sosyolog, Öğretmen kadrolarına yapılacak atamaların merkezi yönetim bütçe kanunlarında yer alan
kısıtlamalara tabi tutulmadan yapılmasını amaçlanmıştır.

Genel Müdürlük bütçesinden Anadolu Ajansına yapılan ödemelerin, Hazine ve Ajansın şirkete
sermayeye iştirak taahhütleri bulunması halinde, öncelikle bunlar için kullanılması amaçlanmıştır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda değişiklik yapılması suretiyle kıymetli taşlardan da
KDV alınmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

Teklif ile, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakıflarına döner sermaye ücretlerinden muafiyet sağlanmıştır.

Vakıflar tarafından; ilgisine göre Milli Eğitim Bakanlığı veya ilgili kamu idaresinin görüşü alınarak,
vakıf gelirleri veya Fon kaynakları kullanılarak yurt veya pansiyon yapılabilmesi öngörülmüştür. Ayrıca,
Maliye Bakanlığınca yurt veya pansiyon yapılmak amacıyla ilgili kamu idarelerine tahsis edilen
Hazineye ait taşınmazların üzerinde de; adına tahsis yapılan kamu idaresinin talebi üzerine, yurt veya
pansiyon yapılabilmesi hüküm altına alınmıştır. Ayrıca, Vakıflar tarafından; arsası bağışlanan veya
bağışla alınan ve bu arsalar üzerindeki bina, yapı ve tesislerin tamamı bağışlanan veya bağışla yapılanlar
hariç olmak üzere, vakıf gelirleri veya Fon kaynakları kullanılarak alınan ve üzerinde yurt veya pansiyon
olarak kullanılmak üzere inşa edilen ve kullanıma hazır hale getirilen her türlü bina, yapı ve tesisler
bulunan taşınmazların; ihtiyacı olan kamu idarelerine yapılış amacında kullanılmak amacıyla tahsis
edilmek üzere bedelsiz olarak Hazineye devredilmesi öngörülmüştür.
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Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı
Teşvik Fonu kaynakları kullanılarak Hazineye ait taşınmazların üzerinde yurt veya pansiyon olarak
kullanılmak üzere inşa edilen ve kullanıma hazır hale getirilmiş olanların hiçbir işleme gerek
kalmaksızın Hazineye intikal etmesi sağlanmıştır.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakıflarının elektronik sorgulama işlemleri nedeniyle tahakkuk eden döner sermaye ücretlerinin terkini
sağlanmıştır.

Kanun teklifi ile, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa eklenmesi öngörülen bir ek
madde ile ikili sağlık anlaşması yürürlükte olmayan ülkelerden gelen tedavi taleplerini de
karşılayabilmeye, yurt dışından gelecek kişilerin tedavileri sırasında hangi giderlerin karşılanacağına
açıklık getirilmesine ve konaklama gideri olarak karşılanacak tutar açısından kişi başına azami bir
tutar belirlenmesine yönelik bir düzenleme yapılmıştır.

3465 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrollü Karayolu
(Otoyol) Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunda düzenlenmeyen
fesih, ceza ve yasaklamaya ilişkin olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu
İhaleleri Sözleşmeleri Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanabilmesi öngörülmüştür

633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde
Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı oluşturulduğundan, 3713 sayılı Terörle Mücadele
Kanununun ek 1 inci maddesinin değiştirilmesi ve “İçişleri Bakanlığı” tarafından yürütülen bu
kapsamdaki hizmetlerin “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı” tarafından yürütülmesine imkân
tanıyan bir düzenleme eklenmiştir.

4457 sayılı Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin
değiştirilmesi suretiyle, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının görev alanına giren konularda
akreditasyonla ilgili politika, strateji ve hedeflerin belirlenmesine yönelik görüş bildirme amacıyla Türk
Akreditasyon Kurumunun Danışma Kurulunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından iki temsilcinin
de bulunmasına dair bir düzenleme eklenmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda yapılan bir değişiklikle, idarelerin ortak ihtiyaçlarının
karşılanması amacıyla alımların toplulaştırılmasına, yapılacak bir protokol ile ortak ihtiyaçların ihale
işlemlerini yürütmek üzere tek bir idarenin görevlendirmesine imkân tanıyan bir düzenleme eklenmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa eklenmesi öngörülen bir geçici madde ile, Kamu İhale
Kurumunun iş yükünün azaltılması ve süreçlerin daha etkin hale getirilmesi amacıyla, diğer kurumlarda
ihale süreçlerinde bilgi birikime sahip olmuş deneyimli personelin Kamu İhale Kurumu meslek
personeli kadro sayısının yüzde beşini geçmemek kaydıyla Kurumda görevlendirilmesine imkan veren
bir hüküm getirilmiştir.

Borsa İstanbul Anonim Şirketi Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasında işlem görecek olan kıymetli
taşlar için farklı vergi oranları belirleme konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilen bir düzenleme
eklenmiştir.

Uygulayıcılar ve karar mercileri için yasal düzeyde bilgilendirme, farkındalık oluşturulmak
amacıyla, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla
İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde yer alan tanımlara “Birlik”,
“Erişimin Engellenmesi”, “İçeriğin Yayından Çıkarılması”, “URL Adresi”, “Uyarı Yöntemi” tanımlarının
da eklenmesini düzenleyen bir hüküm eklenmiştir.
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Vatandaşların ve yetkili mercilerin kullanabilecekleri irtibat noktalarının oluşturulması
bağlamında yasal düzeyde ve özellikle elektronik posta adresi özelinde bir farkındalık oluşturulması,
internet aktörleri ile irtibat usulünün belirlenmesi amaçlanmıştır.

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının görevlerinin ifası kapsamında ihtiyaç duyulan verilerin
“içerik sağlayıcı” tarafından karşılanması noktasında karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla, 5651
sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla
Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde değişiklik öngören bir hüküm eklenmiştir.

Yer sağlayıcıların sınıflandırılması, bu sınıflandırmalar çerçevesinde yasal sınırlar dahilindeki
yükümlülüklerinin belirlenmesi ve yer sağlayıcılık faaliyetlerinin kolaylaştırılmasını mümkün kılacak
teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının görevlerinin ifası
kapsamında ihtiyaç duyulan verilerin “yer sağlayıcı” tarafından karşılanması noktasında karşılaşılan
sorunların giderilmesi amaçlanmıştır.

Erişimi engellemeyi etkin hale getirmek için, alternatif erişim yollarını zorlaştırıcı tedbirlerin
alınması; Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının görevlerinin ifası kapsamında ihtiyaç duyulan
verilerin “erişim sağlayıcı” tarafından karşılanması noktasında karşılaşılan sorunların giderilmesi
amaçlanmıştır.

İçeriğin yayından çıkartılması ve içeriğe erişimin engellenmesi kararlarının mevcut uygulamalar
yönüyle ortaya koyduğu sorunlar, infaz edilememezlik ve muhatap belirsizliği gibi engellerin ortadan
kaldırılması amacıyla sivil bir inisiyatif olan Erişim Sağlayıcılar Birliğinin oluşturulması; internet
yayınlarına ilişkin tedbir kararların uygulanması süreçlerinde kamusal aktörler yerine sektör
temsilcilerinin oluşturduğu sivil inisiyatifin etkin kılınması ve gelişmiş ülke uygulamalarına paralellik
sağlanması; tüm servis sağlayıcıların faaliyetlerine devam edebilmek için Birliğe üye olmasının
zorunlu kılınması; oluşturulan Birliğe ilişkin esas ve usullerin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Toplu kullanım sağlayıcılar için (internet kafeler vb.) kademeli müeyyidelendirme sistemine
geçilmesini ve suçun işlenmesinin önlenmesi, suçlunun tespitinde önemli işlev görecek olan kayıt
bilgilerinin tutulması ve kamera kayıtlarının belirli süre saklanmasına ilişkin yasal dayanakların
güçlendirilmesi amaçlanmıştır.

Erişime engelleme tedbirinin geçici süreyle verilebilmesi, koruma tedbiri olarak verilen erişimin
engellenmesi kararının yerine getirilmemesinin müeyyidesinin hapis cezasından para cezasına
dönüştürülmesi, internet içeriklerine yönelik olarak kovuşturma faaliyeti dışında verilebilecek tedbir
kararlarının belirli mahkemelerce verilebilmesi ve böylece ihtisaslaşma sağlanması amaçlanmıştır.

Kanun teklifi ile, mevcut durumda internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik
haklarının ihlâl edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşların öncelikle
içerik ve yer sağlayıcıya muhakkak başvurması ve bu başvuruların sulh ceza mahkemesine başvuru
sürecinde ispatı gerekliliğinden (elektronik ortamda gerçekleşen bildirimin, özellikle yurt dışı
muhataplara ulaşıp ulaşmadığı vb.) kaynaklanan sorunların ortadan kaldırılması amacıyla bir takım
düzenlemeler yapılmıştır.

Özel hayatının gizliliğini ihlal eden yayınlarla ilgili olarak “içeriğe erişimin engellenmesi”nin
mümkün hale getirilmesine, tedbir taleplerinin Başkanlık tarafından uygulanmak üzere derhal Birliğe
bildirileceğine, erişim sağlayıcıların tedbir talebini en geç dört saat içinde yerine getireceğine, tedbir
kararı talep eden gerçek ve tüzel kişi ile kurum ve kuruluşların erişimin engellenmesi talebini 24 saat
içinde sulh ceza hakiminin kararına sunacağına, hakim, internet ortamında yapılan yayın içeriği
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nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edilip edilmediğini değerlendirerek vereceği kararını en geç kırk
sekiz saat içinde açıklayacağına ve doğrudan Başkanlığa göndereceğine, aksi halde kararın kendiliğinden
yürürlükten kalkacağına, ayrıca özel hayatın gizliliğinin veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin
korunması sebeplerine bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde doğrudan Başkan veya
Başkanlığın ilişkili olduğu Bakanın emri üzerine erişim engellenmesi işleminin Başkanlık tarafından
gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.

Ortaya çıkan suçlar kapsamında yürütülen çalışmaların, internetin güvenli kullanımının sağlanması,
bilişim şuurunun geliştirilmesi, farkındalık oluşturma, bilinçlendirme çerçevesinde yapılabilmesi
hususundaki yasal dayanakların güçlendirilmesi; ulusal teknolojiler, iletişim alt yapıları ve bunlara ilişkin
sistem ve veri tabanları ile kamu ve özel sektör bilişim sistemleri, kritik altyapılar ve siber ortam
barındıran diğer sistemlerin, siber tehdit ve güvenlik olaylarına maruz kalmaları halinde, durum
tespitlerinin hızlı bir şekilde yapılması ve yaşanabilecek olayların olumsuz etkilerinin azaltılması veya
ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerin ivedilikle alınması konusunda Telekomünikasyon İletişim
Başkanlığının görevli ve yetkili kılınması; Başkanlığın görevlerinin ifası amacıyla araştırma, geliştirme
ve eğitim merkezleri kurabilmesi veya kurdurabilmesi amaçlanmıştır.

Yer sağlayıcıların kayıtlanma işlemleri için yetkilendirme yerine bildirimde bulunulmasının
yeterli hale getirilmesi amacıyla, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi
ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde
değişiklik öngören bir hüküm eklenmiştir.

Erişim Sağlayıcıları Birliğinin kuruluşunun Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde
tamamlanma, Birliğin mevcut İnternet servis sağlayıcıları ile erişim hizmeti veren işletmecilerin en
az dörtte birinin katılımıyla imzalanan Birlik tüzüğünün Kurum tarafından incelenerek uygun
bulunmasını müteakip faaliyete başlaması, Birliğin kurulmasını müteakip en geç bir ay içerisinde
halen üye olmayan internet servis sağlayıcıları ve erişim hizmeti veren işletmeciler üyeliklerini
tamamlamak zorunda oldukları ve bu sürede Birliğin kuruluşunu tamamlayamaması halinde, Birliğin
kurulmasını müteakip bir ay içerisinde üye olmayan internet servis sağlayıcılarına verilecek idari
para cezalarının belirlenmesine yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin artırılmasına yönelik olarak, Ar-Ge Merkezi kurulabilmesi
için gereken elli tam zamanlı Ar-Ge personel sayısını otuza kadar indirme veya sektörler itibarıyla
farklılaştırma konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi amacıyla düzenlemeler yapılmıştır.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca bilgi teknolojileri üzerinden sağlanan her türlü hizmet işlem ve
verinin ve bunların sunumunda yer alan sistemlerin güvenliğinin sağlanmasına ve gizliliğinin
korunmasına yönelik tedbirlerin alınması ve bilgi ve iletişim teknolojilerine ilişkin kritik altyapıların
işletiminde yer alan gerçek ve tüzel kişilerce uyulmasında usul ve esasların belirlenmesi hususunda
gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

Siber Güvenlik ve internet alan adları konularında Bakanlar Kurulu, Bakanlık ve/veya Siber
Güvenlik Kurulu tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna verilen görevlerin
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı veya diğer birimler marifetiyle yerine getirebileceğine açıklık
kazandırılması amaçlanmıştır.

Ulusal siber güvenliğin sağlanmasına yönelik olarak, siber güvenlik ilgili olarak kamu kurum ve
kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından alınacak önlemleri belirlemek, hazırlanan plan,
program, rapor, usul, esas ve standartları onaylamak ve bunların uygulanmasını ve koordinasyonunu
sağlamak için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanının başkanlığında Siber Güvenlik Kurulu
kurulması amaçlanmıştır.
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığının, Afet ve Acil Durum Yüksek
Kuruluna ilave edilmesi amaçlanmıştır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Afet ve Acil Durum
Koordinasyon Kuruluna ilave edilmesi amaçlanmıştır.

Hâlihazırda acil durumlar için başka kamu kurum ve kuruluşlarının telsiz haberleşme alt yapısını
kullanan Sağlık Bakanlığının kendi alt yapısını kurmasına imkân tanıyan bir düzenleme yapılmıştır.

Teklif ile, harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğretim çağındaki çocukları ile
haklarında korunma, bakım veya barınma kararı verilen çocukların ülkelerine ve dünyaya yararlı birer
vatandaş olmaları, kendilerini geliştirme ve eğitimlerinde imkân ve fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi için
Devletin tüm imkânlarından faydalanması amaçlanmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunun 17/2/2010 tarihli “Telekomünikasyon İletişim
Başkanlığının 2006-2007 ve 2008 yılları faaliyet ve işlemlerinin denetlenmesi” isimli raporunda da
tavsiye edildiği şekliyle; RTÜK, BDDK, TMSF, Kamu İhale Kurumu gibi birçok kurum personeli
açısından geçerli olan soruşturma usulünün, görev sebebiyle işlenen suçlar açısından Başkanlık
personeli hakkında da uygulanması öngörülmüştür.

Teklif ile, yurtdışından getirilen telefonlarının gerçeğe aykırı şekilde kayıt altına alınması ile
GSM aboneliklerinin kişinin bilgisi dışında yapılması ve bu şekilde kişinin bilgi ve rızası dışında
oluşturulan aboneliklerin bu özellikleri bilinerek kullanılmasının yasaklanması amaçlanmaktadır.

Tüketici mağduriyetinin giderilmesini teminen Kurum tarafından bir idari tedbir olarak haksızca
tahsil edilen tutarların iadesine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

5809 sayılı Kanunun 56 ncı maddesine aykırı fiillere verilecek cezalar yeniden düzenlenmiştir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi
amacıyla çeşitli düzenlemeler yapılmıştır.
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ADANA MİLLETVEKİLİ NECDET ÜNÜVAR VE SİVAS MİLLETVEKİLİ HİLMİ BİLGİN
İLE 4 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 21/9/1927 tarihli ve 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanununun
2 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “10 üye” ibaresi “on bir üye” şeklinde değiştirilmiş
ve fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“k) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca üst kademe yöneticileri arasından seçilecek bir üye,”
MADDE 2- 9/6/1932 ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa aşağıdaki madde eklenmiştir.
“EK MADDE 2- Türkiye Cumhuriyeti adına 16/11/2001 tarihinde Cape Town’da imzalanan ve

10/3/2011 tarihli ve 6192 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan “Taşınır Donanım Üzerindeki
Uluslararası Teminatlar Hakkında Sözleşme” ve “Taşınır Donanım Üzerindeki Uluslararası Teminatlar
Hakkında Sözleşmeye İlişkin Hava Aracı Donanımına Özgü Konulara Dair Protokol çerçevesinde
Uluslararası Sicilde tesis edilen güvence teminatları işbu Kanun’un 23. Maddesi’nin 1. Fıkrası
kapsamında İpotek addedilir.

Türkiye Cumhuriyeti adına 16/11/2001 tarihinde Cape Town’da imzalanan ve 10/3/2011 tarihli
ve 6192 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan “Taşınır Donanım Üzerindeki Uluslararası
Teminatlar Hakkında Sözleşme’nin” 8. Maddesi’nin 1. Fıkrası kapsamında haklarını kullanan
güvence lehtarı ve 10. Maddesi’nin (a) fıkrası kapsamında haklarını kullanan şartlı satıcı veya
kiralayan, herhangi bir yargı kararı aranmaksızın, hak sahibi olduğunu gösterir belgelerle, uçağın
bulunduğu yerin, borçlunun ikametgahının veya merkezinin bulunduğu İcra Müdürlüğüne başvurarak
tercih ettiği hakkın yerine getirilmesini talep edebilir.”

MADDE 3- 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “(ön ödemeli kart satışları dâhil)” ibaresi “(ön ödemeli hatlara
yüklemeler için yapılan satışlar dâhil)” şeklinde, aynı maddenin ikinci ve yedinci fıkraları ise
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan hizmetlerin birlikte veya birbiriyle
bağlantılı olarak verilmesi ile ön ödemeli hat kullanıcıları tarafından yapılan yüklemelerin farklı
oranlara tabi hizmetlerde kullanılması halinde, her hizmet tabi olduğu oran üzerinden vergilendirilir.”

“Birinci fıkradaki yüzde 25 ve yüzde 15 oranlarını ayrı ayrı veya birlikte yüzde 5’e, yüzde 5
oranını ise sıfıra kadar indirmeye ve bu oranları kanuni oranlarına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu,
vergiye ilişkin usul ve esasları belirlemeye, ön ödemeli hatlara yapılan yüklemelerin farklı oranlara
tabi hizmetlerde kullanılması halinde fazla tahsil edilen vergiyi kullanıcıya ödenmesi koşuluyla
mükellefe iade ettirmeye, verilmesi gereken beyannamelerin şekil, içerik ve eklerini belirlemeye
Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

MADDE 4- 12/8/1960 tarihli ve 57 sayılı Anadolu Ajansının Malları ve Personeli Hakkında
Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1- Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanununun 379 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki oran sınırlamasına tabi olmaksızın,
kendi paylarını, doğrudan veya dolaylı bir şekilde, ivazlı veya ivazsız olarak iktisap edebilir ya da
rehin olarak kabul edebilir. Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi tarafından kendi payları iktisap
edilirken, Türk Ticaret Kanununun 379 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki şart aranmaz. Anadolu
Ajansı Türk Anonim Şirketi sermaye artırımına katılabileceği gibi, Ajans yönetim kurulu sermaye
artırımı neticesinde kullanılmayan rüçhan haklarının Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketinin kendisi
tarafından kullanabileceğine de karar verebilir.
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Bu madde kapsamında Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi tarafından iktisap edilen paylar
üzerinde Hazinenin intifa hakkı vardır. Söz konusu intifa hakkı, Hazine Müsteşarlığı tarafından
kullanılır. İntifa hakkı, paylar Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi tarafından iktisap edildikçe iktisap
tarihinden itibaren bir ay içinde Şirket pay defterine işlenir ve tescil edilir.

Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi tarafından iktisap edilen paylar, genel kurul toplantı nisabının
hesaplanmasında ve kâr payı gibi hakların dağıtımında dikkate alınır. Şirketin herhangi bir nedenle sona
ermesi hâlinde söz konusu paylara ait mülkiyete bağlı haklar intifa hakkı sahibi olan Hazineye geçer.

Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi tarafından iktisap edilen payların halka arzı veya sair
yöntemlerle satışı, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun
çerçevesinde gerçekleştirilir.

Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi tarafından iktisap edilen veya rehin olarak alınan paylar
hakkında Türk Ticaret Kanununun 384 üncü ve 385 inci maddeleri uygulanmaz.

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri
Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname, 657 sayılı Kanun, 4/7/2001 tarihli ve
631 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu,
3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, 2/4/1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi
Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında
Kanun, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale
Sözleşmeleri Kanunu, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 5018 sayılı Kanun, 5/1/1961
tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ile bunların
ek ve değişikliklerine ilişkin hükümler Anadolu Ajansı Anonim Şirketinin doğrudan veya dolaylı olarak
pay sahipliği nedeniyle bunlara tabi hâle gelen bağlı ortaklıkları ve iştirakleri hakkında uygulanmaz.”

MADDE 5- 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanununun
4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin başına “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,” ibaresi
eklenmiştir.

MADDE 6- 132 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin başına “Aile ve
Sosyal Politikalar,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin
birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“14. 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanuna göre kurulan korumalı iş
yerlerinde istihdam edilen engelli çalışanlar için diğer kişi ve kurumlarca karşılanan tutar dâhil yapılan
ücret ödemelerinin yıllık brüt tutarının yüzde 100’ü oranında korumalı iş yeri indirimi (İndirim, her
bir engelli çalışan için azami beş yıl süre ile uygulanır ve yıllık olarak indirilecek tutar, her bir engelli
çalışan için asgari ücretin yıllık brüt tutarının yüzde 150’sini aşamaz.). Bu bentte yer alan oranı,
engellilik derecelerine göre yüzde 150’ye kadar artırmaya veya tekrar kanuni oranına indirmeye
Bakanlar Kurulu; bendin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görüşünü alarak Maliye Bakanlığı yetkilidir.”
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MADDE 8- 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin
birinci fıkrasının (6) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6. Vergi güvenliğini sağlamak amacıyla niteliklerini belirleyip onayladığı elektrikli, elektronik,
manyetik ve benzeri cihazlar ve sistemleri kullandırmaya, bu cihaz ve sistemler vasıtasıyla bandrol,
pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretlerin kullanılmasına ilişkin
zorunluluk getirmeye, mükelleflere bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel
etiket ve işaretlerin verilmesinde, mükelleflerin Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine vadesi
geçmiş borcu bulunmadığına ilişkin belge arama zorunluluğu getirmeye, bu zorunluluk kapsamına
girecek amme alacaklarını tür ve tutar itibarıyla tespit etmeye ve hangi hallerde bu zorunluluğun
aranılmayacağına, bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretlerin
basımı, dağıtımı ile sistemin kurulması ve işletilmesi hizmetlerinin, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi olmaksızın, süresi 5 yılı geçmemek üzere ve
4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (5 inci maddesinin beşinci fıkrası hariç) hükümleri
çerçevesinde; yetkilendirilecek gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilmesine, bu
hizmetlerde ve yetkilendirilecek gerçek veya tüzel kişilerde bulunması gereken özellikleri,
yetkilendirilecek gerçek veya tüzel kişilerin faaliyetlerinin yönlendirilmesi, izlenmesi, denetlenmesi,
yetkilendirmenin sonlandırılması ve bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye,”

MADDE 9- 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (1) sayılı Tarifenin “III-Karar
ve İlam Harcı” başlıklı bölümünün birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu”
ibaresinden önce gelmek üzere “Tahkim yargılamasında bu bende göre hesaplanan harç yüzde elli
oranında uygulanır.” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesine
beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“İlgili mevzuatı uyarınca verilecek rapora göre kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı
bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların engellilik durumundan
kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için özellikli ve ayrık düzenlemeler yapılır.”

MADDE 11- 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasında yer alan “cinsiyet” ibaresinden sonra gelmek üzere “, engellilik” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 12- 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Öğrenci yurtları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, korumalı
iş yerleri” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 13- 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 3 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (f) bendinin (6), (9), (12) ,(13) ve (14) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“6. “Çocuk Destek Merkezleri”; Suça sürüklenmesi, suç mağduru olması veya sokakta sosyal
tehlikelerle karşı karşıya kalması sebebiyle haklarında bakım tedbiri veya korunma kararı verilen
çocuklardan psiko-sosyal desteğe ihtiyaç duyduğu tespit edilenlerin, bu ihtiyaçları giderilinceye kadar
geçici süre ile bakım ve korunmalarının sağlandığı, bu süre içerisinde aile, yakın çevre ve toplum
ilişkilerinin düzenlenmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğü; çocukların mağduriyet, suça
sürüklenme, yaş ve cinsiyet durumuna göre ayrı ayrı yapılandırılan veya ihtisaslaştırılan yatılı sosyal
hizmet kuruluşlarını,”
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“9. “Aktif Yaşam Merkezi”; Engelli bireylerin, yaşam kalitesinin artırılması ve sosyal hayata
aktif katılımlarına katkı sağlanması amacıyla, engelli bireyler ile ailelerine rehberlik ve destek hizmeti
ile evde gündüz bakım hizmeti sunan gündüzlü sosyal hizmet kuruluşlarını,”

“12. “Çocuk Evleri Sitesi”; Korunma ihtiyacı olan çocukların bakımlarının sağlandığı aynı
yerleşkede bulunan birden fazla ev tipi sosyal hizmet biriminden oluşan kuruluşu,”

“13. ‘Ev Tipi Sosyal Hizmet Birimleri’; Çocuk, kadın, engelli ve yaşlılar ile bakım veya barınma
ihtiyacı olan kişilere hizmet verilen mesken niteliğindeki yatılı sosyal hizmet birimlerini,”

“14. “Ev Tipi Sosyal Hizmet Birimleri Koordinasyon Merkezi”; il müdürlüğü bünyesinde
oluşturulan ev tipi sosyal hizmet birimlerinin bağlı olduğu merkezi,”

MADDE 14- 2828 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Ev tipi sosyal hizmet birimleri, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrası hükmü kapsamındadır.”

MADDE 15- 2828 sayılı Kanunun mülga 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“MADDE 19- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, bu Kanunda öngörülen temel ve sürekli
görevlere bağlı olarak ortaya çıkan üretim ve hizmet faaliyetlerini sürdürebilmek için gerekli yerde
ve sayıda döner sermaye işletmesi kurmak amacıyla kendi kaynaklarından karşılanmak üzere beş
milyon (5.000.000,00) Türk Lirası sermaye tahsis edilmiştir.

Tahsis edilen döner sermaye tutarını artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Döner sermaye, ayni yardımlar, döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek kârlar, bağış ve
yardımlardan oluşur. Bağış ve yardımlar tahsis olunan sermaye ile sınırlı olmaksızın tahsis olunan
sermaye tutarına eklenir.

Döner sermaye faaliyetlerinden elde edilen kârlar, ödenmiş sermaye tutarı tahsis edilen sermaye
tutarına ulaşıncaya kadar sermayeye mahsup edilir. Ödenmiş sermaye tutarı tahsis edilen sermaye
tutarına ulaştıktan sonra, yılsonu kârı genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere nisan ayının sonuna
kadar ilgili muhasebe birimi hesabına yatırılır.

Döner sermaye işletmesinin gelirleri; bu maddenin birinci fıkrasında sayılan gelir getirici
faaliyetlerden elde edilen gelirlerden oluşur.

İşletmenin giderleri; bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen iş ve faaliyetlerin gerektirdiği
harcamalar ile döner sermaye işletmelerinde istihdam edilen personele genel hükümlere göre
yapılacak ödemelerden oluşur.

İşletme faaliyetleri, ihtiyaca göre kurulacak işletmelerce yerine getirilir. İşletmeler, Bakanın
onayıyla kurulur. Her bir işletmeye tahsis edilecek sermaye tutarını belirlemeye ve işletmeler arasında
karşılıklı veya karşılıksız kaynak aktarımına Bakan yetkilidir.

İşletmelerden gerekli görülenlerin birleştirilmesine, devredilmesine ve tasfiye edilmesine Döner
Sermaye Merkez Müdürlüğünün teklifi üzerine Bakan yetkilidir.

Döner Sermaye Merkez Müdürlüğünün görevleri ve çalışmaları ile işletmelerin yönetimi,
faaliyet alanları, işleyişi, sermaye kaynakları, her türlü idari ve mali işlemlerine ilişkin usul ve esaslar,
Maliye Bakanlığının görüşü alınarak çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”
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MADDE 16- 2828 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yetkili ve
görevli mahkemece” ibaresi “3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununa göre yetkili
ve görevli mahkemece” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Sosyal hizmet kuruluşlarının kendisine teslim edilen çocuk hakkında yapacağı inceleme
sonucunda hazırlayacağı raporda, 5395 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca çocuğun derhâl
korunma altına alınmasını gerektiren bir durum olmadığı ve ailesine teslim edilmesinde herhangi bir
sakınca bulunmadığı kanaatine varması hâlinde mülki idare amirinin onayı ile çocuk ailesine teslim
edilebilir.”

MADDE 17- 2828 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ve ikinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Koruyucu aileye, korunmaya ihtiyacı olan çocuğun bakımı ve yetiştirilmesine karşılık olarak ikinci
fıkra kapsamında ödeme yapılabileceği gibi koruyucu aile bu işi gönüllü olarak da üstlenebilir.”

“Koruyucu aile hizmeti kapsamında aile yanına yerleştirilen çocukların bakım, eğitim, kurs,
okul, yemek ve taşıma servisi, harçlık ve benzeri ihtiyaçları esas alınarak koruyucu ailelere, bu
giderlerin tamamına karşılık toplu bir ödeme yapılmasına veya her bir gider türü için ayrı ayrı
yapılacak ödemelerin kapsamına, ödeme tutarlarına, yapılacak ödemelerin usul ve esası ile koruyucu
ailelerin seçimine, çocukla ilgili sorumluluklarına ve hizmetin işleyişine ilişkin usul ve esaslar, Maliye
Bakanlığının uygun görüşü üzerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından çıkarılan
yönetmelikle belirlenir ve bu kapsamda verilecek ödemelerden hiçbir kesinti yapılmaz.”

MADDE 18- 2828 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Özel sosyal hizmet kuruluşlarının kapasitelerinin yüzde 3’ü, Aile ve Sosyal Politikalar

Bakanlığınca tespit edilecek kişilerin ücretsiz yararlanması için ayrılır.”
MADDE 19- 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“EK MADDE 1- Bu Kanun veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu

uyarınca haklarında korunma veya bakım tedbir kararı alınmış olup fasılalı olarak geçen yararlanma
süreleri dâhil iki yıldan az olmamak üzere Bakanlığın sosyal hizmet modellerinden yararlanan
çocuklardan reşit olduğu tarih itibarıyla bu hizmetlerden yararlanmaya devam edenlerin işe
yerleştirilmeleri aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde yapılır;

a) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından hangi statüde olursa olsun serbest kadro ve pozisyonları
toplamının binde biri bu madde kapsamında istihdam edilecekler için ayrılır ve her yıl belirtilen
oranda kişi istihdam edilir. Serbest kadro ve pozisyon toplamının binden az olması hâlinde dahi kamu
kurum ve kuruluşlarında en az bir hak sahibi istihdam edilir.

b) Bu hükümden yararlanmak isteyenler, 18 yaşını doldurdukları ve korunma veya bakım tedbir
kararının sona erdiği tarihten itibaren iki yıl içinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına başvururlar.
İşe yerleştirmede öncelik, sırasıyla lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunlarına verilir.

Bu madde ile sağlanan istihdam hakkından sadece bir kez yararlanılabilir. Kamu kurum ve
kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonlara her ne surette olursa olsun yerleştirilenler bu maddede verilen
hakkı kullanmış sayılır.

c) Bu maddede belirtilen istihdam hakkından yararlanacak kişilerin yerleştirilmesinde, Devlet
memurluğuna alınacaklar için yapılacak merkezi sınav sonuçlarının kullanılması esastır. İhtiyaç
duyulması hâlinde bu madde kapsamına giren hak sahiplerinin yerleştirilmesinde esas alınmak üzere
ayrı bir merkezi sınav yaptırılabilir. Ancak öğrenim durumu itibarıyla yapılacak merkezi sınava
giremeyeceklerin yerleştirilmelerinde kura usulü uygulanır.
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ç) Yerleştirme yapılacak kadro sayısı 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kurumların
serbest memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonları ve işçi kadro sayısının toplamının binde
biridir. Toplam kadro ve pozisyon sayısının belirlenmesinde yerleştirme yapılacak yılın başındaki veriler
esas alınır. Devlet Personel Başkanlığınca bu madde kapsamında hak sahiplerinin istihdam edileceği
toplam kadro sayıları her kurum için tespit edilerek yerleştirme yapılacak yılın şubat ayı sonuna kadar
kurumlara bildirilir. Kurumlar, bildirilen bu kadroları merkez ve taşra teşkilatları itibarıyla dağıtımını
yaparak nisan ayı sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirir. Bu madde kapsamına girenlerin
yerleştirilmeleri; ortaöğrenim ve daha üst öğrenim mezunları için memur unvanlı kadrolara, diğer
öğrenim mezunları için ise yardımcı hizmetler sınıfında yer alan kadrolara Devlet Personel Başkanlığınca
yapılır veya yaptırılır. Kurumlarca teşkilat bazında yapılacak dağıtımın bildirilmemesi hâlinde Devlet
Personel Başkanlığınca belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde re’sen yerleştirme yapılır.

190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan kurumlar da bu madde kapsamında
istihdamla yükümlü oldukları kadro ve pozisyonları Devlet Personel Başkanlığına bildirmek zorundadır.
Ancak, bu kurumlara yapılacak yerleştirmelerde ilgili kurumların talep ettikleri kadro ve statüler esas
alınır.

Bu madde kapsamında yapılacak yerleştirmelerde; yerleştirilen kişinin atama onayının alınması
ile birlikte diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın teklif
yapılan kamu kurum ve kuruluşlarına kadrolar ihdas, tahsis ve vize edilmiş ve ilgili kurumun 190
sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki ilgili cetvel ve bölümlerine eklenmiş sayılır. Bu şekilde ihdas
edilen kadrolar herhangi bir şekilde boşalması hâlinde başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal
edilmiş sayılır.

Yerleştirilen hak sahiplerine ilişkin bilgiler göreve başlama tarihinden itibaren en geç bir ay
içinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

d) Kamu kurum ve kuruluşları, bu maddede belirtilen haktan yararlanarak yerleştirilen ancak
herhangi bir nedenle işten ayrılan personele ilişkin belirlenecek bilgileri işten ayrılmayı takip eden
bir ay içinde, halen çalışmakta olanların bilgilerini ise yönetmelikte belirlenecek zamanda Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığına bildirir.

Birinci fıkra kapsamına giren kişilerin özel sektörde çalıştırılmaları hâlinde, 31/5/2006 tarihli ve
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesine göre ödenmesi
gereken ve aynı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden
hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi, kısa vadeli sigorta kolları primi ve genel sağlık
sigortası primi, sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı
İşsizlik Sigortası Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre ödenmesi gereken işsizlik
sigortası primi, sigortalı ve işveren hissesinin tamamı sigortalının işe giriş tarihinden itibaren beş yıl
süre ile Hazine tarafından karşılanır. Bu fıkra kapsamında sağlanan prim teşvikinden işverenler
yararlanır ve Hazine tarafından işverene sağlanan sigortalı primi hissesi teşviki tutarının sigortalıya
ödenmesi işverenden talep edilemez.

İşe yerleştirme yükümlülüğünün takip ve denetimi, yerleştirme yapılacak kadro ve pozisyonların
belirlenmesi, yerleştirme ve kuraya ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığının olumlu görüşü üzerine Devlet Personel Başkanlığı tarafından bu Kanunun yayımını
takip eden üç ay içinde yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.”
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MADDE 20- 2828 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“EK MADDE 7- Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle,

hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden
daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, resmî veya özel bakım merkezlerinde bakım hizmeti
ya da sosyal yardım yapılmak suretiyle evde bakımına destek verilmesi sağlanır. Hanede birden fazla
bakıma ihtiyacı olan engelli bulunması hâlinde, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir
tutarının hesaplanmasında birinci bakıma ihtiyacı olan engelliden sonraki her bakıma ihtiyacı olan
engelli iki kişi sayılır.

Bakıma ihtiyacı olan engellilere özel bakım merkezlerinde sunulacak bakım hizmetinin karşılığı
olarak belirlenecek kişi başına aylık bakım ücreti tutarı, (20.000) gösterge rakamı ile memur aylık
katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutardan fazla olamaz. Bakıma ihtiyacı olan engellinin evde
bakımına destek için ise, (9.500) gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu
bulunacak tutar kadar aylık sosyal yardım yapılır.

Bakıma ihtiyacı olan engellilere sunulacak bakım hizmet modeline ve kapsamına, bakım
hizmetinden yararlanabileceklerin başvuru şekline, bu hizmetleri verecek olan gerçek ve tüzel kişiler
tarafından açılacak kuruluşlara açılış izni verilmesine, çalışmasına, denetimine, ücretlendirilmesine,
idari para cezalarının ve kapatılma işlemlerinin uygulanmasına, özel bakım merkezlerine bakım
hizmeti karşılığı yapılacak ödemelere ve bakım hizmeti veren resmî kurumlara yapılacak yardımlara
ilişkin usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığınca müştereken çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

Bakıma ihtiyacı olan engellilerin evde bakımına destek için yapılacak sosyal yardımlara ilişkin
iş ve işlemler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca
gerçekleştirilir. Bakıma ihtiyacı olan engellilerin evde bakımına destek için yapılacak sosyal yardımın
başvuru şekline, değerlendirilmesine, ödenmesine ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar, Sağlık
Bakanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca müştereken
çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

Birinci fıkra kapsamındaki bakıma ihtiyacı olan engellilere sunulacak bakım hizmetinin karşılığı
olarak özel bakım merkezlerine ödenecek bakım ücreti, evde bakımına destek için yapılacak sosyal
yardım ile bakım hizmeti veren resmî kurumlara yapılacak yardımlar Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı bütçesinden karşılanır.

Bakıma ihtiyacı olan engellilere, ücretleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesinden
karşılanmak suretiyle sağlanacak bakım hizmetleri, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
hükümlerine tabi olmaksızın temin edilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye
Bakanlığının görüşü alınarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

Birinci fıkra ile belirlenen hane halkı gelir ölçütünü aşan gelir değişikliğinin tespiti hâlinde bu
madde kapsamında yapılan ödemeler durdurulur ve değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren
yasal faizi ile birlikte genel hükümlere göre takip ve tahsil edilir.”

MADDE 21- 2828 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 9- Haklarında korunma, bakım veya barınma tedbiri kararı alınarak Aile ve Sosyal

Politikalar Bakanlığına ait sosyal hizmet kuruluşlarına yerleştirilmiş olan çocukların, yüksek yararları
gözetilmek kaydıyla, eğitimleri ile hayat veya beden bütünlüklerinin korunması açısından zorunlu
olan hâllerde, veli veya vasiye ait yetkiler çocuğun bulunduğu yer sosyal hizmet kuruluşunun
belirlenecek yetkilisi veya sorumlusu tarafından kullanılır. Yapılan iş ve işlemler hakkında veli veya
vasiye derhal bilgi verilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Adalet Bakanlığının
görüşü alınarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.”
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MADDE 22- 2828 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 10- 65 yaşını doldurmuş ve her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı

esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık
net tutarının üçte birinden az olan Türk vatandaşlarına 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin tabi olduğu usule göre hizmet alımıyla bakım hizmeti
verilebilir.”

MADDE 23- 2828 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 11- Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa

olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu
olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar hariç olmak kaydıyla, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığının sosyal hizmet kuruluşları ile Darülaceze Müessesinde ücretsiz bakılmaya veya bakım
ücreti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ödenerek özel sosyal hizmet kuruluşlarında
bakımının sağlanmasına ya da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yardım yapılmak suretiyle
desteklenen resmi sosyal hizmet kuruluşlarında verilen bakım hizmetinden yararlanıp da Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığının sosyal hizmet kuruluşlarınca verilen bakım hizmetinden ücretsiz
yararlanmaya ilişkin koşulları haiz olan yaşlılar ile engelli bireylere; her yıl merkezi yönetim bütçe
kanunu ile belirlenecek miktar üzerinden hiçbir kesinti yapılmaksızın aylık net harçlık verilir. Bu
maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Maliye
Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle tespit olunur.”

MADDE 24- 2828 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 13 - Bu Kanunun ek 11 inci maddesi uyarınca 2014 yılı içinde ödenecek

aylık net harçlık tutarları (1620) gösterge rakamının ilgili ay itibarıyla geçerli olan memur aylık
katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
ile Maliye Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir.”

MADDE 25- 2828 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 14- Bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinden

tanımlanan çocuk destek merkezi, aktif yaşam merkezi, çocuk evleri sitesi, ev tipi sosyal hizmet
birimi ile ev tipi sosyal hizmet birimleri koordinasyon merkezine ilişkin yönetmelikler altı ay içinde
çıkarılır. Anılan yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanuna aykırı
olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.”

MADDE 26- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 4 üncü maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Görevli kurullar ve kuruluşlar:
Madde 4- Karayolu trafik güvenliği konusunda ulusal hedef ve stratejileri tespit etmek, uygulatmak

ve koordinasyonu sağlamak amacıyla aşağıdaki kurullar oluşturulmuştur.
a) Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu;
Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu Başbakanın veya görevlendireceği Başbakan Yardımcısının

başkanlığında, Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar, Çevre ve Şehircilik, İçişleri, Kalkınma, Maliye,
Milli Eğitim, Orman ve Su İşleri, Sağlık, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanları ile Jandarma
Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü ve Karayolları Genel Müdüründen oluşur. Gereği hâlinde
diğer bakanlar da kurula çağrılabilir. Karayolu Güvenliği Kurulu Başkanı gerektiğinde kurula bilgi
sunmak üzere toplantıda hazır bulunur.
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Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu, Trafik Hizmetleri Başkanlığı koordinesinde hazırlanarak
Karayolu Güvenliği Kurulunca uygun görülen önerileri değerlendirerek karara bağlar ve kararlarının
yaşama geçirilmesi için gerekli koordinasyon önlemlerini belirler.

Kararların gerçekleştirilmesinden ve koordinasyonundan sorumlu bakanlık ve kurumlar
öngörülen sürede gerekli tüm işlemleri yürütmek zorundadırlar.

Kurul yılda bir defa olağan, Başbakanın gerek görmesi hâlinde de olağanüstü gündemle toplanır.
Kurulun sekretarya görevi Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülür.
b) Karayolu Güvenliği Kurulu;
Karayolu Güvenliği Kurulu; Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanının

başkanlığında, Karayolu Güvenliği Yüksek Kuruluna katılan bakanlık ve kamu kurumlarının en az
daire başkanı seviyesinde görevlileri ile Trafik Hizmetleri Başkanlığına bağlı merkez birimlerinin en
üst yöneticileri ve bu üye sayısını geçmemek üzere karayolu güvenliği alanında çalışma yürüten ve
İçişleri Bakanlığınca davet edilen üniversiteler ile kamu kurumu, meslek kuruluşları, federasyonlar,
vakıf ve dernek temsilcilerinden oluşur. İhtiyaç duyulan konularda bilgilerine başvurmak üzere diğer
kurum ve kuruluşlardan temsilci veya konusunda uzman personel çağrılabilir.

Kurul üç ayda bir olağan olarak toplanır, başkanın daveti üzerine olağanüstü gündemle de toplanabilir.
Kurul katılması gereken üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar verir.
Kurulun sekretarya görevi ilgili daire başkanlığınca yürütülür. 
Kurulun görev ve yetkileri şunlardır;
1. Trafikle ilgili kuruluşlar arasında koordinasyon sağlanmasına ilişkin önerilerde bulunmak,
2. Trafik kazalarının azaltılmasına ilişkin önerilerde bulunmak,
3. Uygulamada görülen aksaklıkları tespit etmek,
4. Kendi görev alanına giren konularla ilgili yasal düzenlemeden kaynaklanan eksiklikleri belirlemek,
5. Karayolu Güvenliği Yüksek Kuruluna gündem hazırlamak ve bu kurulda alınan kararların

gerçekleşmesini takip etmek, sonuçları hakkında kurula bilgi vermek,
Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu ve Karayolu Güvenliği Kurulunun çalışmasına ilişkin usul

ve esaslar, Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”
MADDE 27- Ekli (1) ve (2) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli

ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname eki (I) sayılı cetvelin
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bölümüne eklenmiştir.

Bu madde ile taşra teşkilatına ihdas edilen sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi,
sosyolog ve öğretmen kadrolarına yapılacak atamalarda merkezi yönetim bütçe kanunlarında yer
alan kısıtlamalara tabi tutulmadan kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak sınavlar
hakkında genel yönetmelik kapsamında atama yapılır.

MADDE 28- 8/6/1984 tarihli ve 231 sayılı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesinin birinci
fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Bu madde kapsamında Genel Müdürlük tarafından Anadolu Ajansına yapılan ödemeler, Hazinenin
ve/veya Anadolu Ajansının, Ajanstaki sermayeye iştirak taahhütleri bulunması hâlinde, öncelikle bu
taahhütler için kullanılır.”
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MADDE 29- 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci
maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki
bent eklenmiştir.

“g) Külçe altın, külçe gümüş teslimleri ile 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Türk Parası
Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararda tanımlanan kıymetli taşlar ve kıymetli madenlerin
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre Türkiye’de kurulu borsalarda işlem görmek üzere ithali,
borsaya teslimi ve borsada el değiştirmesi (borsadan çekecek olanlara teslimi hariç), döviz, para,
damga pulu, değerli kâğıtlar, hisse senedi, tahvil, varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira
sertifikaları, Türkiye’de kurulu borsalarda işlem gören sermaye piyasası araçları ile metal, plastik,
lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimi”

“z) 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5/B maddesi kapsamındaki
araştırma ve geliştirme, yenilik ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan patentli veya faydalı
model belgeli buluşa ilişkin gayri maddi hakların kiralanması, devri veya satışı (Bu kapsamda
vergiden istisna edilen işlemler bakımından bu Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendi hükmü uygulanmaz.).”

MADDE 30- 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik
Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) Her türlü döner sermaye ücretlerinden,”
MADDE 31- 3294 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 3- Vakıflar tarafından; ilgisine göre Milli Eğitim Bakanlığı veya ilgili kamu

idaresinin görüşü alınarak, vakıf gelirleri veya Fon kaynakları kullanılarak yurt veya pansiyon
yapılabilir. Maliye Bakanlığınca yurt veya pansiyon yapılmak amacıyla ilgili kamu idarelerine tahsis
edilen Hazineye ait taşınmazların üzerinde de adına tahsis yapılan kamu idaresinin talebi üzerine, aynı
şekilde yurt veya pansiyon yapılabilir. Bu taşınmazların üzerinde inşa edilen ve kullanıma hazır hale
getirilen her türlü bina, yapı ve tesisler hiçbir işleme gerek kalmaksızın Hazineye intikal eder ve
adına tahsis yapılan kamu idarelerince kullanılmaya devam olunur.”

MADDE 32- 3294 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 4- Vakıflar tarafından, arsası bağışlanan veya bağışla alınan ve bu arsalar

üzerindeki bina, yapı ve tesislerin tamamı bağışlanan veya bağışla yapılanlar hariç olmak üzere, vakıf
gelirleri veya Fon kaynakları kullanılarak alınan ve üzerinde yurt veya pansiyon olarak kullanılmak
üzere inşa edilen ve kullanıma hazır hale getirilen her türlü bina, yapı ve tesisler bulunan taşınmazlar
ihtiyacı olan kamu idarelerine yapılış amacında kullanılmak amacıyla tahsis edilmek üzere bedelsiz
olarak Hazineye devredilir. Arsası bağışlanan veya bağışla alınan ve bu arsalar üzerindeki bina, yapı
ve tesislerin tamamı bağışlanan veya bağışla yapılanların kullanım veya işletme hakkı ise, ilgisine
göre Milli Eğitim Bakanlığına veya ilgili kamu idaresine devredilir.”

MADDE 33- 3294 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 2- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Vakıflar tarafından, Fon

kaynakları kullanılarak Hazineye ait taşınmazların üzerinde yurt veya pansiyon olarak kullanılmak
üzere inşa edilen ve kullanıma hazır hale getirilen her türlü bina, yapı ve tesisler hiçbir işleme gerek
kalmaksızın Hazineye intikal eder. Bu taşınmazlar ve üzerindeki bina, yapı ve tesisler, ihtiyacı olan
kamu idarelerinin talebi üzerine, yapılış amacı, kullanım durumu ve ihtiyaçlar da dikkate alınarak
Maliye Bakanlığınca ilgili kamu idarelerine tahsis edilebilir. Ancak, bunlardan Vakıflar tarafından
sözleşme veya protokol yapılmak suretiyle üçüncü kişilerin kullanımına bırakılanlar, sözleşme veya
protokolde belirtilen koşullarla, süresi sonuna kadar bu kişiler tarafından kullanılmaya devam
olunabilir. Kullanım süresi sonunda bunlar hakkında da bu madde hükümlerine göre işlem yapılır.”
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MADDE 34- 3294 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 3- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla elektronik sorgulama dâhil

veri paylaşımı işlemleri nedeniyle tahakkuk eden döner sermaye ücretleri terkin edilir.”
MADDE 35- 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa aşağıdaki ek

madde eklenmiştir.
“EK MADDE 11- Ülkemizde tedavi talebinde bulunan ve bu talepleri Dışişleri Bakanlığı ile

Sağlık Bakanlığı tarafından uygun görülen yabancı uyruklu hastaların; 31/5/2006 tarihli ve 5510
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(b), (c), (d) ve (f) bentleri kapsamında karşılanması mümkün olan giderleri ile gerektiğinde hastaların
kendileri ve refakatçilerinin her bir kişi için günlük olarak 1300 gösterge rakamının memur aylık
katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutara kadar olan konaklama giderleri, Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu bütçesine bu amaçla konulacak ödenek tutarının aşılmaması ve tedavinin Sağlık
Bakanlığına bağlı sağlık kurumları ile Devlete ait üniversite hastanelerinde yapılmış olması kaydıyla,
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından karşılanır.”

MADDE 36- 28/5/1988 tarihli ve 3465 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların
Erişme Kontrollü Karayolu (Otoyol) Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi ile Görevlendirilmesi Hakkında
Kanuna 5 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“MADDE 5/A- Bu Kanun kapsamında yapılacak görevlendirmelerde ihale aşamasında 4/1/2002
tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ceza ve yasaklama hükümleri, sözleşmenin uygulanması
aşamasında 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun ceza, yasaklama ve
sözleşmenin feshi hükümleri uygulanır. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 37- 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinde
geçen “İçişleri Bakanlığınca” ibareleri “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca” şeklinde; son fıkrasında
yer alan “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı” ibaresi “İçişleri Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 38- 27/10/1999 tarihli ve 4457 sayılı Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan ‘üçer;’ ibaresinden
sonra gelmek üzere ‘Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,’ ibaresi eklenmiş ve fıkrada yer alan
‘doksan’ ibaresi ‘doksan iki’ olarak değiştirilmiştir.

MADDE 39- 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Birden fazla idarenin ortak ihtiyaçları için ihale yapılması
EK MADDE 8- Birden fazla idarenin ortak ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik mal ve hizmet

alımları ile bakım ve onarım işlerine ilişkin, bu Kanunda yer alan ihale usulleri uygulanarak tek bir
ihale yapılabilir.

Birinci fıkra kapsamındaki işler için idareler, düzenlenecek bir protokol ile kendi aralarından bir
idareyi, kesin teminatın alınması ve sözleşmenin imzalanması hariç olmak üzere diğer ihale
işlemlerini bu idareler adına gerçekleştirmek üzere görevlendirir.

Protokole taraf olan her bir idare ile ihalenin üzerine bırakılmasına karar verilen istekli/istekliler
arasında ayrı ayrı sözleşme imzalanır.

Protokole taraf diğer idarelerin ihalelerinde bu Kanunun 10 uncu ve 11 inci maddelerine göre
ihale dışı bırakılacak ve ihaleye katılamayacak olanlar ile 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince
ihaleye iştirak ettirilmeyecek olanlar, görevlendirilen idarenin yapacağı ihaleye de katılamaz.

Bu madde kapsamındaki ihale işlemlerinde görev alanlar, yürüttükleri işlemlerle sınırlı olmak
kaydıyla işlemlerin mevzuata uygunluğundan sorumludur.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller Kurum tarafından belirlenir.”
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MADDE 40- 4734 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 17- Bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde kamu ihale

uzmanlığına, kamu kurum ve kuruluşlarında 53 üncü maddenin (h) fıkrasında sayılan yükseköğretim
kurumlarını bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve meslek içi eğitim sonrasında yapılan
yeterlik sınavı sonucunda başarılı olarak atanmış personelden kamu ihale mevzuatı ile ilgili inceleme,
denetleme, uygulama veya danışma konularında görevi bulunanlar ile mühendislik veya mimarlık
fakültelerinde lisans eğitimini tamamladıktan sonra en az dört yıl kamu kurum ve kuruluşlarında
kendi görev alanıyla ilgili konularda çalışmış olanlar arasından, kurumlarının muvafakati alınmak ve
meslek personeli kadro sayısının yüzde beşini geçmemek kaydıyla, 53 üncü maddenin (i) fıkrasının
son paragrafındaki diğer esaslar çerçevesinde Başkanlıkça görevlendirme yapılabilir. Görevlendirme
işlemi herhangi bir süreye bağlı olmaksızın Başkanlıkça her zaman sonlandırılabilir. Bu şekilde
görevlendirilenler bir defaya mahsus olmak üzere, meslek personeli sınavına giriş için aranan öğrenim
şartını taşımak ve sınava alındığı tarihte kırk yaşını doldurmamış olmak kaydıyla, Kurum tarafından
yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde kamu ihale uzmanı kadrosuna, başkaca bir izin ve işleme
gerek kalmaksızın atanabilir. Kurumda görevlendirme, kurum kadrolarına atanmada kazanılmış hak
veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.”

MADDE 41- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin
ikinci fıkrasının (d) bendinin sonuna “bu listedeki mallardan Borsa İstanbul Anonim Şirketi Elmas
ve Kıymetli Taş Piyasasında işlem görecekler için bu sınırlar dâhilinde farklı oranlar belirlemeye,”
ibaresi eklenmiştir.

MADDE 42- 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5/A maddesinden
sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Sınai mülkiyet haklarında istisna
MADDE 5/B- (1) Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile

yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşların;
a) Kiralanması neticesinde elde edilen kazanç ve iratların,
b) Devri veya satışı neticesinde elde edilen kazançların,
c) Türkiye’de seri üretime tabi tutularak pazarlanmaları halinde elde edilen kazançların,
ç) Türkiye’de gerçekleştirilen üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satışından

elde edilen kazançların patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmının,
yüzde 50’si kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu istisna, buluşa yönelik hakların ihlal edilmesi

neticesinde elde edilen gelirler ile buluş nedeniyle alınan sigorta veya diğer tazminatlar için de uygulanır.
(2) İstisnanın uygulanabilmesi için;
a) İstisna uygulamasına konu buluşun, 24/6/1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının

Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında patent veya faydalı model belgesi
verilerek koruma altına alınan buluşlar arasında yer alması ve buluşa ilişkin incelemeli sistem ile
patent veya araştırma raporu sonucunda faydalı model belgesi alınması,

b) İstisna uygulamasından yararlanabilecek kişilerin, 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
2 nci maddesinde belirtilen nitelikleri taşıması ve bu kişilerin patentli veya faydalı model belgeli
buluşu geliştirme yetkisini haiz bulunması şartıyla, patent veya faydalı model belgesinin sahibi ya da
patent veya faydalı model belgesi üzerinde tekel niteliğinde özel bir ruhsata sahip olması,

c) İstisnadan yararlanılacak ilk yıl, buluşun oluşturacağı katma değer dikkate alınarak devir veya
satış halindeki değerinin tespitine yönelik değerleme raporu düzenlenmesi,

gerekmektedir.
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(3) İstisna uygulamasına patent veya faydalı model belgesinin verildiği tarihten itibaren başlanır
ve ilgili patent veya faydalı model belgesi için sağlanan koruma süresi aşılmamak kaydıyla bu istisnadan
yararlanılabilir. Her bir mükellef tarafından yararlanılabilecek istisna tutarı; değerleme raporunda
belirtilen bedelin yüzde 50’sini, bu madde kapsamında yararlanılabilecek toplam istisna tutarı ise
değerleme raporunda belirtilen bedelin yüzde 100’ünü aşamaz. Buluşun üretim sürecinde kullanılması
sonucu üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazançların, patentli veya faydalı model belgeli buluşa
atfedilen kısmı, ayrıştırılmak suretiyle transfer fiyatlandırması esaslarına göre tespit edilir.

(4) Bu madde gelir vergisi mükellefleri hakkında da uygulanır.
(5) İstisna uygulamasının kesinti suretiyle alınan vergilere şümulü yoktur. Ancak, bu madde

kapsamında istisnadan yararlanılan serbest meslek kazançları ile gayrimenkul sermaye iratları
üzerinden yapılacak vergi kesintisi yüzde 50 oranında indirimli uygulanır. Kazanç ve iradı kesinti
yoluyla vergilenen ve beyanname vermesi gerekmeyen mükellefler için indirimli vergi kesintisi en
fazla 5 yıl süre ile uygulanır.

(6) Bu madde kapsamında istisna uygulamasından yararlanan mükellefler, 26/6/2001 tarihli ve
4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında yer alan istisna uygulamasından ayrıca
yararlanamaz.

(7) İkinci fıkranın (c) bendinde belirtilen değerleme raporunun düzeltilmesi durumunda, haksız
yere yararlanılan istisna tutarları dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler, vergi ziyaı
cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur.

(8) Birinci, üçüncü ve beşinci fıkralarda yer alan yüzde 50 oranını ayrı ayrı ya da birlikte sıfıra kadar
indirmeye, yüzde 100’e kadar artırmaya, bu oranları sektörler ile birinci fıkrada yer alan gelir, kazanç ve
iratlar itibarıyla ya da patent veya faydalı model belgesine göre farklılaştırmaya, üçüncü fıkrada yer alan
yüzde 100 oranını yüzde 200’e kadar artırmaya, tekrar kanuni seviyesine indirmeye, beşinci fıkrada yer
alan süreyi 1 yıla kadar indirmeye, tekrar kanuni seviyesine kadar çıkarmaya Bakanlar Kurulu; üçüncü
fıkrada yer alan transfer fiyatlandırması suretiyle ayrıştırma yöntemi yerine satış, hasılat, gider, harcama
veya benzeri unsurları dikkate alarak kazancın ayrıştırılmasında basitleştirilmiş yöntemler tespit etmeye
ve maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

MADDE 43- 5520 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“h) 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanuna göre kurulan korumalı iş

yerlerinde istihdam edilen engelli çalışanlar için yapılan ücret ödemelerinin yıllık brüt tutarının yüzde
100’ü oranında korumalı iş yeri indirimi (İndirim, her bir engelli çalışan için azami beş yıl süre ile
uygulanır ve yıllık olarak indirilecek tutar, her bir engelli çalışan için asgari ücretin yıllık brüt tutarının
yüzde 150’sini aşamaz.). Bu bentte yer alan oranı, engellilik derecelerine göre yüzde 150’ye kadar
artırmaya veya tekrar kanuni oranına indirmeye Bakanlar Kurulu; bendin uygulamasına ilişkin usul
ve esasları belirlemeye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığının görüşünü alarak Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

MADDE 44- 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 13 üncü
maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Belirlenen oranın en az 2/3’ü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığınca
müştereken belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle
Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında
Kanun, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun 56 ncı, mülga 45 inci ve 64 üncü maddeleri ile
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesi kapsamında harp veya vazife malulü
sayılanların ilk ve orta öğretim çağındaki çocukları ile haklarında korunma, bakım veya barınma
kararı verilen çocuklar için kullanılır.”
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MADDE 45- 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi
ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin
birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“n) Birlik: Erişim Sağlayıcıları Birliğini,
o) Erişimin engellenmesi: Alan adından erişimin engellenmesi, IP adresinden erişimin engellenmesi,

içeriğe (URL) erişimin engellenmesi ve benzeri yöntemler kullanılarak erişimin engellenmesini,
ö) İçeriğin yayından çıkarılması: İçerik veya yer sağlayıcılar tarafından içeriğin sunuculardan

veya barındırılan içerikten çıkarılmasını,
p) URL adresi: İlgili içeriğin internette bulunduğu tam internet adresini,
r) Uyarı Yöntemi: İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle haklarının ihlâl edildiğini

iddia eden kişiler tarafından içeriğin yayından çıkarılması amacıyla öncelikle içerik sağlayıcısına, makul
sürede sonuç alınamaması halinde yer sağlayıcısına iletişim adresleri üzerinden gerçekleştirilecek
bildirim yöntemini,”

MADDE 46- 5651 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Bu Kanun kapsamındaki faaliyetleri yurt içinden ya da yurt dışından yürütenlere, İnternet

sayfalarındaki iletişim araçları, alan adı, IP adresi ve benzeri kaynaklarla elde edilen bilgiler üzerinden
elektronik posta veya diğer iletişim araçları ile bildirim yapılabilir.”

MADDE 47- 5651 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.
“(3) İçerik sağlayıcı, Başkanlığın bu Kanun ve diğer Kanunlarla verilen görevlerinin ifası

kapsamında; talep ettiği bilgileri talep edilen şekilde Başkanlığa teslim eder ve Başkanlıkça bildirilen
tedbirleri alır.”

MADDE 48- 5651 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
ve ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralar eklenmiştir.

“(2) Yer sağlayıcı, yer sağladığı hukuka aykırı içeriği bu Kanunun 8 inci ve 9 uncu maddelerine
göre haberdar edilmesi halinde yayından çıkarmakla yükümlüdür.”

“(3) Yer sağlayıcı, yer sağladığı hizmetlere ilişkin trafik bilgilerini bir yıldan az ve iki yıldan fazla
olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu,
bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla yükümlüdür.

(4) Yer sağlayıcılar, yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yaptıkları işin
niteliğine göre sınıflandırılabilir ve hak ve yükümlülükleri itibarıyla farklılaştırılabilirler.

(5) Yer sağlayıcı, Başkanlığın talep ettiği bilgileri talep edilen şekilde Başkanlığa teslim etmekle
ve Başkanlıkça bildirilen tedbirleri almakla yükümlüdür.

(6) Yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan veya bu Kanundaki yükümlülüklerini yerine
getirmeyen yer sağlayıcı hakkında Başkanlık tarafından onbin Türk Lirasından yüzbin Türk Lirasına
kadar idari para cezası verilir.”

MADDE 49- 5651 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki “ve teknik
olarak engelleme imkânı bulunduğu ölçüde” ibaresi çıkartılmış, aynı fıkraya aşağıdaki (ç) ve (d) bentleri
eklenmiş, üçüncü fıkrasında geçen “(b) ve (c)” ibaresi “(b), (c), (ç) ve (d)” şeklinde değiştirilmiştir.

“ç) Erişimi engelleme kararı verilen yayınlarla ilgili olarak alternatif erişim yollarını engelleyici
tedbirleri almakla,

d) Erişim sağlayıcı, Başkanlığın talep ettiği bilgileri talep edilen şekilde Başkanlığa teslim
etmekle ve Başkanlıkça bildirilen tedbirleri almakla,”
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MADDE 50- 5651 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 6/A
maddesi eklenmiştir.

“Erişim Sağlayıcıları Birliği
MADDE 6/A- (1) Bu Kanunun 8 inci maddesi kapsamı dışındaki erişimin engellenmesi

kararlarının uygulanmasını sağlamak üzere Erişim Sağlayıcıları Birliği kurulmuştur.
(2) Birlik özel hukuk tüzel kişiliğine haizdir. Birliğin merkezi Ankara’dır.
(3) Birliğin çalışma usul ve esasları Kurum tarafından onaylanacak Tüzükle belirlenir. Tüzük

değişiklikleri de Kurumun onayına tabidir.
(4) Birlik, Tüzüğünün Kurum tarafından incelenerek uygun bulunmasını müteakip faaliyete başlar.
(5) Birlik, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında yetkilendirilen tüm İnternet

servis sağlayıcıları ile internet erişim hizmeti veren diğer işletmecilerin katılmasıyla oluşan ve
koordinasyonu sağlayan bir kuruluştur.

(6) Bu Kanunun 8 inci maddesi kapsamı dışındaki erişimin engellenmesi kararları erişim
sağlayıcılar tarafından yerine getirilir. Kararların uygulanması amacıyla gerekli her türlü donanım ve
yazılım erişim sağlayıcıların kendileri tarafından sağlanır.

(7) Bu Kanunun 8 inci maddesi kapsamı dışındaki erişimin engellenmesi kararları gereği için
Birliğe gönderilir. Bu kapsamda Birliğe yapılan tebligat erişim sağlayıcılara yapılmış sayılır.

(8) Birlik, kendisine gönderilen mevzuata uygun olmadığını düşündüğü kararlara itiraz edebilir.
(9) Birliğin gelirleri, üyeleri tarafından ödenecek ücretlerden oluşur. Alınacak ücretler, Birliğin

giderlerini karşılayacak miktarda belirlenir. Bir üyenin ödeyeceği ücret, üyelerin tamamının net satış
tutarı toplamı içindeki o üyenin net satışı oranında belirlenir. Üyelerin ödeme dönemleri, yeni katılan
üyelerin ne zamandan itibaren ödemeye başlayacağı ve ödemelere ilişkin diğer hususlar birlik
tüzüğünde belirlenir. Süresinde ödenmeyen ücretler Birlikçe kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir.

(10) Birliğe üye olmayan İnternet Servis Sağlayıcıları faaliyette bulunamaz.”
MADDE 51- 5651 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Ticari amaçla olup olmadığına bakılmaksızın bütün İnternet toplu kullanım sağlayıcılar,

konusu suç oluşturan içeriklere erişimin engellenmesi ve kullanıma ilişkin erişim kayıtlarının
tutulması hususlarında yönetmelikle belirlenen tedbirleri almakla yükümlüdür.

(3) Ticari amaçla toplu kullanım sağlayıcılar, ailenin ve çocukların korunması, suçun önlenmesi
ve suçluların tespiti kapsamında usul ve esasları yönetmelikte belirlenen tedbirleri almakla yükümlüdür.

(4) Bu maddede belirtilen yükümlülükleri ihlal eden ticari amaçla toplu kullanım sağlayıcılarına,
ihlalin ağırlığına göre yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde uyarma, bin Türk
Lirasından onbeşbin Türk Lirasına kadar idari para cezası verme veya üç güne kadar ticari
faaliyetlerini durdurma müeyyidelerinden birine karar vermeye mahalli mülki amir yetkilidir.”

MADDE 52- 5651 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “derhal
kaldırılır.” ibaresinden sonra gelmek üzere “Erişimin engellenmesi kararı, amacı gerçekleştirecek
nitelikte görülürse belirli bir süreyle sınırlı olarak da verilebilir.” cümlesi eklenmiş, dördüncü
fıkrasında yer alan “İçeriği birinci fıkrada belirtilen suçları oluşturan yayınların içerik veya yer
sağlayıcısının yurt dışında bulunması halinde veya içerik veya yer sağlayıcısı yurt içinde bulunsa
bile,” ibaresi çıkartılmış ve aynı fıkradaki “(2) ve (5)” ibaresi “(2), (5) ve (6)” ibaresi şeklinde
değiştirilmiş, onuncu fıkrasındaki “altı aydan iki yıla kadar hapis cezası” ibaresi “beşyüz günden
üçbin güne kadar adli para cezası” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
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“(15) Bu Kanunun 8 inci maddesine göre soruşturma aşamasında verilen hâkim kararları ile 9 uncu
ve 9/A maddesine göre verilen hâkim kararları birden fazla sulh ceza mahkemesi bulunan yerlerde
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenen sulh ceza mahkemeleri tarafından verilir.”

MADDE 53- 5651 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“İçeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi
MADDE 9- (1) İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlâl edildiğini

iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması halinde
yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi
doğrudan sulh ceza hâkimine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini de isteyebilir.

(2) İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlâl edildiğini iddia
eden kişilerin talepleri, içerik ve/veya yer sağlayıcısı tarafından en geç yirmidört saat içerisinde
cevaplandırılır.

(3) İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenlerin talepleri
doğrultusunda Hâkim bu maddede belirtilen kapsamda; erişimin engellenmesine karar verebilir.

(4) Hâkim, bu madde kapsamında vereceği erişimin engellenmesi kararlarını esas olarak,
yalnızca kişilik hakkının ihlalinin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL, vb.
şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verir. Zorunlu olmadıkça internet sitesinde yapılan
yayının tümüne yönelik erişimin engellenmesine karar verilemez. Ancak, Hâkim URL adresi
belirtilerek içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle ihlalin engellenemeyeceğine kanaat getirmesi
halinde, gerekçesini de belirtmek kaydıyla, internet sitesindeki tüm yayına yönelik olarak erişimin
engellenmesine de karar verebilir.

(5) Hâkimin bu madde kapsamında verdiği erişimin engellenmesi kararları doğrudan Birliğe
gönderilir.

(6) Hâkim bu madde kapsamında yapılan başvuruyu en geç yirmi dört saat içinde duruşma
yapmaksızın karara bağlar. Bu karara karşı 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre
itiraz yoluna gidilebilir.

(7) Erişimin engellenmesine konu içeriğin yayından çıkarılmış olması durumunda hâkim kararı
kendiliğinden hükümsüz kalır.

(8) Birlik tarafından erişim sağlayıcıya gönderilen içeriğe erişimin engellenmesi kararının gereği
derhal, en geç dört saat içerisinde erişim sağlayıcı tarafından yerine getirilir.

(9) Sulh ceza hâkiminin kararını bu maddede belirtilen şartlara uygun olarak ve süresinde yerine
getirmeyen sorumlu kişi, beşyüz günden üçbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.”

MADDE 54- 5651 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 9/A
maddesi eklenmiştir.

“Özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi
MADDE 9-A (1) İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatının gizliliğinin

ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar, Başkanlığa doğrudan
başvurarak içeriğe erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanmasını isteyebilir.

(2) Yapılan bu istekte; hakkın ihlaline neden olan yayının tam (URL) adresi, hangi açılardan
hakkın ihlal edildiğine ilişkin açıklama ve kimlik bilgilerini ispatlayacak bilgilere yer verilir. Bu
bilgilerde eksiklik olması halinde talep işleme konulmaz.
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(3) Başkanlık, kendisine gelen bu talebi uygulanmak üzere derhal Birliğe bildirir, erişim
sağlayıcılar bu tedbir talebini derhal, en geç dört saat içinde yerine getirir.

(4) Erişimin engellenmesi, özel hayatın gizliliğinin ihlal eden yayın, kısım, bölüm, resim, video
ile ilgili olarak (URL şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla uygulanır.

(5) Erişimin engellenmesini talep eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar, internet
ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğinden bahisle erişimin
engellenmesi talebini talepte bulunduğu saatten itibaren 24 saat içinde sulh ceza hâkiminin kararına
sunar. Hâkim, internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edilip
edilmediğini değerlendirerek vereceği kararını en geç kırk sekiz saat içinde açıklar ve doğrudan
Başkanlığa gönderir; aksi halde, erişimin engellenmesi tedbiri kendiliğinden kalkar.

(6) Hâkim tarafından verilen bu karara karşı Başkanlık tarafından 5271 sayılı Ceza Muhakemesi
Kanunu hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir.

(7) Erişimin engellenmesine konu içeriğin yayından çıkarılmış olması durumunda hâkim kararı
kendiliğinden hükümsüz kalır.

(8) Özel hayatın gizliliğinin veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerine
bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde doğrudan Başkan veya Başkanlığın ilişkili olduğu
Bakanın emri üzerine erişim engellenmesi Başkanlık tarafından yapılır.”

MADDE 55- 5651 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan
“yayınları önlemeye” ibaresinden sonra “, İnternetin güvenli kullanımını sağlamaya, bilişim şuurunu
geliştirmeye” ibaresi eklenmiş, beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki fıkralar
eklenmiştir.

“(5) Başkanlık; Bakanlık bünyesinde 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca oluşturulan İnternet
Geliştirme Kurulunca internetin yaygınlaştırılması, geliştirilmesi, yaygın ve güvenli kullanılması gibi
konularda yapılacak öneriler ile ilgili gerekli her türlü tedbir veya kararları alır.”

“(6) Başkanlık, ulusal siber güvenlik faaliyetleri kapsamında, siber saldırıların tespiti ve önlenmesi
konusunda; içerik, yer, erişim sağlayıcılar ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlar,
gerekli tedbirlerin aldırılması konusunda faaliyet yürütür ve ihtiyaç duyulan çalışmaları yapar.

(7) Başkanlık kanunlarla kendisine verilen görevlerin ifası amacıyla araştırma ve geliştirme
merkezleri kurabilir veya kurdurabilir. Bu merkezlerin her türlü gideri yönetmelikle belirlenecek esas
ve usuller dâhilinde Kurum bütçesinden karşılanır.”

MADDE 56- 5651 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yer veya erişim
sağlayıcı olarak faaliyet icra etmesi amacıyla yetkilendirme belgesi verilmesine” ibaresi “yer, erişim
ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülüklerine” ibaresi ile değiştirilmiştir.

MADDE 57- 5651 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Başkanlık personelinin, kanunlar kapsamındaki görevlerini yerine getirirken, görevin
niteliğinden doğan veya görevin ifası sırasında işledikleri iddia olunan suçlardan dolayı haklarında
cezai soruşturma yapılması, Telekomünikasyon İletişim Başkanı için ilişkili Bakanın, diğer personel
için ise Kurum Başkanının iznine bağlıdır.”
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MADDE 58- 5651 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 3- (l)Birliğin kuruluşu bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde

tamamlanır.
(2) Birlik, mevcut İnternet servis sağlayıcıları ile erişim hizmeti veren işletmecilerin en az dörtte

birinin katılımıyla imzalanan Birlik tüzüğünün Kurum tarafından incelenerek uygun bulunmasını
müteakip faaliyete başlar. Birliğin kurulmasını müteakip en geç bir ay içerisinde halen üye olmayan
internet servis sağlayıcıları ve erişim hizmeti veren işletmeciler üyeliklerini tamamlamak zorundadır.

(3) Belirtilen sürede Birliğin kuruluşunu tamamlayamaması halinde, Kurum tarafından İnternet
servis sağlayıcılarına ve internet erişim hizmeti veren diğer işletmecilere bir önceki takvim yılındaki
net satışlarının yüzde biri oranında idarî para cezası uygulanır.

(4) Birliğin kurulmasını müteakip bir ay içerisinde üye olmayan İnternet servis sağlayıcılarına
veya internet erişim hizmeti veren diğer işletmecilere, Kurum tarafından bir önceki takvim yılındaki
net satışlarının yüzde biri oranında idarî para cezası uygulanır.”

MADDE 59- 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş
takip eden fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(6) Bu Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan elli tam zaman eş
değer Ar-Ge personeli sayısını otuza kadar indirmeye, Kanuni seviyesine kadar artırmaya veya
sektörler itibarıyla belirlenen sınırlar dâhilinde farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.”

MADDE 60- 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun; “Bakanlığın
görev ve yetkileri” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinden sonra gelmek üzere
aşağıdaki bent eklenmiştir.

“h) Ulusal siber güvenliğin sağlanması amacıyla politika, strateji ve hedefleri belirlemek, kamu
kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere yönelik siber güvenliğin sağlanmasına ilişkin usul
ve esasları belirlemek, eylem planlarını hazırlamak, Siber Güvenlik Kurulunun sekretaryasını
yapmak, ilgili faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak, kritik altyapılar ile ait oldukları kurumları ve
konumları belirlemek, gerekli müdahale merkezlerini kurmak, kurdurmak ve denetlemek, her türlü
siber müdahale aracının ve milli çözümlerin üretilmesi ve geliştirilmesi amacı ile çalışmalar yapmak,
yaptırmak ve bunları teşvik etmek ve siber güvenlik konusunda bilinçlendirme, eğitim ve farkındalığı
artırma çalışmaları yürütmek, siber güvenlik alanında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin
uyması gereken usul ve esasları hazırlamak.”

MADDE 61- 5809 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ü) bendinden sonra
gelmek üzere aşağıdaki (v) bendi eklenmiş ve diğer bentler teselsül ettirilmiştir.

“v) Siber Güvenlik ve internet alan adları konularında Bakanlar Kurulu, Bakanlık ve/veya Siber
Güvenlik Kurulu tarafından verilen görevleri Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı veya diğer
birimleri marifetiyle yerine getirmek.”

MADDE 62- 5809 sayılı Kanunun 56 ncı maddesine üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere
aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve mevcut dördüncü fıkrası altıncı fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.

“(4) Kişinin bilgisi ve rızası dışında işletmeci veya adına iş yapan temsilcisi tarafından abonelik
tesisi veya işlemi veya elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların kayıt işlemi yapılamaz ve yaptırılamaz,
bu amaçla gerçeğe aykırı evrak düzenlenemez, evrakta değişiklik yapılamaz ve bunlar kullanılamaz.

(5) Gerçeğe aykırı evrak düzenlemek veya değiştirmek suretiyle kişinin bilgi ve rızası dışında
tesis edilmiş olan abonelikler kullanılamaz.”
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MADDE 63- 5809 sayılı Kanunun 61 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) İşletmecinin tüketicilerden haksız olarak ücret tahsil ettiğinin tespiti hâlinde, işletmecinin
bu tutarları tüketicilerine iade etmesine karar verilir. İade tutarı, işletmecinin haksız olarak tahsil ettiği
tutar ve tahsil tarihinden ödeme tarihine kadar hesaplanacak 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni
Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre hesaplanacak günlük
avans faizinden oluşur. İşletmeci, tüketicilerine ulaşabilmek için Kurum tarafından belirlenecek tüm
yöntemleri uygulamakla yükümlüdür. Bu idari tedbirin Kurul kararının ilgili işletmeciye tebliğ edildiği
tarihten itibaren iki yıl içerisinde işletmecinin tüketiciye ulaşamaması veya herhangi bir sebeple iadenin
gerçekleştirilememesi nedeniyle yerine getirilememesi hâlinde, bu iade bedelleri 26/9/2011 tarihli ve
655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname hükümlerine göre araştırma ve geliştirme gelirleri olarak genel bütçeye gelir
kaydedilmek üzere Bakanlığın merkez muhasebe birimi hesabına yatırılır.

(4) Abonelikten ayrılma ve numara taşıma gibi sebeplerden ötürü tüketiciler tarafından bedeli
ödendiği hâlde kullanılamadığı için işletmeci üzerinde kalan bedeller için de yukarıda belirtilen
işlemler uygulanır.

(5) Üçüncü ve dördüncü fıkraların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından
çıkarılan yönetmelikle düzenlenir “

MADDE 64- 5809 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin onuncu fıkrasında yer alan “ikinci fıkrası
hükümlerine aykırı hareket edenler yirmi günden yüz güne kadar; üçüncü fıkrası hükümlerine aykırı
hareket edenler yüz günden beş yüz güne kadar” ibaresi “ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarına
aykırı hareket ederek bu işi bizzat yapanlar elli günden yüz güne kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 65- (1) 5809 sayılı Kanunun 67 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde
eklenmiş ve diğer maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“Siber Güvenlik Kurulu

MADDE 68- (1) Siber güvenlikle ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel
kişiler tarafından alınacak önlemleri belirlemek, hazırlanan plan, program, rapor, usul, esas ve
standartları onaylamak ve bunların uygulanmasını ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla; Bakanın
başkanlığında Siber Güvenlik Kurulu kurulmuştur. Siber Güvenlik Kurulunda yer alacak Bakanlık
ve Kamu Kurum ve Kuruluşları ile üyelerinin temsil düzeyi Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Kurulun görevleri şunlardır:

a) Siber güvenlik ile ilgili politika, strateji ve eylem planlarını onaylamak ve ülke çapında etkin
şekilde uygulanmasına yönelik gerekli kararları almak,

b) Kritik altyapıların belirlenmesine ilişkin teklifleri karara bağlamak,

c) Siber güvenlikle ilgili hükümlerin tamamından veya bir kısmından istisna tutulacak kurum ve
kuruluşları belirlemek,

ç) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

(3) Siber Güvenlik Kurulunun çalışma usul ve esasları Başbakanlıkça çıkartılacak yönetmelikle
belirlenir.”
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MADDE 66- 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“Afet ve acil durumlarla ilgili olarak hazırlanan plan, program ve raporları onaylamakla görevli,
Başbakan veya görevlendireceği Başbakan Yardımcısının başkanlığında Milli Savunma Bakanı,
İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı,
Sağlık Bakanı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı,
Kalkınma Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı ile Orman
ve Su İşleri Bakanından oluşan Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu kurulmuştur.”

MADDE 67- 5902 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“Afet ve acil durum hâlleri öncesinde hazırlık ve zarar azaltma, afet ve acil durum hâlinde müdahale,
sonrasında ise iyileştirme çalışmalarını değerlendirmek, bunlara ilişkin alınacak önlemleri belirlemek, bu
önlemlerin uygulanmasını sağlamak ve denetlemek, kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları
arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla, Başbakanlık Müsteşarının başkanlığında, Milli Savunma
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık
Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı müsteşarları ile Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanı, Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanı ve afet veya acil durumun türüne göre Kurul Başkanınca
görevlendirilecek diğer bakanlık ve kuruluşların üst yöneticilerinden oluşan Afet ve Acil Durum
Koordinasyon Kurulu kurulmuştur.”

MADDE 68- 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e)
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Afet ve acil durumlara yönelik sağlık hizmetlerinin sunumunda ihtiyaç duyulacak haberleşme,
ilaç, tıbbi ve teknik malzemelere yönelik planlama, tedarik, dağıtım ve depolama faaliyetlerini
yürütmek, acil sağlık hizmetlerinin sunumu için gerekli telsiz haberleşme altyapısını kurup işletmek.”

MADDE 69- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 70- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

ve gerekçesi ekte sunulmuştur.
Gereğini saygılarımızla arz ederiz.

Hilmi Bilgin Hasan Karal Kemalettin Aydın
Sivas Rize Gümüşhane

Harun Karaca Murtaza Yetiş Mehmet Yüksel
İstanbul Adıyaman Denizli

Tülay Kaynarca Yaşar Karayel Oya Eronat
İstanbul Kayseri Diyarbakır

Gökcen Özdoğan Enç Metin Külünk Dilek Yüksel
Antalya İstanbul Tokat

Derya Bakbak Mine Lök Beyaz Mehmet Geldi
Gaziantep Diyarbakır Giresun

Sermin Balık
Elazığ

GEREKÇE
Teklif ile uygulamadaki bazı hususların iyileştirilmesi ve ortaya çıkan bazı sorunların giderilmesi

amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılması öngörülmektedir. Buna göre Teklifin;
1 inci maddesi ile,Türk Standartları Enstitüsü tarafından çıkarılan standartlar arasında, başta

erişilebilirlik alanına ilişkin standartlar olmak üzere, engellileri de ilgilendiren çok sayıda standart
bulunması nedeniyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Türk Standartları Enstitüsünün en
yüksek karar organı olan Genel Kurulda temsil edilmesi yoluyla karar alma süreçlerine katkı
sağlaması amaçlanmaktadır.

2 nci maddesi ile, Türk Standartları Enstitüsü tarafından çıkarılan standartlar arasında, başta
erişilebilirlik alanına ilişkin standartlar olmak üzere, engellileri de ilgilendiren çok sayıda standart
bulunması nedeniyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Türk Standartları Enstitüsü bünyesindeki
teknik kurulda temsil edilerek karar alma süreçlerine katkı sağlaması amaçlanmaktadır.
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ESAS Plan ve Bütçe Komisyonu
                                                                                                                            

Adalet Komisyonu
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu

TALİ
İçişleri Komisyonu
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu



3 üncü maddesi ile, her bir engelli için azami 5 yıl süre ile uygulanmak ve yıllık olarak
indirilecek tutar her bir engelli çalışan için asgari ücretin yıllık brüt tutarının %150’sini aşmamak
üzere, korumalı işyerlerinde istihdam edilen engelli çalışanlar için, diğer kişi ve kurumlarca karşılanan
miktarlar da dahil, yapılan ücret ödemelerinin yıllık brüt tutarının %100’ü tutarında korumalı işyeri
indiriminin gelir vergisi matrahının tespitinde gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden
indirilmesi suretiyle korumalı işyerlerinin kurulmasının teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

4 üncü maddesi ile, Anayasanın 10 uncu maddesinde yer alan hükümler paralelinde, kurumların
engelliler için sağlık kurulu raporuna göre kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan
bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların engellilik durumundan kaynaklanan
yer değiştirme taleplerinin karşılanması için özellikli ve ayrık düzenlemeler yapması öngörülmektedir.

5 inci maddesi ile, 657 sayılı Kanunun eki (I) sayılı ek gösterge cetvelinin “I- Genel İdare
Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (d) bendine “Genel Müdürler,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Sosyal
Politika Merkezi Başkanı,” ibaresinin eklenmesi amaçlanmıştır.

6 ncı maddesi ile 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna
ekli (2) sayılı cetvele “Bakanlıklardaki Kurul Başkanları ve Üyeleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere
“Sosyal Politika Merkezi Başkanı,” ibaresi eklenmiştir.

7 nci maddesi ile korumalı işyerlerinin çevre temizlik vergisinden muaf tutulmaları öngörülmüştür.
8 inci maddesi ile, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna ihdas edilen müşavir kadrosu

sayısının ihtiyaçlar sebebiyle on beşten yirmi beşe çıkarılması amaçlanmıştır.
9 uncu maddesi ile, giderleri arasında önemli bir yer tutan işveren işsizlik sigorta prim

hisselerinin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması suretiyle korumalı işyerlerinin desteklenmesi ve
bu işyerlerinin sürdürülebilirliklerinin sağlanması amaçlanmaktadır.

10 uncu maddesi ile, satın alma veya kiralama yoluyla ilk kez ülkemize getirilecek ya da ilk
defa ülkemizde üretilmiş olan hava araçlarının tescil işlemlerinin yapılmasında uçuşa elverişlilik
sertifikası yönünden yaşanan sorunların ve kanuni boşluğun giderilmesi amaçlanmıştır.

11 inci maddesi ile, Sosyal Güvenlik Kurumunca finansmanı sağlanacak sağlık hizmetlerinin teşhis
ve tedavi yöntemleri ile sağlık hizmetlerinin türlerini, miktarlarını ve kullanım sürelerini, ödeme usul
ve esaslarını belirlerken, özel gereksinimleri olan engellilere yönelik hususların belirlenmesi sürecine
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının da görüş vermek suretiyle katkı sağlaması amaçlanmaktadır.
Ayrıca, bu amaca yönelik olarak kurulacak komisyonların çalışma usul ve esaslarının belirlenmesinde
de Bakanlığın görüşünün alınması amaçlanmaktadır.

12 nci maddesi ile, diğer kişi ve kurumlarca karşılanan tutar dâhil olmak üzere, korumalı
işyerlerinde çalışan engellilere yapılan ücret ödemelerinin yıllık brüt tutarının %100’ü oranında
korumalı iş yeri indirimi getirilmesi öngörülmüştür. Söz konusu indirim, her bir engelli çalışan için
azami beş yıl süre ile uygulanacak ve yıllık olarak indirilecek tutar her bir engelli çalışan için asgarî
ücretin yıllık brüt tutarının %150’sini aşamayacaktır. Düzenleme ile, kurumlar vergisinin matrahının
tespitinde, korumalı iş yeri indiriminin kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilerek kurum
kazancından indirilmesi suretiyle korumalı işyerlerinin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

13 üncü maddesi ile, 5651 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde değişiklik kapsamında; İkinci
fıkraya eklenilen cümle ile; erişime engelleme tedbirinin geçici süreyle verilebilmesi sağlanmıştır.
Dördüncü fıkradaki değişiklik ile; Telekomünikasyon İletişim Başkanının yurt içi kaynaklı İnternet
siteleriyle ilgili re’sen erişimi engelleme yetkisine fuhuş suçuna ilişkin düzenleme de dahil edilmiştir.
Onuncu fıkrasındaki değişiklikle; koruma tedbiri olarak verilen erişimin engellenmesi kararının
yerine getirilmemesinin müeyyidesi hapis cezasından para cezasına dönüştürülmektedir.
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14 üncü maddesi ile, 5651 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesine beşinci ve altıncı fıkra eklemeleri
ile, Siber güvenlik, İnternetin güvenli kullanımını sağlama, bilişim şuurunu geliştirmeye yönelik verilen
yeni görevlerin ifası ile mevcut görevlerin etkin şekilde yerine getirilmesi kapsamında gerekli olan
personel ihtiyacı giderilmektedir. Kanunun Ek 1 inci maddesine yedinci fıkra eklemesi ile; Başkanlığın
görevlerini etkin olarak yerine getirebilmesine imkan sağlayacak soruşturma usulü düzenlenmiştir.
Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlar nedeniyle doğrudan
doğruya ceza soruşturma/kovuşturmasına tabi tutulmalarına ilişkin düzenleme ve buna bağlı genel
uygulama; Başkanlığın adli ve istihbarı hizmetlerin yürütülmesi süreçlerinde ifa ettiği görevler, İnternet
üzerinden işlenmekte olan bir kısım suçlarla mücadele kapsamındaki kritik görevleri ve diğer ilgili
kanunlar uyarınca yerine getirdiği işlemler dikkate alındığında, ciddi sıkıntılar doğurmakta, kamu
hizmetinin işleyişinde aksamalara ve kamu otoritesinin saygınlığının zedelenmesine yol açabilmektedir.
Bu sakıncaları gidermek ve asılsız isnat ve iftiralarla memurlar ve diğer kamu görevlilerinin iş yapamaz
hale getirilmesini önlemek için, bunların görevleri sebebiyle işledikleri suçlar hakkında adli makamların
soruşturma/kovuşturma yapmasından önce idarenin bir inceleme yapmasını ve bu incelemenin sonucuna
göre olayın adli makamlara intikal ettirilmesini öngören izin sistemi Anayasa’nın 129 uncu maddesi
gereği olup bu durum hazırlanan bu kanun tasarısı ile Başkanlık personeli hakkında da benimsenmiş,
soruşturma yapılması için Telekomünikasyon İletişim Başkanı için ilişkili Bakanın, diğer personel için
ise Kurum Başkanının izni aranmıştır. Kanunların belirlediği çerçevede yerine getirilen görevlerin
niteliği ve yapısı değerlendirildiğinde, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’nun 17/02/2010
tarihli “Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının 2006-2007 ve 2008 yılları faaliyet ve işlemlerinin
denetlenmesi” isimli raporunda da tavsiye edildiği şekliyle; RTÜK, BDDK, TMSF, Kamu İhale Kurumu
gibi birçok Kurum personeli açısından geçerli olan soruşturma usulü Başkanlık personeli hakkında da
görev sebebiyle işlenen suçlar nedeniyle getirilmiştir.

15 inci maddesi ile, özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda Telekomünikasyon İletişim
Başkanlığında sözleşmeli personel çalıştırılmasına imkan sağlanmaktadır.

16 ncı maddesi ile, 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Sağlık” ibaresinden sonra gelmek
üzere “Aile ve Sosyal Politikalar” ibaresinin eklenmesi öngörülmektedir. Birleşmiş Milletler Engelli
Hakları Sözleşmesinin “Risk Durumları ve İnsani Açıdan Acil Durumlar” başlıklı 11 inci maddesine
göre taraf devletlerin, silahlı çatışma halleri, insani açıdan acil durumlar ve doğal afetler dâhil risk
durumlarında engellilerin korunmasını ve güvenliğini sağlamak için insancıl hukuk ve uluslararası
insan hakları hukuku dahil uluslararası hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmek için
gerekli tüm tedbirleri almalı zorunludur. Maddede yapılan değişiklikle, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığının görev ve yetkileri ile afet ve acil durum hallerinde üstlendiği fonksiyonlar da dikkate
alınarak, afet ve acil durum hallerinde bilgileri değerlendirmek, alınacak önlemleri belirlemek,
uygulanmasını sağlamak ve denetlemek, kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları arasındaki
koordinasyonu sağlamak amacıyla oluşturulan Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kuruluna, Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanının da katılımı ile daha etkin bir koordinasyon sağlanması amaçlanmaktadır.

17 nci maddesi ile, Karayolları Genel Müdürlüğün sorumluluğunda bulunan otoyollar ile bunlar
üzerinde bulunan bakım ve işletme tesisleri, hizmet tesisleri ve diğer mal ve hizmet üretim birimleri
ve varlıkların değerlendirilme esasları yeniden düzenlenmiştir.
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18 inci maddesi ile, 6015 sayılı Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında
Kanuna bir madde eklenmek suretiyle, teşebbüslere mali fayda sağlamak üzere aktarılan kamu
kaynaklarına ilişkin kayıt ve veriler Hazine Müsteşarlığı Devlet Destekleri Genel Müdürlüğü
bünyesindeki bilgi sistemine aktarılarak veri tabanı oluşturulması amaçlanmıştır.

19 uncu maddesi ile, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında Sosyal Politika Merkezi kurulması
amaçlanmıştır.

20 nci maddesi ile, ihale süreçlerine ilişkin tüm işlemlerin elektronik ortamda yapılmasını
hedefleyen e-ihale projesi (EKAP) gibi projelerde ihtiyaç duyulan nitelikli eleman ihtiyacının,
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında sayılan kamu
kurum ve kuruluşlarının büyük ölçekli merkezlerinde olduğu gibi düzenleyici ve denetleyici kurumlar
tarafından da bu madde kapsamında temin edilebilmesine imkân sağlanmaktadır.

21 inci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelin 4 üncü
sırasına “Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Sosyal
Politika Merkezi Başkanı,” ibaresi eklenmiştir.
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SİVAS MİLLETVEKİLİ HİLMİ BİLGİN İLE 15 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanununun
4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin başına “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,” ibaresi
eklenmiştir.

MADDE 2- 132 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin başına “Aile ve
Sosyal Politikalar,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin
birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“14. 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanuna göre kurulan korumalı
işyerlerinde istihdam edilen engelli çalışanlar için diğer kişi ve kurumlarca karşılanan tutar dahil
yapılan ücret ödemelerinin yıllık brüt tutarının %100’ü oranında korumalı iş yeri indirimi (İndirim,
her bir engelli çalışan için azami 5 yıl süre ile uygulanır ve yıllık olarak indirilecek tutar, her bir
engelli çalışan için asgari ücretin yıllık brüt tutarının %150’sini aşamaz.). Bu bentte yer alan oranı,
engellilik derecelerine göre %150’ye kadar arttırmaya veya tekrar kanuni oranına indirmeye Bakanlar
Kurulu; bendin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Aile ve Sosyal Politikalar ile
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarının görüşünü alarak Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

MADDE 4- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesine
beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“İlgili mevzuatı uyarınca verilecek rapora göre kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı
bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların engellilik durumundan
kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için özellikli ve ayrık düzenlemeler yapılır.”

MADDE 5- 657 sayılı Kanunun eki (I) sayılı ek gösterge cetvelinin “I- Genel İdare Hizmetleri
Sınıfı” bölümünün (d) bendine “Genel Müdürler,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Sosyal Politika
Merkezi Başkanı,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6- 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne
İlişkin Kanuna ekli (2) sayılı cetvele “Bakanlıklardaki Kurul Başkanları ve Üyeleri,” ibaresinden
sonra gelmek üzere “Sosyal Politika Merkezi Başkanı “ ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7- 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “öğrenci yurtları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, korumalı
işyerleri” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8- 5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna
İlişkin Kanunun;

a) 8 inci maddesinin ondördüncü fıkrasında yer alan “toplam onbeşi” ibaresi “toplam yirmibeşi”
şeklinde değiştirilmiş,

b) Eki (I) sayılı cetvele, ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek eklenmiştir.
MADDE 9- 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 49 uncu maddesinin

birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Korumalı işyerlerinde çalışan engellilerin işsizlik sigortası işveren payı Fondan karşılanır.”
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MADDE 10- 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanunun 8/A maddesinin birinci fıkrasına (n) bendinden sonra gelmek üzere
aşağıdaki bent eklenmiş ve mevcut (o) bendi (p) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

“o) Satın alma veya kiralama yoluyla ithal edilen veya Türkiye’de imal edilen hava araçlarının,
uçuşa elverişlilik durumu tespit edilinceye kadar geçici olarak tescil ve terkin edilebilmelerine ilişkin
işlemlerini yapmak.”

MADDE 11- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununun 63 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “usul ve esaslarını”
ibaresinden sonra gelmek üzere “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile”, üçüncü cümlesinde yer alan
“usul ve esasları” ibaresinden sonra gelmek üzere “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,” ibareleri
eklenmiş ve dördüncü fıkrasında yer alan “Sağlık Bakanlığının” ibaresi “Aile ve Sosyal Politikalar
ve Sağlık Bakanlıklarının” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12- 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin
birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“h) 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanuna göre kurulan korumalı işyerlerinde
istihdam edilen engelli çalışanlar için (diğer kişi ve kurumlarca karşılanan tutar dahil) yapılan ücret
ödemelerinin yıllık brüt tutarının %100’ü oranında korumalı iş yeri indirimi (İndirim, her bir engelli
çalışan için azami beş yıl süre ile uygulanır ve yıllık olarak indirilecek tutar, her bir engelli çalışan için
asgari ücretin yıllık brüt tutarının %150’sini aşamaz.). Bu bentte yer alan oranı, engellilik derecelerine
göre %150’ye kadar arttırmaya veya tekrar kanuni oranına indirmeye Bakanlar Kurulu; bendin
uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Aile ve Sosyal Politikalar ve Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlıklarının görüşünü alarak Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

MADDE 13- 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi
ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin
ikinci fıkrasında yer alan “derhal kaldırılır.” ibaresinden sonra gelmek üzere “Erişimin engellenmesi
kararı, amacı gerçekleştirecek nitelikte görülürse belirli bir süreyle sınırlı olarak da verilebilir.” cümlesi
eklenmiş, dördüncü fıkradaki “(2) ve (5)” ibaresi “(2), (5) ve (6)” ibaresi şeklinde değiştirilmiş, onuncu
fıkrasındaki “altı aydan iki yıla kadar hapis cezası” ibaresi “beşyüz günden üçbin güne kadar adli para
cezası” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14- 5651 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasından sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve diğer fıkra teselsül ettirilmiştir.

“(5) 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar
kurumlarının, hakim ve savcılar ise kendilerinin muvafakatiyle aylık, ödenek, her türlü zam ve
tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla geçici olarak
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı emrinde görevlendirilebilir. Bu kapsamda görevlendirilen
personel sayısı Kurumun kadro sayısının yüzde 20’sini geçemez. Bu personel kurumlarından izinli
sayılır. İzinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili özlük hakları devam eder ve bu süreler terfi ve
emekliliklerinde hesaba katılır. Terfileri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın süresinde yapılır.”

“(6) Ekli (2) sayılı listedeki kadrolar ihdas edilerek öncelikle Telekomünikasyon İletişim
Başkanlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere 5651 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı listeye eklenmiştir.”

“(7) Başkanlık personelinin, kanunlar kapsamındaki görevlerini yerine getirirken, görevin
niteliğinden doğan veya görevin ifası sırasında işledikleri iddia olunan suçlardan dolayı haklarında
cezai soruşturma yapılması, Telekomünikasyon İletişim Başkanı için ilişkili Bakanın, diğer personel
için ise Kurum Başkanının iznine bağlıdır.”
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MADDE 15- 5651 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 2- Başkanlığa verilen görevlerin yürütülmesi için, 657 sayılı Devlet Memurları

Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümlerine bağlı kalınmaksızın
özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda Başkanlıkta sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Bu suretle
çalıştırılacakların unvanı, sayısı, süresi, ücretleri ve diğer hususlar Bakanlar Kurulunca yürürlüğe
konulacak hizmet sözleşmesi esaslarına göre tespit edilir. Bunlara ödenecek ücret, 657 sayılı Kanunun
4 üncü maddesinin (B) bendine göre çalıştırılanlar için uygulanmakta olan sözleşme ücreti tavanının
beş katını, çalıştırılabilecek toplam sözleşmeli personel sayısı ise 75’i geçemez ve bu fıkrada belirtilen
ücret dışında herhangi bir ödeme yapılamaz.”

MADDE 16- 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Sağlık,”
ibaresinden sonra gelmek üzere “Aile ve Sosyal Politikalar,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 17- 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanunun 29 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Otoyolların ve tesislerin değerlendirilmesi
MADDE 29- (1) Genel Müdürlüğün sorumluluğunda bulunan otoyollar ile bunlar üzerinde

bulunan bakım ve işletme tesisleri, hizmet tesisleri ve diğer mal ve hizmet üretim birimleri ve varlıklar
(otoyollar) ile ilgili olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 4046 sayılı Kanunun 18 inci
maddesinde yazılı yöntemler ve diğer hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. 3465 sayılı Kanun ve
3996 sayılı Kanun hükümleri saklıdır. Otoyolların işletme hakkının verilmesi imtiyaz addolunmaz.

İşletme hakkının verilmesine ilişkin haklar ve yükümlülükler, ücretsiz geçiş yapacak araçlar,
geçiş ücret tarifeleri, artış oranları ve gerekli diğer hususlar işletme hakkının verilmesine ilişkin
sözleşmelerde düzenlenir.

4046 sayılı Kanun çerçevesinde hisselerin satışına karar verilmesi durumunda, özelleştirme
programındaki otoyolların işletme hakkı, imzalanacak işletme hakkı verilmesi sözleşmesi ile hiçbir
bedel alınmaksızın, işletme hakkı verilmesi sözleşmesinin yürürlük tarihinden itibaren otuz yıl süre
ile Genel Müdürlük tarafından Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yüzde yüz hisselerine sahip olduğu
anonim şirkete verilir. Bu sözleşmeler gereğince Genel Müdürlük tarafından ilgili şirkete yapılacak
teslimler 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 12 nci maddesi hükmünün uygulanması
açısından 4046 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (A) fıkrası kapsamında yapılmış kabul edilir. Bu
kapsamda işletme hakkının verilmesine ilişkin düzenlenecek sözleşmeler damga vergisinden,
yapılacak intikal işlemleri veraset ve intikal vergisinden müstesnadır. İşletme hakkına konu varlıkların
yapım, bakım, onarım ve işletim ile ilgili her türlü işler maliyet bedeli karşılığında bu anonim şirket
ile Genel Müdürlük arasında imzalanacak sözleşmeler çerçevesinde Genel Müdürlük tarafından
yapılır veya yaptırılır.

Bu anonim şirketteki kamu paylarının satışı tamamlanıncaya kadar bu Şirketteki kamuya ait
hisseler ile oluşturulması halinde imtiyazlı hisseler Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Bakan
tarafından idare ve temsil edilir.”

MADDE 18- 13/10/2010 tarihli ve 6015 sayılı Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi
Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1- (1) Kamu kurum ve kuruluşları teşebbüslere mali fayda sağlayan uygulamalarına
ilişkin her türlü kayıt ve veriyi Müsteşarlıkça çıkarılan yönetmeliklerle belirlenen usul ve esaslar
dahilinde Müsteşarlık bünyesindeki Devlet Destekleri Bilgi Sistemine aktarırlar.”
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MADDE 19- 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesinden sonra gelmek üzere
aşağıdaki 24/A maddesi eklenmiştir.

“Sosyal Politika Merkezi
MADDE 24/A- (1) Sosyal Politika Merkezinin görevleri şunlardır:
a) Bakanlığın ulusal ve uluslararası düzeyde yürüttüğü politikaların bilimsel temelini oluşturmak,
b) Sosyal politika odaklı faaliyette bulunan diğer kamu idareleri, kamu kurumu niteliğindeki

meslek kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, işçi ve işveren kuruluşları ve
üniversiteler ile işbirliği yaparak kısa, orta ve uzun vadeli makro politikalar oluşturmak,

c) Sosyal politika, toplumsal refah ve kalkınma alanlarında Bakanlık stratejisi ve politika
oluşturulmasında destek sağlamak ve danışmanlık yapmak,

ç) Sosyal politika alanında bilimsel araştırma, geliştirme, inceleme ve proje faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesi için ulusal ve uluslararası, resmi veya özel kurum, kuruluş, üniversite ve sivil toplum
kuruluşları ile işbirliği içinde araştırma, etüt, analiz ve proje çalışmaları yapmak veya yaptırmak,

d) Çalışma konularında ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sempozyum, çalıştay, seminer
ve benzeri faaliyetlerde bulunmak, süreli/süresiz yayın çıkarmak, sertifikalı eğitimler ve kurslar
düzenlemek,

e) Uluslararası düzeyde sosyal politika kütüphanesi oluşturmak,
f) Sosyal politika alanında elde edilen bilgi, deneyim ve üretilen modellerin işbirliği esasına göre

diğer ülkelere aktarılmasını sağlamak, gerektiğinde bu ülkelere sosyal politikalarının oluşturulması
hususunda destek vermek,

g) Bakanlık Danışma Kurulunun faaliyetlerini koordine etmek, 
ğ) Bakan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
(2) Sosyal Politika Merkez Yönetim Kurulu, Merkez faaliyetlerini planlamak, yürütmek,

değerlendirmek, raporlamak, gerekli tavsiye kararlarını almak ve yönetmelikle belirlenen diğer
görevleri yerine getirmek üzere Müsteşar, Merkez Başkanı ve üç akademisyenden oluşur.

(3) Merkezde proje ve araştırma süresi ile sınırlı olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarından
proje ve araştırmaların gerektirdiği niteliklere sahip yeterli sayıda personel görevlendirilebilir.
Üniversite öğretim elemanları da 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre
Merkezde görevlendirilebilir. Bu şekilde istihdam edilenler kurumlarından ücretli izinli sayılır. İzinli
oldukları müddet, terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfi hakkını kazananlar başka bir işleme
gerek kalmaksızın terfi ettirilir. Akademik unvanların kazanılması için gerekli şartlar saklıdır.

(4) Merkezin çalışma usul ve esasları Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.”
MADDE 20- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesinin

birinci fıkrasında yer alan “merkez teşkilatlarının” ibaresi “merkez teşkilatları ile 5018 sayılı Kanuna
ekli (III) sayılı cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumların” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 21- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelin 4 üncü sırasına
“Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Sosyal Politika
Merkezi Başkanı,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 22- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 23- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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Alt Komisyon Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi

Plan ve Bütçe Komisyonu
Esas No: 1/796, 2/1160, 2/1183, 2/1608 3/1/2014

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

Komisyonumuzun 4/12/2013 tarihinde yaptığı 18 inci birleşiminde, 1/796 esas numaralı “Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nın
görüşmelerine başlanmıştır. Tasarının geneli üzerindeki görüşmelerin ardından verilen bir önerge
doğrultusunda, Tasarı ile 2/1160 esas numaralı “Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Teklifi”, 2/1183 esas numaralı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ve 2/1608 esas numaralı “Sosyal Hizmetler Kanunu ile
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
Teklifi”nin İçtüzüğün 35 inci maddesi uyarınca birleştirilmesine, görüşmelerde Tasarı metninin esas
alınmasına ve Tasarı ve Tekliflerin daha ayrıntılı olarak incelenebilmesini teminen bir alt komisyon
kurulmasına karar verilmiştir. Tasarı ve Teklifler, 4/12/2013, 18/12/2013, 19/12/2013 ve 2/1/2014
tarihlerinde alt komisyonda görüşülmüş ve Tasarı metninde gerekli değişiklikler yapılmıştır.

Raporumuz, Plan ve Bütçe Komisyonuna arz olunur.

1/796 esas numaralı “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” 26/6/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına sunulmuştur. Tasarı Başkanlıkça 28/6/2013 tarihinde, Başkanlıkça aynı tarihte tali
komisyon olarak Adalet Komisyonu, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, İçişleri
Komisyonu,  Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ve Milli Savunma Komisyonuna esas
komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilmiştir.

2/1160 esas numaralı “Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup
Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” 14/1/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
sunulmuştur. Teklif Başkanlıkça 24/1/2013 tarihinde tali komisyon olarak İçişleri Komisyonuna esas
komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilmiştir.

2/1183 esas numaralı “Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup
Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” 14/1/2013 tarihinde Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur. Teklif Başkanlıkça 31/1/2013 tarihinde tali komisyon olarak
İçişleri Komisyonu ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna esas komisyon olarak da
Komisyonumuza havale edilmiştir.

2/1608 esas numaralı “İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 31 Milletvekilinin; Sosyal
Hizmetler Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi” 5/6/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
sunulmuştur. Teklif Başkanlıkça 13/6/2013 tarihinde tali komisyon olarak Sağlık, Aile, Çalışma ve
Sosyal İşler Komisyonuna esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilmiştir.
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Alt Komisyonun, 4/12/2013, 18/12/2013, 19/12/2013 ve 2/1/2014 tarihlerinde Maliye Bakanlığı,
Kalkınma Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Kamu İhale Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Kamu
Denetçiliği Kurumu, Danıştay Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı,
Devlet Personel Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Sivil
Havacılık Genel Müdürlüğü, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Türkiye İş Kurumu, Türk Dil
Kurumu, Türk Patent Enstitüsü, Yüksek Öğretim Kurulu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı,
Anadolu Ajansı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu,
İstanbul Ticaret Odası, Türkiye Belediyeler Birliği ve diğer sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin
katılımlarıyla yapmış olduğu toplantılarda Kanun Teklifleri ve Tasarısı değerlendirilmiş, Tasarı ve
Teklifler üzerindeki görüşmeleri müteakip Tasarı ve Tekliflerin gerekçesi Alt Komisyonumuzca da
benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Tasarının çerçeve 1 ila 5 inci maddeleri; çerçeve 13 ila 21 inci maddeleri; çerçeve 30 uncu
maddesi; çerçeve 37 nci maddesi; çerçeve 42 ila 44 üncü maddeleri; çerçeve 56 ile 57 nci maddeleri;
çerçeve 61 inci, 62 nci ve 65 inci maddeleri; çerçeve 81 inci maddesi ve çerçeve 101 inci maddesinin
(a), (b), (c), (ç), (e) bentleri; benzer mahiyette hükümlerin 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükmü olarak 12/7/2013 tarihinde
yasalaşması nedeniyle Tasarı metninden çıkarılmıştır.

Tasarının Sosyal Politika Merkezine ilişkin çerçeve 11 nci maddesi; çerçeve 22 nci maddesi,
çerçeve 95 inci ve çerçeve 100 üncü maddesi metinden çıkarılmıştır. 

Tasarının diğer maddeleri ise, aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmak suretiyle yeni çerçeve
madde numaralarıyla aşağıdaki şekilde kabul edilmiştir. Ayrıca Tasarı metninin tamamı kanun dili ve
tekniği ile kanunların hazırlanmasında uyulan esas ve usuller doğrultusunda gözden geçirilmiş ve
redaksiyon mahiyetinde değişiklikler yapılmıştır.

Çerçeve Madde 1 

1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyatından Koruma Kanununda değişiklik yapılmak suretiyle,
çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunmasına yönelik olarak basılmış eserlerin çocuklar
için muzır olup olmadığı hususunda yetkilendirilmiş olan Kurulda Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı temsilcisinin de bulunmasını öngören bir düzenleme, Tasarıya yeni çerçeve 1 inci madde
olarak eklenmiştir.

Çerçeve Madde 2 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda değişiklik yapılmak suretiyle, ön ödemeli hat kullanan
GSM abonelerinin mobil internet kullanımları sırasında uygulanan yüzde 25 oranındaki özel iletişim
vergisinin, faturalı hat kullanan abonelere uygulanan yüzde 5 oranındaki özel iletişim vergisine paralel
hale getirilmesini, özel iletişim vergisi oranlarının değiştirilmesinde Bakanlar Kurulunun, diğer usul
ve esaslar da ise Maliye Bakanlığının yetkili kılınmasını öngören bir hüküm Tasarıya yeni çerçeve
2 nci madde olarak eklenmiştir. 



yasemin /

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 524)

– 93 –

Çerçeve Madde 3
Tasarının çerçeve 6 ncı maddesi; sektörün gerekleri dikkate alınarak, Anadolu Ajansının ulusal

ve uluslararası rekabet şartları altında esnek ve etkin çalışabilmesini teminen Ajansın, Kamu İktisadi
Teşebbüsleri mevzuatı, kamu personel rejimi, Kamu İhale Kanunu ve Sayıştay Kanunu gibi genel
kamu idaresini ilgilendiren mevzuatın dışında tutulmasına yönelik bir hükmün maddeye yeni fıkra
olarak eklenmesi suretiyle çerçeve 3 üncü madde olarak kabul edilmiştir.

Çerçeve Madde 4 ve 5
Tasarının çerçeve 7 nci ve 8 inci maddeleri; sırasıyla çerçeve 4 üncü ve 5 inci maddeler olarak

aynen kabul edilmiştir.
Çerçeve Madde 6
Tasarının çerçeve 9 uncu maddesi; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesine

eklenen 14 üncü bentte yer alan bakanlıklara yapılan atıflara açıklık kazandırılması amacıyla
redaksiyona tabi tutulmak suretiyle çerçeve 6 ncı madde olarak kabul edilmiştir.

Çerçeve Madde 7
213 sayılı Vergi Usul Kanununda değişiklik yapılması suretiyle, kayıt dışı ekonominin yüksek

olduğu sektörlerde kayıp ve kaçak ile mücadele edilmesi amacıyla Bandrollü Ürün İzleme Sisteminin
getirilmesinin, söz konusu sistemin işletilmesinin ve sistem içindeki firmaların vergi borcunun daha
etkin bir şekilde takibinin sağlanması için Maliye Bakanlığına yetki verilmesinin, söz konusu sistemin
kurulması için gereken hizmetlerin ödenek kullanılmadan gerçekleştirilecek olması nedeniyle 4734
sayılı Kamu İhale Kanununun ödeneği bulunmayan işler için ihaleye çıkılamayacağına dair hükümden
istisna tutulmasının öngörüldüğü bir düzenleme Tasarıya çerçeve 7 nci madde olarak eklenmiştir.

Çerçeve Madde 8
492 sayılı Harçlar Kanununda değişiklik yapılması suretiyle, tahkim müessesesinin

etkinleştirilmesi amacıyla, nispi olarak hesaplanan karar harcının, tahkim davalarında yüzde elli
oranında alınmasının öngörüldüğü bir hüküm Tasarıya çerçeve 8 inci madde olarak eklenmiştir. 

Çerçeve Madde 9 ila 11
Tasarının çerçeve 10 uncu, 12 nci ve 23 üncü maddeleri; sırasıyla çerçeve 9 uncu, 10 uncu ve

11 inci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir.
Çerçeve Madde 12
Tasarının çerçeve 24 üncü maddesi ile değiştirilmesi öngörülen 2828 sayılı Sosyal Hizmetler

Kanununun tanımlar maddesinin, “Çocuk Destek Merkezleri”, “Aktif Yaşam Merkezi” ve “Ev Tipi
Sosyal Hizmet Birimleri Koordinasyon Merkezi” tanımlarını da içerecek şekilde genişletilerek
yeniden düzenlenmesi suretiyle çerçeve 12 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Çerçeve Madde 13
Tasarının çerçeve 25 inci maddesi; çerçeve 13 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Çerçeve Madde 14
633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme

Kurumu Genel Müdürlüğüne ait sosyal hizmet kuruluşlarının il özel idarelerine devrinin Anayasa
Mahkemesinin 18/7/2013 tarihinde iptal edilmesi nedeniyle tasfiye edilemeyen ve halihazırda faaliyet
gösteren döner sermaye işletmelerinin devamını öngören Tasarının çerçeve 26 ncı maddesi; döner
sermayenin gelirleri ve giderlerinin madde metninde açıkça tanımlanması suretiyle çerçeve 14 üncü
madde olarak kabul edilmiştir. 
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Çerçeve Madde 15 
Tasarının çerçeve 27 nci maddesi, çerçeve 15 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Çerçeve Madde 16 
Tasarının çerçeve 28 inci maddesi; 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda yapılan değişiklikle

eklenmesi öngörülen koruyucu ailelerde sosyal güvencesi bulunmayan eşlerden birinin 31/5/2006
tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre isteğe bağlı sigortalı
olması ve prime esas aylık kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak prim tutarlarının Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığınca karşılanmasına dair düzenlemeyi içeren fıkranın madde metninden
çıkarılması suretiyle çerçeve 16 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 

Çerçeve Madde 17 
Tasarının çerçeve 29 uncu maddesi, çerçeve 17 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Çerçeve Madde 18
Tasarının çerçeve 31 inci maddesi; fasılalı olarak geçen yararlanma süreleri dâhil iki yıldan az

olmamak üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden yararlanan,
korunma, bakım veya barınma tedbir kararı olan çocukların işe yerleştirilme usulünü düzenlemesi
amacıyla 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununa Tasarı ile eklenmesi öngörülen ek 1 inci maddenin
söz konusu çocukların işe yerleştirmelerinde Devlet memurluğuna alınacaklar için yapılacak merkezi
sınav sonuçlarının kullanılması, yerleştirme esaslarına açıklık kazandırılarak yeniden düzenlenmesi
suretiyle çerçeve 18 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

Çerçeve Madde 19
Tasarının çerçeve 32 nci maddesi, çerçeve 19 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Çerçeve Madde 20
Tasarının çerçeve 33 üncü maddesi, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununa 9 uncu ek madde

olarak eklenmesi öngörülen ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına ait sosyal hizmet kuruluşlarına
yerleştirilen ve haklarında korunma veya bakım tedbir kararı bulunan çocukların veli veya vasisine
ulaşmanın mümkün olmadığı hallerde mülkiyet ve miras hukuku dışındaki veli veya vasiye ait
yetkilerin ilgili sosyal hizmet kuruluşunca kullanılmasına imkan tanıyan düzenlemenin, Adalet
Bakanlığının görüşleri doğrultusunda söz konusu yetkinin kullanılacağı durumlara ve yetkiyi
kullanacak kişilere açıklık getirilmesi, veli veya vasiye derhal konu hakkında bilgi verilmesine
yönelik değişiklik yapılması ve kanunların yapılmasındaki esas ve usullere uygunluğun sağlanması
amacıyla çerçeve 20 nci madde olarak münhasıran düzenlenmesi suretiyle kabul edilmiştir. 

Çerçeve Madde 21
Tasarının çerçeve 33 üncü maddesi, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununa ek 10 uncu madde

eklenmesine yönelik hükmün kanunların yapılmasındaki esas ve usullere uygunluğun sağlanması
amacıyla çerçeve 21 inci madde olarak münhasıran düzenlenmesi suretiyle aynen kabul edilmiştir. 

Çerçeve Madde 22
2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununa eklenmesi öngörülen ek bir madde ile, Aile ve Sosyal

Politikalar Bakanlığına bağlı sosyal hizmet kuruluşlarında kalan veya Darülaceze Müessesesinde
ücretsiz bakılan veya özel sosyal hizmet kuruluşlarında bakım ücreti Bakanlık tarafından
karşılanmakta olan ya da Bakanlıkça sosyal yardım yapılmak suretiyle desteklenen resmi sosyal
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hizmet kuruluşlarında verilen bakım hizmetinden yararlanıp da Bakanlığın sosyal hizmet
kuruluşlarından ücretsiz bakım hizmetinden yararlanmaya ilişkin koşulları haiz olan engelli bireylere
ve yaşlılara şahsi giderlerini karşılayabilmeleri için her yıl Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktar
üzerinden herhangi bir kesinti yapılmaksızın harçlık verilmesinin sağlanmasını amaçlayan bir
düzenleme Tasarıya çerçeve 22 nci madde olarak eklenmiştir. 

Çerçeve Madde 23
Tasarının çerçeve 34 üncü maddesi, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununa geçici 10 uncu

madde eklenmesine yönelik hükmün, söz konusu Kanunun ek 7 nci maddesi kapsamında özel bakım
merkezlerinde veya ikametgahında bakım hizmeti verilenlerin gelir değişikliklerinin, bu hizmetlerden
yararlanmak için başvurmuş olanların ise gelir durumunun tespitinde Tasarı ile eklenen geçici 10
uncu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki hükümlerin uygulanmaya devam olunmasına dair
düzenlemenin süresinin 1/7/2014 tarihine kadar uzatılması ve kanunların yapılmasındaki esas ve
usullere uygunluğun sağlanması amacıyla çerçeve 23 üncü madde olarak münhasıran düzenlenmesi
suretiyle kabul edilmiştir. 

Çerçeve Madde 24
Tasarının çerçeve 34 üncü maddesi, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununa geçici 11 inci madde

eklenmesine yönelik hükmün, kanunların yapılmasındaki esas ve usullere uygunluğun sağlanması
amacıyla çerçeve 24 üncü madde olarak münhasıran düzenlenmesi suretiyle aynen kabul edilmiştir. 

Çerçeve Madde 25
Tasarının çerçeve 34 üncü maddesi, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununa geçici 12 nci madde

eklenmesine yönelik hükmün, kanunların yapılmasındaki esas ve usullere uygunluğun sağlanması
amacıyla çerçeve 25 inci madde olarak münhasıran düzenlenmesi suretiyle aynen kabul edilmiştir. 

Çerçeve Madde 26
2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununa eklenen ek 11 inci madde kapsamında 2014 yılı içinde

ödenecek aylık net harçlık tutarının Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı
tarafından müştereken belirlenmesine ilişkin bir düzenlemenin söz konusu Kanuna geçici bir madde
olarak eklenmesine yönelik bir hüküm Tasarıya çerçeve 26 ncı madde olarak eklenmiştir. 

Çerçeve Madde 27
2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda değiştirilen tanımlar maddesi ile oluşturulan yeni

sosyal hizmet birimlerine ilişkin yönetmeliklerin altı ay içinde çıkarılmasına yönelik bir düzenleme
Tasarıya çerçeve 27 nci madde olarak eklenmiştir. 

Çerçeve Madde 28
Tasarının, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ilgili maddelerinde yer alan “muhtaç”

ibarelerinin “ihtiyacı olan” şeklinde değiştirilmesini düzenleyen çerçeve 35 inci maddesi, söz konusu
Kanunun 22 nci maddesinde yer alan muhtaç ibaresinin de değiştirilmesini içerecek şekilde yeniden
düzenlenmesi suretiyle çerçeve 28 inci madde olarak kabul edilmiştir.

Çerçeve Madde 29
Tasarının, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda değişiklik öngören çerçeve 36 ncı maddesi,

söz konusu Kanunda yer alan Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu ve Karayolu Güvenliği Kurulunun
çalışma esaslarının yeniden düzenlenmesini de içerecek şekilde değiştirilmesi suretiyle çerçeve
29 uncu madde olarak kabul edilmiştir.
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Çerçeve Madde 30
Tasarının 98 inci maddesi; maddeye ekli cetvellerde yer alan kadroların alt komisyon çalışması

sırasında yapılan değişiklikler ve görüşler göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesi ve söz
konusu madde ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına ihdas edilen Sosyal Çalışmacı, Psikolog,
Çocuk Gelişimcisi, Sosyolog, Öğretmen kadrolarına yapılacak atamaların merkezi yönetim bütçe
kanunlarında yer alan kısıtlamalara tabi tutulmadan yapılmasını amaçlayan bir hükmün maddeye
yeni fıkra olarak eklenmesi suretiyle çerçeve 30 uncu madde olarak kabul edilmiştir.

Çerçeve Madde 31
Tasarının çerçeve 91 inci maddesi; çerçeve 31 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Çerçeve Madde 32
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda değişiklik yapılması suretiyle;
• Kıymetli taşların (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz safir, zebercet, inci) Borsa İstanbul

Anonim Şirketi Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasında işlem görmek üzere ithali, borsaya teslimi ve
borsada el değiştirmesi hariç olmak kaydıyla katma değer vergisi istisnası kapsamından çıkarılması
ve genel oranda katma değer vergisine tabi tutulmasına; 

• Son yıllarda önemi gittikçe artan platin ve paladyum madenleri ile altın ve gümüşün de Borsa
İstanbul Anonim Şirketi Kıymetli Maden Piyasasında ve Kıymetli Madenler Ödünç Piyasasında
işlem görmek üzere ithali, borsaya teslimi ve borsada el değiştirmesinin istisna kapsamına alınmasına,
ancak borsada işlem gören ve istisnadan yararlanan kıymetli taş ve kıymetli madenlerin borsadan
çekilmesi halinde katma değer vergisine tabi tutulmasına;

• Teknoloji yatırımlarının artırılması ve bunların transfer edilebilmesinin teşvik edilerek
ülkemizin bu alandaki katma değerinin ve uluslararası rekabet gücünün artırılması ve sınai mülkiyet
haklarının ticarileştirilmesini teşvik etmek amacıyla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5520 sayılı
Kurumlar Vergisi Kanunu, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile 5746 sayılı
Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen
araştırma ve geliştirme, yenilik ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan patentli veya faydalı
model belgeli buluşa ilişkin gayri maddi hakların kiralanması, devri veya satışı katma değer
vergisinden müstesna tutulmasına; ve bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemlerle ilgili olarak
yüklenilen vergilerin hesaplanan katma değer vergisinden indirilebilmesine;

dair bir hüküm Tasarıya çerçeve 32 nci madde olarak eklenmiştir. 
Çerçeve Madde 33
Tasarının çerçeve 38 inci maddesi; çerçeve 33 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Çerçeve Madde 34
Tasarının çerçeve 39 uncu maddesi, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik

Kanununa ek 3 üncü madde eklenmesine yönelik hükmün, kanunların yapılmasındaki esas ve usullere
uygunluğun sağlanması amacıyla çerçeve 34 üncü madde olarak münhasıran düzenlenmesi suretiyle
aynen kabul edilmiştir. 

Çerçeve Madde 35
Tasarının çerçeve 39 uncu maddesi, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik

Kanununa ek 4 üncü madde eklenmesine yönelik hükmün, kanunların yapılmasındaki esas ve usullere
uygunluğun sağlanması amacıyla çerçeve 35 inci madde olarak münhasıran düzenlenmesi suretiyle
aynen kabul edilmiştir. 
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Çerçeve Madde 36
Tasarının çerçeve 40 ıncı maddesi, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik

Kanununa geçici 2 nci madde eklenmesine yönelik hükmün, kanunların yapılmasındaki esas ve
usullere uygunluğun sağlanması amacıyla çerçeve 36 ncı madde olarak münhasıran düzenlenmesi
suretiyle aynen kabul edilmiştir. 

Çerçeve Madde 37
Tasarının çerçeve 40 ıncı maddesi, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik

Kanununa geçici 3 üncü madde eklenmesine yönelik hükmün, kanunların yapılmasındaki esas ve
usullere uygunluğun sağlanması amacıyla çerçeve 37 nci madde olarak münhasıran düzenlenmesi
suretiyle aynen kabul edilmiştir. 

Çerçeve Madde 38
3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa eklenmesi öngörülen bir ek madde ile ikili sağlık

anlaşması yürürlükte olmayan ülkelerden gelen tedavi taleplerini de karşılayabilmeye, yurt dışından
gelecek kişilerin tedavileri sırasında hangi giderlerin karşılanacağına açıklık getirilmesine ve
konaklama gideri olarak karşılanacak tutar açısından kişi başına azami bir tutar belirlenmesine
yönelik bir düzenleme, Tasarıya çerçeve 38 inci madde olarak eklenmiştir.

Çerçeve Madde 39
Tasarının çerçeve 41 inci maddesi; çerçeve 39 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Çerçeve Madde 40
633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde

Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı oluşturulduğundan, 3713 sayılı Terörle Mücadele
Kanununun ek 1 inci maddesinin değiştirilmesi ve “İçişleri Bakanlığı” tarafından yürütülen bu
kapsamdaki hizmetlerin “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı” tarafından yürütülmesine imkân
tanıyan bir düzenleme Tasarıya çerçeve 40 ıncı madde olarak eklenmiştir. 

Çerçeve Madde 41
Tasarının çerçeve 45 inci maddesi; çerçeve 41 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Çerçeve Madde 42
4457 sayılı Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 5 inci

maddesinin değiştirilmesi suretiyle, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının görev alanına giren
konularda akreditasyonla ilgili politika, strateji ve hedeflerin belirlenmesine yönelik görüş bildirme
amacıyla Türk Akreditasyon Kurumunun Danışma Kurulunda Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığından iki temsilcinin de bulunmasına dair bir düzenleme Tasarıya çerçeve 42 nci madde
olarak eklenmiştir.

Çerçeve Madde 43
Tasarının çerçeve 46 ncı maddesi; çerçeve 43 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Çerçeve Madde 44
Tasarının çerçeve 50 nci maddesinin (a) bendi, kanunların yapılmasındaki esas ve usullere

uygunluğun sağlanması amacıyla çerçeve 44 üncü madde olarak münhasıran düzenlenmesi suretiyle
aynen kabul edilmiştir. 
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Çerçeve Madde 45

Tasarının çerçeve 50 nci maddesinin (b) bendi, yönetim ve denetim faaliyetleri nedeniyle
alınacak belgelerin eşit olarak değerlendirilmesi ve danışmanlık hizmet alımı suretiyle gerçekleştirilen
denetim ve kontrollük hizmetleri kapsamında elde edilen iş deneyim belgelerinin yapım işlerinde
kullanılmasının engellenmesine yönelik olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu
maddesinin yeniden düzenlenmesi ve kanunların yapılmasındaki esas ve usullere uygunluğun
sağlanması amacıyla çerçeve 45 inci madde olarak münhasıran düzenlenmesi suretiyle kabul
edilmiştir. 

Çerçeve Madde 46

Tasarının çerçeve 50 nci maddesinin (c) bendi, kanunların yapılmasındaki esas ve usullere
uygunluğun sağlanması amacıyla redaksiyona tabi tutulması ve çerçeve 46 ncı madde olarak
münhasıran düzenlenmesi suretiyle kabul edilmiştir. 

Çerçeve Madde 47

Tasarının çerçeve 50 nci maddesinin (ç) bendi, kanunların yapılmasındaki esas ve usullere
uygunluğun sağlanması amacıyla çerçeve 47 nci madde olarak münhasıran düzenlenmesi suretiyle
aynen kabul edilmiştir. 

Çerçeve Madde 48

Tasarının çerçeve 50 nci maddesinin (d) bendi, kanunların yapılmasındaki esas ve usullere
uygunluğun sağlanması amacıyla çerçeve 48 inci madde olarak münhasıran düzenlenmesi suretiyle
aynen kabul edilmiştir. 

Çerçeve Madde 49

Tasarının çerçeve 50 nci maddesinin (e) bendi; madde ile değiştirilmesi öngörülen 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinde yer alan itirazen şikayet başvuru bedellerinin, söz
konusu sistemin hak arama dışındaki amaçlarla kullanılmasının önlenmesi amacıyla artırılması ve
kanunların yapılmasındaki esas ve usullere uygunluğun sağlanması amacıyla münhasıran
düzenlenmesi suretiyle çerçeve 49 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 

Çerçeve Madde 50

Tasarının çerçeve 50 nci maddesinin (f) bendi; madde ile değiştirilmesi öngörülen 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununun 54 üncü maddesinin itiraz sürelerini hızlandırmak amacıyla ihale süreçlerine
ilişkin Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurulamayacağına dair bir hükmün eklenmesi ve kanunların
yapılmasındaki esas ve usullere uygunluğun sağlanması amacıyla münhasıran düzenlenmesi suretiyle
çerçeve 50 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Çerçeve Madde 51

Tasarının çerçeve 47 nci maddesi; çerçeve 51 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Çerçeve Madde 52

Tasarının çerçeve 50 nci maddesinin (g) bendi, kanunların yapılmasındaki esas ve usullere
uygunluğun sağlanması amacıyla çerçeve 52 nci madde olarak münhasıran düzenlenmesi suretiyle
aynen kabul edilmiştir. 



yasemin /

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 524)

– 99 –

Çerçeve Madde 53 ve 54
Tasarının çerçeve 48 inci ve 49 uncu maddeleri; çerçeve 53 üncü ve 54 üncü maddeler olarak

aynen kabul edilmiştir. 

Çerçeve Madde 55 ve 56
Tasarının çerçeve 50 nci maddesinin (g) ve (ğ) bentleri, kanunların yapılmasındaki esas ve

usullere uygunluğun sağlanması amacıyla çerçeve 55 inci ve 56 ncı maddeler olarak münhasıran
düzenlenmeleri suretiyle aynen kabul edilmiştir. 

Çerçeve Madde 57
Tasarının çerçeve 51 inci maddesi; çerçeve 57 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Çerçeve Madde 58
4734 sayılı Kamu İhale Kanununda yapılan bir değişiklikle, idarelerin ortak ihtiyaçlarının

karşılanması amacıyla alımların toplulaştırılmasına, yapılacak bir protokol ile ortak ihtiyaçların ihale
işlemlerini yürütmek üzere tek bir idarenin görevlendirmesine imkân tanıyan bir düzenleme Tasarıya
çerçeve 58 inci madde olarak eklenmiştir. 

Çerçeve Madde 59
Tasarının çerçeve 52 nci maddesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa geçici 14 üncü madde

eklenmesine yönelik hükmün, kanunların yapılmasındaki esas ve usullere uygunluğun sağlanması
amacıyla çerçeve 59 uncu madde olarak münhasıran düzenlenmesi suretiyle aynen kabul edilmiştir. 

Çerçeve Madde 60
Tasarının çerçeve 52 nci maddesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa geçici 15 inci madde

eklenmesine yönelik hükmün, kanunların yapılmasındaki esas ve usullere uygunluğun sağlanması
amacıyla çerçeve 60 ıncı madde olarak münhasıran düzenlenmesi suretiyle aynen kabul edilmiştir. 

Çerçeve Madde 61
Tasarının çerçeve 52 nci maddesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa geçici 16 ncı madde

eklenmesine yönelik hükmün, kanunların yapılmasındaki esas ve usullere uygunluğun sağlanması
amacıyla çerçeve 61 inci madde olarak münhasıran düzenlenmesi suretiyle aynen kabul edilmiştir. 

Çerçeve Madde 62
4734 sayılı Kamu İhale Kanununa eklenmesi öngörülen bir geçici madde ile, Kamu İhale

Kurumunun iş yükünün azaltılması ve süreçlerin daha etkin hale getirilmesi amacıyla, diğer
kurumlarda ihale süreçlerinde bilgi birikime sahip olmuş deneyimli personelin Kamu İhale Kurumu
meslek personeli kadro sayısının yüzde beşini geçmemek kaydıyla Kurumda görevlendirilmesine
imkan veren bir hüküm Tasarıya çerçeve 62 nci madde olarak eklenmiştir.

Çerçeve Madde 63 ve 64
Tasarının çerçeve 53 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri, kanunların yapılmasındaki esas ve

usullere uygunluğun sağlanması amacıyla çerçeve 63 üncü ve 64 üncü maddeler olarak münhasıran
düzenlenmeleri suretiyle aynen kabul edilmiştir. 

Çerçeve Madde 65 ve 66
Tasarının çerçeve 54 üncü ve 55 inci maddeleri; sırasıyla çerçeve 65 inci ve 66 ncı maddeler

olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Çerçeve Madde 67

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinde yapılması öngörülen
değişiklikle, Borsa İstanbul Anonim Şirketi Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasında işlem görecek olan
kıymetli taşlar için farklı vergi oranları belirleme konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilen bir
düzenleme çerçeve 67 nci madde olarak eklenmiştir.

Çerçeve Madde 68 ila 70

Tasarının çerçeve 58 inci, 59 uncu ve 60 ıncı maddeleri; sırasıyla çerçeve 68 inci, 69 uncu
ve 70 inci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

Çerçeve Madde 71 ila 75

Tasarının çerçeve 63 üncü, 64 üncü, 66 ncı, 67 nci ve 68 inci maddeleri; sırasıyla çerçeve 71 inci,
72 nci, 73 üncü, 74 üncü ve 75 inci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

Çerçeve Madde 76

Tasarının çerçeve 69 uncu maddesi, 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanuna 4/A maddesi
eklenmesine yönelik hükmün, kanunların yapılmasındaki esas ve usullere uygunluğun sağlanması
amacıyla çerçeve 76 ncı madde olarak münhasıran düzenlenmesi suretiyle aynen kabul edilmiştir. 

Çerçeve Madde 77

Tasarının çerçeve 69 uncu maddesi, 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanuna 4/B maddesi
eklenmesine yönelik hükmün, kanunların yapılmasındaki esas ve usullere uygunluğun sağlanması
amacıyla çerçeve 77 nci madde olarak münhasıran düzenlenmesi suretiyle aynen kabul edilmiştir. 

Çerçeve Madde 78 ve 79

Tasarının çerçeve 70 inci ve 71 inci maddeleri; sırasıyla çerçeve 78  inci ve 79 uncu maddeler
olarak aynen kabul edilmiştir. 

Çerçeve Madde 80

Tasarının çerçeve 72 nci maddesi; madde ile değiştirilmesi öngörülen 5378 sayılı Engelliler
Hakkında Kanunun 7 nci maddesinde yer alan “sekiz” ibaresinin, 6495 sayılı Kanun ile otomobil ve
minibüs tanımlarında yapılan değişikliklere paralel olarak “dokuz” şeklinde değiştirilmesi suretiyle
çerçeve 80 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

Çerçeve Madde 81 ila 85

Tasarının çerçeve 73 ila 77 nci maddeleri; sırasıyla çerçeve 81 ila 85 inci maddeler olarak aynen
kabul edilmiştir. 

Çerçeve Madde 86

Tasarının çerçeve 78 inci maddesi; madde ile değiştirilmesi öngörülen 5378 sayılı Engelliler
Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin, 6495 sayılı Kanun ile otomobil ve minibüs tanımlarında
yapılan değişikliklere paralel olarak yeniden düzenlenmesi ve toplu taşıma araçlarının engellilerin
erişimine uyumlu hale getirilmesinin zorunlu olduğu 7/7/2018 tarihine kadar engelli bireylerin toplu
taşıma hizmeti sağlanmasına yönelik talebinin söz konusu hizmeti veren gerçek ve tüzel kişilerce
72 saat içinde karşılanmasına yönelik bir düzenlemenin söz konusu 3 üncü maddeye yeni bir fıkra
olarak eklenmesi suretiyle çerçeve 80 inci madde olarak kabul edilmiştir. 



Çerçeve Madde 87

Tasarının çerçeve 79 uncu maddesi; madde ile değiştirilmesi öngörülen 5431 sayılı Sivil
Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 8/A maddesinde satın alma
veya kiralama yoluyla ilk kez Türkiye’ye getirilecek ya da ülkemizde üretilecek olan hava araçlarının
tescil işlemlerinin yapılmasında uçuşa elverişlilik sertifikası yönünden yaşanan sorunların giderilmesi
amacıyla verilecek geçici tescil belgesi ile ticari amaçla uçuş yapılamayacağına açıklık kazandırılmak
suretiyle çerçeve 87 inci madde olarak kabul edilmiştir.  

Çerçeve Madde 88

Tasarının çerçeve 80 inci maddesi; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununun 63 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında değiştirilen bakanlık adlarına yapılan atıflara
açıklık kazandırılması amacıyla redaksiyona tabi tutulmak suretiyle çerçeve 88 inci madde olarak
kabul edilmiştir.

Çerçeve Madde 89

• Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri
neticesinde ortaya çıkan buluşların; kiralanması neticesinde elde edilen kazanç ve iratların, devir
veya satışı neticesinde elde edilen kazançların, seri üretime tabi tutularak pazarlanmaları halinde elde
edilen kazançların, üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satışından elde edilen
kazançların patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmının yüzde 50’sinin kurumlar
vergisinden müstesna tutulmasına, 

• İstisna uygulamasına patent veya faydalı model belgesinin verildiği tarihten itibaren
başlanılması ve patent veya faydalı modele yönelik koruma süresi boyunca öngörülen istisnadan
yararlanılmasına,

• Her bir mükellef tarafından yararlanılabilecek istisna tutarının değerleme raporunda belirtilen
bedelin yüzde 50’sini, yararlanılabilecek toplam istisna tutarı ise değerleme raporunda belirtilen
bedelin yüzde 100’ünü aşamayacağına,

• Söz konusu düzenlemenin gelir vergisi mükellefleri için de uygulanması ve madde kapsamında
istisnadan yararlanan serbest meslek kazançları ile gayrimenkul sermaye iratlarına yönelik vergi
kesintisinin yüzde 50 oranında indirimli uygulanmasına,

• Kazanç ve iradı kesinti yoluyla vergilenen ve beyanname vermesi gerekmeyen mükellefler
için indirimli vergi kesintisinin en fazla 5 yıl süre ile uygulanmasına,

yönelik 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa 5/B maddesinin eklenmesini öngören bir hüküm
Tasarıya çerçeve 89 uncu madde olarak eklenmiştir. 

Çerçeve Madde 90

Tasarının çerçeve 82 nci maddesi; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin
birinci fıkrasına eklenen bentte yer alan bakanlık adlarına yapılan atıflara açıklık kazandırılması
amacıyla redaksiyona tabi tutulmak suretiyle çerçeve 90 ıncı madde olarak kabul edilmiştir.

Çerçeve Madde 91

Tasarının çerçeve 83 üncü maddesi; çerçeve 91 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir.
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Çerçeve Madde 92
Uygulayıcılar ve karar mercileri için yasal düzeyde bilgilendirme, farkındalık oluşturulmak

amacıyla, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla
İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde yer alan tanımlara “Birlik”,
“Erişimin Engellenmesi”, “İçeriğin Yayından Çıkarılması”, “URL Adresi”, “Uyarı Yöntemi”
tanımlarının da eklenmesini düzenleyen bir hüküm Tasarıya çerçeve 92 nci madde olarak eklenmiştir. 

Çerçeve Madde 93
Vatandaşların ve yetkili mercilerin kullanabilecekleri irtibat noktalarının oluşturulması

bağlamında yasal düzeyde ve özellikle elektronik posta adresi özelinde bir farkındalık oluşturulması,
internet aktörleri ile irtibat usulünün belirlenmesi amacıyla, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan
Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında
Kanunun 3 üncü maddesinde değişiklik öngören bir hüküm Tasarıya çerçeve 93 üncü madde olarak
eklenmiştir. 

Çerçeve Madde 94
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının görevlerinin ifası kapsamında ihtiyaç duyulan verilerin

“içerik sağlayıcı” tarafından karşılanması noktasında karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla,
5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen
Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde değişiklik öngören bir hüküm
Tasarıya çerçeve 94 üncü madde olarak eklenmiştir. 

Çerçeve Madde 95
Yer sağlayıcıların sınıflandırılması, bu sınıflandırmalar çerçevesinde yasal sınırlar dahilindeki

yükümlülüklerinin belirlenmesi ve yer sağlayıcılık faaliyetlerinin kolaylaştırılmasını mümkün kılacak
teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının görevlerinin ifası
kapsamında ihtiyaç duyulan verilerin “yer sağlayıcı” tarafından karşılanması noktasında karşılaşılan
sorunların giderilmesi amacıyla, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve
Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesinde
değişiklik öngören bir hüküm Tasarıya çerçeve 95 inci madde olarak eklenmiştir. 

Çerçeve Madde 96
Erişimi engellemeyi etkin hale getirmek için, alternatif erişim yollarını zorlaştırıcı tedbirlerin

alınması; Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının görevlerinin ifası kapsamında ihtiyaç duyulan
verilerin “erişim sağlayıcı” tarafından karşılanması noktasında karşılaşılan sorunların giderilmesi
amacıyla, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla
İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinde değişiklik öngören bir
hüküm Tasarıya çerçeve 96 ncı madde olarak eklenmiştir. 

Çerçeve Madde 97
İçeriğin yayından çıkartılması ve içeriğe erişimin engellenmesi kararlarının mevcut uygulamalar

yönüyle ortaya koyduğu sorunlar, infaz edilememezlik ve muhatap belirsizliği gibi engellerin ortadan
kaldırılması amacıyla sivil bir inisiyatif olan Erişim Sağlayıcılar Birliğinin oluşturulması; internet
yayınlarına ilişkin tedbir kararların uygulanması süreçlerinde kamusal aktörler yerine sektör
temsilcilerinin oluşturduğu sivil inisiyatifin etkin kılınması ve gelişmiş ülke uygulamalarına paralellik
sağlanması; tüm servis sağlayıcıların faaliyetlerine devam edebilmek için Birliğe üye olmasının
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zorunlu kılınması; oluşturulan Birliğe ilişkin esas ve usullerin belirlenmesi amacıyla, 5651 sayılı
İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla
Mücadele Edilmesi Hakkında Kanuna 6/A maddesi eklenmesini öngören bir hüküm Tasarıya çerçeve
97 nci madde olarak eklenmiştir. 

Çerçeve Madde 98

Toplu kullanım sağlayıcılar için (internet kafeler vb.) kademeli müeyyidelendirme sistemine
geçilmesini ve suçun işlenmesinin önlenmesi, suçlunun tespitinde önemli işlev görecek olan kayıt
bilgilerinin tutulması ve kamera kayıtlarının belirli süre saklanmasına ilişkin yasal dayanakların
güçlendirilmesi amacıyla, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu
Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 7 nci maddesinde değişiklik
öngören bir hüküm Tasarıya çerçeve 98 inci madde olarak eklenmiştir. 

Çerçeve Madde 99

Erişime engelleme tedbirinin geçici süreyle verilebilmesi, koruma tedbiri olarak verilen erişimin
engellenmesi kararının yerine getirilmemesinin müeyyidesinin hapis cezasından para cezasına
dönüştürülmesi, internet içeriklerine yönelik olarak kovuşturma faaliyeti dışında verilebilecek tedbir
kararlarının belirli mahkemelerce verilebilmesi ve böylece ihtisaslaşma sağlanması amacıyla, 5651
sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla
Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesinde değişiklik öngören bir hüküm Tasarıya
çerçeve 99 uncu madde olarak eklenmiştir. 

Çerçeve Madde 100

• Mevcut durumda İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlâl
edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşların öncelikle içerik ve yer
sağlayıcıya muhakkak başvurması ve bu başvuruların sulh ceza mahkemesine başvuru sürecinde
ispatı gerekliliğinden (elektronik ortamda gerçekleşen bildirimin, özellikle yurt dışı muhataplara
ulaşıp ulaşmadığı vb.) kaynaklanan sorunların ortadan kaldırılması amacıyla söz konusu kişiler ile
kurum ve kuruluşların içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması halinde yer sağlayıcısına başvurarak
uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını talep etmesine bununla birlikte doğrudan sulh ceza
hâkimine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini talep edebilmesine, 

• İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlâl edildiğini iddia eden
gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşların, içeriğin yayından çıkarılması taleplerinin içerik
ve/veya yer sağlayıcısı tarafından en geç yirmidört saat içerisinde cevaplandırılmasına,

• İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişisel hakları ihlal edilenlerin talepleri
doğrultusunda, Hakimlerin erişimin engellenmesi kararı vereceğine, hakimin vereceği erişimin
engellenmesi kararlarının esas olarak yalnızca kişilik hakkının ihlalinin gerçekleştiği yayın, kısım,
bölüm ile ilgili olarak ve URL adresi şeklinde içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle vereceğine,
zorunlu olmadıkça internet sitesinde yapılan yayının tümüne yönelik erişimin engellenmesine karar
verilemeyeceğine, ancak hakimin URL adresi belirtilerek içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle
ihlalin engellenemeyeceğine kanaat getirmesi halinde gerekçesini de belirtmek kaydıyla, istisnai
olarak yayının tümüne yönelik erişimin engellenmesine de karar verebileceğine, hakimin madde
kapsamında verdiği erişimin engellenmesi kararlarının doğrudan Birliğe gönderileceğine,
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• Hakim tarafından yapılan başvuruların en geç yirmi dört saat içinde ve duruşma yapılmaksızın
karara bağlanacağına, bu karara karşı 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz
yoluna gidilebileceğine, 

• Birlik tarafından erişim sağlayıcıya gönderilen içeriğe erişimin engellenmesi kararının
gereğinin en geç dört saat içerisinde erişim sağlayıcı tarafından yerine getirileceğine, 

• Sulh ceza hâkiminin kararının bu maddede belirtilen şartlara uygun olarak ve süresinde yerine
getirmeyen sorumlu kişinin, beşyüz günden üç bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacağına,
bunun tüzel kişi olması halinde söz konusu hükmün yayın sorumlusu hakkında uygulanacağına,

yönelik, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar
Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 9 uncu maddesini değiştiren bir
hüküm Tasarıya çerçeve 100 üncü madde olarak eklenmiştir. 

Çerçeve Madde 101

Özel hayatın gizliliğini ihlal eden yayınlarla ilgili olarak “içeriğe erişimin engellenmesi”nin
mümkün hale getirilmesine, tedbir taleplerinin Başkanlık tarafından uygulanmak üzere derhal Birliğe
bildirileceğine, erişim sağlayıcıların tedbir talebini en geç dört saat içinde yerine getireceğine,  tedbir
kararı talep eden gerçek ve tüzel kişi ile kurum ve kuruluşların erişimin engellenmesi talebini 24 saat
içinde sulh ceza hakiminin kararına sunacağına, hakim, internet ortamında yapılan yayın içeriği
nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edilip edilmediğini değerlendirerek vereceği kararını en geç
kırk sekiz saat içinde açıklayacağına ve doğrudan Başkanlığa göndereceğine, aksi halde kararın
kendiliğinden yürürlükten kalkacağına, ayrıca özel hayatın gizliliğinin veya başkalarının hak ve
özgürlüklerinin korunması sebeplerine bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde doğrudan
Başkan veya Başkanlığın ilişkili olduğu Bakanın emri üzerine erişim engellenmesi işleminin
Başkanlık tarafından gerçekleştirileceğine yönelik, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların
Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanuna 9/A
maddesi eklenmesini öngören bir hüküm Tasarıya çerçeve 101 inci madde olarak eklenmiştir. 

Çerçeve Madde 102

Ortaya çıkan suçlar kapsamında yürütülen çalışmaların, internetin güvenli kullanımının
sağlanması, bilişim şuurunun geliştirilmesi, farkındalık oluşturma, bilinçlendirme çerçevesinde
yapılabilmesi hususundaki yasal dayanakların güçlendirilmesi; ulusal teknolojiler, iletişim alt yapıları
ve bunlara ilişkin sistem ve veri tabanları ile kamu ve özel sektör bilişim sistemleri, kritik altyapılar
ve siber ortam barındıran diğer sistemlerin, siber tehdit ve güvenlik olaylarına maruz kalmaları
halinde, durum tespitlerinin hızlı bir şekilde yapılması ve yaşanabilecek olayların olumsuz etkilerinin
azaltılması veya ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerin ivedilikle alınması konusunda
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının görevli ve yetkili kılınması; Başkanlığın görevlerinin ifası
amacıyla araştırma, geliştirme ve eğitim merkezleri kurabilmesi veya kurdurabilmesi amacıyla, 5651
sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla
Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinde değişiklik öngören bir hüküm Tasarıya
çerçeve 102 nci madde olarak eklenmiştir. 
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Çerçeve Madde 103
Yer sağlayıcıların kayıtlanma işlemleri için yetkilendirme yerine bildirimde bulunulmasının

yeterli hale getirilmesi amacıyla, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi
ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde
değişiklik öngören bir hüküm Tasarıya çerçeve 103 üncü madde olarak eklenmiştir. 

Çerçeve Madde 104
Tasarının çerçeve 84 üncü maddesi, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların

Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun
ek 1 inci maddesine eklenen fıkrada cezai soruşturma için ilgili Bakandan alınması gereken iznin
Telekomünikasyon İletişim Başkanı ile sınırlandırılması amacıyla, çerçeve 104 üncü madde olarak
kabul edilmiştir.

Çerçeve Madde 105
Erişim Sağlayıcıları Birliğinin kuruluşunun Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde

tamamlanma, Birliğin mevcut İnternet servis sağlayıcıları ile erişim hizmeti veren işletmecilerin en
az dörtte birinin katılımıyla imzalanan Birlik tüzüğünün Kurum tarafından incelenerek uygun
bulunmasını müteakip faaliyete başlaması, Birliğin kurulmasını müteakip en geç bir ay içerisinde
halen üye olmayan internet servis sağlayıcıları ve erişim hizmeti veren işletmeciler üyeliklerini
tamamlamak zorunda oldukları ve bu sürede Birliğin kuruluşunu tamamlayamaması halinde, Birliğin
kurulmasını müteakip bir ay içerisinde üye olmayan internet servis sağlayıcılarına verilecek idari
para cezalarının belirlenmesi amacıyla, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi
ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde
değişiklik öngören bir hüküm Tasarıya çerçeve 105 inci madde olarak eklenmiştir. 

Çerçeve Madde 106
Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin artırılmasına yönelik olarak, Ar-Ge Merkezi kurulabilmesi

için gereken elli tam zamanlı Ar-Ge personel sayısını otuza kadar indirme veya sektörler itibarıyla
farklılaştırma konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi amacıyla 5746 sayılı Araştırma ve
Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde değişiklik öngören
bir hüküm Tasarıya çerçeve 106 ncı madde olarak eklenmiştir. 

Çerçeve Madde 107
Kamu kurum ve kuruluşlarınca bilgi teknolojileri üzerinden sağlanan her türlü hizmet işlem ve

verinin ve bunların sunumunda yer alan sistemlerin güvenliğinin sağlanmasına ve gizliliğinin
korunmasına yönelik tedbirlerin alınması ve bilgi ve iletişim teknolojilerine ilişkin kritik altyapıların
işletiminde yer alan gerçek ve tüzel kişilerce uyulmasında usul ve esasların belirlenmesi ve bu
kapsamda ayrıca siber güvenlik ile ilgili politika, strateji ve hedefleri belirleme, kamu kurum ve
kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere yönelik siber güvenliğin sağlanmasına ilişkin usul ve esasları
belirleme, ilgili faaliyetlerin koordinasyonunu sağlama, kritik altyapıları, kurumları ve konumları
belirleme, gerekli müdahale merkezlerini kurma, kurdurma ve denetleme, her türlü siber müdahale
aracının üretilmesini ve geliştirilmesi amacı ile çalışmalar yapma, yaptırma ve buna ilişkin milli
çözümleri teşvik etme, uluslararası kuruluşlar ve diğer ülkeler ile işbirliği yapma görevlerinin de
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yürütülmesi amacıyla 5809 sayılı Elektronik
Haberleşme Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasına yeni bir bent ekleyen bir hüküm Tasarıya
çerçeve 107 nci madde olarak eklenmiştir. 
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Çerçeve Madde 108
Siber Güvenlik ve internet alan adları konularında Bakanlar Kurulu, Bakanlık ve/veya Siber

Güvenlik Kurulu tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna verilen görevlerin
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı veya diğer birimler marifetiyle yerine getirebileceğine açıklık
kazandırılması amacıyla 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 6 ncı maddesinin birinci
fıkrasına yeni bir bent ekleyen bir hüküm Tasarıya çerçeve 108 inci madde olarak eklenmiştir. 

Çerçeve Madde 109 ila 111
Tasarının çerçeve 85 inci, 86 ncı ve 87 nci maddeleri; sırasıyla çerçeve 109 uncu, 110 uncu ve

111 inci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 
Çerçeve Madde 112
Ulusal siber güvenliğin sağlanmasına yönelik olarak, siber güvenlik ilgili olarak kamu kurum ve

kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından alınacak önlemleri belirlemek, hazırlanan plan,
program, rapor, usul, esas ve standartları onaylamak ve bunların uygulanmasını ve koordinasyonunu
sağlamak için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanının başkanlığında Siber Güvenlik Kurulu
kurulması amacıyla 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa yeni bir madde eklenmesini
öngören bir hüküm Tasarıya çerçeve 108 inci madde olarak eklenmiştir. 

Çerçeve Madde 113
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığının, Afet ve Acil Durum Yüksek

Kuruluna ilave edilmesi amacıyla 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında değişiklik öngören bir hüküm
Tasarıya çerçeve 113 üncü madde olarak eklenmiştir. 

Çerçeve Madde 114
Tasarının çerçeve 88 inci maddesi, değiştirilmesi öngörülen 5902 sayılı Afet ve Acil Durum

Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kuruluna ilave
edilmesi amacıyla değişiklik yapılmak suretiyle çerçeve 114 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Çerçeve Madde 115
Tasarının çerçeve 89 uncu maddesi, değiştirilmesi öngörülen 6001 sayılı Karayolları Genel

Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 29 uncu maddesinde sermaye miktarının
belirlenmesi ve işletme hakkının devrine ilişkin usul ve esaslara açıklık kazandırılması amacıyla
değişiklik yapılmak suretiyle çerçeve 115 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

Çerçeve Madde 116 ila 118
Tasarının çerçeve 90 ıncı, 92 nci ve 93 üncü maddeleri; sırasıyla çerçeve 116 ncı, 117 nci ve

118 inci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 
Çerçeve Madde 119
Tasarının çerçeve 94 üncü maddesi; Sosyal Politikalar Merkezinin Tasarı metninden

çıkarılmasına paralel olarak yeniden düzenlenmesi suretiyle çerçeve 119 uncu madde olarak aynen
kabul edilmiştir. 

Çerçeve Madde 120
Tasarının çerçeve 96 ncı maddesi; değiştirilmesi öngörülen 633 sayılı Kanun Hükmünde

Kararnamenin 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının Sosyal Yardımlar Bilgi Sistemi Veri Tabanının
mahalli idareler ve Türkiye Kızılay Derneğine açılabilmesine dair yeniden düzenlenmesi suretiyle
çerçeve 120 inci madde olarak düzenlenmiştir. 
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Çerçeve Madde 121
Tasarının çerçeve 97 nci maddesi; 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenmesi

öngörülen ek maddeye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının, hizmet alanları ile ilgili olarak il özel
idareleri, belediyeler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile
ortak projeler yürütebilmesine yönelik yeni bir hüküm eklenmesi suretiyle çerçeve 121 inci madde
olarak düzenlenmiştir. 

Çerçeve Madde 122
Hâlihazırda acil durumlar için başka kamu kurum ve kuruluşlarının telsiz haberleşme alt yapısını

kullanan Sağlık Bakanlığının kendi alt yapısını kurmasına imkân tanıyan bir düzenleme Tasarıya
çerçeve 122 nci madde olarak eklenmiştir.

Çerçeve Madde 123
Tasarının çerçeve 99 uncu maddesi, çerçeve 123 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir.
Çerçeve Madde 124
Tasarının çerçeve 101 inci maddesinin (a), (b), (c), (ç), (e) bentleri; benzer mahiyette hükümlerin

6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
hükmü olarak 12/7/2013 tarihinde yasalaşması nedeniyle Tasarı metninden çıkarılmış ve diğer bentler
teselsül ettirilmiştir. 

Madde 125
Tasarının yürürlük maddesi olan 102 nci maddesi; eklenen maddelere ilişkin yürürlük

hükümlerinin eklenmesi,  Tasarı metninden çıkarılan hükümlere ilişkin yürürlük maddesinde yer alan
hükümlerin de çıkarılması ve madde numaralarında yapılan değişikliklere paralel olarak maddenin
redaksiyona tabi tutulması suretiyle 125 inci madde olarak kabul edilmiştir.

Madde 126
Tasarının yürütme maddesi olan 103 üncü maddesi, 126 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir.
Raporumuz, Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere saygı ile arz olunur.

Başkan Üye Üye
Vedat Demiröz Mehmet Şükrü Erdinç Bülent Kuşoğlu

Bitlis Adana Ankara
(Muhalefet şerhi)

Üye Üye Üye
Cahit Bağcı Mehmet Yüksel Kazım Kurt

Çorum Denizli Eskişehir
(Muhalefet şerhi eklidir)

Üye Üye Üye
Adil Zozani İlknur Denizli Mustafa Kalaycı

Hakkâri İzmir Konya
(Muhalefet şerhi var) (Muhalefet şerhi eklidir)

Üye Üye
Mustafa Şahin Uğur Aydemir

Malatya Manisa
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MUHALEFET ŞERHİ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gelen
tasarı farklı konularda ki bazı maddeleri ihtiva etmesiyle bir torba kanun tasarısı mahiyetindedir. Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile ilgili maddelerin çoğu geçen yasama yılındaki torba kanunla tüm
partilerin oy birliği ederek yasalaşmasına rağmen tasarı bu yasama yılında hiçbir değişikliğe
uğratılmadan gündeme getirilmiştir. 

Alt komisyon çalışmaları sırasında ise yine tasarı ile hiç ilgisi olmayan onlarca kanun teklifi
torba tasarıya ilave edilmiş, ardından görüşmelerin sonuna doğruda yine hiçbir gerekçe gösterilmeden
önerge ile pek çok madde çıkartılmış veya değiştirilmiştir.

Alt komisyon çalışmaları Genel Kurul’da Bütçe ve Kesin Hesap Kanun Tasarısı görüşmeleri
devam ederken itirazlarımıza rağmen yapılmıştır. Son 2 alt komisyon toplantısı ise Alt Komisyon
Başkanı’nın katılamamasına rağmen bir oldu-bitti ile yapılmıştır.

Alt komisyon çalışmalarında uygun görülmeyen maddeler ve teklifler tüm itirazlarımıza karşın
üst komisyona götürülmek üzere tasarıya dahil edilmiştir. Yine tasarı ile ilgisi olmayan pek çok
konuda tek imzalı önerge ile onlarca madde ilavesi yapılmıştır.

Yasama maddelerine uygun olmayan bir şekilde gerçekleşen alt komisyon çalışmaları tasvip
etmemiz, alt komisyondan çıkan metni kabul etmemiz mümkün değildir. 

Muhalefet şerhimiz görüldüğü gibi maddeler bazında eleştirilerimizi içermemektedir. Maddeler
bazında tenkitlerimizi Komisyon görüşmelerinde tekrar yapacağız. Çünkü Alt Komisyonda maddeler
bazında önerilerimiz dikkate alınmamış ve görüşmeler sırasında usulsüzlükler yapılmıştır. 

Bülent Kuşoğlu Kazım Kurt
Ankara Eskişehir
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MUHALEFET ÞERHÝ

(“Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanun Hükmünde
Kararname ile Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair

Kanun Tasarýsý” hakkýnda)

Bakanlar Kurulunca 6/5/2013 tarihinde kararlaþtýrýlan ve 26/6/2013 tarihinde TBMM’ne
gönderilen “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanun
Hükmünde Kararname ile Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna
Dair Kanun Tasarýsý” 103 maddeden oluþmuþtur.

Mevzuat Hazýrlama Usul ve Esaslarý Hakkýnda Yönetmeliðin 10. maddesine göre, hazýrlanan
düzenlemelerin düzenleyici etki analizinin bulunmasý zorunlu olmasýna karþýn, Tasarýnýn düzenleyici
etki analizi hazýrlanmamýþtýr. 

Yine ayný Yönetmeliðin 17 nci maddesinde; “konu itibarýyla aralarýnda baðlantý bulunmasý
sebebiyle birden fazla mevzuatta düzenleme yapýlmasýný gerektiren haller dýþýnda, bir çerçeve taslak
ile birden fazla düzenlemenin hükümlerinde deðiþiklik yapýlamaz. Yapýlacak deðiþiklikler her
düzenleme için ayrý ayrý çerçeve taslaklar ile yapýlýr.” denilmektedir. Ancak, bu Tasarýda konu
itibarýyla aralarýnda hiçbir baðlantý bulunmayan, konu ve amaç bütünlüðü olmayan birçok mevzuatta
deðiþiklik içeren hükümler bulunmaktadýr.

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayýlý Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 14 üncü maddesinde
“Merkezî yönetim kapsamýndaki kamu idareleri; kamu gelirlerinin azalmasýna veya kamu giderlerinin
artmasýna neden olacak ve kamu idarelerini yükümlülük altýna sokacak kanun tasarýlarýnýn getireceði
malî yükü, orta vadeli program ve malî plan çerçevesinde, en az üç yýllýk dönem için hesaplar ve
tasarýlara eklerler.” hükmü yer almaktadýr. Buna karþýn, bu Tasarýnýn mali yüküne iliþkin hiçbir
hesaplama yapýlmamýþtýr.

Bu Tasarýnýn 26 maddesi, 12/7/2013 tarih ve 6495 sayýlý Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanuna, Genel Kurul görüþmeleri esnasýnda verilen
önergelerle dahil edilerek daha önce yasalaþmýþtýr.

Tasarýnýn daha önce yasalaþan 26 maddesi verilen önergeyle Tasarýdan çýkarýlmýþtýr.

Alt Komisyonda iktidar partisine mensup milletvekillerince 61 adet önerge verilmiþtir. Komisyon
görüþmelerinde Tasarý ile hangi düzenlemelerin yapýlacaðý konusunda bilinmez bir tavýr
sergilenmiþtir. Nitekim Hükümet Tasarýsýnda yer alan ve Komisyonda kabul edilen bazý maddeler ile
yine Komisyonda Tasarýya eklenen bazý maddeler, daha sonra verilen önergelerle Tasarýdan
çýkarýlmýþtýr. Verilen önergeleri deðiþtiren hatta önerge gerekçesini deðiþtiren önerge dahi verilmiþtir. 

Tasarýnýn içerdiði konular itibarýyla diðer ihtisas komisyonlarýnda ayrý ayrý görüþülmesi gereken
birçok madde vardýr. Baþka Komisyonlarýn görev ve uzmanlýk alanýna giren düzenlemeler, ilgili
Komisyonlarda görüþülmeyerek Ýç Tüzük hükümleri ihlal edilmiþtir. 

Alt Komisyonda oy çokluðuyla kabul edilen Tasarý, 41 ayrý kanun ve kanun hükmünde
kararnamede deðiþiklik yapan 126 maddeden oluþmaktadýr.
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“Torba Kanun” olarak nitelenen bu türlü uygulamalar sonucu, kanunlar için aranan öngörülebilir,
anlaþýlabilir ve ulaþýlabilir olma özellikleri tamamen yok edilmektedir. Hukuki güvenlik ilkesi,
yürürlükte bulunan ve herkes için baðlayýcý olan kurallarýn açýk, ulaþýlabilir ve öngörülebilir olmasýný
gerekli kýlar. Ülkemizde son yýllarda yaygýnlaþan bu þekildeki yasa yapým tarzý, hukukun bu genel
ilkesini, dahasý hukukun kendisini altüst etmiþ bulunmaktadýr.

Tasarýda; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý, sosyal hizmetler, engelliler, teknoloji merkezi, ar-ge,
yenilik, sýnai mülkiyet haklarý gibi konularda yapýlan düzenlemeler birkaç husus dýþýnda olumlu
bulunmakla birlikte, bazýlarý aþaðýda belirtilen konularda muhalefet edilmektedir.

Anadolu Ajansý ile ilgili düzenlemeler (Madde 3, 31)

Anadolu Ajansýnýn Türk Ticaret Kanunundaki oran sýnýrlamasýna tabi olmaksýzýn, kendi
paylarýný, doðrudan veya dolaylý bir þekilde, ivazlý veya ivazsýz olarak iktisap edebilmesi ya da rehin
olarak kabul edebilmesi, iktisap edilen paylar üzerinde Hazineye intifa hakký verilmesi ve iktisap
edilen paylarýn özelleþtirilmesi,

KÝT’lerle ilgili mevzuat, kamu personel rejimi, kamu denetim sistemi, kamu ihale sistemi,  kamu
mali yönetimi sistemi, Taþýt Kanunu ve Kamu Konutlarý Kanununa dair hükümlerin Anadolu Ajansý
Anonim Þirketinin doðrudan veya dolaylý olarak pay sahipliði nedeniyle bunlara tabi hâle gelen baðlý
ortaklýklarý ve iþtirakleri hakkýnda uygulanmamasý,

Basýn Yayýn ve Enformasyon Genel Müdürlüðü bütçesinde yer alan Anadolu Ajansýna ait
ödenekler kapsamýnda Genel Müdürlük tarafýndan Anadolu Ajansýna yapýlan ödemelerin, Hazinenin
ve/veya Anadolu Ajansýnýn, Ajanstaki sermayeye iþtirak taahhütleri bulunmasý hâlinde, öncelikle bu
taahhütler için kullanýlmasý,

öngörülmektedir. Özellikle, Sayýþtay denetiminden, TBMM denetiminden, kamu ihale
sisteminden kamu mali yönetimi sisteminden kaçýþýn hiçbir gerekçesi olamaz.

• Döner sermaye iþletmeleri kurulmasý ile ilgili düzenleme (Madde: 14, 24, 25) 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýna, Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamýnda görevlerle baðlý
olarak döner sermaye iþletmeleri kurmak amacýyla kendi kaynaklarýndan karþýlanmak üzere
5.000.000,00 Türk Lirasý sermaye tahsis edilmekte, usul ve esaslar belirlenmektedir. Döner Sermaye
Merkez Müdürlüðünce iþletmelere verilen borçlarýn bu maddenin yürürlüðe girdiði tarih itibarýyla bir
defaya mahsus olmak kaydýyla ödenmemesi ve Döner Sermaye Merkez Müdürlüðü hesabýna gider
kaydedilmesi öngörülmektedir.

Hükümetin döner sermaye iþletmelerinin kapatýlmasý kararýndan vazgeçtiði anlaþýlmaktadýr. Bu
uygulama kamu mali yönetimi reformuna ve bütçe disiplinine uygun düþmemektedir.

• Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakýflarýnýn yurt veya pansiyon yapmasý ve
yaptýklarýný devretmesi ile ilgili düzenlemeler (Madde: 34-36)

Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakýflarý tarafýndan; vakýf gelirleri veya Fon kaynaklarý
kullanýlarak yurt veya pansiyon yapýlabilmesi, ayrýca, Maliye Bakanlýðýnca yurt veya pansiyon
yapýlmak amacýyla ilgili kamu idarelerine tahsis edilen Hazineye ait taþýnmazlarýn üzerinde de; kamu
idaresinin talebi üzerine, yurt veya pansiyon yapýlabilmesi, Vakýflar tarafýndan; baðýþ yapýlanlar hariç
olmak üzere, vakýf gelirleri veya Fon kaynaklarý kullanýlarak alýnan ve üzerinde yurt veya pansiyon



yasemin /

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 524)

– 111 –

olarak kullanýlmak üzere inþa edilen ve kullanýma hazýr hale getirilen her türlü bina, yapý ve tesisler
bulunan taþýnmazlarýn; ihtiyacý olan kamu idarelerine yapýlýþ amacýnda kullanýlmak amacýyla tahsis
edilmek üzere bedelsiz olarak Hazineye devredilmesi öngörülmekte ve geçiþ hükmü
düzenlenmektedir.

Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþmayý Fonu kaynaklarý kullanýlarak yurt veya pansiyon
yapýlabilmesi, Fonun amacý ve kapsamý ile baðdaþmamaktadýr. 

• Ýþsizlik Sigortasý Fonu ile ilgili düzenlemeler (Madde: 41, 69, 70)
Korumalý iþ yerlerinde çalýþan engellilerin iþsizlik sigortasý iþveren payýnýn Ýþsizlik Sigortasý

Fonundan karþýlanmasý öngörülmektedir. 

Özel sektör iþverenlerince kontenjan kapsamýnda çalýþtýrýlan engelli sigortalýlarýn, sigorta
primine ait iþveren hisselerinin tamamý, kontenjan fazlasý engelli çalýþtýran, yükümlü olmadýklarý
halde engelli çalýþtýran iþverenlerin bu þekilde çalýþtýrdýklarý her bir engelli için sigorta primine ait
iþveren hisselerinin yüzde ellisinin mevcut düzenlemeye göre Hazinece karþýlanmasý hükmü Ýþsizlik
Sigortasý Fonundan karþýlanmasý þeklinde deðiþtirilmektedir.

Korumalý iþ yerlerinde çalýþtýrýlan engellilere iþverenlerince zamanýnda ödenmiþ olan ücretlerinin
bu Tasarý ile belirlenen kýsmýnýn Ýþsizlik Sigortasý Fonundan iþverenlere ödenmesi öngörülmektedir.

Engelli çalýþtýrmaya yönelik teþvik düzenlemeleri çok olumlu olmakla birlikte, bunlarýn Ýþsizlik
Sigortasý Fonundan karþýlanmasý, Fonun amacý ve kapsamý ile baðdaþmamaktadýr.

• Kýymetli taþlar ve kýymetli madenlerle ilgili düzenlemeler (Madde: 32, 67) 
Kýymetli taþlar ve kýymetli madenlerle ilgili 3065 sayýlý Katma Deðer Vergisi Kanunundaki

mevcut istisna hükmü deðiþtirilerek, borsalarda iþlem görmek üzere ithali, borsaya teslimi ve borsada
el deðiþtirmesi (borsadan çekecek olanlara teslimi hariç) KDV’den istisna tutulmaktadýr.

4760 sayýlý Özel Tüketim Vergisi Kanununun IV sayýlý listesindeki mallardan Borsa Ýstanbul
Anonim Þirketi Elmas ve Kýymetli Taþ Piyasasýnda iþlem görecekler için ÖTV oranlarýný sýfýra kadar
indirme %25’e kadar artýrma sýnýrlarý dahilinde farklý oranlar belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili
kýlýnmaktadýr.

Halen kýymetli taþlar ve kýymetli madenlerle ilgili yüzde 20 olan ÖTV’nin, borsada iþlem
görecekler için sýfýra, diðer durumda yüzde 2’ye indirilmesinin düþünüldüðü Komisyonda verilen
bilgilerden anlaþýlmýþtýr. 

Bugün baþta çiftçi ve nakliyecinin kullandýðý mazot, çiftçilerin temel girdileri olmak üzere birçok
malda yüksek vergiler alýnýrken, kýymetli taþlar ve kýymetli madenlerin vergilerinin indirilmesi, hatta
kaldýrýlmasý AKP Hükümetinin anlayýþýný ve kimlerin yanýnda olduðunu göstermektedir.

• Engelli bakým ve yaþlý bakým hizmeti alýmý (Madde; 19, 21)
Bakýma ihtiyacý olan engellilere, ücretleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý bütçesinden

karþýlanmak suretiyle saðlanacak bakým hizmetlerinin, 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunu hükümlerine
tabi olmaksýzýn temin edilmesi öngörülmektedir. Bu düzenleme ihalelerin istenildiði gibi
yönlendirilmesine yol açabilecektir.

65 yaþýný doldurmuþ ve muhtaç olan Türk vatandaþlarýna 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun
21 inci maddesinin birinci fýkrasýnýn (b) bendinin tabi olduðu usule göre hizmet alýmýyla bakým
hizmeti verilebilmesi öngörülmektedir. Anýlan hüküm, doðal afetler, salgýn hastalýklar, can veya mal
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kaybý tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafýndan önceden öngörülemeyen olaylarýn
ortaya çýkmasý üzerine ihalenin ivedi olarak yapýlmasýnýn zorunlu olmasý durumunda pazarlýk usulünü
öngörmektedir. Yapýlacak iþin bu hükümle baðdaþýr hiçbir yönü bulunmamaktadýr.

Hayýrlý iþlerin, usulsüz iþlemlere alet edilmesine fýrsat verilmemelidir.

• Kamu Ýhale Sistemi ile ilgili düzenlemeler (Madde; 44-66)
Tasarýnýn 22 maddesi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunu ve 4735 sayýlý Kamu Ýhale Sözleþmeleri

Kanununda deðiþiklikler yapýlmasýný öngörmektedir.

Bu maddeler arasýnda: kamu ihale sisteminden kaçýþa, Kamu Denetçiliðine ve idari yargýya
baþvuru haklarýný engellemeye yönelik düzenlemeler bulunmaktadýr.

Kamu iktisadi teþebbüsleri ile kamu idarelerinin doðrudan veya dolaylý olarak birlikte ya da ayrý
ayrý sermayesinin yarýsýndan fazlasýna sahip bulunduklarý her çeþit kuruluþ, müessese, birlik, iþletme
ve þirketlerin yaklaþýk maliyeti ve sözleþme bedeli 2013 itibariyle 6.791.568 Türk lirasýný aþmayan
mal veya hizmet alýmlarý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunundan istisna iken, bu hüküm kaldýrýlarak tüm
mal ve hizmet alýmlarý ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý ile ilgili kamu iktisadi teþebbüslerinin
ticari ve sýnai faaliyetleri çerçevesinde gerçekleþtirecekleri yapým iþleri istisna haline getirilmektedir.

Enerji, su, ulaþtýrma ve telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren teþebbüs, iþletme ve
þirketler, özel kanunlarý yürürlüðe girinceye kadar 3 üncü maddenin (g) bendi hükmü, dolaylý olarak
bu bentteki sýnýrlama kalktýðýndan istisna kapsamýna alýnmaktadýr.

Ýhalenin, aþýrý düþük teklifle ilgili açýklama istenilmeksizin sonuçlandýrýlabilmesine, ayrýca
yaklaþýk maliyeti eþik deðerlerin yarýsýna kadar olan hizmet alýmlarý ile yapým iþleri ihalelerinde sýnýr
deðerin altýnda olan tekliflerin açýklama istenilmeksizin reddedilmesine iliþkin düzenlemeler yapmaya
Kamu Ýhale Kurulu yetkili kýlýnmaktadýr. Bu durum ihaleler arasýnda farklý uygulamalara yol
açabilecek niteliktedir.

Ýtirazen þikayet baþvuru bedelleri genel olarak 3 katýna yükseltilmektedir. Burada amacýn baþvuru
yolarýný engellemek mi, yoksa Kurumun gelirlerini artýrmak mý olduðu anlaþýlamamaktadýr.

Þikayet ve itirazen þikayet baþvurularý üzerine alýnacak kararlara karþý veya bu baþvurulara konu
edilebilecek hususlarla ilgili olarak Kamu Denetçiliði Kurumuna baþvuruda bulunulamamasý
öngörülmektedir. Daha yakýn zamanda kurulan ve faaliyete geçen Kamu Denetçiliði Kurumuna
baþvuru hakkýnýn engellenmesi hiçbir yönüyle kabul edilebilir deðildir.

Ýtirazen þikayet baþvurularý hakkýnda Kurul tarafýndan verilen nihai kararlar ile idareler
tarafýndan verilen yasaklama kararlarýna karþý Danýþtayda dava açýlabilmesi, Danýþtay tarafýndan ilk
incelemenin yapýlmasý ve dava dilekçesinin tebligata çýkarýlmasý ve davaya cevap konularýnda süreler
belirlenmekte, yürütmenin durdurulmasý istemi hakkýnda verilen kararlara itiraz edilememesi,
Danýþtay tarafýndan verilen kararlara karþý temyiz yoluna baþvurulamamasý öngörülmektedir.

TBMM Genel Kurul gündeminde Danýþtay ve Ýdari Yargýlama Kanununda deðiþiklikler öngören
bir Tasarý varken, bu düzenlemenin bu tasarýya eklenmesi hem usul, hem de esas bakýmýndan yanlýþtýr.
Bu düzenleme yapýlacaksa idari yargý ile ilgili kanunlarda yapýlmalýdýr. Kanunlar arasýnda tenakuza
yol açabilecek bu düzenleme hak arama hürriyetini engellemeye dönük hükümler de içermektedir.

Birden fazla idarenin ortak ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýna yönelik mal ve hizmet alýmlarý ile
bakým ve onarým iþlerine iliþkin, bu Kanunda yer alan ihale usulleri uygulanarak tek bir ihale
yapýlabilir. Bu düzenleme kötüye kullanýlabilecek bir nitelik taþýmaktadýr.



4734 sayýlý Kanuna göre ihalesi yapýlan ve 22/9/2012 tarihi itibarýyla sözleþmesi devam eden
iþlerin, bu tarihten itibaren yapýlan ve yapýlacak kýsýmlarýnda kullanýlan akaryakýta iliþkin olarak fiyat
farký hesaplamasýna esas alýnan endekste deðiþiklik yapýlabilmesine ve özel tüketim vergisinde
gerçekleþen deðiþiklik nedeniyle fiyat farký hesaplanabilmesine dair esas ve usulleri tespite Kurumun
teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkili kýlýnmaktadýr. 

Geçmiþe yönelik yapýlan bu düzenleme ile kimlere ve neden kolaylýk getirildiði, kanun çýkartma
gücünde olanlarýn kim olduðu anlaþýlamamýþtýr.

• Ýnternet yayýnlarý ve elektronik haberleþme ile ilgili düzenlemeler (Madde; 92-105; 107-112) 
Tasarýnýn 19 maddesi, 5651 sayýlý Ýnternet Ortamýnda Yapýlan Yayýnlarýn Düzenlenmesi ve Bu

Yayýnlar Yoluyla Ýþlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkýnda Kanun  ve 5809 sayýlý Elektronik
Haberleþme Kanununda yapýlan deðiþikliklerle ilgili bulunmaktadýr.

Alelacele bu Tasarýya eklenen; 

Ýnternet yayýnlarýnda; içerik saðlayýcý, yer saðlayýcý, eriþim saðlayýcý, internet servis saðlayýcýlarý
ile ilgili kapsamlý düzenlemelere gidilmesi, Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu (BTK)
Baþkanlýðýnýn talep ettiði bilgileri talep edilen þekilde Baþkanlýða teslim etmekle ve Baþkanlýkça
bildirilen tedbirleri almakla yükümlü tutulmalarý, yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere yüklü para
cezalarý öngörülmesi,

Ýnternet ortamýnda yapýlan yayýn içeriði nedeniyle kiþilik haklarýnýn ihlâl edildiðinin iddia
edilmesi halinde içeriðe eriþimin engellenmesine yönelik usul ve esaslarýn belirlenmesi, 

Özel hayatýn gizliliði nedeniyle içeriðe eriþimin engellenmesi ile ilgili düzenlemeler yapýlmasý
ve doðrudan BTK Baþkaný veya BTK Baþkanlýðýnýn iliþkili olduðu Bakanýn emri üzerine eriþim
engellenmesine yönelik yetkiler alýnmasý,

gibi düzenlemelerin yýllardýr neden yapýlmadýðý, þimdi niye gerek duyulduðu açýklýkla izah
edilmelidir. 

Son anda peþpeþe verilen önergelerle Tasarýya dahil edilen bu maddeler, aslýnda müstakil bir
kanun tasarýsý ya da teklifine konu olacak nitelikte olup, ayrýca Plan ve Bütçe Komisyonunun görev
ve uzmanlýk alaný kapsamýna hiçbir yönüyle girmemektedir.

Yukarýda belirtilen gerekçelerle Kanun Tasarýsýna muhalefet ediyorum.

Saygýlarýmla,

Mustafa Kalaycı       
Konya
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MUHALEFET ÞERHÝ

Komisyonumuza sevk edilen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnýn Teþkilat ve Görevleri
Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname ile Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Tasarýsý, bugüne kadar AKP’nin yasama faaliyetinin temel
pratiðini oluþturan torba düzenleme þeklinde gelmiþtir. Her seferinde ýsrarla vurgu yaptýðýmýz hususu
bir kez daha belirtmekte fayda var. Torba düzenlemelerle yasa yapma yaklaþýmý, komisyonumuzu
uzmanlaþmadýðýmýz konularda yasama faaliyeti yapmaya zorlamakta ve yüklendiðimiz sorumluluða
aykýrýlýk teþkil etmektedir.

Tasarýyla ilgili teknik deðerlendirmelere geçmeden önce belirtilmesi gereken husus; tasarýnýn
görüþülme usulü ve komisyonumuzda görüþülme zamanýnýn yanlýþlýðýdýr. 2014 bütçesinin
komisyonumuzda görüþüldüðü yoðun bir buçuk aylýk çalýþmadan sonra, bütçenin Genel Kurul’da
görüþülmeye baþlandýðý dönem görüþülmeye alýnmasý oldukça ciddiyetsiz ve biz komisyon üyeleri
açýsýndan angarya çalýþma koþullarýný dayatan bir durum yaratmýþtýr.

Torba tasarýnýn maddelerine geçersek eðer;

Tasarýnýn 3. Maddesi’nde; Anadolu Ajansýnýn Mallarý ve Personeli Hakkýnda Kanun’a ek
madde eklenmiþ ve Anadolu Ajansý’nýn mallarý ile ilgili %10’luk bir barajýn aþýlarak, hisselerin bir
kýsmýnýn kendi bünyesine alýnmasý amaçlanmýþtýr. Burada en temelde eleþtirilmesi gereken durum,
bu düzenleme ile ilgili Maliye Bakanlýðý’ndan gelen yetkilinin düzenleme hakkýnda bilgisinin
olmamasýdýr. Düzenlemeyi yapanlar, ilgili Bakanlýk olarak Maliye Bakanlýðý ile ortaklaþmamýþ ve
düzenlemenin tam olarak neyi hedeflediði, nasýl bir sonuç doðuracaðý ifade edilmemiþtir. 

Üstelik düzenleme ile Anadolu Ajansý’nýn avantajlý bir konuma getirilmesi, bu nedenle haksýz bir
rekabete yol açmasý mümkün olacaktýr. Ayrýca, düzenlemenin yapýlýþ amacý alt komisyonumuzda tam
olarak ifade edilmemiþ olup üst komisyona kadar Maliye Bakanlýðý ile ortaklaþýlmasý kararlaþtýrýlmýþtýr.
Bizim açýmýzdan görünen tablo bu düzenlemeyle, Anadolu Ajansý’nýn özelleþtirilmesinin altyapýsýnýn
kurulmasý amaçlanmaktadýr. Ancak gerçek amaç ifade edilmemektedir.

Torba tasarýnýn 9. Maddesi’nde; 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu’nda deðiþiklik yapýlarak
engelli vatandaþlarýmýz açýsýndan yönetmeliklerde düzenlenecek hüküm kanunla düzenlenmiþ, bu
açýdan olumlu bir düzenleme gibi görülse de düzenlemeyi yaparken ilgili kurum Devlet Personel
Baþkanlýðý ile görüþülmemiþ ve onlarýn resmi görüþleri alýnmamýþtýr.

Torba tasarýnýn 12. Maddesi’nde; 2828 sayýlý Sosyal Hizmetler Kanunu’nda deðiþiklik yapýlmýþ
ve “Ev Tipi Sosyal Hizmet Birimleri adý altýnda 10-12 kiþilik evlerde çocuklara (0-18) “aile” ortamý
saðlanarak toplu yaþamýn getirdiði olumsuzluklarý yaþamamalarý amaçlanmaktadýr” þeklinde belirtilen
bir gerekçe belirtilmiþtir. Fakat bu evlerde hangi yaþ gruplarýnýn nasýl daðýtýlacaðý ( taciz, tecavüz ve
þiddet olaylarýnda çok önemli bir etkendir), bu evlerde nasýl bir eðitim verileceði ve ne öðretileceði,
-zira madde gerekçesinde “topluma yararlý bireyler” tabiri kullanýlmýþtýr.- belirtilmemektedir. Pozantý
Cezaevi örneðinden hareket ederek þunu söylemek mümkün: Devlet için çocuk; üzerinde her türlü
tahribatýn, dezenformasyonun, eðip bükmenin mümkün olduðu bir çeþit “ürün”dür. Geçmiþ pratikler
bu tür düzenlemelerin kendi içinde birçok tehlike barýndýrdýðýný göstermektedir.
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Torba tasarýnýn 13. Maddesi’nde; 2828 sayýlý Sosyal Hizmetler Kanunu’nda deðiþiklik yapýlmýþ
ve “Ev tipi sosyal hizmet birimleri”nde çalýþan kiþilerin iþ kanunu dýþýnda tutulmasýna olanak
vermektedir. Ýþ kanununun 4. maddesi istisnalarý sýralamaktadýr bu sebeple çalýþanlarýn bu kanunun
dýþýnda tutulmasý ilerde oluþabilecek çalýþanlarýn haklarýna yönelik ihlalleri meþrulaþtýrmaktadýr. Zira
maddenin gerekçesinde çocuklarýn güven duygularýnýn geliþmesi için personelin 24 saat kesintisiz
çalýþmasý gerektiði söylenmiþtir. Sunulan gerekçeden anlaþýlacaðý üzere bu birimlerde çalýþtýrýlacak
personelin bütün hayatýna el koyma biçiminde bir niyet belirmekte ve bununla paralel olarak söz
konusu kurumlarda çalýþanlar iþ kanunun dýþýnda tutulmaktadýr.

Torba tasarýnýn 14. Maddesi’nde; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý’nda Döner sermaye
kurmakla ilgili bir düzenleme yapýlmýþ, kurumlarýn giderlerini karþýlamayý hedeflemiþ olsa da, madde
içinde sýk sýk zikredildiði gibi söz konusu sosyal hizmet kurumlarýný amacýndan saptýrýp ticarileþmiþ
birer iþletmeye dönüþtürülmesi ihtimali olduðunu belirtmekte yarar var.

Torba tasarýnýn 15. Maddesi’nde; 2828 sayýlý Kanunun 22. maddesinin birinci fýkrasýnda
deðiþiklik yapýlarak sosyal hizmet kurumlarýndaki çocuklara korunma tedbirinin uygulanýp
uygulanamayacaðýnýn tespitini sosyal hizmet kuruluþuna ve mülki amire býrakmaktadýr. Çocuklarýn
korunmasýna dair bu sorumluluðun doðrudan mülki amire býrakýlmasý sorunludur çünkü bu duruma
karar verecek olanlarýn nitelikleri ve doðru kararlar alabileceklerine dair herhangi bir ibare
düzenlemede yer almamýþtýr.

Torba tasarýnýn 16. Maddesi’nde; Koruyucu aile ile ilgili bir düzenleme yapýlmýþtýr. Maddenin
esas amacý; devletin kimsesiz çocuklara bakma yükümlülüðünün bir kýsmýn koruyucu ailelere
býrakmasýdýr. Bir anlamda devlet dezavantajlý gruplara bakma külfetini bireylere yüklemektedir.
Devletin kar-zarar matematiðini gözeterek yaptýðý bir düzenleme olduðu görülmektedir. Koruyucu
ailelere tahsis edilen bütün devlet yardýmýnýn miktarý, kendisi çocuða baktýðýnda harcanan tutardan
çok daha az olacaðý için bu düzenleme yapýlmýþtýr. Ama bu düzenleme; özellikle dar ve düþük gelirli
olup, çocuk sahibi olamayan aileler için olumlu ve gerekli bir düzenlemedir.

Kimsesiz çocuklara sýcak aile ortamýnýn yaþatýlmasý gibi bir hedef de gözetilmekteyse de,
ülkemizde özellikle aile içerisinde çocuklara yönelik baþta cinsel istismar olmak üzere kötü muamele
o kadar ciddi boyutlardadýr ki, devlet bu koruyucu aileler içerisinde oluþabilecek kötü muameleyi
engelleme konusunda da ciddi politikalar geliþtirmek zorundadýr. Öbür türlü çocuk kötü muameleye
maruz kaldýktan sonra, bu bireyler bir hukuk geleneði olduðu üzere, ya yargýlanmadan ya da çok az
cezayla serbest býrakýlýp, çocuk da yaþadýðý travmayla býrakýlmýþ olacaktýr.

Torba tasarýnýn 18. Maddesi’nde; 2828 sayýlý Kanunun Ek 1. Maddesinde deðiþiklik yapýlarak
korunmaya muhtaç çocuklarýn iþe yerleþtirilmeleri ile ilgili düzenleme yapýlmýþtýr. 

a) fýkrasýnda, binden az olmasý halinde bir çocuðun istihdam edilmesi belirtilmiþtir. Oysaki bu
sayý çok azdýr. En az bir çocuk deðil daha fazla çocuðun istihdam edilmesi gerekmektedir. 

b) fýkrasýnda, bu haktan yararlanmak isteyen çocuklar için önceliði lisans ve yüksek lisans
öðrencilerine vermiþtir. Burada farklý koþullarýndan dolayý lisans imkânýndan mahrum kalan bireylere
yönelik eþitlik ilkesi ihlal edilmiþtir. Ayrýca bu hakkýn bir defa ile sýnýrlý olmasý da problemlidir. 

c) fýkrasýnda, haklarýnda korunma veya bakým tedbiri olan çocuklarýn merkezi sýnav sonuçlarýna
göre iþe yerleþtirileceði ibare yer almaktadýr. Oysaki haklarýnda korunma veya bakým tedbir kararý
alýnmýþ olan çocuklara yönelik pozitif ayrýmcýlýk yapýlabilir. Çünkü bu çocuklar zaten yaþadýklarý
sorunlardan dolayý koruma altýna alýnmýþtýr. Dolayýsýyla yaþadýklarý sorunlar tüm hayatlarýný olduðu
gibi eðitim hayatýný da etkilemiþ olabilir. Bu haliyle mevcut sýnavlarda diðer bireylere göre
dezavantajlý konumda olduklarýndan dolayý, diðer bireylere göre baþarýsýz olma ihtimalleri yüksektir.
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Torba tasarýnýn 20. Maddesi’nde; 2828 sayýlý Kanuna ek madde eklenmiþtir. Ancak alt
komisyonun ilk toplantýsýnda, Adalet Bakanlýðý’ndan gelen yetkili, kendilerini ilgilendirdiði halde,
bu düzenlemeye iliþkin herhangi bir bilginin kendilerine gelmediðini ve ilgili birimlerden görüþ
alýnmadýðýný belirtmiþtir. EK MADDE 9’daki “veli veya vasisine ulaþmanýn mümkün olmadýðý acil
ve zorunlu hallerde” ibaresi açýk ve þeffaf deðildir. Ýbaredeki “acil ve zorunlu haller” in sýnýrýnýn
çizilmemiþ olmasý idareye keyfi uygulama yetkisi tanýyabilecektir. Bu nedenle bu ibarelerin sýnýrlarý
kanun tasarýsýnda çizilmelidir.

Torba tasarýnýn 21. Maddesi’nde; 2828 sayýlý Kanuna ek madde eklenmiþtir. Bu EK MADDE
10’da yer alan “hizmet alýmý” yöntemi, madde metninden çýkarýlmalýdýr. Bu hizmet devlet kurumlarý
tarafýndan ücretsiz verilmelidir. Türkiye’nin hýzla yaþlanan nüfusu dikkate alýndýðýnda, bu hizmetin
devletin kendi eliyle yapýlmasý, sosyal devlet anlayýþýnýn bir zorunluluðu olarak toplumun her ferdinin
sosyal hizmetlerden adil bir þekilde yaralanmasý gerekmektedir. Ayrýca evde bakým hizmetlerinin halka
en yakýn kurum olan yerel yönetimlere býrakýlmasý, daha doðru olacaktýr. Evde bakým hizmetlerinin
belediyeler tarafýndan uygulandýðý ülkelerde merkezi idare, ortak yönetim planlarý ve mali mekanizmalar
yoluyla belediyeler arasýndaki farklýlýklarý dengelemeye ve risk ayarlamasý yapmaya çalýþmaktadýr.
Çünkü her belediyenin özellikleri ayný deðildir. Buna göre kesilen primler ulusal fon havuzunda
toplanmakta ve belediyelere, belediyenin nüfus yapýsýna ve gelirlerine göre, tahsis edilmektedir. Ayrýca
belediyelere ciddi açýklarýnda yardým etmek amacýyla kurulan ek bir fon bulunmaktadýr.

Torba tasarýnýn 49. Maddesi’nde; 4734 sayýlý Kanunun 53. Maddesinin (j) fýkrasýnda deðiþiklik
yapýlmýþ ve ihalelere þikâyet ile itiraz baþvurularýnda alýnan bedeller arttýrýlmýþtýr. Yani bu madde ile
hem itiraz bedeli yükseltilerek kurumun fazladan kazanç saðlamasý mümkün kýlýnmýþ, hem de itiraz
edeceklerin bedelin yükseltilerek itiraz etmesini caydýrýcý bir düzenleme yapýlmýþtýr. Yani esas
itibariyle, denetimden kaçmaya dönük bir düzenleme yapýlmýþtýr.

Torba tasarýnýn 50. Maddesi’nde; 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunu’nda birçok deðiþiklik
yapýlmýþtýr. Bu maddeye iliþkin en baþta belirtilmesi gereken husus; torba tasarýnýn kendi içindeki
torba maddesi oluþudur. Baþka bir ifadeyle, 50. Madde tasarý metninin ilk halinde, yasama usulü
açýsýndan AKP’nin ýsrarla sürdürdüðü, ancak ýsrarla karþý çýktýðýmýz torba düzenlemelerin, yalnýzca
tasarýnýn genelinde deðil, ayný zamanda tek madde içinde de yapýldýðý gerçekliðini göstermektedir. 

50. madde ile 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunu’nun ondan fazla maddesinde ve birçok bendinde
deðiþiklik yapýlmýþtýr. AKP döneminde 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunu’nda yüzlerce kez deðiþiklik
yapýlmýþ, ihaleler ile ilgili birçok istisnalar, muafiyetler getirilmiþ ve bu kanun defalarca kez delinmiþtir.
Burada bütün deðiþikliklerin tek madde içinde yapýlmasýnýn yasama tekniði açýsýndan oldukça sýkýntýlý
olduðunu vurguladýðýmýz için alt komisyon metninde bu itirazlarýmýz sonucunda madde yeniden
düzenlenmiþtir. 

Yeniden düzenlenen bu madde ile; 4734’ün 54. Maddesinin ikinci fýkrasýndaki “þikayet ve
itirazen baþvurularda, dava açýlmadan önce tüketilmesi zorunlu baþvuru yollarý olup, bu baþvurular
üzerine alýnacak kararlara karþý veya bu baþvurulara konu edilebilecek hususlarla ilgili olarak Kamu
Denetçiliði Kurumuna baþvuruda bulunulamayacaðý” düzenlenmiþtir. Yani AKP’nin 12 Eylül 2010
Anayasa referandumuyla getirmiþ olduðu ve övgüyle bahsettiði Kamu Denetçiliði Kurumu, bu
düzenleme ile ihale þikâyetlerinde baþvurulacak bir kurum olmaktan çýkarýlmaktadýr. Kamu
Denetçiliði’ne baþvurunun bu düzenleme ile engellenmesi, denetimden kaçýþýn bir yolu olarak
gözükmekle birlikte, bu kurumun kuruluþ amacýna oldukça ters bir durumdur. Kamu denetçiliði
kurumundan gelen yetkili de, bu düzenlemenin kendi kuruluþ amaçlarýna aykýrý bir düzenleme
olduðunu ve kurum olarak bu düzenlemeye olumlu görüþ bildirmediklerini vurgulamýþtýr.

Bütün bunlarýn haricinde, bu torba tasarý ile birlikte 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunu’nda bu
kadar deðiþiklik yapýlmasýnýn; son zamanlarda ülkenin gündemine bomba gibi düþen yolsuzluk
operasyonu ile iliþkili olduðu sorularý da kamuoyunu oldukça meþgul edecektir.
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Torba tasarýnýn 51. Maddesi’nde; Kamu Ýhale Kanunu’nun 57. Maddesinde deðiþiklik
yapýlmýþ, ihalelere yapýlan þikâyet ve itirazlarla ilgili düzenleme deðiþtirilmiþtir. Bu düzenlemede;
“Yürütmenin durdurulmasý istemi hakkýnda verilen kararlara itiraz edilemeyeceði” ve “Danýþtay
tarafýndan verilen kararlar kesin olup, bu kararlara karþý temyiz yoluna baþvurulamaz” þeklinde
çok kritik deðiþiklikler yapýlarak, ihalelerle ilgili yargý yoluna baþvurma ve temyize gitme durumlarý
ortadan kaldýrýlmak istenmiþtir. 

Öncelikle, Adalet Bakanlýðý yetkilisi, Bakanlýk olarak bu düzenlemenin özel bir düzenleme
olduðunu ve görüþlerinin olumsuz olduðunu, bu nedenle maddenin metinden çýkarýlmasýný talep
etmiþ, zira çeliþkiler içerdiðini ve yargýya baþvurma yolunun kapatýlmamasý gerektiðine dikkat
çekmiþtir. Kamu Ýhale Kurumu yetkilileri, ihalelere itirazýn süreci çok uzattýðýný ve bu sürenin
kýsaltýlmasýna dair bir düzenleme olduðunu belirtse de, Danýþtay ile ilgili Adalet komisyonundan
geçmiþ ve Genel Kurul’da görüþülmeyi beklenen tasarýda, bu düzenlemeye benzer bir düzenlemenin
yapýldýðý belirtilmiþtir. KÝK yetkilisinin Danýþtay ile ilgili tasarýnýn Adalet Komisyonu görüþmelerinde
de, bu düzenlemeyi talep ettiklerini ancak bu þekilde komisyondan geçmediðini belirtmiþtir. Þimdi
burada çok önemli bir sorun ortaya çýkmýþtýr; Adalet Komisyonu’nda, bizzat hukukçular tarafýndan
kabul edilmeyen böylesi bir düzenleme, ihtisas alanýna girmeyen Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan
geçirilmek istenmektedir. 

Hukukçularýn üzerinde mutabakata varýlamayan bir düzenlemenin Bütçe komisyonundan
geçirmek, nasýl bir akla hizmet eder? Eðer KÝK’e gelen itirazlar süre açýsýndan sýkýntýlýysa, bu yargý
yolunu kapatmadan, yargýlama süresi kýsaltarak yapýlabilir. Üstelik Danýþtay ile ilgili tasarýnýn
görüþüleceði zaman, tasarýda yer alan düzenleme yeterli görünmüyorsa, ihtiyaç duyulan yeni bir
düzenleme Adalet Komisyonu üyelerinin mutabakatý ile yeniden düzenlenebilir. Bütün bu çeliþkili
durum ve ortada duran açýk gerçekliðe raðmen, madde metinden çýkarýlmamýþ ve üst komisyondaki
metne dâhil edilmiþtir.

Torba tasarýnýn 66. Maddesi’nde; 4735 sayýlý Kanuna geçici madde eklenerek, ihalesi yapýlmýþ
veya sözleþmesi devam eden iþlerin ÖTV deðiþikliðinden kaynaklý fiyat farkýnýn hesaplanmasýnda
deðiþiklik yapýlmasýna dair bir düzenleme yapýlmýþtýr. Ancak bu düzenleme, geriye dönük bir
düzenlemeyi kapsadýðý halde, bu düzenlemeden yararlanacak kiþileri, bu düzenlemenin rakamsal deðeri
ve Maliye’ye getireceði yük belirtilmediði için, ayaklarý havada bir madde olduðu görülmektedir. Bu
açýdan Maliye Bakanlýðý’nýn madde üzerinde çalýþmasý ve üst komisyona kadar, gerekli bilgileri vermesi
komisyon üyeleri tarafýndan vurgulanmýþtýr.

Torba tasarýnýn ilk halindeki 95. Maddesi’nde; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý’nýn
kuruluþ KHK’sýna yeni bir madde eklenerek bakanlýk bünyesinde, “Sosyal Politika Merkezi”
kurulmasý amaçlanmýþtýr. Alt komisyonun ilk toplantýsýnda, think tank kuruluþu gibi bir amaca hizmet
edeceði belirtilen bu merkezin, Bakanlýk bünyesinde, devlet tahakkümü altýnda kurulmasýnýn çok
resmi bir yapýyla çalýþacaðý için sakýncalý olacaðýný, dünyada bu tür faaliyetlerin baðýmsýz enstitüler
ve araþtýrma merkezleri tarafýndan yapýldýðýný belirtmiþ ve bu merkezin amacýna hizmet etmeyeceðine
dair kaygýlarýmýzý belirtmiþtik. Bu merkezde çalýþma yürütecek akademik þahsiyetlerin, tarafsýz ve
baðýmsýz bir üretim yapabilmesinin mevcut katý hiyerarþik devlet bürokrasisi içinde mümkün
olmayacaðýný vurgulamýþtýk. Ayrýca sivil toplum ayaðýný iþlevsizleþtirme ve etkisizleþtirme gibi bir
yapýya bürünme ihtimalinin olduðunu da söylemiþtik. 
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Bütün bu kaygýlarýmýza raðmen, bu merkezin kurulmasýnýn çok iyi olacaðý ve gerekli olduðunu
ilk komisyon toplantýmýza katýlan önceki Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Sayýn Fatma Þahin ve
AKP’li üyeler ýsrarla savunmuþtu. Hükümetteki kabine deðiþikliðinden sonra yapýlan son alt komisyon
toplantýmýzda, bu maddenin AKP’li üyeler tarafýndan verilen önergeyle metinden çýkarýldýðý göz önüne
alýndýðýnda, AKP Hükümeti tarafýndan yapýlan düzenlemelerin Bakanlýk’ýn ihtiyaçlarý veya halkýn
talepleri üzerinden deðil, tamamen ilgili Bakan’ýn kiþisel istekleri ile þekillendiði açýkça görülmüþtür.
Aksi durumda, ilk toplantýda bu kadar önceki Bakan tarafýndan savunulan bu düzenleme, Bakan’ýn
deðiþmesiyle hemen metinden çýkarýlmazdý. Bu bile, AKP’nin yasama faaliyetlerine olan inancýný ve
ciddiyetini görmek açýsýndan önemli bir pratik olarak karþýmýza çýkmaktadýr.

***
Son olarak, AKP’nin torba düzenlemeler ile hayatýmýza oldukça etki eden yasalarý nasýl geçirdiðini

ve bu baðlamda yasama sorumsuzluðunu görmek açýsýndan altýnýn çizilmesi gereken noktalarý
vurgulamak gerekir. 

Torba Tasarý’nýn son alt komisyon toplantýsýnda; AKP’li üyelerin verdiði önergeler ile tasarý
metnine birçok yeni madde eklenmiþtir. Bu maddeler, son dakika getirilmiþ ve býrakýn komisyon
üyelerinin bu maddelerle ilgili maddeleri incelemesi, görüþ almasý ve deðerlendirme yapabilmesini;
maddelerin altýnda imzasý bulunan AKP’li üyenin dahi neye imza attýðýný bilememesi, komisyonda
görevli yasama uzmanlarýnýn hýzýna yetiþemediði bir koþuþturma içinde, maddeler metne eklenmiþtir. 

Ýhdas edilen bu maddelerin hiçbiri komisyonumuzun uzmanlýk alanýna giren düzenlemeler
olmayýp, baþka hiçbir komisyondan da görüþ alýnmamýþ ve ilgili bürokratlar tarafýndan açýklama
yapýlmamýþtýr. Bir çýrpýda madde metnine eklenmiþ; bütün itirazlarýmýza raðmen, ýsrarla bu yasama
usulünü kabul etmediðimizi ve bilgi almak istediðimizi belirttiðimiz halde, sadece getirilen bütün
yeni maddelerin olumlu düzenlemeler olduðu AKP’li üyeler tarafýndan ifade edilmiþ ve üst
komisyonda zaten görüþüleceði belirtilerek alt komisyon görüþmeleri anlamsýzlaþtýrýlmýþtýr. 

Düzenlemeler ile ilgili hiçbir bilgi sahibi olmadýðýmýz ve angarya çalýþma koþullarýndan kaynaklý
inceleme fýrsatý bulamadýðýmýz için kýsmî olarak, alt komisyonun son metnine baktýðýmýzda, torba tasarý
126 maddeye çýkmýþ ve yeni eklenen birçok madde ciddi tartýþmalara neden olacak düzenlemeler
içermektedir. Özellikle, 5651 sayýlý Ýnternet Ortamýnda Yapýlan Yayýnlarýn Düzenlenmesi ve Bu Yayýnlar
Yoluyla Ýþlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkýnda Kanun ile 5809 sayýlý Elektronik Haberleþme
Kanunu’nda yapýlan birçok düzenlemenin; Türkiye kamuoyunu ciddi meþgul eden yolsuzluk
operasyonunda hükümetin kaset, fiþleme iddialarýna dönük bir karþý hamlesi gibi görünmektedir. Siber
Güvenlik ile ilgili bir kurulun kurulmasý, internetteki yayýnlar ile ilgili cezai müeyyidelerin deðiþmesi
gibi çok geniþ kapsamda deðiþiklik yapýlmýþ olup, üst komisyonda Meclis’te kurulan “yasadýþý
dinlemelerle ilgili araþtýrma komisyonu” da dâhil olmak üzere, ilgili kurumlar tarafýndan bilgi
verilmesini ýsrarla vurgulamýþ bulunmaktayýz. Umuyoruz üst komisyonda, yangýndan mal kaçýrýrcasýna
metne eklenen bu düzenlemelere iliþkin detaylý bilgilendirme, komisyonumuza sunulur ve bu bilgiler
ýþýðýnda detaylý deðerlendirmelerimizi yapma fýrsatýný buluruz.

Bütün bu deðerlendirmeler doðrultusunda, “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnýn Teþkilat
ve Görevleri Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname ile Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Tasarýsý”na iliþkin, yani özetle günü kurtarmak
için AKP’nin yaptýðý düzenlemelerin bir torbaya atýlmak suretiyle yasalaþtýrýlmaya çalýþýldýðý bu
tasarýnýn alt komisyonda kabul edilen son haline muhalefet ettiðimi belirtmek isterim.

Adil Zozani
Hakkâri
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ALT KOMİSYON METNİ

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ
HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN
HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

TASARISI 

MADDE 1 - 21/9/1927 tarihli ve 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanununun
2 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “10 üye” ibaresi “on bir üye” şeklinde değiştirilmiş
ve fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“k) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca üst kademe yöneticileri arasından seçilecek bir üye,”

MADDE 2 - 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “(ön ödemeli kart satışları dâhil)” ibaresi “(ön ödemeli hatlara
yüklemeler için yapılan satışlar dâhil)” şeklinde, aynı maddenin ikinci ve yedinci fıkraları ise
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan hizmetlerin birlikte veya birbiriyle
bağlantılı olarak verilmesi ile ön ödemeli hat kullanıcıları tarafından yapılan yüklemelerin farklı
oranlara tabi hizmetlerde kullanılması halinde, her hizmet tabi olduğu oran üzerinden vergilendirilir.” 

“Birinci fıkradaki yüzde 25 ve yüzde 15 oranlarını ayrı ayrı veya birlikte yüzde 5’e, yüzde
5 oranını ise sıfıra kadar indirmeye ve bu oranları kanuni oranlarına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu,
vergiye ilişkin usul ve esasları belirlemeye, ön ödemeli hatlara yapılan yüklemelerin farklı oranlara
tabi hizmetlerde kullanılması halinde fazla tahsil edilen vergiyi kullanıcıya ödenmesi koşuluyla
mükellefe iade ettirmeye, verilmesi gereken beyannamelerin şekil, içerik ve eklerini belirlemeye
Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

MADDE 3- 12/8/1960 tarihli ve 57 sayılı Anadolu Ajansının Malları ve Personeli Hakkında
Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1- Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanununun 379 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki oran sınırlamasına tabi olmaksızın,
kendi paylarını, doğrudan veya dolaylı bir şekilde, ivazlı veya ivazsız olarak iktisap edebilir ya da
rehin olarak kabul edebilir. Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi tarafından kendi payları iktisap
edilirken, Türk Ticaret Kanununun 379 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki şart aranmaz. Anadolu
Ajansı Türk Anonim Şirketi sermaye artırımına katılabileceği gibi, Ajans yönetim kurulu sermaye
artırımı neticesinde kullanılmayan rüçhan haklarının Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketinin kendisi
tarafından kullanabileceğine de karar verebilir. 

Bu madde kapsamında Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi tarafından iktisap edilen paylar
üzerinde Hazinenin intifa hakkı vardır. Söz konusu intifa hakkı, Hazine Müsteşarlığı tarafından
kullanılır. İntifa hakkı, paylar Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi tarafından iktisap edildikçe iktisap
tarihinden itibaren bir ay içinde Şirket pay defterine işlenir ve tescil edilir.

Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi tarafından iktisap edilen paylar, genel kurul toplantı
nisabının hesaplanmasında ve kâr payı gibi hakların dağıtımında dikkate alınır. Şirketin herhangi bir
nedenle sona ermesi hâlinde söz konusu paylara ait mülkiyete bağlı haklar intifa hakkı sahibi olan
Hazineye geçer.
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Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi tarafından iktisap edilen payların halka arzı veya sair
yöntemlerle satışı, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun
çerçevesinde gerçekleştirilir. 

Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi tarafından iktisap edilen veya rehin olarak alınan paylar
hakkında Türk Ticaret Kanununun 384 üncü ve 385 inci maddeleri uygulanmaz.

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi
Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı
Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname, 657 sayılı Kanun,
4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında
Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 10/2/1954 tarihli ve 6245
sayılı Harcırah Kanunu, 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, 2/4/1987 tarihli ve 3346
sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin
Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5/1/2002 tarihli
ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,
5018 sayılı Kanun, 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu
Konutları Kanunu ile bunların ek ve değişikliklerine ilişkin hükümler Anadolu Ajansı Anonim
Şirketinin doğrudan veya dolaylı olarak pay sahipliği nedeniyle bunlara tabi hâle gelen bağlı
ortaklıkları ve iştirakleri hakkında uygulanmaz.”

MADDE 4- 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanununun
4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin başına “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,” ibaresi
eklenmiştir.

MADDE 5- 132 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin başına “Aile ve
Sosyal Politikalar,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin
birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“14. 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanuna göre kurulan korumalı iş
yerlerinde istihdam edilen engelli çalışanlar için diğer kişi ve kurumlarca karşılanan tutar dâhil
yapılan ücret ödemelerinin yıllık brüt tutarının yüzde 100’ü oranında korumalı iş yeri indirimi
(İndirim, her bir engelli çalışan için azami beş yıl süre ile uygulanır ve yıllık olarak indirilecek tutar,
her bir engelli çalışan için asgari ücretin yıllık brüt tutarının yüzde 150’sini aşamaz.). Bu bentte yer
alan oranı, engellilik derecelerine göre yüzde 150’ye kadar artırmaya veya tekrar kanuni oranına
indirmeye Bakanlar Kurulu; bendin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görüşünü alarak Maliye Bakanlığı
yetkilidir.”

MADDE 7 - 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin
birinci fıkrasının (6) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6. Vergi güvenliğini sağlamak amacıyla niteliklerini belirleyip onayladığı elektrikli, elektronik,
manyetik ve benzeri cihazlar ve sistemleri kullandırmaya, bu cihaz ve sistemler vasıtasıyla bandrol,
pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretlerin kullanılmasına ilişkin
zorunluluk getirmeye, mükelleflere bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel
etiket ve işaretlerin verilmesinde, mükelleflerin Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine vadesi
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geçmiş borcu bulunmadığına ilişkin belge arama zorunluluğu getirmeye, bu zorunluluk kapsamına
girecek amme alacaklarını tür ve tutar itibarıyla tespit etmeye ve hangi hallerde bu zorunluluğun
aranılmayacağına, bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretlerin
basımı, dağıtımı ile sistemin kurulması ve işletilmesi hizmetlerinin, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi olmaksızın, süresi 5 yılı geçmemek üzere ve
4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (5 inci maddesinin beşinci fıkrası hariç) hükümleri
çerçevesinde;  yetkilendirilecek gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilmesine, bu
hizmetlerde ve yetkilendirilecek gerçek veya tüzel kişilerde bulunması gereken özellikleri,
yetkilendirilecek gerçek veya tüzel kişilerin faaliyetlerinin yönlendirilmesi, izlenmesi, denetlenmesi,
yetkilendirmenin sonlandırılması ve bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye,”

MADDE 8 - 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (1) sayılı Tarifenin “III-Karar
ve İlam Harcı”  başlıklı bölümünün birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu”
ibaresinden önce gelmek üzere “Tahkim yargılamasında bu bende göre hesaplanan harç yüzde elli
oranında uygulanır.” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 9- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesine
beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“İlgili mevzuatı uyarınca verilecek rapora göre kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı
bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların engellilik durumundan
kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için özellikli ve ayrık düzenlemeler yapılır.” 

MADDE 10- 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasında yer alan “cinsiyet” ibaresinden sonra gelmek üzere “, engellilik” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 11- 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “öğrenci yurtları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, korumalı
iş yerleri” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 12- 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 3 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (f) bendinin (6), (9), (12), (13) ve (14) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“6. “Çocuk Destek Merkezleri”; Suça sürüklenmesi, suç mağduru olması veya sokakta sosyal
tehlikelerle karşı karşıya kalması sebebiyle haklarında bakım tedbiri veya korunma kararı verilen
çocuklardan psiko-sosyal desteğe ihtiyaç duyduğu tespit edilenlerin, bu ihtiyaçları giderilinceye kadar
geçici süre ile bakım ve korunmalarının sağlandığı, bu süre içerisinde aile, yakın çevre ve toplum
ilişkilerinin düzenlenmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğü; çocukların mağduriyet, suça
sürüklenme, yaş ve cinsiyet durumuna göre ayrı ayrı yapılandırılan veya ihtisaslaştırılan yatılı sosyal
hizmet kuruluşlarını,”

“9. “Aktif Yaşam Merkezi”; Engelli bireylerin, yaşam kalitesinin artırılması ve sosyal hayata
aktif katılımlarına katkı sağlanması amacıyla, engelli bireyler ile ailelerine rehberlik ve destek hizmeti
ile evde gündüz bakım hizmeti sunan gündüzlü sosyal hizmet kuruluşlarını,”

“12. “Çocuk Evleri Sitesi”; Korunma ihtiyacı olan çocukların bakımlarının sağlandığı aynı
yerleşkede bulunan birden fazla ev tipi sosyal hizmet biriminden oluşan kuruluşu,”

“13. ‘Ev Tipi Sosyal Hizmet Birimleri’; Çocuk, kadın, engelli ve yaşlılar ile bakım veya barınma
ihtiyacı olan kişilere hizmet verilen mesken niteliğindeki yatılı sosyal hizmet birimlerini,”
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“14. “Ev Tipi Sosyal Hizmet Birimleri Koordinasyon Merkezi”; İl müdürlüğü bünyesinde
oluşturulan ev tipi sosyal hizmet birimlerinin bağlı olduğu merkezi,” 

MADDE 13- 2828 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Ev tipi sosyal hizmet birimleri, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrası hükmü kapsamındadır.”

MADDE 14- 2828 sayılı Kanunun mülga 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde yeniden
düzenlenmiştir.

“MADDE 19- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, bu Kanunda öngörülen temel ve sürekli
görevlere bağlı olarak ortaya çıkan üretim ve hizmet faaliyetlerini sürdürebilmek için gerekli yerde
ve sayıda döner sermaye işletmesi kurmak amacıyla kendi kaynaklarından karşılanmak üzere beş
milyon (5.000.000,00) Türk Lirası sermaye tahsis edilmiştir.

Tahsis edilen döner sermaye tutarını artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Döner sermaye, ayni yardımlar, döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek kârlar, bağış ve
yardımlardan oluşur. Bağış ve yardımlar tahsis olunan sermaye ile sınırlı olmaksızın tahsis olunan
sermaye tutarına eklenir.

Döner sermaye faaliyetlerinden elde edilen kârlar, ödenmiş sermaye tutarı tahsis edilen sermaye
tutarına ulaşıncaya kadar sermayeye mahsup edilir. Ödenmiş sermaye tutarı tahsis edilen sermaye
tutarına ulaştıktan sonra, yılsonu kârı genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere nisan ayının sonuna
kadar ilgili muhasebe birimi hesabına yatırılır. 

Döner sermaye işletmesinin gelirleri; bu maddenin birinci fıkrasında sayılan gelir getirici
faaliyetlerden elde edilen gelirlerden oluşur.

İşletmenin giderleri; bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen iş ve faaliyetlerin gerektirdiği
harcamalar ile döner sermaye işletmelerinde istihdam edilen personele genel hükümlere göre
yapılacak ödemelerden oluşur.

İşletme faaliyetleri, ihtiyaca göre kurulacak işletmelerce yerine getirilir. İşletmeler, Bakanın
onayıyla kurulur. Her bir işletmeye tahsis edilecek sermaye tutarını belirlemeye ve işletmeler arasında
karşılıklı veya karşılıksız kaynak aktarımına Bakan yetkilidir.

İşletmelerden gerekli görülenlerin birleştirilmesine, devredilmesine ve tasfiye edilmesine Döner
Sermaye Merkez Müdürlüğünün teklifi üzerine Bakan yetkilidir.

Döner Sermaye Merkez Müdürlüğünün görevleri ve çalışmaları ile işletmelerin yönetimi,
faaliyet alanları, işleyişi, sermaye kaynakları, her türlü idari ve mali işlemlerine ilişkin usul ve esaslar,
Maliye Bakanlığının görüşü alınarak çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 15- 2828 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yetkili ve
görevli mahkemece” ibaresi “3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununa göre yetkili
ve görevli mahkemece” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Sosyal hizmet kuruluşlarının kendisine teslim edilen çocuk hakkında yapacağı inceleme
sonucunda hazırlayacağı raporda, 5395 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca çocuğun derhâl
korunma altına alınmasını gerektiren bir durum olmadığı ve ailesine teslim edilmesinde herhangi bir
sakınca bulunmadığı kanaatine varması hâlinde mülki idare amirinin onayı ile çocuk ailesine teslim
edilebilir.”
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MADDE 16- 2828 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ve ikinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Koruyucu aileye, korunmaya ihtiyacı olan çocuğun bakımı ve yetiştirilmesine karşılık olarak ikinci
fıkra kapsamında ödeme yapılabileceği gibi koruyucu aile bu işi gönüllü olarak da üstlenebilir.”

“Koruyucu aile hizmeti kapsamında aile yanına yerleştirilen çocukların bakım, eğitim, kurs,
okul, yemek ve taşıma servisi, harçlık ve benzeri ihtiyaçları esas alınarak koruyucu ailelere, bu
giderlerin tamamına karşılık toplu bir ödeme yapılmasına veya her bir gider türü için ayrı ayrı
yapılacak ödemelerin kapsamına, ödeme tutarlarına, yapılacak ödemelerin usul ve esası ile koruyucu
ailelerin seçimine, çocukla ilgili sorumluluklarına ve hizmetin işleyişine ilişkin usul ve esaslar, Maliye
Bakanlığının uygun görüşü üzerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından çıkarılan
yönetmelikle belirlenir ve bu kapsamda verilecek ödemelerden hiçbir kesinti yapılmaz.”

MADDE 17- 2828 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Özel sosyal hizmet kuruluşlarının kapasitelerinin yüzde 3’ü, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığınca tespit edilecek kişilerin ücretsiz yararlanması için ayrılır.”

MADDE 18- 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“EK MADDE 1- Bu Kanun veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu

uyarınca haklarında korunma veya bakım tedbir kararı alınmış olup fasılalı olarak geçen yararlanma
süreleri dâhil iki yıldan az olmamak üzere Bakanlığın sosyal hizmet modellerinden yararlanan
çocuklardan reşit olduğu tarih itibarıyla bu hizmetlerden yararlanmaya devam edenlerin işe
yerleştirilmeleri aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde yapılır;

a) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından hangi statüde olursa olsun serbest kadro ve pozisyonları
toplamının binde biri bu madde kapsamında istihdam edilecekler için ayrılır ve her yıl belirtilen
oranda kişi istihdam edilir. Serbest kadro ve pozisyon toplamının binden az olması hâlinde dahi kamu
kurum ve kuruluşlarında en az bir hak sahibi istihdam edilir.

b) Bu hükümden yararlanmak isteyenler, 18 yaşını doldurdukları ve korunma veya bakım tedbir
kararının sona erdiği tarihten itibaren iki yıl içinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına başvururlar.
İşe yerleştirmede öncelik, sırasıyla lisans,  ön lisans ve ortaöğretim mezunlarına verilir. 

Bu madde ile sağlanan istihdam hakkından sadece bir kez yararlanılabilir. Kamu kurum ve
kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonlara her ne surette olursa olsun yerleştirilenler bu maddede verilen
hakkı kullanmış sayılır.

c) Bu maddede belirtilen istihdam hakkından yararlanacak kişilerin yerleştirilmesinde, Devlet
memurluğuna alınacaklar için yapılacak merkezi sınav sonuçlarının kullanılması esastır. İhtiyaç
duyulması hâlinde bu madde kapsamına giren hak sahiplerinin yerleştirilmesinde esas alınmak üzere
ayrı bir merkezi sınav yaptırılabilir. Ancak öğrenim durumu itibarıyla yapılacak merkezi sınava
giremeyeceklerin yerleştirilmelerinde kura usulü uygulanır. 

ç) Yerleştirme yapılacak kadro sayısı 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kurumların
serbest memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonları ve işçi kadro sayısının toplamının binde
biridir. Toplam kadro ve pozisyon sayısının belirlenmesinde yerleştirme yapılacak yılın başındaki
veriler esas alınır. Devlet Personel Başkanlığınca bu madde kapsamında hak sahiplerinin istihdam
edileceği toplam kadro sayıları her kurum için tespit edilerek yerleştirme yapılacak yılın şubat ayı
sonuna kadar kurumlara bildirilir. Kurumlar, bildirilen bu kadroları merkez ve taşra teşkilatları



yasemin /

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 524)

– 124 –

itibarıyla dağıtımını yaparak nisan ayı sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirir. Bu madde
kapsamına girenlerin yerleştirilmeleri; ortaöğrenim ve daha üst öğrenim mezunları için memur unvanlı
kadrolara, diğer öğrenim mezunları için ise yardımcı hizmetler sınıfında yer alan kadrolara Devlet Personel
Başkanlığınca yapılır veya yaptırılır. Kurumlarca teşkilat bazında yapılacak dağıtımın bildirilmemesi
hâlinde Devlet Personel Başkanlığınca belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde re’sen yerleştirme yapılır. 

190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan kurumlar da bu madde
kapsamında istihdamla yükümlü oldukları kadro ve pozisyonları Devlet Personel Başkanlığına
bildirmek zorundadır. Ancak, bu kurumlara yapılacak yerleştirmelerde ilgili kurumların talep ettikleri
kadro ve statüler esas alınır.

Bu madde kapsamında yapılacak yerleştirmelerde; yerleştirilen kişinin atama onayının alınması
ile birlikte diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın teklif
yapılan kamu kurum ve kuruluşlarına kadrolar ihdas, tahsis ve vize edilmiş ve ilgili kurumun 190
sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki ilgili cetvel ve bölümlerine eklenmiş sayılır. Bu şekilde ihdas
edilen kadrolar herhangi bir şekilde boşalması hâlinde başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal
edilmiş sayılır.  

Yerleştirilen hak sahiplerine ilişkin bilgiler göreve başlama tarihinden itibaren en geç bir ay
içinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. 

d) Kamu kurum ve kuruluşları, bu maddede belirtilen haktan yararlanarak yerleştirilen ancak
herhangi bir nedenle işten ayrılan personele ilişkin belirlenecek bilgileri işten ayrılmayı takip eden
bir ay içinde, halen çalışmakta olanların bilgilerini ise yönetmelikte belirlenecek zamanda Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığına bildirir.

Birinci fıkra kapsamına giren kişilerin özel sektörde çalıştırılmaları hâlinde, 31/5/2006 tarihli ve
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesine göre ödenmesi
gereken ve aynı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden
hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi, kısa vadeli sigorta kolları primi ve genel sağlık
sigortası primi, sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı
İşsizlik Sigortası Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre ödenmesi gereken işsizlik
sigortası primi, sigortalı ve işveren hissesinin tamamı sigortalının işe giriş tarihinden itibaren beş yıl
süre ile Hazine tarafından karşılanır. Bu fıkra kapsamında sağlanan prim teşvikinden işverenler
yararlanır ve Hazine tarafından işverene sağlanan sigortalı primi hissesi teşviki tutarının sigortalıya
ödenmesi işverenden talep edilemez.

İşe yerleştirme yükümlülüğünün takip ve denetimi, yerleştirme yapılacak kadro ve pozisyonların
belirlenmesi,  yerleştirme ve kuraya ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığının olumlu görüşü üzerine Devlet Personel Başkanlığı tarafından bu Kanunun yayımını
takip eden üç ay içinde yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.” 

MADDE 19- 2828 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“EK MADDE 7- Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle,

hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden
daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, resmî veya özel bakım merkezlerinde bakım hizmeti
ya da sosyal yardım yapılmak suretiyle evde bakımına destek verilmesi sağlanır. Hanede birden fazla
bakıma ihtiyacı olan engelli bulunması hâlinde, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir
tutarının hesaplanmasında birinci bakıma ihtiyacı olan engelliden sonraki her bakıma ihtiyacı olan
engelli iki kişi sayılır. 
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Bakıma ihtiyacı olan engellilere özel bakım merkezlerinde sunulacak bakım hizmetinin karşılığı
olarak belirlenecek kişi başına aylık bakım ücreti tutarı, (20.000) gösterge rakamı ile memur aylık
katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutardan fazla olamaz. Bakıma ihtiyacı olan engellinin evde
bakımına destek için ise, (9.500) gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu
bulunacak tutar kadar aylık sosyal yardım yapılır. 

Bakıma ihtiyacı olan engellilere sunulacak bakım hizmet modeline ve kapsamına, bakım
hizmetinden yararlanabileceklerin başvuru şekline, bu hizmetleri verecek olan gerçek ve tüzel kişiler
tarafından açılacak kuruluşlara açılış izni verilmesine, çalışmasına, denetimine, ücretlendirilmesine,
idari para cezalarının ve kapatılma işlemlerinin uygulanmasına, özel bakım merkezlerine bakım
hizmeti karşılığı yapılacak ödemelere ve bakım hizmeti veren resmî kurumlara yapılacak yardımlara
ilişkin usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığınca müştereken çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

Bakıma ihtiyacı olan engellilerin evde bakımına destek için yapılacak sosyal yardımlara ilişkin
iş ve işlemler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca
gerçekleştirilir. Bakıma ihtiyacı olan engellilerin evde bakımına destek için yapılacak sosyal yardımın
başvuru şekline, değerlendirilmesine, ödenmesine ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar, Sağlık
Bakanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca müştereken
çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

Birinci fıkra kapsamındaki bakıma ihtiyacı olan engellilere sunulacak bakım hizmetinin karşılığı
olarak özel bakım merkezlerine ödenecek bakım ücreti, evde bakımına destek için yapılacak sosyal
yardım ile bakım hizmeti veren resmî kurumlara yapılacak yardımlar Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı bütçesinden karşılanır. 

Bakıma ihtiyacı olan engellilere, ücretleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesinden
karşılanmak suretiyle sağlanacak bakım hizmetleri, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın temin edilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar
Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle
belirlenir.

Birinci fıkra ile belirlenen hane halkı gelir ölçütünü aşan gelir değişikliğinin tespiti hâlinde bu
madde kapsamında yapılan ödemeler durdurulur ve değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren
yasal faizi ile birlikte genel hükümlere göre takip ve tahsil edilir.”

MADDE 20- 2828 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

“EK MADDE 9- Haklarında korunma, bakım veya barınma tedbiri kararı alınarak Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığına ait sosyal hizmet kuruluşlarına yerleştirilmiş olan çocukların, yüksek yararları
gözetilmek kaydıyla, eğitimleri ile hayat veya beden bütünlüklerinin korunması açısından zorunlu
olan hâllerde, veli veya vasiye ait yetkiler çocuğun bulunduğu yer sosyal hizmet kuruluşunun
belirlenecek yetkilisi veya sorumlusu tarafından kullanılır. Yapılan iş ve işlemler hakkında veli veya
vasiye derhal bilgi verilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Adalet Bakanlığının
görüşü alınarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 21- 2828 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
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EK MADDE 10- 65 yaşını doldurmuş ve her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı
esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık
net tutarının üçte birinden az olan Türk vatandaşlarına 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin tabi olduğu usule göre hizmet alımıyla bakım hizmeti
verilebilir.”   

MADDE 22- 2828 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
‘EK MADDE 11 - Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa

olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu
olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar hariç olmak kaydıyla, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığının sosyal hizmet kuruluşları ile Darülaceze Müessesinde ücretsiz bakılmaya veya bakım
ücreti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ödenerek özel sosyal hizmet kuruluşlarında
bakımının sağlanmasına ya da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yardım yapılmak suretiyle
desteklenen resmi sosyal hizmet kuruluşlarında verilen bakım hizmetinden yararlanıp da Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığının sosyal hizmet kuruluşlarınca verilen bakım hizmetinden ücretsiz
yararlanmaya ilişkin koşulları haiz olan yaşlılar ile engelli bireylere; her yıl merkezi yönetim bütçe
kanunu ile belirlenecek miktar üzerinden hiçbir kesinti yapılmaksızın aylık net harçlık verilir. Bu
maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Maliye
Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle tespit olunur.

MADDE 23- 2828 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
“GEÇİCİ MADDE 10- 1/7/2014 tarihine kadar ek 7 nci madde kapsamında özel bakım

merkezlerinde veya ikametgâhında bakım hizmeti verilenlerin gelir değişikliklerinin, bu hizmetlerden
yararlanmak için başvurmuş olanların ise gelir durumunun tespitinde bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten önceki hükümler uygulanmaya devam olunur.

MADDE 24- 2828 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
“GEÇİCİ MADDE 11- Döner Sermaye Merkez Müdürlüğünce işletmelere verilen borçlar bu

maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bir defaya mahsus olmak kaydıyla ödenmez ve Döner
Sermaye Merkez Müdürlüğü hesabına gider kaydedilir.”

MADDE 25- 2828 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
“GEÇİCİ MADDE 12- 19 uncu maddede öngörülen yönetmelik altı ay içinde çıkarılır. Bu

yönetmelik çıkarılıncaya kadar döner sermaye işletmelerine ilişkin önceki mevzuat hükümlerinin
19 uncu maddeye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.”

MADDE 26- 2828 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 13 – Bu Kanunun ek 11 inci maddesi uyarınca 2014 yılı içinde ödenecek

aylık net harçlık tutarları (1620) gösterge rakamının ilgili ay itibarıyla geçerli olan memur aylık
katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
ile Maliye Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir.”

MADDE 27- 2828 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 14- Bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinden

tanımlanan çocuk destek merkezi, aktif yaşam merkezi, çocuk evleri sitesi, ev tipi sosyal hizmet
birimi ile ev tipi sosyal hizmet birimleri koordinasyon merkezine ilişkin yönetmelikler altı ay içinde
çıkarılır. Anılan yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanuna aykırı
olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.”   
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MADDE 28- 2828 sayılı Kanunun;

a) 1 inci maddesinde yer alan “muhtaç” ibaresi “ihtiyacı olan”, 

b) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentleri ile (f) bendinin (1), (2), (4) ve
(11) numaralı alt bentlerinde yer alan “muhtaç” ibareleri “ihtiyacı olan”, 

c) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (d), (h), (ı), (k) ve (l) bentlerinde yer alan “muhtaç”
ibareleri “ihtiyacı olan”,

ç) 21 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “muhtaç” ibareleri “ihtiyacı
olan”,

d) 22 nci maddenin birinci fıkrasında yer alan “muhtaç” ibaresi “ihtiyacı olan”,

e) 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “muhtaç” ibareleri “ihtiyacı olan”,

f) 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde yer alan “muhtaç” ibareleri
“ihtiyacı olan”,

g) 25 inci maddesinin başlığında yer alan “muhtaç” ibaresi ile birinci ve üçüncü fıkralarında yer
alan “muhtaç” ibareleri “ihtiyacı olan”,

ğ) 26 ncı maddesinin başlığında yer alan “muhtaç” ibaresi ile birinci fıkrasında yer alan “muhtaç”
ibaresi “ihtiyacı olan”,

h) 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “muhtaç” ibaresi “ihtiyacı olan”,

şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 29- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 4 üncü maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Görevli kurullar ve kuruluşlar:

Madde 4- Karayolu trafik güvenliği konusunda ulusal hedef ve stratejileri tespit etmek,
uygulatmak ve koordinasyonu sağlamak amacıyla aşağıdaki kurullar oluşturulmuştur.

a) Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu;

Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu Başbakanın veya görevlendireceği Başbakan Yardımcısının
başkanlığında, Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar, Çevre ve Şehircilik, İçişleri, Kalkınma, Maliye,
Milli Eğitim, Orman ve Su İşleri, Sağlık, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanları ile Jandarma
Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü ve Karayolları Genel Müdüründen oluşur. Gereği hâlinde
diğer bakanlar da kurula çağrılabilir. Karayolu Güvenliği Kurulu Başkanı gerektiğinde kurula bilgi
sunmak üzere toplantıda hazır bulunur.

Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu, Trafik Hizmetleri Başkanlığı koordinesinde hazırlanarak
Karayolu Güvenliği Kurulunca uygun görülen önerileri değerlendirerek karara bağlar ve kararlarının
yaşama geçirilmesi için gerekli koordinasyon önlemlerini belirler.

Kararların gerçekleştirilmesinden ve koordinasyonundan sorumlu bakanlık ve kurumlar
öngörülen sürede gerekli tüm işlemleri yürütmek zorundadırlar.

Kurul yılda bir defa olağan, Başbakanın gerek görmesi hâlinde de olağanüstü gündemle toplanır.

Kurulun sekretarya görevi Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülür.
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b) Karayolu Güvenliği Kurulu;

Karayolu Güvenliği Kurulu; Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanının
başkanlığında, Karayolu Güvenliği Yüksek Kuruluna katılan bakanlık ve kamu kurumlarının en az
daire başkanı seviyesinde görevlileri ile Trafik Hizmetleri Başkanlığına bağlı merkez birimlerinin en
üst yöneticileri ve bu üye sayısını geçmemek üzere karayolu güvenliği alanında çalışma yürüten ve
İçişleri Bakanlığınca davet edilen üniversiteler ile kamu kurumu, meslek kuruluşları, federasyonlar,
vakıf ve dernek temsilcilerinden oluşur. İhtiyaç duyulan konularda bilgilerine başvurmak üzere diğer
kurum ve kuruluşlardan temsilci veya konusunda uzman personel çağrılabilir.

Kurul üç ayda bir olağan olarak toplanır, başkanın daveti üzerine olağanüstü gündemle de
toplanabilir.

Kurul katılması gereken üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar
verir.

Kurulun sekretarya görevi ilgili daire başkanlığınca yürütülür.

Kurulun görev ve yetkileri şunlardır;

1. Trafikle ilgili kuruluşlar arasında koordinasyon sağlanmasına ilişkin önerilerde bulunmak,

2. Trafik kazalarının azaltılmasına ilişkin önerilerde bulunmak,

3. Uygulamada görülen aksaklıkları tespit etmek,

4. Kendi görev alanına giren konularla ilgili yasal düzenlemeden kaynaklanan eksiklikleri
belirlemek,

5. Karayolu Güvenliği Yüksek Kuruluna gündem hazırlamak ve bu kurulda alınan kararların
gerçekleşmesini takip etmek, sonuçları hakkında kurula bilgi vermek,

Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu ve Karayolu Güvenliği Kurulunun çalışmasına ilişkin usul
ve esaslar, Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 30- Ekli (1) ve (2) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli
ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname eki (I) sayılı cetvelin
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bölümüne eklenmiştir. 

Bu madde ile taşra teşkilatına ihdas edilen sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi,
sosyolog ve öğretmen kadrolarına yapılacak atamalarda merkezi yönetim bütçe kanunlarında yer
alan kısıtlamalara tabi tutulmadan kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak sınavlar
hakkında genel yönetmelik kapsamında atama yapılır.

MADDE 31- 8/6/1984 tarihli ve 231 sayılı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesinin birinci
fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu madde kapsamında Genel Müdürlük tarafından Anadolu Ajansına yapılan ödemeler, Hazinenin
ve/veya Anadolu Ajansının, Ajanstaki sermayeye iştirak taahhütleri bulunması hâlinde, öncelikle bu
taahhütler için kullanılır.”

MADDE 32- 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci
maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki
bent eklenmiştir.



“g) Külçe altın, külçe gümüş teslimleri ile 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Türk Parası
Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda tanımlanan kıymetli taşlar ve kıymetli madenlerin
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre Türkiye’de kurulu borsalarda işlem görmek üzere ithali,
borsaya teslimi ve borsada el değiştirmesi (borsadan çekecek olanlara teslimi hariç),  döviz, para,
damga pulu, değerli kâğıtlar, hisse senedi, tahvil, varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira
sertifikaları, Türkiye’de kurulu borsalarda işlem gören sermaye piyasası araçları ile metal,  plastik,
lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimi”  

“z) 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5/B maddesi kapsamındaki
araştırma ve geliştirme, yenilik ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan patentli veya faydalı
model belgeli buluşa ilişkin gayri maddi hakların kiralanması, devri veya satışı (Bu kapsamda
vergiden istisna edilen işlemler bakımından bu Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendi hükmü uygulanmaz.).”

MADDE 33- 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik
Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) Her türlü döner sermaye ücretlerinden,” 
MADDE 34- 3294 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 3- Vakıflar tarafından; ilgisine göre Milli Eğitim Bakanlığı veya ilgili kamu

idaresinin görüşü alınarak, vakıf gelirleri veya Fon kaynakları kullanılarak yurt veya pansiyon
yapılabilir. Maliye Bakanlığınca yurt veya pansiyon yapılmak amacıyla ilgili kamu idarelerine tahsis
edilen Hazineye ait taşınmazların üzerinde de adına tahsis yapılan kamu idaresinin talebi üzerine, aynı
şekilde yurt veya pansiyon yapılabilir. Bu taşınmazların üzerinde inşa edilen ve kullanıma hazır hale
getirilen her türlü bina, yapı ve tesisler hiçbir işleme gerek kalmaksızın Hazineye intikal eder ve
adına tahsis yapılan kamu idarelerince kullanılmaya devam olunur.

MADDE 35- 3294 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 4- Vakıflar tarafından, arsası bağışlanan veya bağışla alınan ve bu arsalar

üzerindeki bina, yapı ve tesislerin tamamı bağışlanan veya bağışla yapılanlar hariç olmak üzere, vakıf
gelirleri veya Fon kaynakları kullanılarak alınan ve üzerinde yurt veya pansiyon olarak kullanılmak
üzere inşa edilen ve kullanıma hazır hale getirilen her türlü bina, yapı ve tesisler bulunan taşınmazlar
ihtiyacı olan kamu idarelerine yapılış amacında kullanılmak amacıyla tahsis edilmek üzere bedelsiz
olarak Hazineye devredilir. Arsası bağışlanan veya bağışla alınan ve bu arsalar üzerindeki bina, yapı
ve tesislerin tamamı bağışlanan veya bağışla yapılanların kullanım veya işletme hakkı ise, ilgisine
göre Milli Eğitim Bakanlığına veya ilgili kamu idaresine devredilir.”

MADDE 36- 3294 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 2- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Vakıflar tarafından, Fon

kaynakları kullanılarak Hazineye ait taşınmazların üzerinde yurt veya pansiyon olarak kullanılmak
üzere inşa edilen ve kullanıma hazır hale getirilen her türlü bina, yapı ve tesisler hiçbir işleme gerek
kalmaksızın Hazineye intikal eder. Bu taşınmazlar ve üzerindeki bina, yapı ve tesisler, ihtiyacı olan
kamu idarelerinin talebi üzerine, yapılış amacı, kullanım durumu ve ihtiyaçlar da dikkate alınarak
Maliye Bakanlığınca ilgili kamu idarelerine tahsis edilebilir. Ancak, bunlardan Vakıflar tarafından
sözleşme veya protokol yapılmak suretiyle üçüncü kişilerin kullanımına bırakılanlar, sözleşme veya
protokolde belirtilen koşullarla, süresi sonuna kadar bu kişiler tarafından kullanılmaya devam
olunabilir. Kullanım süresi sonunda bunlar hakkında da bu madde hükümlerine göre işlem yapılır.
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MADDE 37- 3294 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 3- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla elektronik sorgulama dâhil

veri paylaşımı işlemleri nedeniyle tahakkuk eden döner sermaye ücretleri terkin edilir.”
MADDE 38- 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa aşağıdaki ek

madde eklenmiştir.
“Ek Madde 11- Ülkemizde tedavi talebinde bulunan ve bu talepleri Dışişleri Bakanlığı ile Sağlık

Bakanlığı tarafından uygun görülen yabancı uyruklu hastaların; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c),
(d) ve (f) bentleri kapsamında karşılanması mümkün olan giderleri ile gerektiğinde hastaların
kendileri ve refakatçilerinin her bir kişi için günlük olarak 1300 gösterge rakamının memur aylık
katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutara kadar olan konaklama giderleri, Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu bütçesine bu amaçla konulacak ödenek tutarının aşılmaması ve tedavinin Sağlık
Bakanlığına bağlı sağlık kurumları ile Devlete ait üniversite hastanelerinde yapılmış olması kaydıyla,
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından karşılanır.”

MADDE 39- 28/5/1988 tarihli ve 3465 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki
Kuruluşların Erişme Kontrollü Karayolu (Otoyol) Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi ile Görevlendirilmesi
Hakkında Kanuna 5 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“MADDE 5/A- Bu Kanun kapsamında yapılacak görevlendirmelerde ihale aşamasında 4/1/2002
tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ceza ve yasaklama hükümleri, sözleşmenin uygulanması
aşamasında 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun ceza, yasaklama ve
sözleşmenin feshi hükümleri uygulanır. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 40- 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci
maddesinde geçen “İçişleri Bakanlığınca” ibareleri  “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca”
şeklinde; son fıkrasında yer alan “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı” ibaresi “İçişleri Bakanlığı”
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 41- 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 49 uncu maddesinin
birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Korumalı iş yerlerinde çalışan engellilerin işsizlik sigortası işveren payı Fondan karşılanır.”

MADDE 42- 27/10/1999 tarihli ve 4457 sayılı Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan ‘üçer;’ ibaresinden
sonra gelmek üzere ‘Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,’ ibaresi eklenmiş ve fıkrada yer alan
‘doksan’ ibaresi ‘doksan iki’ olarak değiştirilmiştir.

MADDE 43- 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 194 üncü maddesinin
üçüncü fıkrasında yer alan “şerhin verilmesini” ibaresinden sonra gelmek üzere “tapu
müdürlüğünden” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 44- 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g)
bendinde yer alan “yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli iki trilyon üç yüz milyar Türk lirasını
aşmayan mal veya hizmet alımları” ibaresi “mal veya hizmet alımları ile Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı ile ilgili kamu iktisadi teşebbüslerinin ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde
gerçekleştirecekleri yapım işleri” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki bent eklenmiştir.

“u) Yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik sanayi katılımı/off-set
uygulamaları içeren mal ve hizmet alımları,”
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MADDE 45- 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı
alt bendine aşağıdaki paragraf eklenmiş; aynı maddenin 3 üncü fıkrasının son cümlesi “Denetim ve
yönetim faaliyetleri nedeniyle alınacak belgeler beşte bir oranında dikkate alınır. Ancak, yapımla ilgili
hizmet işlerinden elde edilen belgeler yapım işlerinde kullanılamaz.” şeklinde değiştirilmiştir.

“f) Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile
kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik
projelerinde, rekabet öncesi iş birliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden
yararlananlara yararlandıkları destekler çerçevesinde yürüttükleri proje sonucu ortaya çıkan mal ve
hizmetlerin piyasaya arz edilmesinden sonra proje sonucu ortaya çıkan hizmetler ile yerli malı
belgesine sahip ürünler için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Kurumca belirlenen
esaslar çerçevesinde düzenlenen ve piyasaya arz tarihinden itibaren beş yıl süreyle kullanılabilecek
olan belgeler.”

MADDE 46- 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “37 nci
maddeye göre” ibaresi metinden çıkarılmış, ikinci fıkrasında yer alan “Hususlarında belgelendirilmek
suretiyle” ibaresi “gibi hususlarda” şeklinde ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı
düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi
amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama
istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik
değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan
tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler
yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan
düzenlemeleri esas alır.” 

MADDE 47- 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasına “veya fiyat ile birlikte”
ibaresinden sonra gelmek üzere “bu Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen yeterlik kriterleri,”
ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 48- 4734 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve
maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Kurum, ihale üzerinde kalan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması hâlinde, bu
istekliden yaklaşık maliyetin yüzde 15’inden fazla olmamak üzere alınacak kesin teminat oranına
ilişkin düzenlemeler yapabilir.” 

MADDE 49- 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) fıkrasının (2) numaralı bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Yaklaşık maliyeti beş yüz bin Türk Lirasına kadar olan ihalelerde üç bin Türk Lirası, beş yüz
bin Türk Lirasından iki milyon Türk Lirasına kadar olanlarda altı bin Türk Lirası, iki milyon Türk
Lirasından on beş milyon Türk Lirasına kadar olanlarda dokuz bin Türk Lirası,  on beş milyon Türk
Lirası ve üzerinde olanlarda on iki bin Türk Lirası tutarındaki itirazen şikayet başvuru bedeli.”

MADDE 50- 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin ikinci fıkrası “Şikayet ve itirazen şikayet
başvuruları, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu başvuru yolları olup, bu başvurular üzerine
alınacak kararlara karşı veya bu başvurulara konu edilebilecek hususlarla ilgili olarak Kamu
Denetçiliği Kurumuna başvuruda bulunulamaz.” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin sekizinci
fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
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“Başvuruların ihaleyi yapan idare veya Kurum dışındaki idari mercilere ya da yargı mercilerine
yapılması ve başvuru dilekçelerinin bu merciler tarafından ilgisine göre idareye veya Kuruma
gönderilmesi hâlinde, dilekçelerin idare veya Kurum kayıtlarına girdiği tarih, başvuru tarihi olarak
kabul edilir.” 

MADDE 51- 4734 sayılı Kanunun 57 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 57- İtirazen şikayet başvuruları hakkında Kurul tarafından verilen nihai kararlar ile
bu Kanun ve 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu uyarınca idareler
tarafından verilen yasaklama kararlarına karşı tebliği izleyen tarihten itibaren on beş gün içinde
Danıştayda dava açılabilir. 

Danıştay tarafından ilk inceleme on beş gün içinde yapılır ve dava dilekçesi takip eden yedi gün
içinde tebligata çıkarılır. Davaya cevap süresi dava dilekçesinin tebliğ tarihinden itibaren on beş gün
olup, bu süre uzatılamaz. 

Yürütmenin durdurulması istemi hakkında verilen kararlara itiraz edilemez.

Savunma verilmesi veya savunma verme süresinin geçmesiyle dava dosyası tekemmül etmiş
sayılır. Dava dosyaları, tekemmül tarihinden itibaren üç ay içinde karara bağlanır. Bu süre zarfında ara
kararı, keşif, bilirkişi incelemesi ya da duruşma yapılması gibi usuli işlemler ivedilikle sonuçlandırılır. 

Danıştay tarafından verilen kararlar kesin olup, bu kararlara karşı temyiz yoluna başvurulamaz.

Bu davalarda tebligatın imza karşılığı elden, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun
7/a maddesine göre elektronik yolla veya diğer seri usullerle yapılması esastır.”

MADDE 52- 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin dördüncü fıkrasında ve 59 uncu
maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Resmi Gazetede” ibareleri “Kamu İhale Bülteninde” şeklinde
ve 58 inci maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yasaklama kararları Kamu İhale Bülteninde yayımlanmakla tebliğ edilmiş sayılır.”

MADDE 53- 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 63- İhalelere sadece yerli isteklilerin katılması ile yerli istekliler ve yerli malı teklif
eden istekliler lehine fiyat avantajı tanınmasına ilişkin olarak aşağıdaki düzenlemeler esas alınır:

a) Yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan ihalelerde sadece yerli isteklilerin katılabileceğine
ilişkin düzenleme yapılabilir. 

b) Hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinde yerli istekliler lehine yüzde 15 oranına kadar fiyat
avantajı sağlanabilir.

c) Mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine yüzde 15 oranına kadar fiyat
avantajı sağlanabilir. Ancak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve
kuruluşların görüşleri alınarak orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasından belirlenen ve her
yıl Ocak ayında Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan malların ihalelerinde yerli malı teklif
eden istekliler lehine yüzde 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması zorunludur. 

d) Yerli malı belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak belirlenir. İsteklilerce teklif edilen malın
yerli malı olduğu, bu usul ve esaslara uygun olarak düzenlenen yerli malı belgesi ile belgelendirilir.

e) Ortak girişimlerin yerli istekli sayılabilmesi için bütün ortaklarının yerli istekli olması
gereklidir.”
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MADDE 54- 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Tebligat esasları

MADDE 65- Tebligatlar, Kurum veya idareler tarafından aşağıdaki yöntemler kullanılarak
yapılabilir:

a) İmza karşılığı elden.

b) Elektronik ortamda.

c) Faks. 

Elektronik ortamda yapılacak tebligat, Elektronik Kamu Alımları Platformuna kayıtlı kullanıcılar
için bu Platform üzerinden, diğerleri için ise elektronik tebligat veya başka elektronik araçlar
vasıtasıyla gerçekleştirilir. Bu kapsamda yapılacak her türlü bilgi alışverişi ile bilginin muhafazasında;
veri bütünlüğünün, gizliliğin, kolay erişilebilirliğin, uyumluluğun ve eşit muamelenin sağlanması
esastır. İdareler veya Kurum tarafından faks ile yapılan tebligatlar ile Elektronik Kamu Alımları
Platformu veya elektronik tebligat dışındaki elektronik araçlar kullanılarak yapılan tebligatların aynı
gün teyidi zorunludur. Teyit işlemi, tebligat konusu ve içeriğinin Elektronik Kamu Alımları Platformu
üzerinden ilgisine göre istekli olabilecekler, adaylar ve isteklilere duyurulması şeklinde
gerçekleştirilir. Elektronik ortamda veya faks ile yapılan tebligatlarda bildirim tarihi tebliğ tarihi
sayılır. 

Haklı sebepler veya zorunluluk hâlleri nedeniyle tebligatın birinci fıkrada belirtilen yöntemler
çerçevesinde yapılamaması hâlinde, tebligatı düzenleyen diğer kanunlarda yer alan yöntemlerle
tebligat gerçekleştirilir.”

MADDE 55- 4734 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan “sınırlar
koymaya,” ibaresinden sonra gelmek üzere “çerçeve anlaşmaların hangi durumlarda kısmen
feshedilebileceğine karar vermeye ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 56- 4734 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve
şirketler, özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar 3 üncü maddenin (g) bendi hükmüne, bu bent
kapsamında yer almayan ihtiyaçlarında ise Kanunun diğer hükümlerine tabi olurlar. 3 üncü maddenin
(g) bendi kapsamındaki işler, ilgili kuruluşların talebi üzerine Kurum tarafından belirlenir. Bu bent
kapsamında yapılacak alımlarda uygulanacak usul ve esaslar 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b)
bendinde sayılanlar için ilgili bakanlıklar tarafından, 2 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde
sayılanlardan mahalli idarelerin doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin
yarısından fazlasına sahip bulundukları idareler için İçişleri Bakanlığı tarafından, diğerleri için ise
bağlı, ilgili veya ilişkili olunan bakanlık tarafından, Maliye Bakanlığının ve Kurumun görüşleri
alınarak hazırlanan yönetmeliklerle belirlenir.”

“Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (u) bendine ilişkin usul ve esaslar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından, Kurum ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak belirlenir.” 

MADDE 57- 4734 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
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“Elektrik, doğal gaz ve elektronik haberleşme alımları 

EK MADDE 7- Bu Kanun kapsamındaki idarelerin elektrik, doğal gaz ve elektronik haberleşme
hizmeti alımlarında uygulayacakları esas ve usuller, bu Kanunun ilan süreleri ve ihalelere yönelik
başvurular ile yasaklar ve cezaya ilişkin hükümleri dışındaki diğer hükümlerine bağlı kalınmaksızın
Kurum tarafından belirlenir.” 

MADDE 58- 4734 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Birden fazla idarenin ortak ihtiyaçları için ihale yapılması

EK MADDE 8- Birden fazla idarenin ortak ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik mal ve hizmet
alımları ile bakım ve onarım işlerine ilişkin, bu Kanunda yer alan ihale usulleri uygulanarak tek bir
ihale yapılabilir.

Birinci fıkra kapsamındaki işler için idareler, düzenlenecek bir protokol ile kendi aralarından bir
idareyi, kesin teminatın alınması ve sözleşmenin imzalanması hariç olmak üzere diğer ihale
işlemlerini bu idareler adına gerçekleştirmek üzere görevlendirir. 

Protokole taraf olan her bir idare ile ihalenin üzerine bırakılmasına karar verilen istekli/istekliler
arasında ayrı ayrı sözleşme imzalanır. 

Protokole taraf diğer idarelerin ihalelerinde bu Kanunun 10 uncu ve 11 inci maddelerine göre
ihale dışı bırakılacak ve ihaleye katılamayacak olanlar ile 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince
ihaleye iştirak ettirilmeyecek olanlar, görevlendirilen idarenin yapacağı ihaleye de katılamaz.

Bu madde kapsamındaki ihale işlemlerinde görev alanlar, yürüttükleri işlemlerle sınırlı olmak
kaydıyla işlemlerin mevzuata uygunluğundan sorumludur. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller Kurum tarafından belirlenir.

MADDE 59- 4734 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Başlanmış olan işler

GEÇİCİ MADDE 14- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 3 üncü maddenin (g) bendine
göre ilan edilmiş, duyurusu yapılmış veya teklifleri alınmış işlerde, bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihte yürürlükte bulunan hükümlerin uygulanmasına devam olunur.

MADDE 60- 4734 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Başlanmış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 15- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ilan edilmiş veya yazılı olarak
duyurulmuş ihaleler hakkında, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan hükümlerin
uygulanmasına devam olunur. 

MADDE 61- 4734 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Açılmış davalar 

GEÇİCİ MADDE 16- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilk derece mahkemesi
sıfatıyla idare mahkemelerinde açılmış bulunan davaların, açıldığı idare mahkemelerinde görülmesine
devam olunur.”

MADDE 62- 4734 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
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“GEÇİCİ MADDE 17- Bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde kamu ihale
uzmanlığına, kamu kurum ve kuruluşlarında 53 üncü maddenin (h) fıkrasında sayılan yükseköğretim
kurumlarını bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve meslek içi eğitim sonrasında yapılan
yeterlik sınavı sonucunda başarılı olarak atanmış personelden kamu ihale mevzuatı ile ilgili inceleme,
denetleme, uygulama veya danışma konularında görevi bulunanlar ile mühendislik veya mimarlık
fakültelerinde lisans eğitimini tamamladıktan sonra en az dört yıl kamu kurum ve kuruluşlarında
kendi görev alanıyla ilgili konularda çalışmış olanlar arasından, kurumlarının muvafakati alınmak ve
meslek personeli kadro sayısının yüzde beşini geçmemek kaydıyla, 53 üncü maddenin (i) fıkrasının
son paragrafındaki diğer esaslar çerçevesinde Başkanlıkça görevlendirme yapılabilir. Görevlendirme
işlemi herhangi bir süreye bağlı olmaksızın Başkanlıkça her zaman sonlandırılabilir. Bu şekilde
görevlendirilenler bir defaya mahsus olmak üzere, meslek personeli sınavına giriş için aranan öğrenim
şartını taşımak ve sınava alındığı tarihte kırk yaşını doldurmamış olmak kaydıyla, Kurum tarafından
yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde kamu ihale uzmanı kadrosuna, başkaca bir izin ve işleme
gerek kalmaksızın atanabilir. Kurumda görevlendirme, kurum kadrolarına atanmada kazanılmış hak
veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.”

MADDE 63- 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 5 inci
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Kurum elektrik, doğal gaz ve elektronik haberleşme hizmeti alımlarında kullanılmak üzere bu
Kanunun Üçüncü Kısmı dışındaki hükümlere tabi olmadan tip sözleşmeler hazırlayabilir.”   

MADDE 64- 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında ve 27 nci maddesinin
dördüncü fıkrasında yer alan “Resmi Gazetede” ibareleri “Kamu İhale Bülteninde” şeklinde, 26 ncı
maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesi ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Yasaklama kararları Kamu İhale Bülteninde yayımlanmakla tebliğ edilmiş sayılır.”

MADDE 65- 4735 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“İstisnalarda yasaklama

EK MADDE 1- 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g), (i), (k) ve (p) bentleri kapsamında
yapılan ihaleler sonucunda düzenlenen sözleşmeler bu Kanunun ceza ve yasaklama hükümlerine
tabidir.”

MADDE 66- 4735 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Özel tüketim vergisi değişikliğinden kaynaklı fiyat farkı

GEÇİCİ MADDE 3- İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanabilmesine ilişkin hüküm bulunması
ve yaklaşık maliyetin yarısından fazlasını akaryakıt giderinin oluşturması kaydıyla, 4734 sayılı
Kanuna göre ihalesi yapılan ve 22/9/2012 tarihi itibarıyla sözleşmesi devam eden işlerin, bu tarihten
itibaren yapılan ve yapılacak kısımlarında kullanılan akaryakıta ilişkin olarak fiyat farkı
hesaplamasına esas alınan endekste değişiklik yapılabilmesine ve özel tüketim vergisinde gerçekleşen
değişiklik nedeniyle fiyat farkı hesaplanabilmesine dair esas ve usulleri tespite Kurumun teklifi
üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.”

MADDE 67- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin
ikinci fıkrasının (d) bendinin sonuna  “bu listedeki mallardan Borsa İstanbul Anonim Şirketi Elmas
ve Kıymetli Taş Piyasasında işlem görecekler için bu sınırlar dâhilinde farklı oranlar belirlemeye,”
ibaresi eklenmiştir.
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MADDE 68- 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında
yer alan “cinsiyet” ibaresinden sonra gelmek üzere “, engellilik” ibaresi eklenmiştir.   

MADDE 69- 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “nasıl işe
alınacakları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının görüşü
alınarak” ibaresi eklenmiş, altıncı fıkrasında yer alan “yüzde ellisi” ibaresi “tamamı”, “Hazinece”
ibareleri “İşsizlik Sigortası Fonundan” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 70- 4857 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Korumalı iş yerlerinde çalışan engellilerin ücretleri 

EK MADDE 1- Korumalı iş yerlerinde çalıştırılan engellilere işverenlerince zamanında ödenmiş
olan ücretlerinin;

a) Korumalı iş yerlerinde çalışan her engelli için 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını
Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun
2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince ödenen aylık tutarı kadarı,

b) 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamındaki illerde kurulmuş bulunan
korumalı iş yerlerinde çalışan her engelli için ilaveten (a) bendi ile belirlenen tutarın yüzde 20’si,

c) Korumalı iş yeri statüsü almak için ilgili mevzuatla çalıştırılması zorunlu olan sayıdan daha
fazla engelli çalıştıran iş yerlerinde, zorunlu sayının üstünde çalıştırılan her engelli için ilaveten (a)
bendi ile belirlenen tutarın yüzde 20’si,

bu ücretlere ilişkin yasal yükümlülüklerin de tam ve zamanında karşılanmış olması kaydıyla,
İşsizlik Sigortası Fonundan işverene ödenir. 

Birinci fıkrada belirlenen ücret kısımlarının ödenmesine ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığı
ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü alınmak suretiyle
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 71- 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 34 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“a) Taşımacılık faaliyeti yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerde aranacak şartlar, verilecek
yetki belgeleri, mesleki yeterlilik belgeleri ve taşıt kartları ile diğer belge ve hizmetlerin ücret, süre,
kapsam, tür ve şekilleri, her belge türü için gerekli olan taşıt kapasiteleri, taşıtların yaşı, nitelikleri,
istiap hadleri ve terminal hizmetlerinde öngörülecek hususları,”

MADDE 72- 4925 sayılı Kanunun 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 35- Bakanlık, düzenleme ve kural ihdası ile 27 nci maddede belirtilen hususlar hariç
olmak üzere gerektiğinde teknik ve idari kapasite, teşkilat imkânları, hizmetin hızlı, etkin, yaygın
olarak üretilmesi ilkelerini gözeterek; bu Kanun gereğince yerine getirmekle yükümlü olduğu görev
ve yetkilerinin bir kısmını aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yürütmek hususunda kamu
kurumu ve kuruluşları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları
Konfederasyonu ve bunlara bağlı federasyon, birlik ve odaları yetkilendirebilir.

a) Yetkilendirme, düzenlenecek bir protokol veya sözleşme ile yapılır. Bu protokol veya
sözleşmede yetkilendirmenin konusu, süresi ve mutabakata varılan hususlar açıkça belirtilir. 
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b) Yetkilendirme, yetkilendirmenin konusu ve niteliği gözetilmek suretiyle en az bir yıl en fazla
beş yıl süreyle yapılabilir. Yetkilendirme, süresinin bitiminde yenilenebilir. 

c) Bakanlık tarafından, yetkilendirmenin konusuna, niteliğine ve özelliğine göre aynı konuda
birden fazla kamu kurum ve kuruluşu veya birlik ya da oda yetkilendirilebilir. 

d) Yetkilendirme kapsamında üretilecek hizmetler için alınacak veya ödenecek ücretler Bakanlık
tarafından onaylanır. 

e) Yetkilendirilenler ilgili mevzuata ve Bakanlıkça yayımlanan idari düzenlemelere uymakla
yükümlüdürler. Bakanlık, yetkilendirilmenin kullanımı ile ilgili olarak gerektiğinde her türlü denetimi
yapar.

f) Yetkilendirilenlerin ilgili mevzuata ve Bakanlıkça yayımlanan idari düzenlemelere uymaması
hâlinde yapılmış olan yetkilendirme, Bakanlık tarafından iptal edilir.

g) Yetkilendirme, Bakanlığın görev, sorumluluk ve yetkilerini ortadan kaldırmaz.”

MADDE 73- 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun 1 inci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1- Bu Kanunun amacı; engellilerin temel hak ve özgürlüklerden faydalanmasını teşvik
ve temin ederek ve doğuştan sahip oldukları onura saygıyı güçlendirerek toplumsal hayata diğer
bireylerle eşit koşullarda tam ve etkin katılımlarının sağlanması ve engelliliği önleyici tedbirlerin
alınması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamaktır.”

MADDE 74- 5378 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Doğrudan ayrımcılık: Engelliliğe dayalı ayrımcılık temeline dayanan ve engellinin hak ve
özgürlüklerden karşılaştırılabilir durumdakilere kıyasla eşit şekilde yararlanmasını engelleyen,
kısıtlayan veya zorlaştıran her türlü farklı muameleyi,

b) Dolaylı ayrımcılık: Görünüşte ayrımcı olmayan her türlü eylem, işlem ve uygulamalar
sonucunda engelliliğe dayalı ayrımcılık temeliyle bağlantılı olarak, engellinin hak ve özgürlüklerden
yararlanması bakımından nesnel olarak haklılaştırılamayan dezavantajlı bir konuma sokulmasını,

c) Engelli: Fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı
topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre
koşullarından etkilenen bireyi,

d) Engelliliğe dayalı ayrımcılık: Siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel, medeni veya başka herhangi
bir alanda insan hak ve temel özgürlüklerinin tam ve diğerleri ile eşit koşullar altında kullanılması
veya bunlardan yararlanılması önünde engelliliğe dayalı olarak gerçekleştirilen her türlü ayrım,
dışlama veya kısıtlamayı,

e) Engellilik durumu: Bireyin engelliliğini ve engellilikten kaynaklanan özel gereksinimlerini
uluslararası yöntemleri temel alarak belirleyen derecelendirmeler, sınıflandırmalar ve tanılamaları, 

f) Erişilebilirlik: Binaların, açık alanların, ulaşım ve bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletişim
teknolojisinin engelliler tarafından güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir olmasını,

g) Erişilebilirlik standartları: Türk Standardları Enstitüsünün erişilebilirlikle ilgili yayımladığı
standartları,
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h) Habilitasyon: Engellinin bireysel ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılayabilmesini ve yaşamını
bağımsız bir şekilde sürdürebilmesini sağlamayı amaçlayan fiziksel, sosyal, zihinsel ve mesleki
beceriler kazandırmaya yönelik hizmetleri,

ı) Korumalı iş yeri: İşgücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal engellilere
mesleki rehabilitasyon sağlamak ve istihdam oluşturmak amacıyla Devlet tarafından teknik ve mali
yönden desteklenen ve çalışma ortamı özel olarak düzenlenen iş yerini,

j) Makul düzenleme: Engellilerin insan haklarını ve temel özgürlüklerini tam ve diğer bireylerle
eşit şekilde kullanmasını veya bunlardan yararlanmasını sağlamak üzere belirli bir durumda ihtiyaç
duyulan, ölçüsüz veya aşırı bir yük getirmeyen, gerekli ve uygun değişiklik ve tedbirleri,

k) Rehabilitasyon: Herhangi bir nedenle oluşan engelin etkilerini mümkün olan en az düzeye
indirmeyi ve engellinin hayatını bağımsız bir şekilde sürdürebilmesini sağlamayı amaçlayan fiziksel,
sosyal, zihinsel ve mesleki beceriler geliştirmeye yönelik hizmetleri,

l) Umuma açık hizmet veren yapı: Kamu hizmeti için kullanılan resmi binalar, ibadet yerleri, özel
eğitim ve özel sağlık tesisleri, sinema, tiyatro, opera, müze, kütüphane, konferans salonu gibi kültürel
binalar ile gazino, düğün salonu gibi eğlence yapıları, otel, özel yurt, işhanı, büro, pasaj, çarşı gibi
ticari yapılar, spor tesisleri, genel otopark ve buna benzer umuma ait binaları,

ifade eder.”

MADDE 75- 5378 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4- Bu Kanun kapsamında bulunan hizmetlerin yerine getirilmesinde;

a) Engellilerin insan onur ve haysiyetinin dokunulmazlığı temelinde, kendi seçimlerini yapma
özgürlüğünü ve bağımsızlığını kapsayacak şekilde bireysel özerkliğine saygı gösterilmesi esastır.

b) Engelliliğe dayalı ayrımcılık yapılamaz, ayrımcılıkla mücadele engellilere yönelik
politikaların temel esasıdır.

c) Engellilerin tüm hak ve hizmetlerden yararlanması için fırsat eşitliğinin sağlanması esastır.

d) Engellilerin bağımsız yaşayabilmeleri ve topluma tam ve etkin katılımları için erişilebilirliğin
sağlanması esastır.

e) Engellilerin ve engelliliğin her tür istismarının önlenmesi esastır. 

f) Engellilere yönelik hizmetlerin sunumunda aile bütünlüğünün korunması esastır. 

g) Engeli olan çocuklara yönelik hizmetlerde çocuğun üstün yararının gözetilmesi esastır.

h) Engeli olan kadın ve kız çocuklarının çok yönlü ayrımcılığa maruz kalmaları önlenerek hak
ve özgürlüklerden yararlanmalarının sağlanması esastır. 

ı) Engellilere yönelik politika oluşturma, karar alma ve hizmet sunumu süreçlerinde engellilerin,
ailelerinin ve engellileri temsil eden sivil toplum kuruluşlarının katılımının sağlanması esastır.

j) Engellilere yönelik mevzuat düzenlemelerinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının görüşü
alınır.”

MADDE 76- 5378 sayılı Kanuna 4 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 4/A
maddesi eklenmiştir. 
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“Ayrımcılık
MADDE 4/A- Doğrudan ve dolaylı ayrımcılık dâhil olmak üzere engelliliğe dayalı her türlü

ayrımcılık yasaktır. 
Eşitliği sağlamak ve ayrımcılığı ortadan kaldırmak üzere engellilere yönelik makul

düzenlemelerin yapılması için gerekli tedbirler alınır. 
Engellilerin hak ve özgürlüklerden tam ve eşit olarak yararlanmasını sağlamaya yönelik alınacak

özel tedbirler ayrımcılık olarak değerlendirilemez.”
MADDE 77- 5378 sayılı Kanuna 4/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 4/B maddesi

eklenmiştir. 
“Topluma dâhil olma
MADDE 4/B- Engellilerin toplumdan tecrit edilmeleri ve ayrı tutulmaları önlenir. 
Engellilerin diğer bireylerle eşit koşullarda bağımsız olarak toplum içinde yaşamaları esas olup,

özel bir yaşama düzenine zorlanamazlar.
Engellilerin topluma dâhil olmaları ve toplum içinde yaşamaları amacıyla bireysel destek hizmetleri

de dâhil olmak üzere ihtiyaç duydukları toplum temelli destek hizmetlerine erişimleri sağlanır.”
MADDE 78- 5378 sayılı Kanunun İkinci Bölümünün başlığı  “Engellilik Durumu, Destek ve

Bakım, Habilitasyon ve Rehabilitasyon, İstihdam, Eğitim ve Öğretim, Erişilebilirlik”  şeklinde ve
5 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Engellilik durumu
MADDE 5- Bireyin engelliliğini ve engellilikten kaynaklanan özel ihtiyaçlarını belirleyen

derecelendirmeler, sınıflandırmalar ve tanılamalarda uluslararası temel yöntemler esas alınır.
Engellilik durumunun tespit ve uygulama esasları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Millî
Eğitim Bakanlığının görüşleri alınarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve
Sağlık Bakanlığınca müştereken çıkarılan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 79- 5378 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  
“Destek ve bakım 
MADDE 6- Engellilerin öncelikle bulundukları ortamda bağımsız yaşayabilmeleri için

durumlarına uygun olarak gerekli psikososyal destek ve bakım hizmetleri sunulur. Destek ve bakım
hizmetlerinin sunumunda kişinin biyolojik, fiziksel, psikolojik, sosyal, kültürel ve manevi ihtiyaçları
ailesi de gözetilerek dikkate alınır. Destek ve bakım hizmetlerinin standardizasyonu, geliştirilmesi ve
yaygınlaştırılması için gerekli olan çalışmalar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yürütülür.”

MADDE 80- 5378 sayılı Kanunun 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Erişilebilirlik
MADDE 7- Yapılı çevrede engellilerin erişebilirliğinin sağlanması için planlama, tasarım, inşaat,

imalat, ruhsatlandırma ve denetleme süreçlerinde erişilebilirlik standartlarına uygunluk sağlanır.
Özel ve kamu toplu taşıma sistemleri ile sürücü koltuğu hariç dokuz veya daha fazla koltuğu

bulunan özel ve kamu toplu taşıma araçlarının engellilerin erişebilirliğine uygun olması zorunludur.
Bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojisinin engelliler için erişilebilir olması

sağlanır.”
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MADDE 81- 5378 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Habilitasyon ve rehabilitasyon 

MADDE 10- Toplumsal hayata katılım ve eşitlik temelinde engellilere habilitasyon ve
rehabilitasyon hizmetleri verilir. Habilitasyon ve rehabilitasyon kararının alınması, plânlanması,
yürütülmesi ve sonlandırılması dâhil her aşamasında engelli ve ailesinin aktif ve etkin katılımı sağlanır. 

Habilitasyon ve rehabilitasyon hizmetlerinin mümkün olan en erken evrede başlaması ve
engellinin yerleşim yerine en yakın yerde verilmesi esastır.

Habilitasyon ve rehabilitasyon hizmetlerinde ihtiyaç duyulan personelin yetiştirilmesine yönelik
eğitim programları geliştirilir. Habilitasyon ve rehabilitasyonda kullanılan yardımcı araç gereçlere,
destek teknolojilerine ve bunlara ilişkin bilgiye erişebilirliğin sağlanması için gerekli tedbirler alınır.”

MADDE 82- 5378 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Mesleki habilitasyon ve rehabilitasyon 

MADDE 13- Engellilerin meslek seçebilmesi ve bu alanda eğitim alabilmesi için gerekli
tedbirler alınır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapılan iş ve meslek analizleri doğrultusunda
engelliler için Millî Eğitim Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca mesleki
habilitasyon, rehabilitasyon ve eğitim programları geliştirilir. 

Engellilerin mesleki habilitasyon ve rehabilitasyon hizmetleri, kamu kurum ve kuruluşları ile
belediyeler ve diğer gerçek veya tüzel kişiler tarafından da gerçekleştirilebilir.

Bu maddeye ilişkin usul ve esaslar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca müştereken çıkarılan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 83- 5378 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14- Engellilerin iş gücü piyasası ve çalışma ortamında sürdürülebilir istihdamı için
kendi işini kurmaya rehberlik ve mesleki danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi de dâhil olmak
üzere gerekli tedbirler alınır. 

İşe başvuru, alım, önerilen çalışma süreleri ve şartları ile istihdamın sürekliliği, kariyer gelişimi,
sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları dâhil olmak üzere istihdama ilişkin hiçbir hususta engelliliğe
dayalı ayrımcı uygulamalarda bulunulamaz.

Çalışan engellilerin aleyhinde sonuç doğuracak şekilde, engelinden dolayı diğer kişilerden farklı
muamelede bulunulamaz.

Çalışan veya iş başvurusunda bulunan engellilerin karşılaşabileceği engel ve güçlükleri ortadan
kaldırmaya yönelik istihdam süreçlerindeki önlemlerin alınması ve engellilerin çalıştığı iş yerlerinde
makul düzenlemelerin, bu konuda görev, yetki ve sorumluluğu bulunan kurum ve kuruluşlar ile
işverenler tarafından yapılması zorunludur.

Engellilik durumları sebebiyle iş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan engellilerin istihdam
edildiği korumalı iş yerlerinin statüsü ve bu iş yerleriyle ilgili usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca müştereken
çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.”
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MADDE 84- 5378 sayılı Kanunun 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15- Hiçbir gerekçeyle engellilerin eğitim alması engellenemez. Engelliler özel
durumları ve farklılıkları dikkate alınarak, yaşadıkları çevrede bütünleştirilmiş ortamlarda, eşitlik
temelinde, hayat boyu eğitim imkânından ayrımcılık yapılmaksızın yararlandırılır. 

Genel eğitim sistemi içinde engellilerin her seviyede eğitim almasını sağlayacak bütünleştirici
planlamalara yer verilir.

Örgün eğitim programlarına farklı nedenlerle geç başlamış engellilerin bu eğitime dâhil edilmesi
için gerekli tedbirler alınır.

Üniversite öğrencilerinden engelli olanların öğrenime etkin katılımlarını sağlamak amacıyla
Yükseköğretim Kurulu koordinasyonunda, yükseköğretim kurumları bünyesinde, engellilere uygun
araç-gereç ve ders materyallerinin, uygun eğitim, araştırma ve barınma ortamlarının temini ile eğitim
süreçlerinde yaşadıkları sorunların çözümü gibi konularda çalışma yapmak üzere Engelliler Danışma
ve Koordinasyon Merkezleri kurulur. 

Engelliler Danışma ve Koordinasyon Merkezinin çalışma usul ve esasları Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulunca müştereken çıkarılan
yönetmelikle belirlenir. 

İşitme engellilerin eğitim ve iletişimlerinin sağlanması amacıyla Türk işaret dili sistemi
oluşturulur. Bu sistemin oluşturulmasına, geliştirilmesine ve uygulanmasına yönelik çalışmaların
esas ve usulleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinatörlüğünde, Millî Eğitim Bakanlığı ve
Türk Dil Kurumu Başkanlığınca müştereken çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

Engellilerin, her türlü eğitim, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak üzere kabartma yazılı,
sesli, elektronik kitap, alt yazılı, işaret dili tercümeli ve sesli betimlemeli film ve benzeri materyal
üretilmesini teminen gerekli işlemler Millî Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca
yürütülür.”

MADDE 85- 5378 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 16- Bireylerin eğitsel değerlendirme, tanılama ve yönlendirilmesi ile ilgili iş ve

işlemler rehberlik ve araştırma merkezi bünyesinde oluşturulan özel eğitim değerlendirme kurulu
tarafından yapılır. Bu sürecin her aşamasında aile bilgilendirilerek görüşü alınır ve sürece katılımı
sağlanır. Eğitsel değerlendirme ve tanılama sonucunda özel eğitime ihtiyacı olduğu belirlenen bireyler
için özel eğitim değerlendirme kurulunca rapor hazırlanır ve eğitim planı geliştirilir. Bu planlama
her yıl revize edilir.

Özel eğitim değerlendirme kurulu, özel eğitime ihtiyacı olan bireyleri ilgi, istek, gelişim
özellikleri, akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri ile eğitim ihtiyaçları doğrultusunda örgün ve
yaygın eğitim kurumlarına yönlendirir.

Kurulun teşkili ve çalışma usul ve esasları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Millî Eğitim
Bakanlığınca müştereken çıkarılan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 86- 5378 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“denetimlerinde olan” ibaresinden sonra gelmek üzere “sürücü koltuğu hariç dokuz veya daha fazla
koltuğu bulunan araçlarla sağlanan” ibaresi, “sekiz yıl içinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “,
sürücü koltuğu hariç dokuz ila on altı oturma yeri olan toplu taşıma araçları, yolcu gemileri ile özel
ve kamu şehirlerarası toplu taşıma araçları ile turizm taşımacılığı yapılan araçlar 7/7/2018 tarihine
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kadar” ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrasında yer alan “maddenin birinci fıkrasında” ibaresi, “maddede”
şeklinde değiştirilmiş, “standartlarının” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve yükümlülüklerinin”
ibaresi, “Aile ve Sosyal Politikalar,” ibaresinden sonra ve dördüncü fıkrasında yer alan
“uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar;” ibaresinden sonra gelmek üzere “Bilim, Sanayi ve
Teknoloji,” ibaresi, birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve diğer fıkralar
teselsül ettirilmiştir.

“7/7/2018 tarihine kadar, karayolu ile turizm taşımacılığı yapan veya şehirlerarası toplu taşıma
hizmeti veren gerçek ve tüzel kişiler, engelli bireyin erişilebilir toplu taşıma hizmeti sağlanmasına
ilişkin talebini azami yetmiş iki saat içinde karşılamakla yükümlüdür.

7/7/2018 tarihine kadar, servis taşımacılığı yapan gerçek ve tüzel kişiler, engelli personel veya
öğrenciye talep hâlinde erişilebilir taşıma hizmetini sağlamakla yükümlüdür.           

Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden altı aylık süreden sonra üretilen, sürücü koltuğu
hariç dokuz veya daha fazla oturma yeri olan araçlardan erişilebilir olmayanlara şehir içi ve
şehirlerarası yolcu taşıma hizmeti için yetki belgesi, izin veya ruhsat verilmez.”

MADDE 87- 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanunun 8/A maddesinin birinci fıkrasına (n) bendinden sonra gelmek üzere
aşağıdaki bent eklenmiş ve mevcut (o) bendi (p) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

“o) Satın alma veya kiralama yoluyla ithal edilen veya Türkiye’de imal edilen hava araçlarının,
uçuşa elverişlilik durumu tespit edilinceye kadar ticari amaçla uçmamak kaydıyla geçici olarak tescil
ve terkin edilebilmelerine ilişkin işlemlerini yapmak.” 

MADDE 88- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununun 63 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan ‘‘usul ve esaslarını’’
ibaresinden sonra gelmek üzere ‘‘Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile’’,  üçüncü cümlesinde yer
alan ‘‘usul ve esasları’’ ibaresinden sonra gelmek üzere ‘‘Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,”
ibareleri eklenmiş ve dördüncü fıkrasında yer alan ‘‘Sağlık Bakanlığının’’ ibaresi ‘‘Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının’’ şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 89- 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5/A maddesinden
sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.  

“Sınai mülkiyet haklarında istisna

MADDE 5/B

(1) Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri
neticesinde ortaya çıkan buluşların;

a) Kiralanması neticesinde elde edilen kazanç ve iratların,

b) Devri veya satışı neticesinde elde edilen kazançların, 

c) Türkiye’de seri üretime tabi tutularak pazarlanmaları halinde elde edilen kazançların, 

ç) Türkiye’de gerçekleştirilen üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satışından
elde edilen kazançların patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmının,

yüzde 50’si kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu istisna, buluşa yönelik hakların ihlal edilmesi
neticesinde elde edilen gelirler ile buluş nedeniyle alınan sigorta veya diğer tazminatlar için de
uygulanır.
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(2) İstisnanın uygulanabilmesi için; 

a) İstisna uygulamasına konu buluşun, 24/6/1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının
Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında patent veya faydalı model belgesi
verilerek koruma altına alınan buluşlar arasında yer alması ve buluşa ilişkin incelemeli sistem ile
patent veya araştırma raporu sonucunda faydalı model belgesi alınması, 

b) İstisna uygulamasından yararlanabilecek kişilerin, 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
2 nci maddesinde belirtilen nitelikleri taşıması ve bu kişilerin patentli veya faydalı model belgeli
buluşu geliştirme yetkisini haiz bulunması şartıyla, patent veya faydalı model belgesinin sahibi ya da
patent veya faydalı model belgesi üzerinde tekel niteliğinde özel bir ruhsata sahip olması,

c) İstisnadan yararlanılacak ilk yıl, buluşun oluşturacağı katma değer dikkate alınarak devir veya
satış halindeki değerinin tespitine yönelik değerleme raporu düzenlenmesi,

gerekmektedir.

(3) İstisna uygulamasına patent veya faydalı model belgesinin verildiği tarihten itibaren başlanır
ve ilgili patent veya faydalı model belgesi için sağlanan koruma süresi aşılmamak kaydıyla bu
istisnadan yararlanılabilir. Her bir mükellef tarafından yararlanılabilecek istisna tutarı; değerleme
raporunda belirtilen bedelin yüzde 50’sini, bu madde kapsamında yararlanılabilecek toplam istisna
tutarı ise değerleme raporunda belirtilen bedelin yüzde 100’ünü aşamaz. Buluşun üretim sürecinde
kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazançların, patentli veya faydalı model
belgeli buluşa atfedilen kısmı, ayrıştırılmak suretiyle transfer fiyatlandırması esaslarına göre tespit
edilir. 

(4) Bu madde gelir vergisi mükellefleri hakkında da uygulanır.

(5) İstisna uygulamasının kesinti suretiyle alınan vergilere şümulü yoktur. Ancak, bu madde
kapsamında istisnadan yararlanılan serbest meslek kazançları ile gayrimenkul sermaye iratları
üzerinden yapılacak vergi kesintisi yüzde 50 oranında indirimli uygulanır. Kazanç ve iradı kesinti
yoluyla vergilenen ve beyanname vermesi gerekmeyen mükellefler için indirimli vergi kesintisi en
fazla 5 yıl süre ile uygulanır. 

(6) Bu madde kapsamında istisna uygulamasından yararlanan mükellefler, 26/6/2001 tarihli ve
4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında yer alan istisna uygulamasından
ayrıca yararlanamaz.

(7) İkinci fıkranın (c) bendinde belirtilen değerleme raporunun düzeltilmesi durumunda, haksız
yere yararlanılan istisna tutarları dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler, vergi ziyaı
cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur. 

(8) Birinci, üçüncü ve beşinci fıkralarda yer alan yüzde 50 oranını ayrı ayrı ya da birlikte sıfıra
kadar indirmeye, yüzde 100’e kadar artırmaya, bu oranları sektörler ile birinci fıkrada yer alan gelir,
kazanç ve iratlar itibarıyla ya da patent veya faydalı model belgesine göre farklılaştırmaya, üçüncü
fıkrada yer alan yüzde 100 oranını yüzde 200’e kadar artırmaya, tekrar kanuni seviyesine indirmeye,
beşinci fıkrada yer alan süreyi 1 yıla kadar indirmeye, tekrar kanuni seviyesine kadar çıkarmaya
Bakanlar Kurulu; üçüncü fıkrada yer alan transfer fiyatlandırması suretiyle ayrıştırma yöntemi yerine
satış, hasılat, gider, harcama veya benzeri unsurları dikkate alarak kazancın ayrıştırılmasında
basitleştirilmiş yöntemler tespit etmeye ve maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları
belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”
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MADDE 90- 5520 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent
eklenmiştir.

“h) 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanuna göre kurulan korumalı iş
yerlerinde istihdam edilen engelli çalışanlar için yapılan ücret ödemelerinin yıllık brüt tutarının yüzde
100’ü oranında korumalı iş yeri indirimi (İndirim, her bir engelli çalışan için azami beş yıl süre ile
uygulanır ve yıllık olarak indirilecek tutar, her bir engelli çalışan için asgari ücretin yıllık brüt tutarının
yüzde 150’sini aşamaz.). Bu bentte yer alan oranı, engellilik derecelerine göre yüzde 150’ye kadar
artırmaya veya tekrar kanuni oranına indirmeye Bakanlar Kurulu; bendin uygulamasına ilişkin usul
ve esasları belirlemeye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığının görüşünü alarak Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

MADDE 91- 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 13 üncü
maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Belirlenen oranın en az 2/3’ü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığınca
müştereken belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle
Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında
Kanun, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun 56 ncı, mülga 45 inci ve 64 üncü maddeleri ile
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesi kapsamında harp veya vazife malulü
sayılanların ilk ve orta öğretim çağındaki çocukları ile haklarında korunma, bakım veya barınma
kararı verilen çocuklar için kullanılır.” 

MADDE 92- 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların
Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 2 nci
maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“n) Birlik: Erişim Sağlayıcıları Birliğini,

o) Erişimin engellenmesi: Alan adından erişimin engellenmesi, IP adresinden erişimin engellenmesi,
içeriğe (URL) erişimin engellenmesi ve benzeri yöntemler kullanılarak erişimin engellenmesini,

ö) İçeriğin yayından çıkarılması: İçerik veya yer sağlayıcılar tarafından içeriğin sunuculardan
veya barındırılan içerikten çıkarılmasını, 

p) URL adresi: İlgili içeriğin internette bulunduğu tam internet adresini,

r) Uyarı Yöntemi: İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle haklarının ihlâl edildiğini
iddia eden kişiler tarafından içeriğin yayından çıkarılması amacıyla öncelikle içerik sağlayıcısına,
makul sürede sonuç alınamaması halinde yer sağlayıcısına iletişim adresleri üzerinden
gerçekleştirilecek bildirim yöntemini,”

MADDE 93- 5651 Kanunun 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Bu Kanun kapsamındaki faaliyetleri yurt içinden ya da yurt dışından yürütenlere, İnternet
sayfalarındaki iletişim araçları, alan adı, IP adresi ve benzeri kaynaklarla elde edilen bilgiler üzerinden
elektronik posta veya diğer iletişim araçları ile bildirim yapılabilir.”

MADDE 94- 5651 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) İçerik sağlayıcı, Başkanlığın bu Kanun ve diğer Kanunlarla verilen görevlerinin ifası
kapsamında; talep ettiği bilgileri talep edilen şekilde Başkanlığa teslim eder ve Başkanlıkça bildirilen
tedbirleri alır.”
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MADDE 95- 5651 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
ve ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralar
eklenmiştir. 

“(2) Yer sağlayıcı,  yer sağladığı hukuka aykırı içeriği bu Kanunun 8 inci ve 9 uncu maddelerine
göre haberdar edilmesi halinde yayından çıkarmakla yükümlüdür.”

“(3) Yer sağlayıcı, yer sağladığı hizmetlere ilişkin trafik bilgilerini bir yıldan az ve iki yıldan fazla
olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu,
bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla yükümlüdür. 

(4) Yer sağlayıcılar, yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yaptıkları işin
niteliğine göre sınıflandırılabilir ve hak ve yükümlülükleri itibarıyla farklılaştırılabilirler.

(5) Yer sağlayıcı, Başkanlığın talep ettiği bilgileri talep edilen şekilde Başkanlığa teslim etmekle
ve Başkanlıkça bildirilen tedbirleri almakla yükümlüdür.

(6) Yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan veya bu Kanundaki yükümlülüklerini yerine
getirmeyen yer sağlayıcı hakkında Başkanlık tarafından on bin Türk Lirasından yüz bin Türk Lirasına
kadar idari para cezası verilir.”

MADDE 96- 5651 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki “ve teknik
olarak engelleme imkânı bulunduğu ölçüde” ibaresi çıkartılmış,  aynı fıkraya aşağıdaki (ç) ve (d)
bentleri eklenmiş, üçüncü fıkrasında geçen “(b) ve (c)” ibaresi “(b), (c), (ç) ve (d)” şeklinde
değiştirilmiştir. 

“ç) Erişimi engelleme kararı verilen yayınlarla ilgili olarak alternatif erişim yollarını engelleyici
tedbirleri almakla,

d) Erişim sağlayıcı, Başkanlığın talep ettiği bilgileri talep edilen şekilde Başkanlığa teslim
etmekle ve Başkanlıkça bildirilen tedbirleri almakla,”

MADDE 97- 5651 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 6/A
maddesi eklenmiştir.

“Erişim Sağlayıcıları Birliği

MADDE 6/A- (1) Bu Kanunun 8 inci maddesi kapsamı dışındaki erişimin engellenmesi
kararlarının uygulanmasını sağlamak üzere Erişim Sağlayıcıları Birliği kurulmuştur.

(2) Birlik özel hukuk tüzel kişiliğine haizdir. Birliğin merkezi Ankara'dır.

(3) Birliğin çalışma usul ve esasları Kurum tarafından onaylanacak Tüzükle belirlenir. Tüzük
değişiklikleri de Kurumun onayına tabidir.

(4) Birlik, Tüzüğünün Kurum tarafından incelenerek uygun bulunmasını müteakip faaliyete
başlar.

(5) Birlik, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında yetkilendirilen tüm İnternet
servis sağlayıcıları ile internet erişim hizmeti veren diğer işletmecilerin katılmasıyla oluşan ve
koordinasyonu sağlayan bir kuruluştur.

(6) Bu Kanunun 8 inci maddesi kapsamı dışındaki erişimin engellenmesi kararları erişim
sağlayıcılar tarafından yerine getirilir. Kararların uygulanması amacıyla gerekli her türlü donanım ve
yazılım erişim sağlayıcıların kendileri tarafından sağlanır.
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(7) Bu Kanunun 8 inci maddesi kapsamı dışındaki erişimin engellenmesi kararları gereği için
Birliğe gönderilir. Bu kapsamda Birliğe yapılan tebligat erişim sağlayıcılara yapılmış sayılır.

(8) Birlik, kendisine gönderilen mevzuata uygun olmadığını düşündüğü kararlara itiraz edebilir.

(9) Birliğin gelirleri, üyeleri tarafından ödenecek ücretlerden oluşur. Alınacak ücretler, Birliğin
giderlerini karşılayacak miktarda belirlenir. Bir üyenin ödeyeceği ücret, üyelerin tamamının net satış
tutarı toplamı içindeki o üyenin net satışı oranında belirlenir. Üyelerin ödeme dönemleri, yeni katılan
üyelerin ne zamandan itibaren ödemeye başlayacağı ve ödemelere ilişkin diğer hususlar birlik
tüzüğünde belirlenir.  Süresinde ödenmeyen ücretler Birlikçe kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir.

(10) Birliğe üye olmayan İnternet Servis Sağlayıcıları faaliyette bulunamaz.”

MADDE 98- 5651 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Ticari amaçla olup olmadığına bakılmaksızın bütün İnternet toplu kullanım sağlayıcılar,
konusu suç oluşturan içeriklere erişimin engellenmesi ve kullanıma ilişkin erişim kayıtlarının
tutulması hususlarında yönetmelikle belirlenen tedbirleri almakla yükümlüdür.

(3) Ticari amaçla toplu kullanım sağlayıcılar, ailenin ve çocukların korunması, suçun önlenmesi
ve suçluların tespiti kapsamında usul ve esasları yönetmelikte belirlenen tedbirleri almakla
yükümlüdür.

(4) Bu maddede belirtilen yükümlülükleri ihlal eden ticari amaçla toplu kullanım sağlayıcılarına,
ihlalin ağırlığına göre yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde uyarma, bin Türk
Lirasından on beş bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verme veya üç güne kadar ticari
faaliyetlerini durdurma müeyyidelerinden birine karar vermeye mahalli mülki amir yetkilidir.”

MADDE 99- 5651 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “derhal
kaldırılır.” ibaresinden sonra gelmek üzere “Erişimin engellenmesi kararı, amacı gerçekleştirecek
nitelikte görülürse belirli bir süreyle sınırlı olarak da verilebilir.” cümlesi eklenmiş, dördüncü
fıkrasında yer alan “İçeriği birinci fıkrada belirtilen suçları oluşturan yayınların içerik veya yer
sağlayıcısının yurt dışında bulunması halinde veya içerik veya yer sağlayıcısı yurt içinde bulunsa
bile,” ibaresi çıkartılmış ve aynı fıkradaki “(2) ve (5)” ibaresi  “(2), (5) ve (6)” ibaresi şeklinde
değiştirilmiş, onuncu fıkrasındaki “altı aydan iki yıla kadar hapis cezası” ibaresi “beş yüz günden üç
bin güne kadar adli para cezası” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(15) Bu Kanunun 8 inci maddesine göre soruşturma aşamasında verilen hâkim kararları ile
9 uncu ve 9/A maddesine göre verilen hâkim kararları birden fazla sulh ceza mahkemesi bulunan
yerlerde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenen sulh ceza mahkemeleri tarafından
verilir.”

MADDE 100- 5651 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“İçeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi 

MADDE 9- (1) İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlâl
edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar, içerik sağlayıcısına, buna
ulaşamaması halinde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını
isteyebileceği gibi doğrudan sulh ceza hâkimine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini de
isteyebilir.
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(2) İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlâl edildiğini iddia
eden kişilerin talepleri, içerik ve/veya yer sağlayıcısı tarafından en geç yirmi dört saat içerisinde
cevaplandırılır.

3) İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenlerin talepleri
doğrultusunda Hâkim bu maddede belirtilen kapsamda; erişimin engellenmesine karar verebilir.

(4) Hâkim, bu madde kapsamında vereceği erişimin engellenmesi kararlarını esas olarak,
yalnızca kişilik hakkının ihlalinin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL, vb.
şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verir. Zorunlu olmadıkça internet sitesinde yapılan
yayının tümüne yönelik erişimin engellenmesine karar verilemez. Ancak, Hâkim URL adresi
belirtilerek içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle ihlalin engellenemeyeceğine kanaat getirmesi
halinde, gerekçesini de belirtmek kaydıyla, internet sitesindeki tüm yayına yönelik olarak erişimin
engellenmesine de karar verebilir.

(5) Hâkimin bu madde kapsamında verdiği erişimin engellenmesi kararları doğrudan Birliğe
gönderilir.

(6) Hâkim bu madde kapsamında yapılan başvuruyu en geç yirmi dört saat içinde duruşma
yapmaksızın karara bağlar. Bu karara karşı 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre
itiraz yoluna gidilebilir.

(7) Erişimin engellenmesine konu içeriğin yayından çıkarılmış olması durumunda hâkim kararı
kendiliğinden hükümsüz kalır.

(8) Birlik tarafından erişim sağlayıcıya gönderilen içeriğe erişimin engellenmesi kararının gereği
derhal, en geç dört saat içerisinde erişim sağlayıcı tarafından yerine getirilir.

(9) Sulh ceza hâkiminin kararını bu maddede belirtilen şartlara uygun olarak ve süresinde yerine
getirmeyen sorumlu kişi, beş yüz günden üç bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.”

MADDE 101- 5651 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 9/A
maddesi eklenmiştir.

“Özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi
MADDE 9-A (1) İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatının gizliliğinin

ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar, Başkanlığa doğrudan
başvurarak içeriğe erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanmasını isteyebilir.

(2) Yapılan bu istekte; hakkın ihlaline neden olan yayının tam  (URL) adresi, hangi açılardan
hakkın ihlal edildiğine ilişkin açıklama ve kimlik bilgilerini ispatlayacak bilgilere yer verilir. Bu
bilgilerde eksiklik olması halinde talep işleme konulmaz.

(3) Başkanlık, kendisine gelen bu talebi uygulanmak üzere derhal Birliğe bildirir, erişim
sağlayıcılar bu tedbir talebini derhal, en geç dört saat içinde yerine getirir.

(4) Erişimin engellenmesi, özel hayatın gizliliğinin ihlal eden yayın, kısım, bölüm, resim, video
ile ilgili olarak (URL şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla uygulanır.

(5) Erişimin engellenmesini talep eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar, internet
ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğinden bahisle erişimin
engellenmesi talebini talepte bulunduğu saatten itibaren 24 saat içinde sulh ceza hâkiminin kararına
sunar. Hâkim, internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edilip
edilmediğini değerlendirerek vereceği kararını en geç kırk sekiz saat içinde açıklar ve doğrudan
Başkanlığa gönderir; aksi halde, erişimin engellenmesi tedbiri kendiliğinden kalkar.
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(6) Hâkim tarafından verilen bu karara karşı Başkanlık tarafından 5271 sayılı Ceza Muhakemesi
Kanunu hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir. 

(7) Erişimin engellenmesine konu içeriğin yayından çıkarılmış olması durumunda hâkim kararı
kendiliğinden hükümsüz kalır. 

(8) Özel hayatın gizliliğinin veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerine
bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde doğrudan Başkan veya Başkanlığın ilişkili olduğu
Bakanın emri üzerine erişim engellenmesi Başkanlık tarafından yapılır.”

MADDE 102- 5651 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinde yer
alan “yayınları önlemeye” ibaresinden sonra “, İnternetin güvenli kullanımını sağlamaya, bilişim
şuurunu geliştirmeye” ibaresi eklenmiş,  beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye
aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(5) Başkanlık; Bakanlık bünyesinde 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca oluşturulan İnternet
Geliştirme Kurulunca internetin yaygınlaştırılması, geliştirilmesi, yaygın ve güvenli kullanılması gibi
konularda yapılacak öneriler ile ilgili gerekli her türlü tedbir veya kararları alır.” 

“(6) Başkanlık, ulusal siber güvenlik faaliyetleri kapsamında, siber saldırıların tespiti ve
önlenmesi konusunda; içerik, yer, erişim sağlayıcılar ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla
koordinasyon sağlar, gerekli tedbirlerin aldırılması konusunda faaliyet yürütür ve ihtiyaç duyulan
çalışmaları yapar.

(7) Başkanlık kanunlarla kendisine verilen görevlerin ifası amacıyla araştırma ve geliştirme
merkezleri kurabilir veya kurdurabilir. Bu merkezlerin her türlü gideri yönetmelikle belirlenecek esas
ve usuller dâhilinde Kurum bütçesinden karşılanır.”

MADDE 103- 5651 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yer veya
erişim sağlayıcı olarak faaliyet icra etmesi amacıyla yetkilendirme belgesi verilmesine” ibaresi  “yer,
erişim ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülüklerine” ibaresi ile değiştirilmiştir.

MADDE 104- 5651 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Başkanlık personelinin, kanunlar kapsamındaki görevlerini yerine getirirken, görevin
niteliğinden doğan veya görevin ifası sırasında işledikleri iddia olunan suçlardan dolayı haklarında
cezai soruşturma yapılması, Telekomünikasyon İletişim Başkanı için ilişkili Bakanın, diğer personel
için ise Kurum Başkanının iznine bağlıdır.” 

MADDE 105- 5651 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3- (1)Birliğin kuruluşu bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay
içerisinde tamamlanır.

(2) Birlik, mevcut İnternet servis sağlayıcıları ile erişim hizmeti veren işletmecilerin en az dörtte
birinin katılımıyla imzalanan Birlik tüzüğünün Kurum tarafından incelenerek uygun bulunmasını
müteakip faaliyete başlar. Birliğin kurulmasını müteakip en geç bir ay içerisinde halen üye olmayan
internet servis sağlayıcıları ve erişim hizmeti veren işletmeciler üyeliklerini tamamlamak zorundadır.

(3) Belirtilen sürede Birliğin kuruluşunu tamamlayamaması halinde, Kurum tarafından İnternet
servis sağlayıcılarına ve internet erişim hizmeti veren diğer işletmecilere bir önceki takvim yılındaki
net satışlarının yüzde  biri oranında idarî para cezası uygulanır.
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(4) Birliğin kurulmasını müteakip bir ay içerisinde üye olmayan İnternet servis sağlayıcılarına
veya internet erişim hizmeti veren diğer işletmecilere, Kurum tarafından bir önceki takvim yılındaki
net satışlarının yüzde biri oranında idarî para cezası uygulanır.”

MADDE 106- 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin
Desteklenmesi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere
aşağıdaki fıkra eklenmiş takip eden fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(6) Bu Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan elli tam zaman eş
değer Ar-Ge personeli sayısını otuza kadar indirmeye, Kanuni seviyesine kadar artırmaya veya
sektörler itibarıyla belirlenen sınırlar dâhilinde farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.”    

MADDE 107- (1) 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun;
“Bakanlığın görev ve yetkileri” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinden sonra
gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“(h) Ulusal siber güvenliğin sağlanması amacıyla politika, strateji ve hedefleri belirlemek, kamu
kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere yönelik siber güvenliğin sağlanmasına ilişkin usul
ve esasları belirlemek, eylem planlarını hazırlamak, Siber Güvenlik Kurulunun sekretaryasını
yapmak, ilgili faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak, kritik altyapılar ile ait oldukları kurumları ve
konumları belirlemek, gerekli müdahale merkezlerini kurmak, kurdurmak ve denetlemek, her türlü
siber müdahale aracının ve milli çözümlerin üretilmesi ve geliştirilmesi amacı ile çalışmalar yapmak,
yaptırmak ve bunları teşvik etmek ve siber güvenlik konusunda bilinçlendirme, eğitim ve farkındalığı
artırma çalışmaları yürütmek,  siber güvenlik alanında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin
uyması gereken usul ve esasları hazırlamak.”

MADDE 108- 5809 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ü) bendinden sonra
gelmek üzere aşağıdaki (v) bendi eklenmiş ve diğer bentler teselsül ettirilmiştir. 

“v) Siber Güvenlik ve internet alan adları konularında Bakanlar Kurulu, Bakanlık ve/veya Siber
Güvenlik Kurulu tarafından verilen görevleri Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı veya diğer
birimleri marifetiyle yerine getirmek.” 

MADDE 109- 5809 sayılı Kanunun 56 ncı maddesine üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere
aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve mevcut dördüncü fıkrası altıncı fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.

“(4) Kişinin bilgisi ve rızası dışında işletmeci veya adına iş yapan temsilcisi tarafından abonelik
tesisi veya işlemi veya elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların kayıt işlemi yapılamaz ve
yaptırılamaz, bu amaçla gerçeğe aykırı evrak düzenlenemez, evrakta değişiklik yapılamaz ve bunlar
kullanılamaz.

(5) Gerçeğe aykırı evrak düzenlemek veya değiştirmek suretiyle kişinin bilgi ve rızası dışında
tesis edilmiş olan abonelikler kullanılamaz.”

MADDE 110- 5809 sayılı Kanunun 61 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) İşletmecinin tüketicilerden haksız olarak ücret tahsil ettiğinin tespiti hâlinde, işletmecinin
bu tutarları tüketicilerine iade etmesine karar verilir. İade tutarı, işletmecinin haksız olarak tahsil
ettiği tutar ve tahsil tarihinden ödeme tarihine kadar hesaplanacak 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı
Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre hesaplanacak
günlük avans faizinden oluşur. İşletmeci, tüketicilerine ulaşabilmek için Kurum tarafından
belirlenecek tüm yöntemleri uygulamakla yükümlüdür. Bu idari tedbirin Kurul kararının ilgili
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işletmeciye tebliğ edildiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde işletmecinin tüketiciye ulaşamaması veya
herhangi bir sebeple iadenin gerçekleştirilememesi nedeniyle yerine getirilememesi hâlinde, bu iade
bedelleri 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre araştırma ve geliştirme gelirleri
olarak genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Bakanlığın merkez muhasebe birimi hesabına yatırılır.

(4) Abonelikten ayrılma ve numara taşıma gibi sebeplerden ötürü tüketiciler tarafından bedeli
ödendiği hâlde kullanılamadığı için işletmeci üzerinde kalan bedeller için de yukarıda belirtilen
işlemler uygulanır.

(5) Üçüncü ve dördüncü fıkraların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından
çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 111- 5809 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin onuncu fıkrasında yer alan “ikinci fıkrası
hükümlerine aykırı hareket edenler yirmi günden yüz güne kadar; üçüncü fıkrası hükümlerine aykırı
hareket edenler yüz günden beş yüz güne kadar” ibaresi “ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarına
aykırı hareket ederek bu işi bizzat yapanlar elli günden yüz güne kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 112- (1) 5809 sayılı Kanunun 67 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiş ve diğer maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir. 

“ Siber Güvenlik Kurulu 

MADDE 68- (1) Siber güvenlikle ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel
kişiler tarafından alınacak önlemleri belirlemek, hazırlanan plan, program, rapor, usul, esas ve
standartları onaylamak ve bunların uygulanmasını ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla; Bakanın
başkanlığında Siber Güvenlik Kurulu kurulmuştur. Siber Güvenlik Kurulunda yer alacak Bakanlık
ve Kamu Kurum ve Kuruluşları ile üyelerinin temsil düzeyi Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.  

(2) Kurulun görevleri şunlardır:

a) Siber güvenlik ile ilgili politika, strateji ve eylem planlarını onaylamak ve ülke çapında etkin
şekilde uygulanmasına yönelik gerekli kararları almak,

b) Kritik altyapıların belirlenmesine ilişkin teklifleri karara bağlamak,

c) Siber güvenlikle ilgili hükümlerin tamamından veya bir kısmından istisna tutulacak kurum ve
kuruluşları belirlemek,

ç) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

(3) Siber Güvenlik Kurulunun çalışma usul ve esasları Başbakanlıkça çıkartılacak yönetmelikle
belirlenir.”

MADDE 113- 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“Afet ve acil durumlarla ilgili olarak hazırlanan plan, program ve raporları onaylamakla görevli,
Başbakan veya görevlendireceği Başbakan Yardımcısının başkanlığında Milli Savunma Bakanı,
İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı,
Sağlık Bakanı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı,
Kalkınma Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı ile Orman
ve Su İşleri Bakanından oluşan Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu kurulmuştur.”
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MADDE 114- 5902 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“Afet ve acil durum hâlleri öncesinde hazırlık ve zarar azaltma, afet ve acil durum hâlinde
müdahale, sonrasında ise iyileştirme çalışmalarını değerlendirmek, bunlara ilişkin alınacak önlemleri
belirlemek, bu önlemlerin uygulanmasını sağlamak ve denetlemek, kurum ve kuruluşlar ile sivil
toplum kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla, Başbakanlık Müsteşarının
başkanlığında, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı,
Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı
müsteşarları ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı, Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanı ve
afet veya acil durumun türüne göre Kurul Başkanınca görevlendirilecek diğer bakanlık ve kuruluşların
üst yöneticilerinden oluşan Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu kurulmuştur.”  

MADDE 115- 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanunun 29 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Otoyolların ve tesislerin değerlendirilmesi

MADDE 29- (1) Genel Müdürlüğün sorumluluğunda bulunan otoyollar ile bunlar üzerinde
bulunan bakım ve işletme tesisleri, hizmet tesisleri ve diğer mal ve hizmet üretim birimleri ve
varlıkları ile ilgili olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından bunların mülkiyetinin devri hariç
olmak üzere 4046 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde yazılı yöntemler ve diğer hükümler
çerçevesinde işlem yapılır. 3465 sayılı Kanun ve 3996 sayılı Kanun hükümleri saklıdır. Bu madde
kapsamında işletme haklarının verilmesi imtiyaz addolunmaz. Bu çerçevede imzalanacak olan
sözleşmeler özel hukuk hükümlerine tabidir. İşletme haklarının verilmesine ilişkin haklar ve
yükümlülükler, ücretsiz geçiş yapacak araçlar, geçiş ücretleri, artış oranları ve diğer hususlar işletme
haklarının verilmesine ilişkin sözleşmelerde düzenlenir. 

(2) 4046 sayılı Kanun çerçevesinde hisse satışı yönteminin uygulanmasına karar verilmesi
durumunda; otoyollar ile bunlar üzerinde bulunan bakım ve işletme tesisleri, hizmet tesisleri ve diğer
mal ve hizmet üretim birimleri ve varlıkların işletme hakları, imzalanacak işletme hakkı verilmesi
sözleşmesi/sözleşmeleri ile hiçbir bedel alınmaksızın, işletme hakkı verilmesi sözleşmesi/sözleşmelerinin
yürürlük tarihinden itibaren 25 yıl süre ile Genel Müdürlük tarafından Özelleştirme İdaresi
Başkanlığınca kurulacak anonim şirkete/şirketlere verilir. Ayni sermaye konulması açısından; verilen
işletme hakkı 1 (bir) Milyar TL olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca kurulacak anonim
şirketin/şirketlerin sermayesine 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde ilave edilir. Hisse
satışında, hisse değerlemesi 4046 sayılı Kanun uyarınca ayrıca yapılır.

(3) İşletme hakkı verilenlerden elde edilecek gelirler anonim şirkete/şirketlere aittir. Bu şekilde
işletme hakkı verilmesi sözleşmesine konu olan otoyollar ile bunlar üzerinde bulunan bakım ve
işletme tesisleri, hizmet tesisleri ve diğer mal ve hizmet üretim birimleri ve varlıkların yapımı, bakımı,
onarımı ve işletimi ile ilgili her türlü işler ve her türlü giderler Genel Müdürlüğe ait olmak üzere
anonim şirket ile Genel Müdürlük arasında yapılacak sözleşmeler çerçevesinde Genel Müdürlük
tarafından yapılır veya yaptırılır.
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(4) Sözleşme süresince her ay için uygulanmak üzere; işletme hakkı verilenlerden Genel
Müdürlük tarafından bir ay içinde tahsil edilen tutarlar, tahsil edildiği ayı takip eden ayın 15 ine kadar
anonim şirkete/şirketlere aktarılır. Aktarılan tutarlardan Katma Değer Vergisi ve Boğaziçi Kanunu
gereğince ödenmesi gereken tutarlar kesildikten sonra kalan tutarın yüzde 25’i Genel Müdürlük payı
olarak aktarma tarihini takip eden 10 işgünü içinde,  anonim şirket tarafından Genel Müdürlüğe
ödenir. Bu madde kapsamında Genel Müdürlük tarafından yerine getirilmesi gereken yükümlülükler
ile ilgili olarak Genel Müdürlük bütçesinde yeterli ödenek öngörülür. 

(5) Bu madde kapsamında işletme haklarının verilmesine ilişkin sözleşmeler gereğince Genel
Müdürlük tarafından işletme hakkının ilgili şirkete devri 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun
Geçici 12 nci maddesi hükmünün uygulanması açısından 4046 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin
(A) fıkrası kapsamında yapılmış kabul edilir.  Bu kapsamda işletme hakkının ilgili şirkete devrine
ilişkin düzenlenecek sözleşmeler damga vergisinden, yapılacak intikal işlemleri veraset ve intikal
vergisinden müstesnadır. 

(6) Bu anonim şirket/şirketlerdeki Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ait kamu paylarının satışı
tamamlanıncaya kadar bu şirket/şirketlerdeki kamuya ait hisseler ile imtiyazlı hisseler Türk Ticaret
Kanunu hükümleri uyarınca Bakan tarafından İdare ve temsil edilir. Yönetim Kurulu, yedi üyeden
oluşur. Beş üye Bakanın, iki üye Özelleştirme İdaresi Başkanlığının ilgili olduğu Bakanın teklif ettiği
adaylar arasından Genel Kurul tarafından atanır.”

MADDE 116- 13/10/2010 tarihli ve 6015 sayılı Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi
Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1- (1) Kamu kurum ve kuruluşları teşebbüslere mali fayda sağlayan
uygulamalarına ilişkin her türlü kayıt ve veriyi Müsteşarlıkça çıkarılan yönetmeliklerle belirlenen
usul ve esaslar dâhilinde Müsteşarlık bünyesindeki Devlet Destekleri Bilgi Sistemine aktarırlar.”

MADDE 117- 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bakanlık, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatından meydana gelir.” 

MADDE 118- 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında
yer alan “üç” ibaresi “dört” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 119- 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Dördüncü Bölümünün başlığı “Taşra
ve Yurt Dışı Teşkilatı, Kurullar ve Çalışma Grupları” şeklinde değiştirilmiş ve 23 üncü maddesinden
sonra gelmek üzere aşağıdaki 23/A maddesi eklenmiştir.

“Yurt Dışı teşkilatı

MADDE 23/A- (1) Bakanlık, 13/12/1983 tarihli ve 189 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının
Yurt Dışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yurt dışı teşkilatı
kurmaya yetkilidir.” 

MADDE 120- 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 33 üncü maddesinin üçüncü
fıkrasında yer alan “kuruluşlarına açar.” ibaresi “kuruluşları ile mahalli idareler ve Türkiye Kızılay
Derneğine açabilir.” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 121- 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
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“Sosyal hizmet kuruluşlarının devri

EK MADDE 1- (1) Bakanlığın taşra teşkilatında yer alan sosyal hizmet kuruluşları Bakanlar
Kurulu kararıyla belirlenecek esaslar çerçevesinde il özel idareleri, belediyeler ve diğer kamu kurum
ve kuruluşlarına devredilebilir. Bakanlık, hizmet alanları ile ilgili olarak il özel idareleri, belediyeler,
üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ortak projeler
yürütebilir.” 

MADDE 122- 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e)
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

“e) Afet ve acil durumlara yönelik sağlık hizmetlerinin sunumunda ihtiyaç duyulacak
haberleşme, ilaç, tıbbi ve teknik malzemelere yönelik planlama, tedarik, dağıtım ve depolama
faaliyetlerini yürütmek, acil sağlık hizmetlerinin sunumu için gerekli telsiz haberleşme altyapısını
kurup işletmek.”

MADDE 123- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “merkez teşkilatlarının” ibaresi “merkez teşkilatları ile 5018
sayılı Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumların” şeklinde
değiştirilmiştir.

MADDE 124- Bu Kanunun yayımı tarihinde;

a) 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun 8 inci, 9 uncu ve 12 nci maddeleri,

b) 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 9 uncu maddesinin birinci ve dördüncü
fıkraları ile altıncı fıkrasında yer alan “(döner sermaye dâhil)” ibaresi,  

yürürlükten kaldırılmıştır. 

Diğer mevzuatta bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümlere yapılan atıflar, bu Kanunla
düzenlenen ilgili hükümlere yapılmış sayılır.

MADDE 125- Bu Kanunun;

a) 2 nci maddesi, 32 nci maddesi ile değiştirilen 3065 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin
dördüncü fıkrasının (g) bendi ve 67 nci maddesi yayımı izleyen ay başında,

b) 44 üncü, 45 inci, 53 üncü, 54 üncü, 56 ncı, 57 nci ve 63 üncü maddesi yayımı tarihinden yüz
seksen gün sonra,

c) 46 ncı ilâ 48 inci maddeleri, 51 inci, 52 nci, 59 uncu, 60 ıncı, 61 inci ve 64 üncü ilâ 66 ncı
maddeleri yayımı tarihinden doksan gün sonra, 

ç) 49 uncu maddesi yayımı tarihinden otuz gün sonra,

d) 89 uncu maddesi ile 5520 sayılı Kanuna eklenen 5/B maddesi, 1/1/2014 tarihinden itibaren
elde edilen kazanç ve iratlara ve bu Kanunun yayımını izleyen ay başından itibaren yapılacak vergi
kesintilerine uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

e) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 126- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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Karar No: 5

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ BAÞKANLIÐINA

1/796 esas numaralý “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda
Kanun Hükmünde Kararname ile Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik
Yapýlmasýna Dair Kanun Tasarýsý”, 2/1160 esas numaralý “Terörle Mücadele Kanununda Deðiþiklik
Yapýlmasýna Dair Kanun Teklifi”, 2/1183 esas numaralý “Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý
Kanununda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Teklifi”, 2/1608 esas numaralý “Sosyal Hizmetler
Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanununda Deðiþiklik Yapýlmasýna Ýliþkin
Kanun Teklifi”, 2/1927 esas numaralý “Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik
Yapýlmasý Hakkýnda Kanun Teklifi”, 2/1928 esas numaralý “Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun Teklifi” ve 2/1937 esas numaralý “Bazý Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun Teklifi”
Komisyonumuzun 4/12/2013; 2/1/2014, 7/1/2014, 8/1/2014, 9/1/2014, 14/1/2014, 15/1/2014
tarihlerinde yaptýðý 18 ila 23 üncü birleþimlerinde Ýçtüzüðün 35 inci maddesi uyarýnca birbirleriyle
ilgili görülerek birleþtirilmek suretiyle görüþülmüþ ve kabul edilmiþtir.

Raporumuz, Genel Kurulun onayýna sunulmak üzere saygýyla arz olunur.
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1. GÝRÝÞ
1/796 esas numaralý “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda

Kanun Hükmünde Kararname ile Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Tasarýsý” 26/6/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi
Baþkanlýðýna sunulmuþtur. Tasarý, Baþkanlýkça 28/6/2013 tarihinde tali komisyon olarak Adalet
Komisyonu, Bayýndýrlýk, Ýmar, Ulaþtýrma ve Turizm Komisyonu, Ýçiþleri Komisyonu,  Saðlýk, Aile,
Çalýþma ve Sosyal Ýþler Komisyonu ve Milli Savunma Komisyonuna esas komisyon olarak da
Komisyonumuza havale edilmiþtir.

2/1160 esas numaralý “Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup
Baþkanvekili Ýzmir Milletvekili Oktay Vural’ýn; Terörle Mücadele Kanununda Deðiþiklik
Yapýlmasýna Dair Kanun Teklifi” 14/1/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýðýna
sunulmuþtur. Teklif, Baþkanlýkça 24/1/2013 tarihinde tali komisyon olarak Ýçiþleri Komisyonuna esas
komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilmiþtir.

2/1183 esas numaralý “Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup
Baþkanvekili Ýzmir Milletvekili Oktay Vural’ýn; Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý
Kanununda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Teklifi” 14/1/2013 tarihinde Türkiye Büyük
Millet Meclisi Baþkanlýðýna sunulmuþtur. Teklif Baþkanlýkça 31/1/2013 tarihinde tali komisyon olarak
Ýçiþleri Komisyonu ve Saðlýk, Aile, Çalýþma ve Sosyal Ýþler Komisyonuna esas komisyon olarak da
Komisyonumuza havale edilmiþtir.

2/1608 esas numaralý “Ýzmir Milletvekili Hülya Güven ve 31 Milletvekilinin; Sosyal
Hizmetler Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanununda Deðiþiklik
Yapýlmasýna Ýliþkin Kanun Teklifi” 5/6/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýðýna
sunulmuþtur. Teklif, Baþkanlýkça 13/6/2013 tarihinde tali komisyon olarak Saðlýk, Aile, Çalýþma ve
Sosyal Ýþler Komisyonuna esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilmiþtir.

2/1927 esas numaralý “Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten ve Rize Milletvekili Hasan Karal
ile 6 Milletvekilinin; Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasý
Hakkýnda Kanun Teklifi” 3/1/2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýðýna
sunulmuþtur. Teklif Baþkanlýkça 3/1/2014 tarihinde tali komisyon olarak Ýçiþleri Komisyonu,
Bayýndýrlýk, Ýmar, Ulaþtýrma ve Turizm Komisyonu, Milli Eðitim, Kültür, Gençlik ve Spor
Komisyonu, Saðlýk, Aile, Çalýþma ve Sosyal Ýþler Komisyonuna esas Komisyon olarak da
Komisyonumuza havale edilmiþtir.

2/1928 esas numaralý Kanun Teklifi “Adana Milletvekili Necdet Ünüvar ve  Sivas Milletvekili
Hilmi Bilgin ile 4 Milletvekilinin; Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik
Yapýlmasý Hakkýnda Kanun Teklifi” 6/1/2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýðýna
sunulmuþtur. Teklif Baþkanlýkça 6/1/2014 tarihinde tali komisyon olarak Adalet Komisyonu,
Bayýndýrlýk, Ýmar, Ulaþtýrma ve Turizm Komisyonu, Ýçiþleri Komisyonu, Saðlýk, Aile, Çalýþma ve
Sosyal Ýþler Komisyonuna esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilmiþtir.

2/1937 esas numaralý Kanun Teklifi “Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin ve 15 Milletvekilinin;
Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun
Teklifi” 10/1/2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýðýna sunulmuþtur. Teklif
Baþkanlýkça 10/1/2014 tarihinde tali komisyon olarak Adalet Komisyonu, Bayýndýrlýk, Ýmar,
Ulaþtýrma ve Turizm Komisyonu, Ýçiþleri Komisyonu, Saðlýk, Aile, Çalýþma ve Sosyal Ýþler
Komisyonuna esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilmiþtir.
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Komisyonumuzun 4/12/2013 tarihinde yaptýðý 18 inci birleþiminde, 1/796 esas numaralý “Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname ile
Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Tasarýsý”nýn
görüþmelerine baþlanmýþtýr. Tasarý ile 2/1160 esas numaralý “Terörle Mücadele Kanununda Deðiþiklik
Yapýlmasýna Dair Kanun Teklifi”, 2/1183 esas numaralý “Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý
Kanununda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Teklifi” ve 2/1608 esas numaralý “Sosyal Hizmetler
Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanununda Deðiþiklik Yapýlmasýna Ýliþkin
Kanun Teklifi”nin Ýçtüzüðün 35 inci maddesi uyarýnca birleþtirilmesine, görüþmelerde Tasarý
metninin esas alýnmasýna ve Tasarý ve Tekliflerin daha ayrýntýlý olarak incelenebilmesini teminen bir
alt komisyon kurulmasýna karar verilmiþtir.

Tasarý ve Teklifler, 4/12/2013, 18/12/2013, 19/12/2013 ve 2/1/2014 tarihlerinde Alt Komisyonda
görüþülmüþ ve Alt Komisyon hazýrlamýþ olduðu raporu Komisyonumuza sunmuþtur.

Komisyonumuzun 7/1/2014 tarihinde yaptýðý 20 nci birleþiminde Tasarý ile 2/1927 esas numaralý
“Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun Teklifi”
nin Ýçtüzüðün 35 inci maddesi uyarýnca birleþtirilmesine ve görüþmelerde Alt Komisyon metninin
esas alýnmasýna karar verilmiþ, Kanun Tasarýsý ve Tekliflerinin geneli üzerindeki görüþmelere
baþlanmýþtýr. Komisyonumuzun 9/1/2014 tarihli 22 nci birleþiminde 2/1928 esas numaralý “Bazý
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun Teklifi”,
14/1/2014 tarihli 23 üncü birleþiminde 2/1937 esas numaralý “Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun Teklifi”nin Ýçtüzüðün 35 inci maddesi
uyarýnca birleþtirilmesine karar verilmiþtir. Tasarý ve Tekliflerin geneli üzerindeki görüþmelerin
ardýndan Tasarý ve Tekliflerin gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek Alt Komisyon tarafýndan
hazýrlanan metin esas alýnmak suretiyle görüþmeler tamamlanmýþtýr.

2. TASARI VE TEKLÝFLERÝN GEREKÇELERÝNÝN ÖZETÝ

2.1. 1/796 ESAS NUMARALI KANUN TASARISI

Tasarý ile toplumun dezavantajlý kesimlerine ve diðer kiþilere sunduðu yardým ve hizmetlerin
yurtiçinde ve yurtdýþýnda etkin ve verimli þekilde sunulmasý ve kesintisiz þekilde sürdürülmesi
amacýyla çeþitli kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde bazý deðiþiklikler yapýlmasý
amaçlanmaktadýr. Toplumun tamamýnýn eþit ve adaletli bir þekilde toplumsal hayattan ve her türlü
imkândan faydalanmasý için gerekli tedbirlerin alýnmasý öngörülmektedir. 

Öte yandan, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununda özellikle yatýrým niteliðindeki
iþlerin, ihalelerin ve imzalanan sözleþmelerin zamanýnda bitirilmesine elveriþli olmayan hükümlerin
gözden geçirilmesi amaçlanmaktadýr. Bu çerçevede, özellikle þikayet inceleme süreci ve bunu takip
eden yargýlama aþamasýnýn hýzlandýrýlmasý, þikayet ve itirazen þikayet baþvurularýnýn hak arama
amacý dýþýndaki saiklerle yapýlmasýnýn önlenmesi ve gerek ihale aþamasýnda gerekse de sözleþmenin
yürütülmesi aþamasýnda iþlerin gereði gibi tamamlanmasýný güçleþtiren ve hukuki ihtilaflara yol açan
mevcut aþýrý düþük tekliflerin tespiti ve deðerlendirilmesi uygulamasýnýn daha seçici ve hýzlý hale
getirilmesi amaçlanmýþtýr. Orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasýndan belirlenen mallarýn
ihalelerinde yerli malý üreten istekliler lehine %15 oranýna kadar fiyat avantajý saðlanmasý hususunda
düzenleme yapýlmýþtýr. 



Ayrýca Tasarý ile; Karayollarý Genel Müdürlüðü Dýþýndaki Kuruluþlarýn Eriþme Kontrollü
Karayolu (Otoyol) Yapýmý, Bakýmý ve Ýþletilmesi ile Görevlendirilmesi Hakkýnda Kanun, Karayolu
Taþýma Kanunu, Sivil Havacýlýk Genel Müdürlüðü Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanun, Ýnternet
Ortamýnda Yapýlan Yayýnlarýn Düzenlenmesi ve Bu Yayýnlar Yoluyla Ýþlenen Suçlarla Mücadele
Edilmesi Hakkýnda Kanun, Elektronik Haberleþme Kanunu, Karayollarý Genel Müdürlüðünün
Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanun, Devlet Desteklerinin Ýzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkýnda
Kanun, Anadolu Ajansýnýn Mallarý ve Personeli Hakkýnda Kanun ve Basýn Yayýn ve Enformasyon
Genel Müdürlüðünün Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararnamede uygulamada
karþýlaþýlan ihtiyaçlarýn giderilmesine yönelik düzenlemeler yapýlmýþtýr.

2.2.  2/1160 ESAS NUMARALI KANUN TEKLÝFÝ
Teklif ile þehit yakýnlarýnýn ve gazilerin taleplerinin mümkün olduðunca karþýlanmasý amacýyla,

tüm þehit çocuklarýna iþ hakký getirilmesi ve gazilerimize ikinci iþ imkaný verilmesi amaçlanmýþtýr. 
2.3. 2/1183 ESAS NUMARALI KANUN TEKLÝFÝ
Teklif ile sosyal güvenlik primi uygulamasý açýsýndan gaziler arasýndaki farklýlýðýn ortadan

kaldýrýlmasý amaçlanmaktadýr. 
2.4. 2/1608 ESAS NUMARALI KANUN TEKLÝFÝ
Teklif ile kadýnlarýn toplam istihdam içindeki payýnýn artýrýlmasý, bakým hizmetinden

yararlanacak engellilerin hiçbir ön þart aranmaksýzýn tüm engellileri kapsayacak þekilde düzenlenmesi
amaçlanmýþtýr.

2.5. 2/1927 ESAS NUMARALI KANUN TEKLÝFÝ
Teklif ile 1/796 sayýlý Tasarýya paralel düzenlemeler ile Türkiye Diyanet Vakfýna ait hastanelerin

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna devri amaçlanmýþtýr.
2.6. 2/1928 ESAS NUMARALI KANUN TEKLÝFÝ
Teklif ile 1/796 sayýlý Tasarýya paralel düzenlemeler ile 1117 sayýlý Küçükleri Muzýr

Neþriyatýndan Koruma Kanunu, 6802 sayýlý Gider Vergileri Kanunu, 213 sayýlý Vergi Usul Kanunu,
492 sayýlý Harçlar Kanunu, 3065 sayýlý Katma Deðer Vergisi Kanunu, 3359 sayýlý Saðlýk Hizmetleri
Temel Kanunu, 4760 sayýlý Özel Tüketim Vergisi Kanunu, 4457 sayýlý Türk Akreditasyon Kurumu
Kuruluþ ve Görevleri Hakkýnda Kanun, 5902 sayýlý Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðýnýn
Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanunlarda deðiþiklik yapan hükümler eklenmiþtir. 

2.7. 2/1937 ESAS NUMARALI KANUN TEKLÝFÝ
Teklif ile 1/796 sayýlý Tasarýya paralel düzenlemeler ile Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumuna

müþavir kadrosu ve öncelikle Telekomünikasyon Ýletiþim Baþkanlýðý hizmetlerinde kullanýlmak üzere
diðer unvanlarda kadro ihdasý yapýlmasý, özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda Telekomünikasyon
Ýletiþim Baþkanlýðýnda sözleþmeli personel çalýþtýrýlmasý, diðer kamu kurum ve kuruluþlarýnda
çalýþanlarýn Telekomünikasyon Ýletiþim Baþkanlýðýnda geçici görevlendirilmesine imkan tanýnmasý
amaçlanmýþtýr.

3. TASARI VE TEKLÝFLERDE ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER
3.1. 1/796 ESAS NUMARALI KANUN TASARISI
� Çalýþanlarýn en az %75’ini engellilerin oluþturduðu, devlet tarafýndan destek verilen iþ

yerlerini ifade eden korumalý iþyerlerine vergi avantajý saðlanmasý (ücretlerin vergiden indirilmesi,
bir kýsmýnýn Hazine tarafýndan karþýlanmasý ve çevre vergisinden muafiyet), iþsizlik sigortasý iþveren
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payýnýn Hazine tarafýndan karþýlanmasý suretiyle engellilerin istihdamýnýn teþviki öngörülmüþtür.
Yükümlü olmadýðý halde engelli çalýþtýran veya kontenjan zorunluluðuna tabi olduðu halde
kontenjandan fazla engelli çalýþtýran iþ yeri ve kurumlarda iþveren sigorta primi payýnýn yarýsý
ödenmekte iken yeni düzenleme ile tamamýnýn Hazinece karþýlanmasý öngörülmektedir.

� Memurlardan engelli olan veya ailesinde engelli birey bulunan kiþilerin yer deðiþtirme
suretiyle atanmasýna yönelik özel hükümler düzenlenebilmesi öngörülmektedir.

� Evde bakým hizmeti sosyal yardým kapsamýna alýnmýþtýr. Birden fazla bakýma muhtaç
engellinin bulunduðu hanelerde gelir kriterinin hesaplanmasýnda, hanede bulunan birinciden sonraki
her bakýma muhtaç engellinin iki kiþi olarak dikkate alýnmasý öngörülmüþtür. Ayrýca gelir kriterini
aþan ancak hizmet verilen ailelerin maðdur olmamasý için geçici düzenleme yapýlmýþtýr. Bakýma
ihtiyacý olan engellinin evde bakýmýna destek için verilen sosyal yardýmlar memur katsayýsýna
endekslenmiþtir. Ayrýca, bakýma ihtiyacý olan engellilerin ailelerinin bulunduðu þehirlerdeki yerel
yönetimlerin de bakým merkezleri açmaya teþvik edilerek hizmetin yaygýnlaþtýrýlmasý amacýyla
engellilere bakým hizmeti veren resmî kurumlara bu hizmetten dolayý yardým yapýlabilmesi
amaçlanmýþtýr.

� Bireyler arasýnda haklarýn kullanýlmasý açýsýndan ayrýmcýlýk yapýlamayacaðýna dair bazý
kanunlarda yer alan hükümlere engelli olma durumu da eklenmiþtir. Engelliler Hakkýnda Kanunun
birçok maddesinde deðiþiklik yapýlarak uluslararasý kriterler doðrultusunda daha uygun dil ve
terminoloji ile revize edilmiþtir. Ayrýca ayrýmcýlýk, topluma dâhil olma, habilitasyon ve eriþilebilirlik
kavramlarý kanunda açýkça tanýmlanmýþ, bireylerin özgürlüklerine, baðýmsýz yaþayabilmelerine vurgu
yapan düzenlemeler eklenmiþtir. Engellik durumunun tespitine dair yönetmelik çýkarma yetkisi
yeniden düzenlenmiþtir. Genel eðitim sistemi içinde engellilerin her seviyede eðitim almasýný
saðlayacak bütünleþtirici planlamalara yer verilmesi ve örgün eðitim programlarýna farklý nedenlerle
geç baþlamýþ engellilerin bu eðitime dâhil edilmesi için gerekli tedbirlerin alýnmasý hususlarý
düzenlenmiþtir. Özel ve kamu þehirlerarasý toplu taþýma araçlarýnýn 7/7/2018 tarihine kadar engelliler
için eriþilebilir duruma getirilmesi öngörülmektedir.

� Engelliler için özel düzenlemeler gerektirmesi nedeniyle SGK tarafýndan finansmaný
saðlanacak saðlýk hizmetleri ve yararlanma sürelerine iliþkin esas ve usullerin belirlenmesinde Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnýn da görüþünün alýnmasý öngörülmektedir. Uluslararasý sözleþmeler
gereðince Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnýn da
temsil edilmesi öngörülmektedir. Engelli vatandaþlarý da ilgilendiren karar alma süreçlerine Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlýðý dâhil edilmektedir.

� Özel okullarda burslu öðrenci kontenjanýnýn 2/3’ünün korunmaya muhtaç çocuklar ve vazife
malullerinin çocuklarýna ayrýlmasý öngörülmektedir.

� Korunmaya muhtaç çocuklarýn özel sektörde istihdam edilmeleri halinde 5 yýl süre ile tüm
sigorta primlerinin Devlet tarafýndan karþýlanmasý ile özel sektörde iþe alýnmalarýnýn teþvik edilmesi
amaçlanmýþtýr. Korunmaya muhtaç ve reþit olana kadar sosyal hizmetlerden yararlanan çocuklar için,
kamu kurum ve kuruluþlarýnda ayrýlan kontenjan þartýnýn serbest kadro mevcudunun 1000’i
bulmamasý durumunda da bir kiþi olarak uygulanmasý zorunluluðu getirilmiþtir. Ýþe yerleþtirmede
eðitim durumu öncelik kriteri olarak belirlenmek suretiyle, söz konusu çocuklarýn eðitime ilgisinin
artýrýlarak yükseköðretim kurumlarýnda eðitim görmesinin teþvik edilmesi amaçlanmaktadýr.  
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�Koruyucu aile yanýna yerleþtirilen çocuklarýn yerleþme iþlemleri esnasýnda, çocuklara ödenen
harçlýklar ve ailelere ödenen aylýklardan hiçbir kesinti yapýlmamasý ve koruyucu ailedeki eþlerden
birinin isteðe baðlý sigortalý olmasý durumunda priminin asgari ücret üzerinden Bakanlýkça
karþýlanmasý öngörülmektedir.

�Özellikle acil tedavi gerektiren durumlarda korunmaya muhtaç çocuklarýn ailesine ulaþmak ve
yazýlý izin almak zaman aldýðýndan ve çocuðun saðlýðý açýsýndan sakýncalý durumlar ortaya çýktýðýndan
söz konusu çocuklarýn mülkiyet ve miras dýþýndaki velayet hakkýndan kaynaklanan yetkilerinin (tedavi,
seyahat vb.) ilgili sosyal hizmet kuruluþu tarafýndan kullanýlacaðý hükmü düzenlenmiþtir.

�Özel sosyal hizmet kuruluþlarýnýn (kreþ, bakýmevi, huzurevi vb.) kapasitelerinin yüzde 3’ünün
Bakanlýkça belirlenecek ihtiyaç sahiplerinin ücretsiz kullanýmýna ayrýlmasý düzenlenmiþtir. 

� Sosyal Hizmetler Kanununda yer alan “muhtaç” ibarelerinin anlatým açýsýndan daha uygun
olan “ihtiyacý olan” þeklinde deðiþtirilmesine yönelik hüküm eklenmiþtir.

� Sosyal hizmet kuruluþlarýna teslim edilen çocuklarýn korunma altýna alýnmasýný gerektiren
bir durum olmadýðýnýn tespiti halinde, mahkeme sürecine gerek kalmaksýzýn sürecin en kýsa sürede
sonuçlandýrýlarak çocuðun ailesine iadesini saðlamaya yönelik düzenleme yapýlmýþtýr.

� Devlete ait huzurevlerinde kontenjanlarýn dolu olmasý halinde, masraflarý Devletçe
karþýlanmak üzere özel huzurevlerindeki boþ kontenjanlardan hizmet alýmý yolu ile ihtiyacý olan
yaþlýlarýn yararlandýrýlmasý öngörülmektedir.

� Taþra teþkilatýnda yer alan sosyal hizmet kuruluþlarýnýn, il özel idareleri, belediyeler ve diðer
kamu kurum ve kuruluþlarýna devredilebilmesi hususunda Bakanlýða yetki verilmektedir.

� Çocuk evleri sitesi, engelsiz yaþam merkezi ve ev tipi sosyal hizmet birimleri oluþturularak
yeni sosyal hizmet kuruluþlarý oluþturulmuþtur.

� Ev tipi sosyal hizmet birimlerinde, çocuklarla ilgilenen kiþilerin sürekli deðiþmesinin
çocuklarýn psikolojilerini olumsuz etkilediði gerekçesi ile tam zamanlý çalýþmaya geçilebilmesi için
vardiyalý çalýþýlamayacaðýna dair hükümler eklenmiþtir.

� Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakýflarý tarafýndan; ilgisine göre Milli Eðitim Bakanlýðý
veya ilgili kamu idaresinin görüþü alýnarak, vakýf gelirleri veya Fon kaynaklarý kullanýlarak yurt veya
pansiyon yapýlabilmesi öngörülmüþtür. Ayrýca, Maliye Bakanlýðýnca yurt veya pansiyon yapýlmak
amacýyla ilgili kamu idarelerine tahsis edilen Hazineye ait taþýnmazlarýn üzerinde de; adýna tahsis
yapýlan kamu idaresinin talebi üzerine, yurt veya pansiyon yapýlabilmesi hüküm altýna alýnmýþtýr.
Vakýflar tarafýndan; baðýþ yapýlanlar hariç olmak üzere, vakýf gelirleri veya Fon kaynaklarý
kullanýlarak alýnan ve üzerinde yurt veya pansiyon olarak kullanýlmak üzere inþa edilen ve kullanýma
hazýr hale getirilen her türlü bina, yapý ve tesisler bulunan taþýnmazlarýn; ihtiyacý olan kamu
idarelerine yapýlýþ amacýnda kullanýlmak amacýyla tahsis edilmek üzere bedelsiz olarak Hazineye
devredilmesi öngörülmüþ ve geçiþ hükmü düzenlenmiþtir.

� Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnýn teþkilat yapýsý yeniden düzenlenmektedir. Bakanlýða
yurt dýþý teþkilatý kurma yetkisi tanýnmakta, müsteþar sayýsý 3’ten 4’e yükseltilmekte, 633 sayýlý KHK
ile tasfiyesi öngörülen Döner Sermaye Ýþletmesinin Anayasa Mahkemesi kararýna istinaden devam
etmesi amaçlanmakta, bu çerçevede kadrolar yeniden düzenlenmekte ve geçiþ hükümleri eklenmektedir.
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� Özellikle yapým iþlerine iliþkin ihalelerde dava sürelerinin uzun olmasý süreci ve yatýrýmlarý
olumsuz etkilediðinden, itirazen þikayet baþvurularý hakkýnda Kamu Ýhale Kurulu tarafýndan verilen
nihai kararlar hakkýnda açýlacak davalarýn Ýdare Mahkemeleri yerine Danýþtayda görülmesi, sürelerin
kýsaltýlarak mevcut durumda 3-4 yýla kadar uzayabilen sürenin 3 ay içinde sonuçlandýrýlacaðý hükme
baðlanmaktadýr. Danýþtay kararýna karþý temyiz yolu kapatýlmakta ve bu hususlara iliþkin geçiþ
hükümleri düzenlenmektedir. Ýtirazen þikayet baþvuru sisteminin hak arama dýþýndaki amaçlarla
kullanýlarak ihale sürecinin etkinliðinin sekteye uðratýlmasýnýn önlenmesi için baþvuru bedelleri
artýrýlmaktadýr. Ýhalelere katýlmaktan yasaklama kararlarýnýn Resmi Gazete yerine Kamu Ýhale
Bülteninde yayýmlanmasý düzenlenmektedir.

� Mevcut durumda ihalelerde yerli malý tekliflerine %15 oranýna kadar fiyat avantajý
saðlanabilmesine dair hükmün ihale belgesine konulabilmesi durumu, belirlenecek orta ve yüksek
teknoloji sanayi ürünleri için zorunlu hale getirilmektedir. Ayrýca Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlýðýnýn belirleyeceði esaslar doðrultusunda söz konusu malýn yerli olduðunun belgelendirilmesi
zorunluluðu getirilmektedir.

� Ýhale sürecinde idareler veya Kurum tarafýndan yapýlan tebligatlarda yaþanan zaman kaybýný
önlemek amacýyla hýzlý ve etkin bildirim araçlarýnýn kullanýlmasý imkâný getirilmektedir.

� Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý ile ilgili kamu iktisadi teþebbüslerinin ticarî ve sýnaî
faaliyetleri çerçevesinde gerçekleþtirecekleri yapým iþleri ile yenilik, yerlileþme ve teknoloji
transferini saðlamaya yönelik sanayi katýlýmý/off-set uygulamalarý içeren mal ve hizmet alýmlarý
istisna kapsamýna alýnmaktadýr. Ýþ deneyimini gösteren belgelerinin bulunmamasý nedeniyle ihalelere
katýlamayan Ar-Ge ve yenilik projeleri ile farklý destekler çerçevesinde projeler yürüten isteklilerin
ihaleye katýlabilmeleri saðlanmaktadýr. Ýsteklinin ekonomik, mali ve mesleki yapýsý hakkýnda temel
verileri ortaya koyan ciro oraný, benzer iþ deneyimi gibi kriterlerin de fiyat dýþý unsur olarak
belirlenebilmesi ve böylece fiyat tekliflerinin puanlanmasýna yönelik birer kriter olarak düzenlenmesi
saðlanmaktadýr.

� Elektrik, doðalgaz ve elektronik haberleþme hizmet alýmlarýnýn tedarik yöntemlerine iliþkin
olarak Kamu Ýhale Kurumuna düzenleme yapma yetkisi verilmektedir.

� 4734 sayýlý Kanuna göre ihalesi yapýlýp 22/9/2012 tarihi itibarýyla sözleþmesi devam eden ve
ihale dokümanýnda fiyat farký verilmesine iliþkin hüküm bulunan sözleþmelerde, yüklenicinin
kullandýðý akaryakýta iliþkin fiyat farký hesaplanmasýna esas alýnan endekste deðiþiklik
yapýlabilmesine ve özel tüketim vergisinde gerçekleþen deðiþikliðin fiyat farký olarak
hesaplanabilmesine iliþkin olarak Bakanlar Kuruluna yetki verilmekte ancak bu maddenin
yürütülmesi için ihalenin yaklaþýk maliyet tutarýnýn yarýsýndan fazlasýnýn akaryakýttan oluþmasý þartý
getirilmektedir. Böylece yüklenicinin öngöremeyeceði düzeyde ortaya çýkan maliyet farklýlýklarýna
yönelik düzenleme yapýlmasý amaçlanmaktadýr.

� Ýhale sürecinde idareler veya Kurum tarafýndan yapýlan tebligatlarda yaþanan zaman kaybýný
önlemek amacýyla hýzlý ve etkin bildirim araçlarýnýn kullanýlmasý imkâný getirilmektedir.

�Aile konutu þerhi bildiriminin hangi merciye (mahkeme kararýna gerek kalmaksýzýn tapu sicil
müdürlüðüne) yapýlacaðýna açýklýk kazandýrýlmýþtýr.

� Sosyal yardýmlar bilgi sistemi veri tabanýndan mahalli idarelerin de faydalanmasý
öngörülmektedir.
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� Yurt dýþýndan getirilen telefonlarýn gerçeðe aykýrý þekilde kayýt altýna alýnmasý ile GSM
aboneliklerinin kiþinin bilgisi dýþýnda yapýlmasý ve bu þekilde kiþinin bilgi ve rýzasý dýþýnda
oluþturulan aboneliklerin kullanýlmasýnýn yasaklanmasý düzenlenmiþtir.

�Cumhurbaþkanlýðý Devlet Denetleme Kurulunun 17/2/2010 tarihli “Telekomünikasyon Ýletiþim
Baþkanlýðýnýn 2006, 2007 ve 2008 yýllarý faaliyet ve iþlemlerinin denetlenmesi” raporu doðrultusunda
birçok kurum personeli açýsýndan geçerli olan soruþturma usulünün, görev sebebiyle iþlenen suçlar
açýsýndan Telekomünikasyon Ýletiþim Baþkanlýðý personeli hakkýnda da uygulanmasý öngörülmüþtür.

� Tüketici maðduriyetinin giderilmesini teminen Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu
tarafýndan idari bir tedbir olarak haksýzca tahsil edilen tutarlarýn iþletmeciler tarafýndan tüketicilere
iade edilmesine karar verilmektedir. Tüketicilere hiçbir þekilde ulaþýlamamasý veya herhangi bir
sebeple iadenin gerçekleþtirilememesi halinde, söz konusu iade tutarýnýn Ulaþtýrma, Denizcilik ve
Haberleþme Bakanlýðýna aktarýlmasý saðlanarak, iþletmecinin kabahati ile ortaya çýkan zararýn tazmini
amaçlanmýþtýr. Ayrýca Kanun kapsamýndaki cezalar yeniden düzenlenmektedir.

� Karayollarý Genel Müdürlüðünün sorumluluðunda bulunan otoyollar ile bunlar üzerinde
bulunan bakým ve iþletme tesisleri, hizmet tesisleri ve diðer mal ve hizmet üretim birimleri ve
varlýklarýn deðerlendirilme esaslarý yeniden düzenlenmektedir. Yetki belgeleri ve taþýt kartlarýna
yönelik düzenlemeler Anayasa Mahkemesinin kararlarý doðrultusunda yeniden düzenlenmiþtir.

� 6015 sayýlý Devlet Desteklerinin Ýzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkýnda Kanuna ek madde
eklenmek suretiyle, teþebbüslere mali fayda saðlamak üzere aktarýlan kamu kaynaklarýna iliþkin kayýt
ve verilerin Hazine Müsteþarlýðý Devlet Destekleri Genel Müdürlüðü bünyesindeki bilgi sistemine
aktarýlarak veri tabaný oluþturulmasý amaçlanmaktadýr.

� Ayrýca tasarýda vazife malullerinin sosyal ve ekonomik þartlarýnýn iyileþtirilmesine yönelik
düzenlemeler yer almaktadýr.

3.2. 2/1160 ESAS NUMARALI KANUN TEKLÝFÝ

� Þehit olanlarýn çocuklarýnýn tamamýnýn, eþi ile ana, baba veya kardeþlerinden birisi olmak
üzere toplam iki kiþinin, þehidin eþinin ve çocuðunun bulunmamasý durumunda ana veya babasý ile
kardeþlerden birisi olmak üzere toplam iki kiþinin, ana veya babanýn bu hakkýný kullanmamasý
durumunda ise bir diðer kardeþi olmak üzere toplam iki kiþinin kamuda istihdam edilmesi; gazilerin
ise çalýþabilir durumda olmalarý halinde kendileri ile eþi veya çocuklarýndan birisi olmak üzere iki
kiþinin, çalýþamaz durumda olmalarý halinde eþi ile çocuklarýndan birisi olmak üzere iki kiþinin,
kendisi ve eþinin çalýþamaz durumda olmasý halinde çocuklarýndan ikisinin, eþi veya çocuðu olmayýp
çalýþabilir durumda olanlarýn kendileri ile ana, baba veya kardeþlerinden birisi olmak üzere iki kiþinin,
çalýþamaz durumda olup eþi ve çocuðu olmayanlarýn ana, baba veya kardeþlerinden ikisinin kamuda
istihdam edilmesi öngörülmektedir.

3.3. 2/1183 ESAS NUMARALI KANUN TEKLÝFÝ

� Terörle Mücadele Kanunu veya Nakdi Tazminat ve Aylýk Baðlanmasý Hakkýnda Kanun
kapsamýnda malullük aylýðý alanlar ile asayiþ ve güvenliðin saðlanmasý ile ilgili görevinden ötürü
vazife malullüðü aylýðý almakta olup da çalýþanlarýn 1/10/2008 tarihinden önceki döneme ait sosyal
güvenlik destek primlerinin iade edilmesi ve prim borcu olanlarýn borçlarýnýn silinmesi
amaçlanmaktadýr.
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3.4. 2/1608 ESAS NUMARALI KANUN TEKLÝFÝ
� Bakýma muhtaç engellilere ve yaþlýlara bakým hizmeti sunacak kiþilerin eðitimlerine iliþkin

usul ve esaslarýn belirlenmesi; bu hizmet karþýlýðýnda ödenecek ücret tabanýnýn asgari ücret olarak
belirlenmesi ve ücretin hizmet verilen kiþinin engellilik derecesine göre artýrýlabilmesi; bakým
hizmetini evde veren kiþilerin sosyal güvenlik kapsamýna alýnmasý; evde bakým hizmetlerine iliþkin
ayrý bir yönetmeliðin hazýrlanmasý; engelliye evde bakým hizmeti vermesi dolayýsý ile kendilerine
ücret verilmiþ olanlardan engellinin geliri sebebiyle bu ücretin bir kýsmýnýn takip ve tahsil edilmesine
yönelik hükmün yürürlükten kaldýrýlmasý öngörülmektedir.

3.5. 2/1927 ESAS NUMARALI KANUN TEKLÝFÝ
Teklifte 1/796 esas numaralý Kanun Tasarýsýna paralel hükümler içermekle birlikte Tasarýdan

farklý olarak;

� 663 sayýlý Saðlýk Bakanlýðý ve Baðlý Kuruluþlarýnýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanun
Hükmünde Kararnameye eklenmesi öngörülen geçici 14 üncü madde ile Türkiye Diyanet Vakfýna ait
hastanelerin taþýnýr ve taþýnmazlarý ile personelinin Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna devri ve
devir iþlemine iliþkin usul ve esaslarýnýn belirlendiði bir hüküm düzenlenmektedir.

3.6. 2/1928 ESAS NUMARALI KANUN TEKLÝFÝ
Teklifte 1/796 esas numaralý Kanun Tasarýsýna paralel hükümler içermekle birlikte Tasarýdan

farklý olarak;

� 1117 sayýlý Küçükleri Muzýr Neþriyatýndan Koruma Kanununda deðiþiklik yapýlmak suretiyle,
çocuklarýn her türlü ihmal ve istismardan korunmasýna yönelik olarak basýlmýþ eserlerin çocuklar
için muzýr olup olmadýðý hususunda yetkilendirilmiþ olan Kurulda Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlýðý temsilcisinin de bulunmasýný düzenlenmiþtir.

� 6802 sayýlý Gider Vergileri Kanununda deðiþiklik yapýlmak suretiyle, ön ödemeli hat kullanan
GSM abonelerinin mobil internet kullanýmlarý sýrasýnda uygulanan yüzde 25 oranýndaki özel iletiþim
vergisinin, faturalý hat kullanan abonelere uygulanan yüzde 5 oranýndaki özel iletiþim vergisine paralel
hale getirilmesini, özel iletiþim vergisi oranlarýnýn deðiþtirilmesinde Bakanlar Kurulunun, diðer usul
ve esaslar da ise Maliye Bakanlýðýnýn yetkili kýlýnmasýný öngören bir hüküm düzenlenmiþtir.

� 213 sayýlý Vergi Usul Kanununda deðiþiklik yapýlmasý suretiyle, kayýt dýþý ekonominin yüksek
olduðu sektörlerde kayýp ve kaçak ile mücadele edilmesi amacýyla Bandrollü Ürün Ýzleme Sisteminin
getirilmesinin, söz konusu sistemin iþletilmesinin ve sistem içindeki firmalarýn vergi borcunun daha
etkin bir þekilde takibinin saðlanmasý için Maliye Bakanlýðýna yetki verilmesinin, söz konusu sistemin
kurulmasý için gereken hizmetlerin ödenek kullanýlmadan gerçekleþtirilecek olmasý nedeniyle 4734
sayýlý Kamu Ýhale Kanununun ödeneði bulunmayan iþler için ihaleye çýkýlamayacaðýna dair
hükümden istisna tutulmasýnýn öngörüldüðü bir düzenleme öngörülmüþtür.

� 492 sayýlý Harçlar Kanununda deðiþiklik yapýlmasý suretiyle, tahkim müessesesinin etkinleþtirilmesi
amacýyla, nispi olarak hesaplanan karar harcýnýn, tahkim davalarýnda yüzde elli oranýnda alýnmasýnýn
öngörüldüðü bir hüküm öngörülmüþtür.
� 2828 sayýlý Sosyal Hizmetler Kanununa eklenmesi öngörülen ek bir madde ile, Aile ve

Sosyal Politikalar Bakanlýðýna baðlý sosyal hizmet kuruluþlarýnda kalan veya Darülaceze
Müessesesinde ücretsiz bakýlan veya özel sosyal hizmet kuruluþlarýnda bakým ücreti Bakanlýk
tarafýndan karþýlanmakta olan ya da Bakanlýkça sosyal yardým yapýlmak suretiyle desteklenen resmi
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sosyal hizmet kuruluþlarýnda verilen bakým hizmetinden yararlanýp da Bakanlýðýn sosyal hizmet
kuruluþlarýndan ücretsiz bakým hizmetinden yararlanmaya iliþkin koþullarý haiz olan engelli bireylere
ve yaþlýlara þahsi giderlerini karþýlayabilmeleri için her yýl Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktar
üzerinden herhangi bir kesinti yapýlmaksýzýn harçlýk verilmesinin saðlanmasýný amaçlayan bir
düzenleme öngörülmüþtür.
� 2828 sayýlý Sosyal Hizmetler Kanununa eklenen ek 11 inci madde kapsamýnda 2014 yýlý

içinde ödenecek aylýk net harçlýk tutarýnýn Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ile Maliye Bakanlýðý
tarafýndan müþtereken belirlenmesine iliþkin bir düzenlemenin söz konusu Kanuna geçici bir madde
olarak eklenmesine yönelik bir hüküm öngörülmektedir.
� 2828 sayýlý Sosyal Hizmetler Kanununda deðiþtirilen tanýmlar maddesi ile oluþturulan yeni

sosyal hizmet birimlerine iliþkin yönetmeliklerin altý ay içinde çýkarýlmasýna yönelik bir düzenleme
öngörülmektedir.
� 3065 sayýlý Katma Deðer Vergisi Kanunu ve 5520 sayýlý Kurumlar Vergisi Kanununda

deðiþiklik yapan düzenlemeler öngörülmektedir.
� 3359 sayýlý Saðlýk Hizmetleri Temel Kanununa eklenmesi öngörülen bir ek madde ile ikili

saðlýk anlaþmasý yürürlükte olmayan ülkelerden gelen tedavi taleplerini de karþýlayabilmeye, yurt
dýþýndan gelecek kiþilerin tedavileri sýrasýnda hangi giderlerin karþýlanacaðýna açýklýk getirilmesine
ve konaklama gideri olarak karþýlanacak tutar açýsýndan kiþi baþýna azami bir tutar belirlenmesine
yönelik bir düzenleme öngörülmektedir.
� 633 sayýlý Kanun Hükmünde Kararname ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý bünyesinde

Þehit Yakýnlarý ve Gaziler Dairesi Baþkanlýðý oluþturulduðundan, 3713 sayýlý Terörle Mücadele
Kanununun ek 1 inci maddesinin deðiþtirilmesi ve “Ýçiþleri Bakanlýðý” tarafýndan yürütülen bu
kapsamdaki hizmetlerin “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý” tarafýndan yürütülmesine imkân
tanýyan bir düzenleme öngörülmektedir.
� 4457 sayýlý Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluþ ve Görevleri Hakkýnda Kanunun 5 inci

maddesinin deðiþtirilmesi suretiyle, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnýn görev alanýna giren
konularda akreditasyonla ilgili politika, strateji ve hedeflerin belirlenmesine yönelik görüþ bildirme
amacýyla Türk Akreditasyon Kurumunun Danýþma Kurulunda Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlýðýndan iki temsilcinin de bulunmasýna dair bir düzenleme öngörülmektedir.
� 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununda yapýlan bir deðiþiklikle, idarelerin ortak ihtiyaçlarýnýn

karþýlanmasý amacýyla alýmlarýn toplulaþtýrýlmasýna, yapýlacak bir protokol ile ortak ihtiyaçlarýn ihale
iþlemlerini yürütmek üzere tek bir idarenin görevlendirmesine imkân tanýyan bir düzenleme
öngörülmektedir.
� 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununa eklenmesi öngörülen bir geçici madde ile, Kamu Ýhale

Kurumunun iþ yükünün azaltýlmasý ve süreçlerin daha etkin hale getirilmesi amacýyla, diðer
kurumlarda ihale süreçlerinde bilgi birikime sahip olmuþ deneyimli personelin Kamu Ýhale Kurumu
meslek personeli kadro sayýsýnýn yüzde beþini geçmemek kaydýyla Kurumda görevlendirilmesine
imkan veren bir hüküm öngörülmektedir.
� 4760 sayýlý Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinde yapýlmasý öngörülen

deðiþiklikle, Borsa Ýstanbul Anonim Þirketi Elmas ve Kýymetli Taþ Piyasasýnda iþlem görecek olan
kýymetli taþlar için farklý vergi oranlarý belirleme konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilen bir
düzenleme öngörülmektedir.
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� Hâlihazýrda acil durumlar için baþka kamu kurum ve kuruluþlarýnýn telsiz haberleþme alt
yapýsýný kullanan Saðlýk Bakanlýðýnýn kendi alt yapýsýný kurmasýna imkân tanýyan bir düzenleme
öngörülmektedir.

� Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ve Kalkýnma Bakanlýðýnýn, Afet ve Acil Durum Yüksek
Kuruluna ilave edilmesi amacýyla 5902 sayýlý Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðýnýn Teþkilat
ve Görevleri Hakkýnda Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fýkrasýnda deðiþiklik öngören bir hüküm
öngörülmektedir.

� 5651 sayýlý Ýnternet Ortamýnda Yapýlan Yayýnlarýn Düzenlenmesi ve Bu Yayýnlar Yoluyla
Ýþlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkýnda Kanun ve 5809 sayýlý Elektronik Haberleþme
Kanununda internet üzerinden iþlenen suçlara iliþkin çeþitli düzenlemeler yapýlmaktadýr.

3.7. 2/1937 ESAS NUMARALI KANUN TEKLÝFÝ

Teklifte 1/796 esas numaralý Kanun Tasarýsýna paralel hükümler içermekle birlikte Tasarýdan
farklý olarak;

� 2813 sayýlý Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumunun Kuruluþuna Ýliþkin Kanunda
deðiþiklik yapýlmasý suretiyle Kuruma 10 adet Baþkanlýk Müþaviri kadrosu ihdas edilmesine yönelik
bir hüküm düzenlenmiþtir.

� 5651 sayýlý Ýnternet Ortamýnda Yapýlan Yayýnlarýn Düzenlenmesi ve Bu Yayýnlar Yoluyla
Ýþlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkýnda Kanuna eklenmesi öngörülen ek 2 nci madde ile özel
bilgi ve ihtisas gerektiren konularda Telekomünikasyon Ýletiþim Baþkanlýðýnda sözleþmeli personel
çalýþtýrýlmasý amaçlanmýþtýr.

� Biliþim þuurunu geliþtirmeye yönelik verilen yeni görevlerin ifasý ile mevcut görevlerin
etkin þekilde yerine getirilmesi amacýyla gerekli olan personel ihtiyacýnýn karþýlanmasýna yönelik
olarak öncelikle Telekomünikasyon Ýletiþim Baþkanlýðý hizmetlerinde kullanýlmak üzere, 5651 sayýlý
Ýnternet Ortamýnda Yapýlan Yayýnlarýn Düzenlenmesi ve Bu Yayýnlar Yoluyla Ýþlenen Suçlarla
Mücadele Edilmesi Hakkýnda Kanununa ekli listeye 45 kadro ilavesi yapýlmasý düzenlenmiþtir.

� 5651 sayýlý Ýnternet Ortamýnda Yapýlan Yayýnlarýn Düzenlenmesi ve Bu Yayýnlar Yoluyla
Ýþlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkýnda Kanunun ek 1 inci maddesine diðer kamu kurum ve
kuruluþlarýnda çalýþanlarýn Telekomünikasyon Ýletiþim Baþkanlýðýnda geçici görevlendirilmesine
imkan tanýyan bir düzenleme yapýlmýþtýr.

4. KOMÝSYONUMUZDA TASARI VE TEKLÝFLERÝN GENELÝ ÜZERÝNDE YAPILAN
GÖRÜÞMELER

4.1. Komisyon Üyelerinin Görüþleri

Komisyonumuzda Tasarý ve Tekliflerin geneli üzerinde yapýlan görüþmelerde;

— Engelli ve engelli yakýný memurlarýn tayinlerinin kolaylaþtýrýlmasýna yönelik düzenlemede
uygulanacak kriterlerin kurumlarýn insiyatifine býrakýlmasýnýn memurlar arasýnda eþitsizliðe neden
olacaðý, bakmakla yükümlü olma ifadesinin çok teknik bir kavram olduðu ve engellilere yönelik
kapsamý daralttýðý, taþra teþkilatý olmayan kurumlar için diðer kurumlara naklen atanmanýn da
düzenlenmesi gerektiði, dolayýsýyla söz konusu düzenlemenin atama kriterlerinin Kanunda açýk bir
þekilde ifade edilmesi gerektiði, 
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— Özellikle zihinsel ve ruhsal engellilerin istihdamý için büyük önem arz eden, söz konusu
engellilerin toplam çalýþanlara oranýnýn en az yüzde 75 olduðu ve Devlet tarafýndan desteklenen
korumalý iþyerlerinin yasal mevzuatýnýn bu Tasarý ile tamamlanacaðý ve Tasarýda yer alan teþviklerle
en kýsa zamanda korumalý iþyerlerinin uygulamaya geçmesinin beklendiði, ancak korumalý iþyerlerine
verilen teþviklerin Ýþsizlik Sigortasý Fonu yerine Hazine tarafýndan karþýlanmasý gerektiði, söz konusu
Fonun amacýna uygun olarak iþsizlere yönelik olarak kullanýlmasý gerektiði,

— Korumalý iþyerleri için belirlenen “en az yüzde 75 oranýnda engelli çalýþtýrma” kriterinin daha
düþük oranlara indirilmesinin teþvik edici olacaðý, diðer taraftan söz konusu iþyerlerine verilecek teþvikler
nedeniyle uygulamanýn suistimal edilmemesi açýsýndan iþyerlerinin denetime tabi tutulmasý gerektiði, 

— Bakýma ihtiyacý olan engellilere Bakanlýk bütçesinden saðlanacak bakým hizmetleri temininin
Kamu Ýhale Kanunundan istisna tutulmasý düzenlemesinin olumlu olduðu, ancak buna paralel bir
düzenleme olan, 65 yaþýný doldurmuþ ve gelir düzeyi belli bir limitin altýnda kalan kiþilere yönelik
verilecek bakým hizmeti temininin de Kamu Ýhale Kanunundan istisna tutulmasý gerektiði,

— Devlet eliyle yürütülen huzurevlerinde yeterli kontenjan olmamasý durumunda, ücreti Devlet
tarafýndan ödenmek koþuluyla özel huzurevlerinde bulunan boþ kontenjanlardan da faydalanýlmasýna
imkan tanýnmasýnýn olumlu karþýlandýðý, 

— Ýkincil mevzuatýn, sosyal hizmetler alanýnda uygulamada yaþanan sorunlara çözümler
üretecek þekilde en kýsa zamanda düzenlenmesi gerektiði,  

— Tasarý ile kurulmasý öngörülen Sosyal Politika Merkezinin iþlevini yerine getirebilmesi için
sosyal taraflarýn da dâhil edildiði baðýmsýz bir yapý olarak kurgulanmasý gerektiði, bu haliyle
bürokratik bir yapýda amacýna hizmet edemeyeceði, 

—  Haklarýnda korunma, bakým veya barýnma tedbiri kararý olan çocuklarýn bakýmýný üstlenen
kiþilerin sýk sýk deðiþmesinin çocuklarýn psikolojik durumunu olumsuz etkilemesi nedeniyle bakým
hizmetlerini yürüten kiþilerin çalýþma saatlerine esneklik getirilmesine yönelik düzenlemenin olumlu
karþýlandýðý, ancak hala çocuk baþýna düþen bakýcý anne sayýsýnýn yetersiz olduðu bu nedenle bakým
hizmeti veren kiþilerin sayýlarýnýn da artýrýlmasýnýn uygun olacaðý,  

—  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý bünyesinde oluþturulmasý öngörülen döner sermaye
iþletmesini düzenleyen maddenin hazýrlanmakta olan Döner Sermayeler Kanun Taslaðý ile uyumlu
olup olmadýðýnýn detaylý olarak incelenmesi gerektiði, söz konusu Taslaðýn yasalaþmasý durumunda
döner sermayelere iliþkin tüm maddelerin yürürlükten kaldýrýlmasýnýn söz konusu olduðu böyle bir
durumda döner sermayeye iliþkin münhasýr bir düzenlemenin yapýlmasýnýn çok anlamlý olmadýðý,

—  Sosyal hizmet kuruluþlarýna teslim edilen çocuklarýn korunma altýna alýnmasýný gerektiren
bir durum olmadýðýnýn tespiti halinde, mahkeme sürecine gerek kalmaksýzýn sürecin en kýsa sürede
sonuçlandýrýlarak çocuðun ailesine iadesinin öngörüldüðü düzenlemede mülki idare amirinin onayýna
gerek duyulmamasý gerektiði, sürecin hýzlandýrýlmasý amacýyla yapýlan düzenlemede mülki idare
amiri onayýnýn süreci uzatan bir unsur olduðu,

—  Haklarýnda korunma, bakým veya barýnma tedbiri kararý olan çocuklarýn iþe
yerleþtirilmesinde, eðitim durumunun öncelik kriteri olarak belirlenmesi ile söz konusu çocuklarýn
eðitime ilgisinin artýrýlarak yükseköðretim kurumlarýnda eðitim görmesinin teþvik edilmesinin olumlu
karþýlandýðý, ancak söz konusu çocuklarýn mülkiyet ve miras dýþýndaki velayet hakkýndan
kaynaklanan yetkilerinin ilgili sosyal hizmet kuruluþu tarafýndan kullanýlacaðýna yönelik hükmün
velayet hakkýnýn çok geniþ bir alaný kapsamasý nedeniyle uygulamada çýkabilecek ihtilaflar
deðerlendirilerek tekrar deðerlendirilmesi gerektiði, 
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— Halihazýrda 1/3’ü vazife malullerince kullanýlmakta olan özel okullardaki yüzde 3 oranýndaki
burslu öðrenci kontenjanýnýn 2/3’ünün haklarýnda korunma, bakým veya barýnma tedbiri kararý olan
çocuklar ve vazife malullerinin çocuklarýna ayrýlmasý þeklinde geniþletilmesinin uygun olduðu, ancak
geriye kalan 1/3 oranýndaki kontenjan için de baþarý ve ihtiyaç kriterlerinin benimsenmesinin uygun
olacaðý, 

— Taþra teþkilatýnda yer alan sosyal hizmet kuruluþlarýnýn, il özel idareleri, belediyeler ve diðer
kamu kurum ve kuruluþlarýna devredilebilmesine yönelik hükümde, yerel yönetimlere verilen bu
sorumluluða paralel olarak merkezi bütçeden ilgili kurumlara aktarma yapýlmasý suretiyle ödeneðin
de temin edileceðine açýklýk getirilmesi gerektiði, ayrýca yerel yönetimlerin böyle bir görevi yerine
getirebilme konusunda kapasitelerinin yeterli olup olmadýðýnýn araþtýrýlmasý gerektiði, devir
iþlemlerinin personel devrini de içerip içermeyeceði gibi hususlara açýklýk getirilerek yeniden
düzenlenmesi gerektiði, ayrýca devir iþlemi sonrasýnda da Bakanlýk tarafýndan denetim yapýlmasýnýn
uygun olacaðý,

— Tasarýda engelliler ve korunma, bakým veya barýnma tedbiri kararý olan çocuklara yönelik son
derece olumlu düzenlemelerin yer aldýðý, buna ilave olarak kadýnlarýn doðum izinlerine yönelik
düzenlemelerin de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý görev alanýna girmesi nedeniyle bu Tasarýya
eklenmesinin uygun olacaðý, 

— Bakanlýk bünyesindeki sosyolog kadrolarýnýn yetersiz olduðu, buna karþýn sosyal
çalýþmacýlarýn sosyologlara ikame gibi görüldüðü ancak söz konusu kadrolarýn farklý görev alanlarýna
sahip olmasý nedeniyle ayrý ayrý deðerlendirilmesi gerektiði, bu baðlamda sosyolog kadro sayýsýnýn
artýrýlmasýnýn faydalý olacaðý, 

— Karayolu Trafik Güvenliði Kurulunun yeniden yapýlandýrýlmasý sýrasýnda, Kurulda yer alan
kurumlarýnda ismen zikredilmesi yerine Ýçiþleri Bakanlýðýnýn inisiyatifine býrakýlmasýnýn doðru olmadýðý,

— Kiþisel verilerin korunmasýna yönelik yasal düzenlemeler yapýlmadan, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlýðýnýn veri tabanýnda tutulan bilgilerin mahalli idareler ve Türkiye Kýzýlay Derneði
ile paylaþýlabilmesine imkan tanýyan düzenlemenin kiþiler açýsýndan olumsuz sonuçlar doðurabileceði
ve suistimal edilebileceði,

— Þehirlerarasý toplu taþýma araçlarýnýn engelliler için eriþilebilir duruma getirilmesine dair
sürenin uzatýlmamasý gerektiði, engellilerin eriþimine dair düzenlemelerin en kýsa sürede hayata
geçirilmesinin faydalý olacaðý, 

— Ön ödemeli ve faturalý hat kullanýcýlarýnýn internet kullanýmlarý sýrasýnda uygulanan Özel
Ýletiþim Vergisi oranlarýndaki farklýlýðýn kaldýrýlmasýnýn olumlu bir düzenleme olduðu, 

— Anadolu Ajansý hisselerinin rüçhan hakký kullanýlmadan devir protokolü ile Ajansýn genel
müdürüne devredilmesinin doðru olmadýðý, her ne kadar intifa hakký Hazineye verilmiþse de söz
konusu hakkýn tek taraflý olarak feshinin mümkün olmasý nedeniyle kiþilerin inisiyatifine
býrakýlamayacak kadar önemli bir hak olduðu, ayrýca 231 sayýlý Kanun Hükmünde Kararname hükmü
olarak Basýn Yayýn ve Enformasyon Genel Müdürlüðünden Anadolu Ajansýna aktarma yapýlmasý
nedeniyle Ajansýn kamu kaynaðý kullandýðý ve bu nedenle kamu denetimi dýþýna çýkarýlmamasý
gerektiði, ayrýca geçmiþe dönük olarak Sayýþtay tarafýndan denetlenmesinin Komisyonca talep edilmesi
gerektiði, ayrýca Ajansýn, Türk Ticaret Kanununun 612 nci maddesine göre þirketlerin kendi hisselerini
alabilmesine imkân tanýyan düzenlemede belirtilen azami % 10’luk orandan istisna tutularak daha
fazla oranda hisse almasýna imkân tanýyan düzenleme ile Ajansýn þirket statüsünü kaybedeceði,
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— Ýhale üzerinde kalan isteklinin teklifinin sýnýr deðerin altýnda olmasý hâlinde, bu istekliden
alýnacak kesin teminat oranýna iliþkin düzenlemeye açýklýk getirilmesi gerektiði, Kurumun söz konusu
oraný “yüzde 15’e kadar” belirleme yetkisinin oldukça geniþ bir yetki olduðu ve söz konusu oranýn
belirli bir aralýkla sýnýrlandýrýlmasý gerektiði, bununla birlikte yerli malý ile araþtýrma ve geliþtirmeyi
teþvik eden düzenlemelerin olumlu karþýlandýðý, ancak ortak ihale düzenlemesinin tekelleþmeye yol
açabileceði, bu nedenle düzenlemenin detaylý bir þekilde ele alýnmasý gerektiði, ayrýca itirazen þikayet
baþvuru bedellerinin artýrýlmasýnýn itiraz hakkýnýn önünde bir engel teþkil ettiði,

— Diðer kamu kurum ve kuruluþlarýnda çalýþan personelin de belli þartlarý taþýmasý þartýyla
Kamu Ýhale Kurumuna geçici olarak görevlendirilebilmesine, Kurum tarafýndan yapýlacak sýnavda
baþarýlý olmalarý hâlinde kamu ihale uzmaný kadrosuna atanabilmelerine imkan veren düzenlemenin
kariyer mesleklerin alým süreçlerinde farklýlýklar oluþmasýna neden olduðu,

— Sosyal güvencesi olan ve olmayan gaziler için farklý maaþ miktarlarý belirlendiði ve bu
durumun gaziler arasýnda bir eþitsizliðe neden olduðu, ayrýca ortez ve protez ödemelerinin saðlýk
uygulama tebliðleri ile kýsýtlandýðý, vatan hizmeti esnasýnda yaralanmýþ olan gazilerimize yapýlacak
ödemelerde kýsýtlamaya gidilmesinin doðru olmadýðý,

— Yurt dýþýndan ülkemize gelerek tedavi olan yabancý uyruklu hastalarýn tedavi masraflarýnýn
karþýlanmasýna dair düzenlemeye yönelik olarak insani yardým amaçlý her türlü masrafýn
karþýlanmasýnýn uygun olduðu ancak düzenlemeye açýklýk getirilmesi gerektiði, 

— Ýnternet suçlarýna iliþkin yapýlan düzenlemelerde Telekomünikasyon Ýletiþim Baþkaný ve iliþkili
olduðu Bakana mahkeme kararý olmaksýzýn eriþimin engellenmesine yönelik verilen yetkinin internet
eriþimine sansür anlamýna geldiði, ayrýca kiþisel verilerin saklanmasýna yönelik düzenlemenin de
kamuoyunda endiþe oluþturduðu, sürekli deðiþen teknolojik geliþmeler karþýsýnda yapýlan
düzenlemelerin çok iþlevsiz kalacaðý, yapýsal ve teknolojik geliþmelere paralel düzenlemeler yapýlmasý
gerektiði, özel hayatýn gizliliðini ihlal eden kiþiler hakkýnda uygulanacak müeyyidelerin de söz konusu
düzenlemelerde yer almasý gerektiði, biliþim alanýnda faaliyet gösterecek münhasýr bir Bakanlýða
ihtiyaç duyulduðu, ayrýca biliþim hukukunun geliþtirilmesine yönelik çalýþmalar yapýlmasý gerektiði,
tüm bu düzenlemelerden önce Genel Kurul gündeminde bulunan Sanal Ortamda Ýþlenen Suçlar
Sözleþmesinin Onaylanmasýnýn Uygun Bulunduðuna Dair Kanun Tasarýsýnýn yasalaþmasý gerektiði,

—NATO’nun güvenlik konseptinin iki unsurundan biri olan siber güvenlik hususunda ülkemizin
geliþmelerin gerisinde kaldýðý, siber saldýrýlar hususunda güvenliðin saðlamasýna yönelik çalýþmalarýn
hýzlandýrýlmasý gerektiði, 

— Türkiye Diyanet Vakfýna ait hastanelerin, taþýnýr ve taþýnmazlarý ile personelinin Türkiye
Kamu Hastanelerine devrinin emsal teþkil edebileceði, birçok vakfa ait iþletmelerin devir taleplerinin
önünü açabileceði, memuriyete atanmada Kamu Personel Seçme Sýnavýnýn ön þart olduðu bir
durumda söz konusu hastanelerde çalýþan kiþilerin sýnavsýz bir þekilde memur kadrolarýna atanmasýnýn
adaletsiz olacaðý, ayrýca devir iþlemi esnasýnda Vakýflar Genel Müdürlüðünden izin alýnmasý gerektiði,

— Otoyollarýn iþletme hakkýnýn Özelleþtirme Ýdaresince kurulacak þirket/þirketlere devrinin
yapýlmasýna iliþkin düzenlemenin uzun vadede otoyollarýn özelleþtirilmesi sonucunu doðuracaðý, söz
konusu devir ile vazgeçilen gelir miktarýna iliþkin projeksiyon çalýþmasý yapýlmadan böyle bir
düzenlemenin getirilmesinin uygun olmadýðý, 

ifade edilmiþtir.
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4.2. Hükümet Adýna Yapýlan Açýklamalar

Hükümet adýna yapýlan açýklamalarda ise;

— Korumalý iþyerlerine verilen teþviklerin Ýþsizlik Sigortasý Fonundan karþýlanmasýnýn iþsizliðin
önlenmesi amacýna uygun olarak düzenlemenin yapýldýðý, engelli iþsizlerin istihdamýný teþvik eden
korumalý iþyerlerine verilen teþviklerin bu kapsamda deðerlendirilmesi gerektiði, diðer taraftan söz
konusu iþyerlerine verilecek teþvikler açýsýndan Türkiye Ýþ Kurumu ile Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlýðýnýn projeleri detaylý bir þekilde inceleyerek 5 yýl boyunca izlemeye tabi tutacaðý, Tasarý ile
kurulmasý öngörülen Sosyal Politika Merkezinin daha detaylý çalýþýlmasý gerekliliði dikkate alýnarak
tekrar deðerlendirileceði, doðum izinlerine yönelik düzenlemelerin hazýrlanmakta olan Nüfus
Politikalarý Paketinde bütüncül bir yaklaþýmla ele alýnacaðý, 

— Haklarýnda korunma, bakým veya barýnma tedbiri kararý olan çocuklarýn mülkiyet ve miras
dýþýndaki velayet hakkýndan kaynaklanan yetkilerinin ilgili sosyal hizmet kuruluþu tarafýndan
kullanýlacaðýna yönelik hükmün özellikle acil müdahale gerektiren saðlýk durumlarý esnasýnda aileye
ulaþýlamamasýnýn yarattýðý sorunlar nedeniyle ihtiyaç duyulan bir düzenleme olduðu, bu nedenle daha
detaylý çalýþýlmasý suretiyle yeniden düzenlendiði, 

— Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý bünyesinde oluþturulmasý öngörülen döner sermaye
iþletmesine iliþkin düzenlemenin Anayasa Mahkemesinin iptal kararý nedeniyle yapýlmasý zorunlu bir
düzenleme olduðu, 

— Anadolu Ajansýnýn þirket vasfýnýn kaybolmasý durumunun mevcut mevzuatta tanýnan %10’luk
hisse devri ile de gerçekleþtirilebileceði, mevcut hisselerden bir kýsmýnýn sahiplerinin tespit
edilmemesi nedeniyle böyle bir duruma baþvurulduðu, her türlü ilana raðmen tespit edilemeyen
ortaklarda bulunan bu paylarýnýn hisseye alýnmasýnýn söz konusu olduðu ve devredilecek hisselerin
intifa hakkýnýn da Hazine Müsteþarlýðýnda bulunacaðý, mevcut durumda Ajansýn kamuya ait
hisselerinin %50’nin altýnda olmasý nedeniyle Sayýþtay denetimine tabi olmamasý nedeniyle
denetlenmesine yönelik bir talebin gerçekleþtirilemeyeceði,

— Otoyollarýn iþletme hakkýnýn devrinin yapýlmasýna iliþkin düzenlemede, halihazýrda iþletme
hakký devrinin mümkün olduðu, getirilen düzenleme ile 4046 sayýlý Özelleþtirme Kanununda
belirtilen diðer yöntemlerin de kullanýlabilmesine imkan tanýndýðý, devir yapýlan þirketin elde edeceði
gelirlerin yüzde 25’inin bakým ve onarým için Karayollarý Genel Müdürlüðüne aktarýlacaðý, 

— Uzmanlýk gerektiren ihale süreçlerinde küçük birimlerin yaþadýklarý sorunlar da göz önüne
alýnarak ortak ihale düzenlemesinin yapýldýðý, ayrýca söz konusu hüküm ile maliyetlerin
düþürülmesinin amaçlandýðý, 

— Ýhale süreçlerine itirazen þikayet baþvurularýnýn kötü niyetli kullanýlmaya baþlandýðýnýn tespit
edilmesi nedeniyle söz konusu baþvuru sisteminin amacýna yönelik olarak iþlemesini saðlamak
amacýyla þikayet baþvuru ücretlerinin artýrýldýðý,

— Ýnternet suçlarýna iliþkin yapýlan düzenlemelerde yer alan kiþisel verilerin saklanmasý
hükmünün Avrupa Birliði mevzuatý gereðince yapýlan bir düzenleme olduðu, tüm bilgilerin
saklanmayacaðý ve yargý mercilerince talep edilmesi halinde temin edilmesine yönelik olarak sadece
belli baþlý bilgilerin 2 yýl süre ile saklanacaðý,
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— Yurt dýþýndan ülkemize gelerek tedavi olan yabancý uyruklu hastalarýn masraflarýnýn
karþýlanmasý uygulamasýnda kendi ülkelerinde tedavi olamama ön þartýnýn bulunduðu ve ancak saðlýk
raporlarýnýn incelenmesinin ardýndan ülkemizde tedavisinin karþýlanýp karþýlanmayacaðýna karar
verildiði, halihazýrda her ülke için belli kontenjanlarýn söz konusu olduðu, dolayýsýyla sýnýrsýz bir
yardýmýn söz konusu olmadýðý,  

— Telekomünikasyon Ýletiþim Baþkaný ve iliþkili olduðu Bakana mahkeme kararý olmaksýzýn
eriþimin engellenmesine yönelik verilen yetkinin sadece özel haklarý içerecek þekilde ve Bakana
verilmiþ olan yetkinin kaldýrýlmasý suretiyle yeniden düzenlendiði, söz konusu düzenlemelerin asla
sansür amacýna yönelik olmadýðý, yalnýzca özel hayatýn gizliliði durumlarýnda uzayan yargý süreci
beklenilmeden müdahale edilmesinin saðlandýðý, ayrýca eriþimin engellenmesinin ardýndan 48 saat
için de yargý kararý getirilmesinin zorunlu olduðu, yargýnýn devre dýþý býrakýlmasýnýn asla söz konusu
olmadýðý,

— Özel hayatýn gizliliðini ihlal eden kiþiler hakkýnda uygulanacak müeyyidelerin Türk Ceza
Kanununun 136 ncý maddesinde düzenlendiði, ayrýca Sanal Ortamda Ýþlenen Suçlar Sözleþmesinin
Onaylanmasýnýn Uygun Bulunduðuna Dair Kanun Tasarýsýnýn en kýsa sürede yasalaþtýrýlacaðý, biliþim
alanýna büyük önem verildiði ve bu baðlamda Biliþim Vadisi çalýþmalarýnýn sürdürüldüðü, 

— Siber güvenliðin yazýlýmsal bir husus olduðu, dolayýsýyla yazýlýmý yurt dýþýndan temin etmek
yerine ülkemizin kendi yazýlýmýný üretme kapasitesinin artýrýlmasý çalýþmalarýnýn sürdürüldüðü,
yazýlýmlarýn yerelleþtirilmesi hususuna önem verildiði, özellikle biliþim sistemlerine karþý
gerçekleþtirilen saldýrýlarýn tespit edilmesi amacýyla oluþturulan Balküpü sistemi ile zararlý
yazýlýmlarýn engellendiði, siber güvenlik konularýnda yüksek lisans çalýþmalarý imkaný getirilmesine
yönelik olarak Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðý ile çalýþmalar yapýldýðý, ayrýca Ulusal Siber
Olaylara Müdahale Merkezi kurulmasýna yönelik çalýþmalarýn da devam ettiði, 

— Türkiye Diyanet Vakfýna ait hastanelerinde yaþanan iþletme sorunlarý nedeniyle  Türkiye
Kamu Hastanelerine devrinin öngörüldüðü, ayrýca düzenlemenin sadece doktor ve diþ hekimlerinin
memuriyete atanabilmesi, diðer personelin ise sözleþmeli þekilde istihdam edilmesi þeklinde yeniden
düzenlendiði, 1975 yýlýnda kurulan Vakfýn hastaneleri 1999 yýlýnda kurduðu ve kuruluþ sonrasý
kazanýlan mülkiyetlerin devrinde Vakýflar Genel Müdürlüðünden izin alýnmasýna gerek olmadýðý,

ifade edilmiþtir.

5. KOMÝSYONUN MADDELER HAKKINDA KARARI

Tasarý ve Teklifler üzerindeki görüþmelerin ardýndan Tasarý ve Tekliflerin gerekçesi
Komisyonumuzca da benimsenerek alt komisyon metni esas alýnmak suretiyle maddelerinin
görüþülmesine geçilmiþtir.

Tasarý ve Teklifler aþaðýdaki deðiþiklikler yapýlmak suretiyle kabul edilmiþtir.

Çerçeve Madde 1

Alt komisyon metninin çerçeve 1 inci maddesi; çocuklarýn her türlü ihmal ve istismardan
korunmasýna yönelik olarak basýlmýþ eserlerin çocuklar için muzýr olup olmadýðý hususunda
yetkilendirilmiþ olan Kurulda bulunmasý öngörülen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý temsilcisinin
görevlendirilme hususuna açýklýk kazandýrýlmasý amacýyla “üst kademe yöneticiler arasýndan”
ibaresinin “en az daire baþkaný düzeyinde” þeklinde deðiþtirilmesi suretiyle kabul edilmiþtir.
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Yeni Madde
2004 Sayýlý Ýcra ve Ýflas Kanununa eklenmesi öngörülen ek 2 nci madde ile 2001 yýlýnda

imzalanmýþ olan ve 10/3/2011 tarihinde 6192 sayýlý Kanunla Türkiye’nin taraf olduðu Capetown
Sözleþmesinin 54/2 maddesi çerçevesinde yapýlan zorunlu Deklarasyon doðrultusunda düzenleme
yapýlarak, temerrüde düþülmesi halinde mahkeme kararý aranmaksýzýn yurt dýþýndan alýnan uçaklarýn
zilliyet hakkýnýn, baðýmsýz bir kamu otoritesi sýfatýyla Ýcra Müdürleri tarafýndan devredilmesini
öngören bir düzenleme Tasarýya yeni çerçeve 2 nci madde olarak eklenmiþtir.

Çerçeve Madde 2
Alt komisyon metninin çerçeve 2 nci maddesi; yeni eklenen madde nedeniyle çerçeve 3 üncü

madde olarak aynen kabul edilmiþtir.
Çerçeve Madde 3
Alt komisyon metninin çerçeve 3 üncü maddesi; 12/8/1960 tarihli ve 57 sayýlý Anadolu Ajansýnýn

Mallarý ve Personeli Hakkýnda Kanuna eklenmesi öngörülen ek 1 inci maddede yer alan “doðrudan
veya dolaylý olarak pay sahipliði nedeniyle bunlara tabi hâle gelen baðlý ortaklýklarý ve iþtirakleri”
ibaresinin Ajansa baðlý ortaklýk ve iþtirak bulunmamasý nedeniyle madde metninden çýkarýlmasý
suretiyle çerçeve 4 üncü madde olarak kabul edilmiþtir.

Çerçeve Madde 4 ve 5
Alt komisyon metninin çerçeve 4 üncü ve 5 inci maddeleri; çerçeve 5 inci ve 6 ncý maddeler

olarak aynen kabul edilmiþtir.
Çerçeve Madde 6
Alt komisyon metninin çerçeve 6 ncý maddesi; deðiþtirilmesi öngörülen 193 sayýlý Gelir Vergisi

Kanununun 89 uncu maddesinde yer alan korumalý iþyerlerinde çalýþan engellilerin tanýmýna açýklýk
kazandýrýlmasý amacýyla “iþ gücü piyasasýna kazandýrýlmalarý güç olan zihinsel veya ruhsal”
ibaresinin madde metnine eklenmesi suretiyle çerçeve 7 nci madde olarak kabul edilmiþtir.

Çerçeve Madde 7 ve 8
Alt komisyon metninin çerçeve 7 nci ve 8 inci maddeleri; çerçeve 8 inci ve 9 uncu maddeler

olarak aynen kabul edilmiþtir.
Çerçeve Madde 9
Alt komisyon metninin çerçeve 9 uncu maddesi; 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun 72 nci

maddesinde yapýlacak deðiþiklikle engelli ve engelli yakýný bulunan memurlarýn engellilik
durumundan kaynaklanan yer deðiþtirme taleplerinin karþýlanmasý için ilgili kurumlara verilen
düzenleme yapma yetkisine iliþkin “özellikli ve ayrýk” ibaresinin madde metninden çýkarýlmasý
suretiyle çerçeve 10 uncu madde olarak kabul edilmiþtir.

Çerçeve Madde 10 ve 11
Alt komisyon metninin çerçeve 10 uncu ve 11 inci maddeleri; çerçeve 11 inci ve 12 nci maddeler

olarak aynen kabul edilmiþtir.
Yeni Madde
2813 sayýlý Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumunun Kuruluþuna Ýliþkin Kanunda deðiþiklik

yapýlmasý suretiyle Kuruma 10 adet Baþkanlýk Müþaviri kadrosu ihdas edilmesine yönelik bir hüküm
Tasarýya yeni çerçeve 13 üncü madde olarak eklenmiþtir.
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Çerçeve Madde 12 ila 16

Alt komisyon metninin çerçeve 12 ila 16 ncý maddeleri; sýrasýyla çerçeve 14 ila 18 inci maddeler
olarak aynen kabul edilmiþtir.

Çerçeve Madde 17

Alt komisyon metninin çerçeve 17 nci maddesi; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnca tespit
edilecek kiþilerin özel sosyal hizmet kuruluþlarýnýn yüzde 3’ü oranýnda bir kontenjandan ücretsiz
yararlanabilmesine imkân tanýyan 2828 sayýlý Kanunun 34 üncü maddesinde öngörülen deðiþikliðin,
anne ve babasýný kaybetmiþ, maddi durumu yetersiz çocuklara eðitimde fýrsat eþitliði saðlayan
Darüþþafaka Cemiyetini kapsamayacaðýna açýklýk getirilmesi amacýyla yeniden düzenlenmesi
suretiyle çerçeve 19 uncu madde olarak kabul edilmiþtir.

Çerçeve Madde 18

Alt komisyon metninin çerçeve 18 inci maddesi; 2828 sayýlý Sosyal Hizmetler Kanununa
eklenmesi öngörülen ek 1 inci maddeye, haklarýnda korunma, bakým veya barýnma tedbiri kararý olan
çocuklarýn özel sektörde çalýþtýrýlmasý halinde verilecek teþvikten vergi ve çalýþtýðý personelin
primlerini düzenli olarak yatýrarak yasal yükümlülüklerini yerine getiren iþletmelerin faydalanmasý
yönünde bir fýkranýn  eklenmesi, söz konusu çocuklarýn iþe yerleþtirilme süreçlerine dair yönetmeliðin
çýkarýlmasýnda Maliye Bakanlýðýnýn da görüþünün alýnmasý yönünde bir ibare deðiþikliði yapýlmasý
ve maddenin kanunlarýn yapýlmasýndaki esas ve usullere uygunluðun saðlanmasý amacýyla yeniden
düzenlenmesi suretiyle çerçeve 20 nci madde olarak kabul edilmiþtir.

Çerçeve Madde 19

Alt komisyon metninin çerçeve 19 uncu maddesi; deðiþtirilmesi öngörülen 2828 sayýlý Kanunun
ek 7 nci maddesinde bakýma ihtiyacý olan engellinin evde bakýmýna destek için öngörülen ve 2013
yýlý net asgari ücret tutarýna denk sosyal yardým miktarýnýn 2014 yýlý asgari ücret artýþýna paralel
olarak düzenlenmesi amacýyla metinde yer alan 9.500 gösterge rakamýnýn 10.000 olarak deðiþtirilmesi
suretiyle çerçeve 21 inci madde olarak kabul edilmiþtir.

Çerçeve Madde 20 ila 28

Alt komisyon metninin çerçeve 20 ila 28 inci maddeleri; sýrasýyla çerçeve 22 ila 30 uncu
maddeler olarak aynen kabul edilmiþtir.

Çerçeve Madde 29

Alt komisyon metninin çerçeve 29 uncu maddesi; Karayolu Güvenliði Yüksek Kurulunu
düzenleyen 2918 sayýlý Karayollarý Trafik Kanununun 4 üncü maddesinin, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanýnýn da Kurul da yer almasýný içerecek þekilde yeniden düzenlenmesi; maddede Karayolu
Güvenliði Yüksek Kurulu ve Karayolu Trafik Güvenliði Kurulunun toplanma sýklýklarýnýn
düzenlenmesi dýþýndaki hususlara iliþkin hükümlerin madde metninden çýkarýlmasý suretiyle çerçeve
31 inci madde olarak kabul edilmiþtir.

Çerçeve Madde 30

Alt komisyon metninin çerçeve 30 uncu maddesi; kanunlarýn hazýrlanmasýndaki usul ve esaslara
uygunluðun saðlanmasý amacýyla teselsül ettirilerek çerçeve 112 inci madde olarak aynen kabul
edilmiþtir.
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Çerçeve Madde 31
Alt komisyon metninin çerçeve 31 inci maddesi; kanunlarýn hazýrlanmasýndaki usul ve esaslara

uygunluðun saðlanmasý amacýyla teselsül ettirilerek çerçeve 114 üncü madde olarak aynen kabul
edilmiþtir.

Çerçeve Madde 32
Alt komisyon metninin çerçeve 32 inci maddesi; deðiþtirilmesi öngörülen 3065 sayýlý Katma

Deðer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fýkrasýnýn (g) bendinin külçe altýn, külçe
gümüþ, kýymetli taþlar ve kýymetli madenlerde mevcut Katma Deðer Vergisi uygulamalarýna devam
edilmesi amacýyla madde metninden çýkarýlmasý suretiyle kabul edilmiþtir.

Çerçeve Madde 33
Alt komisyon metninin çerçeve 33 üncü maddesi aynen kabul edilmiþtir.
Çerçeve Madde 34
Alt komisyon metninin çerçeve 34 üncü maddesi; 3294 sayýlý Sosyal Yardýmlaþma ve

Dayanýþmayý Teþvik Kanununa eklenmesi öngörülen ek 3 üncü maddede yer alan vakýflarýn Sosyal
Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakýflarý olduðuna açýklýk getirilmesi; Hazineye ait olup Maliye
Bakanlýðýnca yurt veya pansiyon yapýlmak amacýyla kamu idarelerine tahsisi yapýlacak taþýnmazlarýn,
yalnýzca belediyeler dýþýndaki kamu idarelerine tahsisinin yapýlabileceðine açýklýk getirilmesi
amacýyla yeniden düzenlenmesi suretiyle kabul edilmiþtir.

Çerçeve Madde 35
Alt komisyon metninin çerçeve 35 inci maddesi; 3294 sayýlý Sosyal Yardýmlaþma ve

Dayanýþmayý Teþvik Kanununa eklenmesi öngörülen ek 4 üncü maddede yer alan vakýflarýn Sosyal
Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakýflarý olduðuna açýklýk getirilmesi; vakýf gelirleri veya Fon kaynaklarý
kullanýlarak alýnan ve üzerinde yurt veya pansiyon olarak kullanýlmak üzere inþa edilen ve kullanýma
hazýr hale getirilen her türlü bina, yapý ve tesisler bulunan ve kamu idarelerine tahsisi yapýlacak ve
bedelsiz olarak Hazineye devredilecek olan taþýnmazlarýn, yalnýzca belediyeler dýþýndaki kamu
idarelerine tahsisinin yapýlabileceðine açýklýk getirilmesi amacýyla yeniden düzenlenmesi suretiyle
kabul edilmiþtir. 

Çerçeve Madde 36
Alt komisyon metninin çerçeve 36 ncý maddesi; 3294 sayýlý Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþmayý

Teþvik Kanununa eklenmesi öngörülen geçici 2 nci maddede yer alan vakýflarýn Sosyal Yardýmlaþma
ve Dayanýþma Vakýflarý olduðuna açýklýk getirilmesi; vakýflar tarafýndan, Fon kaynaklarý kullanýlarak
Hazineye ait taþýnmazlarýn üzerinde yurt veya pansiyon olarak kullanýlmak üzere inþa edilmiþ ve
kullanýma hazýr hale getirilmiþ olan ve Maliye Bakanlýðýnca ilgili kamu idarelerine tahsisi yapýlacak
olan her türlü bina, yapý ve tesisin, yalnýzca belediyeler dýþýndaki kamu idarelerine tahsisinin
yapýlabileceðine açýklýk getirilmesi amacýyla yeniden düzenlenmesi suretiyle kabul edilmiþtir. 

Çerçeve Madde 37
Alt komisyon metninin çerçeve 37 nci maddesi aynen kabul edilmiþtir.
Çerçeve Madde 38

Alt komisyon metninin çerçeve 38 inci maddesi; ülkemizde tedavi talebinde bulunan ve bu
talepleri Dýþiþleri Bakanlýðý ile Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan uygun görülen yabancý uyruklu hastalarýn
tedavi ücretlerinin ödenmesine iliþkin hususlarý düzenleyen 3359 sayýlý Saðlýk Hizmetleri Temel
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Kanununa eklenen ek 1 inci maddenin, giderleri karþýlanacak hasta sayýsýnýn 400, refakatçi sayýsýnýn
ise iki kiþi ile sýnýrlandýrýlmasý, yol masraflarýnýn ise gidiþ ve dönüþ olmasý þartýyla karþýlanmasýna
yönelik olarak yeniden düzenlenmesi suretiyle kabul edilmiþtir.

Çerçeve Madde 39

Alt komisyon metninin çerçeve 39 uncu maddesi aynen kabul edilmiþtir.

Çerçeve Madde 40

Alt komisyon metninin çerçeve 40 ýncý maddesi; 3713 sayýlý Terörle Mücadele Kanunu
kapsamýndaki kiþilerin atama usullerinin düzenlendiði ek 1 inci maddesinin yedinci fýkrasýna kiþilerin
öðrenim durumlarý itibarýyla ihraz ettikleri unvanlara sýnavsýz atanma imkâný getiren bir cümle
eklenmesi suretiyle çerçeve 40 ýncý madde olarak kabul edilmiþtir. 

Yeni Madde

Çerçeve 40 ýncý maddede yapýlan deðiþikliðe paralel olarak 3713 sayýlý Terörle Mücadele
Kanununun geçici 13 üncü maddesi kapsamýndaki kiþilerin atama usullerini yeniden düzenleyen bir
hüküm Tasarýya yeni çerçeve 41 inci madde olarak eklenmiþtir. 

Çerçeve Madde 41

Alt komisyon metninin çerçeve 41 inci maddesi; deðiþtirilmesi öngörülen 4447 sayýlý Ýþsizlik
Sigortasý Kanununun 49 uncu  maddesinde yer alan korumalý iþyerlerinde çalýþan engellilerin
tanýmýna açýklýk kazandýrýlmasý amacýyla “iþ gücü piyasasýna kazandýrýlmalarý güç olan zihinsel veya
ruhsal” ibaresinin madde metnine eklenmesi suretiyle çerçeve 42 nci madde olarak kabul edilmiþtir.

Çerçeve Madde 42

Alt komisyon metninin çerçeve 42 nci maddesi; deðiþtirilmesi öngörülen 4457 sayýlý Türk
Akreditasyon Kurumu Kuruluþ ve Görevleri Hakkýnda Kanunun 5 inci maddesi ile düzenlenen
Danýþma Kurulunda yer almasý öngörülen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý temsilci sayýsýnýn
ikiden bire düþürülmesi ve söz konusu kurulda en çok engelliyi temsil eden üst kuruluþtan da bir
temsilcinin yer almasýna yönelik olarak maddenin yeniden düzenlenmesi suretiyle çerçeve 43 üncü
madde olarak kabul edilmiþtir.

Çerçeve Madde 43

Alt komisyon metninin çerçeve 43 üncü maddesi; çerçeve 44 üncü madde olarak aynen kabul
edilmiþtir.

Çerçeve Madde 44

Alt komisyon metninin çerçeve 44 üncü maddesi; deðiþtirilmesi öngörülen 4734 sayýlý Kamu
Ýhale Kanununun istisnalarý düzenleyen 3 üncü maddesine eklenmesi öngörülen istisna kapsamýndaki
hususlarýn; sadece yenilik, yerlileþme ve teknoloji transferini saðlamaya yönelik sanayi katýlýmý/off-set
uygulamalarý içeren mal ve hizmet alýmlarýnýn istisna kapsamýnda kalmasý, diðer hususlarýn madde
metninden çýkarýlmasý suretiyle çerçeve 45 inci madde olarak kabul edilmiþtir.

Çerçeve Madde 45 ve 46

Alt komisyon metninin çerçeve 45 inci ve 46 ncý maddeleri; sýrasýyla çerçeve 46 ncý ve 47 nci
maddeler olarak aynen kabul edilmiþtir.
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Çerçeve Madde 47

Alt komisyon metninin çerçeve 47 nci maddesi; 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 40 ýncý
maddesi kapsamýndaki mevcut uygulamalarýn devam ettirilmesi amacýyla Tasarý metninden
çýkarýlmýþtýr. 

Çerçeve Madde 48

Alt komisyon metninin çerçeve 48 inci maddesi; deðiþtirilmesi öngörülen 4734 sayýlý Kamu
Ýhale Kanununun 48 inci maddesine eklenmesi öngörülen fýkrada yer alan kesin teminat tutarlarýna
iliþkin orana alt sýnýr getiren bir ibarenin madde metnine eklenmesi suretiyle kabul edilmiþtir.

Çerçeve Madde 49

Alt komisyon metninin çerçeve 49 uncu maddesi aynen kabul edilmiþtir.

Çerçeve Madde 50

Alt komisyon metninin çerçeve 50 nci maddesi; deðiþtirilmesi öngörülen 4734 sayýlý Kamu Ýhale
Kanununun 54 üncü maddesine ihalelere iliþkin þikayet ve itirazen þikayet baþvurularýna konu
edilebilecek hususlarla ilgili olarak Kamu Denetçiliði Kurumuna baþvuruda bulunulamayacaðýna
dair hükmün madde metninden çýkarýlmasý suretiyle kabul edilmiþtir.

Çerçeve Madde 51 ve 52

Alt komisyon metninin çerçeve 51 inci ve 52 nci maddeleri; 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun
57 inci ve 58 inci maddeleri kapsamýndaki mevcut uygulamalarýn devam ettirilmesi amacýyla Tasarý
metninden çýkarýlmýþtýr. 

Çerçeve Madde 53

Alt komisyon metninin çerçeve 53 üncü maddesi; çerçeve 51 inci madde olarak aynen kabul
edilmiþtir.

Çerçeve Madde 54 ve 55

Alt komisyon metninin çerçeve 54 üncü ve 55 inci maddeleri; 4734 sayýlý Kamu Ýhale
Kanununun 65 inci ve ek 2 nci maddeleri kapsamýndaki mevcut uygulamalarýn devam ettirilmesi
amacýyla Tasarý metninden çýkarýlmýþtýr. 

Çerçeve Madde 56

Alt komisyon metninin çerçeve 56 ncý maddesi; yeni çerçeve 45 inci maddeye paralel olarak, söz
konusu madde kapsamýnda uygulanacak istisnalara iliþkin usul ve esaslarýn belirlenmesine yönelik
hükmün 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun geçici 4 üncü fýkrasýna eklenmesine iliþkin
düzenlemenin madde metninde kalmasý ve diðer hususlarýn madde metninden çýkarýlmasý suretiyle
çerçeve 52 nci madde olarak kabul edilmiþtir.

Çerçeve Madde 57

Alt komisyon metninin çerçeve 57 nci maddesi; mevcut uygulamalarýn devam ettirilmesi
amacýyla Tasarý metninden çýkarýlmýþtýr. 

Çerçeve Madde 58

Alt komisyon metninin çerçeve 58 inci maddesi; çerçeve 53 üncü madde olarak aynen kabul
edilmiþtir.
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Çerçeve Madde 59
Alt komisyon metninin çerçeve 59 uncu maddesi; mevcut uygulamalarýn devam ettirilmesi

amacýyla Tasarý metninden çýkarýlmýþtýr. 
Çerçeve Madde 60
Alt komisyon metninin çerçeve 60 ýncý maddesi; çerçeve 54 üncü madde olarak aynen kabul

edilmiþtir.
Çerçeve Madde 61
Alt komisyon metninin çerçeve 61 inci maddesi; mevcut uygulamalarýn devam ettirilmesi

amacýyla Tasarý metninden çýkarýlmýþtýr. 
Çerçeve Madde 62
Alt komisyon metninin çerçeve 62 nci maddesi; çerçeve 55 inci madde olarak aynen kabul

edilmiþtir.
Çerçeve Madde 63 ila 66
Alt komisyon metninin çerçeve 63 ila 66 ncý maddeleri; 4735 sayýlý Kamu Ýhale Sözleþmeleri

Kanunundaki mevcut uygulamalarýn devam ettirilmesi amacýyla Tasarý metninden çýkarýlmýþtýr. 
Yeni Madde
Araçlarý bizzat kullanamayacak derece engelli olan ve sürekli olarak tekerlekli sandalye veya

sedye kullanmak durumunda olan engelliler ile yüzde 90’ýn üzerinde engellilik derecesi olan ve
seyahat etmek için araçlarýna tekerlekli sandalye tertibatý kurdurulmuþ olan kiþilere ait madde
kapsamýndaki araçlarýn özel tüketim vergisinden istisna tutulmasýna yönelik 4760 sayýlý Özel
Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinde deðiþiklik öngören bir düzenleme Tasarýya yeni
çerçeve 56 ncý madde olarak eklenmiþtir.

Çerçeve Madde 67
Alt komisyon metninin çerçeve 67 nci maddesi; 4760 sayýlý Özel Tüketim Vergisi Kanununa

ekli (IV) sayýlý listede yer alan mallardan Borsa Ýstanbul Anonim Þirketi Elmas ve Kýymetli Taþ
Piyasasýnda iþlem görecekler için, yüzde 25‘ten az olmak þartýyla farklý oranlar belirleme yetkisi
veren düzenlemenin kaldýrýlmasý amacýyla Tasarý metninden çýkarýlmýþtýr. 

Çerçeve Madde 68
Alt komisyon metninin çerçeve 68 inci maddesi; çerçeve 57 nci madde olarak aynen kabul edilmiþtir.
Çerçeve Madde 69
Alt komisyon metninin çerçeve 69 uncu maddesi; deðiþtirilmesi öngörülen 4857 sayýlý Ýþ

Kanununun 30 uncu maddesi ile düzenlenen ve kanunen çalýþtýrýlmasý zorunlu olan sayýnýn üstünde
engelli çalýþtýrýlmasý durumunda, her bir engelli için prime esas kazanç alt sýnýrý üzerinden hesaplanan
sigorta primine ait iþveren hisselerinin Hazine yerine Ýþsizlik Sigortasý Fonundan karþýlanmasýna
yönelik hükmün madde metninden çýkarýlmasý suretiyle çerçeve 58 inci madde olarak kabul edilmiþtir. 

Çerçeve Madde 70
Alt komisyon metninin çerçeve 70 inci maddesi; 4857 sayýlý Ýþ Kanununa eklenmesi öngörülen

ek 1 inci maddede yer alan korumalý iþyerlerinde çalýþan engellilerin tanýmýna açýklýk kazandýrýlmasý
amacýyla “iþ gücü piyasasýna kazandýrýlmalarý güç olan zihinsel veya ruhsal” ibaresinin madde
metnine eklenmesi suretiyle çerçeve 59 uncu madde olarak kabul edilmiþtir.
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Çerçeve Madde 71 ila 83

Alt komisyon metninin çerçeve 71 ila 83 üncü maddeleri; sýrasýyla çerçeve 60 ila 72 nci maddeler
olarak aynen kabul edilmiþtir.

Çerçeve Madde 84

Alt komisyon metninin çerçeve 84 üncü maddesi; deðiþtirilmesi öngörülen 5378 sayýlý Engelliler
Hakkýnda Kanunun 15 inci maddesinin son fýkrasýnýn, engellilere yönelik film ve benzeri materyal
temini hususunda Kültür ve Turizm Bakanlýðýnın görevine açýklýk kazandýrýlmasý amacýyla yeniden
düzenlenmesi suretiyle çerçeve 73 üncü madde olarak kabul edilmiþtir. 

Çerçeve Madde 85 ila 87

Alt komisyon metninin çerçeve 85 ila 87 nci maddeleri; sýrasýyla çerçeve 74 ila 76 ncý maddeler
olarak aynen kabul edilmiþtir.

Yeni Madde

5502 sayýlý Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 12 nci maddesinde deðiþiklik yapýlmasý
suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumundaki her bir genel müdürlük bünyesinde kurulabilecek daire
baþkanlýðý sayýsýnýn 8’den 11’e çýkarýlmasýna yönelik bir düzenleme Tasarýya yeni çerçeve 77 nci
madde olarak eklenmiþtir.

Yeni Madde

5502 sayýlý Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 20 nci maddesinde deðiþiklik yapýlmasý
suretiyle, Sosyal Güvenlik Kurumu Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý bünyesinde kurulabilecek daire
baþkanlýðý sayýsýnýn 5’ten 6’ya çýkarýlmasýna yönelik bir düzenleme Tasarýya yeni çerçeve 78 inci
madde olarak eklenmiþtir.

Yeni Madde

5502 sayýlý Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 29 uncu maddesinde deðiþiklik yapýlmasý
suretiyle, Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdür Yardýmcýlýðý kadrolarýna yapýlacak atamalarýn
müþterek kararname ile yapýlacaðýna yönelik bir hüküm Tasarýya yeni çerçeve 79 uncu madde olarak
eklenmiþtir.

Yeni Madde

5502 sayýlý Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 30 uncu maddesinde deðiþiklik yapýlmasý
suretiyle, Sosyal Güvenlik Kurumu merkez teþkilatýnda genel müdür yardýmcýsý, daire baþkaný veya
taþra teþkilatýnda il müdürü kadrolarýnda toplam en az üç yýl görev yapmýþ olanlarýn, atama tarihi
itibarýyla fiilen bu kadrolardan birinde bulunmak þartýyla, Sosyal Güvenlik Uzmaný kadrosuna
atanabileceðine yönelik bir hüküm Tasarýya yeni çerçeve 80 inci madde olarak eklenmiþtir.

Çerçeve Madde 88

Alt komisyon metninin çerçeve 88 inci maddesi; deðiþtirilmesi öngörülen 5510 sayýlý Sosyal
Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanununun 63 üncü maddesinde yer alan ve saðlýk ve tedavi
konusunda özel gereksinimleri olan engelli vatandaþlara yönelik hususlarýn belirlenmesi sürecine
Aile ve Sosyal Polititkalar Bakanlýðýnýn dahil edilmesine yönelik düzenlemeye açýklýk kazandýrýlmasý
amacýyla yeniden düzenlenmesi suretiyle çerçeve 81 inci madde olarak kabul edilmiþtir. 
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Çerçeve Madde 89
Alt komisyon metninin çerçeve 89 uncu maddesi; 5520 sayýlý Kurumlar Vergisi Kanununa

eklenmesi öngörülen 5/B maddesinde yer alan ve vergi teþvikine esas teþkil eden deðerleme
raporunun Maliye Bakanlýðý tarafýndan düzenlenmesi; deðerleme raporunun þekil, içerik ve
düzenlenmesine iliþkin usul ve esaslarýn belirlenmesi konusunda Maliye Bakanlýðýna yetki verilmesi
amacýyla yeniden düzenlenmesi suretiyle çerçeve 82 nci madde olarak kabul edilmiþtir. 

Çerçeve Madde 90
Alt komisyon metninin çerçeve 90 ncý maddesi; deðiþtirilmesi öngörülen 5520 sayýlý Kurumlar

Vergisi Kanununun 10 uncu  maddesinde yer alan korumalý iþyerlerinde çalýþan engellilerin tanýmýna
açýklýk kazandýrýlmasý ve yeni çerçeve 7 nci madde ile deðiþtirilmesi öngörülen 193 sayýlý Gelir
Vergisi Kanununun 89 uncu maddesine pararlellik saðlanmasý amacýyla “iþ gücü piyasasýna
kazandýrýlmalarý güç olan zihinsel veya ruhsal” ve “diðer kiþi ve kurumlarca karþýlanan tutar dahil”
ibarelerinin madde metnine eklenmesi suretiyle çerçeve 83 üncü madde olarak kabul edilmiþtir.

Çerçeve Madde 91
Alt komisyon metninin çerçeve 91 inci maddesi; deðiþtirilmesi öngörülen 5580 sayýlý Özel

Öðretim Kurumlarý Kanununun 13 üncü maddesine eklenen cümle ile özel öðretim kurumlarýndan
ücretsiz faydalanýlmasý için ayrýlan kontenjanýn gazi ve malül çocuklarý ile korunma, bakým veya
barýnma kararý verilen çocuklarýn kullanýmýna ayrýlan üçte ikilik oran yerine, tüm kontenjanýn söz
konusu çocuklarýn öncelikli kullanýmýna ayrýlmasý yönünde yeniden düzenlenmesi suretiyle çerçeve
84 üncü madde olarak kabul edilmiþtir.

Çerçeve Madde 92 ila 98
Alt komisyon metninin çerçeve 92 ila 98 inci maddeleri; sýrasýyla çerçeve 85 ila 91 inci maddeler

olarak aynen kabul edilmiþtir.

Çerçeve Madde 99
Alt komisyon metninin çerçeve 99 uncu maddesi; deðiþtirilmesi öngörülen 5651 sayýlý Ýnternet

Ortamýnda Yapýlan Yayýnlarýn Düzenlenmesi ve Bu Yayýnlar Yoluyla Ýþlenen Suçlarla Mücadele
Edilmesi Hakkýnda Kanunun 8 inci maddesine eklenen onbeþinci fýkranýn mahkemelerin
birleþtirilmesine iliþkin olarak Adalet Bakanlýðýnca yürütülmekte olan Kanun deðiþikliði
çalýþmalarýnýn devam etmesi nedeniyle kapsamdan çýkarýlmasý ve dördüncü fýkradan çýkarýlmasý
öngörülen ibarelere iliþkin düzenlemenin ise Telekomünikasyon Ýletiþim Baþkanlýðýnýn mevcut
katalog suçlar kapsamýndaki yetkisinin korunmasý amacýyla madde metninden çýkarýlmasý suretiyle
çerçeve 92 nci madde olarak kabul edilmiþtir.

Çerçeve Madde 100
Alt komisyon metninin çerçeve 100 üncü maddesi; kiþilik haklarýnýn ihlâl edilmesi nedeniyle

mahkemeler tarafýndan verilen eriþimin engellenmesi kararlarýna konu yayýnýn veya ayný mahiyetteki
yayýnlarýn baþka internet adreslerinde de yayýmlanmasý durumunda ilgili kiþi tarafýndan Eriþim
Saðlayýcýlarý Birliðine müracaat edilmesi hâlinde mevcut mahkeme kararýnýn bu adresler için de
uygulanmasýný öngören bir hükmün, deðiþtirilmesi öngörülen 5651 sayýlý Ýnternet Ortamýnda Yapýlan
Yayýnlarýn Düzenlenmesi ve Bu Yayýnlar Yoluyla Ýþlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkýnda
Kanunun 9 uncu maddesine yeni bir fýkra olarak eklenmesi suretiyle çerçeve 93 üncü madde olarak
kabul edilmiþtir.
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Çerçeve Madde 101
Alt komisyon metninin çerçeve 101 inci maddesi; 5651 sayýlý Ýnternet Ortamýnda Yapýlan

Yayýnlarýn Düzenlenmesi ve Bu Yayýnlar Yoluyla Ýþlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkýnda
Kanuna eklenmesi öngörülen 9/A maddesinin sekizinci fýkrasýnda yer alan özel hayatýn gizliliðinin
veya baþkalarýnýn hak ve özgürlüklerinin korunmasý sebeplerine baðlý olarak eriþimin engellenmesi
yetkisinin yalnýzca özel hayatýn gizliliði ile sýnýrlandýrýlmasý, söz konusu fýkranýn Telekomünikasyon
Ýletiþim Baþkaný ve Baþkanlýðýn iliþkili olduðu Bakana verilen bu yetkinin sadece Telekomünikasyon
Ýletiþim Baþkaný tarafýndan kullanýlabilmesi ve söz konusu karara iliþkin sulh ceza mahkemesine
itiraz edilebilmesine imkan getirilmesi amacýyla yeniden düzenlenmesi suretiyle çerçeve 94 üncü
madde olarak kabul edilmiþtir.

Çerçeve Madde 102
Alt komisyon metninin çerçeve 102 nci maddesi; 5651 sayýlý Ýnternet Ortamýnda Yapýlan

Yayýnlarýn Düzenlenmesi ve Bu Yayýnlar Yoluyla Ýþlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkýnda
Kanunun 10 uncu maddesine eklenmesi öngörülen yedinci fýkranýn, görevlerinin ifasý amacýyla
araþtýrma ve geliþtirme merkezlerinin bizzat Telekomünikasyon Ýletiþim Baþkanlýðý tarafýndan
kurulmasýný ve baþka kurum veya kuruluþlara kurdurma yetkisinin kaldýrýlmasýný teminen yeniden
düzenlenmesi suretiyle çerçeve 95 inci madde olarak kabul edilmiþtir.

Çerçeve Madde 103
Alt komisyon metninin çerçeve 103 üncü maddesi; çerçeve 96 ncý madde olarak aynen kabul

edilmiþtir.
Çerçeve Madde 104
Alt komisyon metninin çerçeve 104 üncü maddesi; deðiþtirilmesi öngörülen 5651 sayýlý Ýnternet

Ortamýnda Yapýlan Yayýnlarýn Düzenlenmesi ve Bu Yayýnlar Yoluyla Ýþlenen Suçlarla Mücadele
Edilmesi Hakkýnda Kanunun ek 1 inci maddesine diðer kamu kurum ve kuruluþlarýnda çalýþanlarýn
Telekomünikasyon Ýletiþim Baþkanlýðýnda geçici görevlendirilmesine iliþkin esaslarý belirleyen yeni
bir fýkra eklenmesi suretiyle çerçeve 97 nci madde olarak kabul edilmiþtir.

Yeni Madde
Biliþim þuurunu geliþtirmeye yönelik verilen yeni görevlerin ifasý ile mevcut görevlerin etkin

þekilde yerine getirilmesi amacýyla gerekli olan personel ihtiyacýnýn karþýlanmasýna yönelik olarak
öncelikle Telekomünikasyon Ýletiþim Baþkanlýðý hizmetlerinde kullanýlmak üzere, 5651 sayýlý Ýnternet
Ortamýnda Yapýlan Yayýnlarýn Düzenlenmesi ve Bu Yayýnlar Yoluyla Ýþlenen Suçlarla Mücadele
Edilmesi Hakkýnda Kanununa ekli listeye 45 kadro ilavesi yapýlmasýna yönelik bir hüküm Tasarýya
yeni çerçeve 98 inci madde olarak eklenmiþtir.

Yeni Madde
5651 sayýlý Ýnternet Ortamýnda Yapýlan Yayýnlarýn Düzenlenmesi ve Bu Yayýnlar Yoluyla Ýþlenen

Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkýnda Kanununa eklenmesi öngörülen ek 2 nci madde ile özel bilgi
ve ihtisas gerektiren konularda Telekomünikasyon Ýletiþim Baþkanlýðýnda sözleþmeli personel
çalýþtýrýlmasýna imkan saðlayan bir hüküm Tasarýya  yeni çerçeve 99 uncu madde olarak eklenmiþtir.

Çerçeve Madde 105 
Alt komisyon metninin çerçeve 105 inci maddesi; çerçeve 100 üncü madde olarak aynen kabul

edilmiþtir.
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Çerçeve Madde 106 

Alt komisyon metninin çerçeve 105 inci maddesi; kanunlarýn hazýrlanmasýndaki usul ve esaslara
uygunluðun saðlanmasý amacýyla redaksiyona tabi tutulmasý suretiyle çerçeve 101 inci madde olarak
kabul edilmiþtir.

Çerçeve Madde 107 ila 109

Alt komisyon metninin çerçeve 107 ila 109 uncu maddeleri; sýrasýyla çerçeve 102 ila 104 üncü
maddeler olarak aynen kabul edilmiþtir.

Çerçeve Madde 110

Alt komisyon metninin çerçeve 47 nci maddesi; 5809 sayýlý Elektronik Haberleþme Kanununun
61 inci maddesi kapsamýndaki mevcut uygulamalarýn devam ettirilmesi amacýyla Tasarý metninden
çýkarýlmýþtýr. 

Çerçeve Madde 111 ila 114

Alt komisyon metninin çerçeve 111 ila 114 üncü maddeleri; sýrasýyla çerçeve 105 ila 108 inci
maddeler olarak aynen kabul edilmiþtir.

Yeni Madde

6001 sayýlý Karayollarý Genel Müdürlüðü’nün Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanunun
“Personel, atama usulü ve kadrolar” baþlýklý 10 uncu maddesinde yapýlmasý öngörülen deðiþiklik ile
özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda personel ihtiyacýnýn karþýlanmasý ve Karayollarý Genel
Müdürlüðünün çalýþma yerleri ve þartlarýna uyum saðlayabilecek personel istihdamýnýn saðlanmasý
amacýyla, teknik hizmetler sýnýfýna ait kadrolara Kamu Personel Seçme Sýnavý (B) Grubu puan
sýrasýna göre açýktan atanacak personelin boþ kadro sayýsýnýn üç katýna kadar aday arasýndan Genel
Müdürlükçe sözlü sýnav baþarý sýrasýna göre atama yapýlmasýna imkan tanýyan bir düzenleme Tasarýya
yeni çerçeve 109 uncu madde olarak eklenmiþtir.

Çerçeve Madde 115

Alt komisyon metninin çerçeve 115 inci maddesi; deðiþtirilmesi öngörülen 6001 sayýlý
Karayollarý Genel Müdürlüðü’nün Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanunun 29 uncu maddesi
kapsamýnda kurulacak þirketin yönetim kuruluna atanacak üyelerin belirlenme þeklinin 4046 sayýlý
Özelleþtirme Uygulamalarý Hakkýnda Kanun hükümlerine göre yapýlacaðýna dair yeniden
düzenlenmesi suretiyle çerçeve 110 uncu madde olarak kabul edilmiþtir.

Çerçeve Madde 116

Alt komisyon metninin çerçeve 116 ncý maddesi; 6015 Sayýlý Devlet Desteklerinin Ýzlenmesi ve
Denetlenmesi Hakkýnda Kanuna eklenmesi öngörülen ek 1 inci maddeye, devlet desteklerinin
izlenmesine iliþkin hükümlerin üç ay, bildirim ve denetlemeye iliþkin hükümlerin ise 31/12/2014
tarihine kadar yürürlüðe konulacaðýna, bu tarihin Bakanlar Kurulunca birer yýllýk sürelerle iki defa
ertelenebileceðine ve kamu kurum ve kuruluþlarýnca teþebbüslere mali fayda saðlamak üzere aktarýlan
kaynaklara iliþkin kayýt ve verilerin Hazine Müsteþarlýðý Devlet Destekleri Genel Müdürlüðü
bünyesindeki bilgi sistemine aktarýlarak veri tabaný oluþturulmasýna yönelik hükme uyulmamasýna
dair müeyyidelerin belirlendiði yeni fýkralar eklenmesi suretiyle çerçeve 111 inci madde olarak kabul
edilmiþtir.
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Yeni Madde
5502 sayýlý Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununda deðiþiklik yapýlmasýna iliþkin eklenen yeni

77 nci ve 78 inci maddelere paralel olarak 20 adet kadro ihdas edilerek 190 sayýlý Kanun Hükmünde
Kararname eki (I) sayýlý cetvelin Sosyal Güvenlik Kurumu Bölümüne eklenmesine dair bir hüküm
Tasarýya yeni çerçeve 113 üncü madde olarak eklenmiþtir.

Çerçeve Madde 117 ila 122
Alt komisyon metninin çerçeve 117 ila 122 nci maddeleri; sýrasýyla çerçeve 116 ila 121 inci

maddeler olarak aynen kabul edilmiþtir.
Çerçeve Madde 123
Alt komisyon metninin çerçeve 123 üncü maddesi; kanunlarýn hazýrlanmasýndaki usul ve esaslara

uygunluðun saðlanmasý amacýyla teselsül ettirilerek çerçeve 115 inci madde olarak aynen kabul edilmiþtir.
Yeni Madde
Türkiye Diyanet Vakfýna ait hastanelerin Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna devredilmesini

ve bu devir iþlemine iliþkin esaslarý düzenleyen bir geçici maddenin 663 sayýlý Saðlýk Bakanlýðý ve
Baðlý Kuruluþlarýnýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararnameye eklenmesine
iliþkin bir hüküm Tasarýya yeni çerçeve 122 nci madde olarak eklenmiþtir.

Çerçeve Madde 124
Alt komisyon metninin yürürlükten kaldýrýlan hükümleri düzenleyen çerçeve 124 üncü maddesi;

kanunlarýn hazýrlanmasýndaki usul ve esaslara uygunluðun saðlanmasý Tasarý metnindeki ilgili hükümleri
de içerecek þekilde düzenlenmesi suretiyle çerçeve 123 üncü madde olarak aynen kabul edilmiþtir.

Yeni Geçici Madde
Tasarý metnine eklenmesi öngörülen geçici bir madde ile, kapatýlan Sosyal Hizmetler ve Çocuk

Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüðü taþra teþkilatý tarafýndan 14/6/1997 tarihinde yapýlan personel
alýmý sýnavý sonucunda asil listede yer alan ve sýnavýn iptal edilmesi nedeniyle atama þartlarýný haiz
olduðu halde Devlet memurluðuna atanmayan, Devlet memurluðuna atanýp göreve baþlatýlmayan
kiþilerin yeni ihdas edilen bu maddenin yürürlüðe girdiði tarihten itibaren altý ay içinde Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlýðýna müracaat etmeleri hâlinde ve Devlet memuru olabilmek için aranan genel
þartlarý kaybetmemiþ olmalarý þartýyla, mezkûr Bakanlýðýn taþra teþkilatýnýn durumlarýna uygun
memur kadrolarýna herhangi bir sýnýrlamaya tabi olmaksýzýn açýktan atamalarýnýn yapýlmasýna illiþkin
bir düzenleme Tasarýya yeni geçici 1 inci madde olarak eklenmiþtir.

Madde 125
Alt komisyon metninin yürürlük maddesi olan çerçeve 125 inci maddesi; Tasarýnýn yeni çerçeve

32 nci maddesiyle 3065 sayýlý Kanunun 17 nci maddesinin dördüncü fýkrasýna eklenen (z) bendinin
1/1/2015 tarihinden itibaren yapýlacak teslim ve hizmetlere uygulanmak üzere yayýmý tarihinde
yürürlüðe girmesine yönelik yeni bir bent eklenmesi, 1/1/2014 tarihinden itibaren elde edilen kazanç
ve iratlara uygulanmak üzere düzenlenmiþ olan 5520 sayýlý Kanuna eklenen 5/B maddesindeki
hükmün 1/1/2015 tarihinden itibaren elde edilen kazanç ve iratlara uygulanmak üzere ve 1/1/2015’ten
itibaren yapýlacak vergi kesintilerine uygulanmak üzere yayýmý tarihinde yürürlüðe girmesine yönelik
deðiþtirilmesi, maddede yer alan bentlerin buna göre teselsül ettirilmesi ve komisyon metninde
yapýlan deðiþiklikler doðrultusunda bentlerde yer alan atýflarda deðiþiklik yapmak suretiyle 124 üncü
madde olarak kabul edilmiþtir. 
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Madde 126

Alt komisyon metninin yürütme maddesi olan 126 ncý maddesi; 125 inci madde olarak aynen
kabul edilmiþtir.

Ayrýca, Tasarý metninin tamamý kanunlarýn hazýrlanmasýndaki usul ve esaslara uygunluðun
saðlanmasý amacýyla redaksiyona tabi tutulmuþtur.

6. ÖZEL SÖZCÜLER

Ýçtüzüðün 45 inci maddesi uyarýnca Tasarý ve Tekliflerin Genel Kuruldaki görüþmelerinde
Komisyonumuzu temsil etmek üzere Adana Milletvekili Mehmet Þükrü ERDÝNÇ, Bitlis Milletvekili
Vedat DEMÝRÖZ, Çorum Milletvekili Cahit BAÐCI, Denizli Milletvekili Mehmet YÜKSEL,
Ýstanbul Milletvekili Mehmet MUÞ, Ýzmir Milletvekili Ýlknur DENÝZLÝ, Malatya Milletvekili
Mustafa ÞAHÝN, Manisa Milletvekili Uður AYDEMÝR özel sözcüler olarak seçilmiþtir.

Başkan Başkanvekili Sözcü

Recai Berber Süreyya Sadi Bilgiç Ahmet Öksüzkaya

Manisa Isparta Kayseri

Kâtip Üye Üye

Vedat Demiröz Mehmet Şükrü Erdinç Ekrem Çelebi

Bitlis Adana Ağrı

(Bu raporun özel sözcüsü) (Bu raporun özel sözcüsü)

Üye Üye Üye

İzzet Çetin Bülent Kuşoğlu Sadık Badak

Ankara Ankara Antalya

(Ayrışık oy yazısı ekli) (Muhalefet şerhi)

Üye Üye Üye

Mehmet Günal Hüseyin Şahin Cahit Bağcı

Antalya Bursa Çorum

(Muhalefet şerhi ektedir) (Bu raporun özel sözcüsü)

Üye Üye Üye

Mehmet Yüksel Cengiz Yavilioğlu Salih Koca

Denizli Erzurum Eskişehir

(Bu raporun özel sözcüsü)

Üye Üye Üye

A. Nejat Koçer Feramuz Üstün Adil Zozani

Gaziantep Gümüşhane Hakkari

(Muhalefet şerhi var)
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Üye Üye Üye

Ferit Mevlüt Aslanoğlu Aydın Ağan Ayaydın Mehmet Muş
İstanbul İstanbul İstanbul

(Ayrışık oyum ektedir) (Karşı oyum var) (Bu raporun özel sözcüsü)

Üye Üye Üye

Müslim Sarı Musa Çam İlknur Denizli
İstanbul İzmir İzmir

(Muhalefet şerhi) (Ayrışık oyum ektedir) (Bu raporun özel sözcüsü)

Üye Üye Üye

Rahmi Aşkın Türeli Ahmet Arslan Muzaffer Baştopçu
İzmir Kars Kocaeli

(Ayrışık oyum ektedir)

Üye Üye Üye

Mustafa Baloğlu Mustafa Kalaycı Mustafa Şahin
Konya Konya Malatya

(Muhalefet şerhim eklidir) (Bu raporun özel sözcüsü)

Üye Üye Üye

Erkan Akçay Uğur Aydemir Sümer Oral
Manisa Manisa Manisa

(Muhalefet şerhi ektedir) (Bu raporun özel sözcüsü) (Muhalefet şerhim var)

Üye Üye Üye

Vahap Seçer Ali Boğa Abdulkerim Gök
Mersin Muğla Şanlıurfa

(Muhalefet şerhim var)

Üye Üye Üye

Hasip Kaplan Ertuğrul Soysal Önder Matlı
Şırnak Yozgat Bursa

(Muhalefet şerhim eklidir)
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KARŞI OY YAZISI

Usul Yönünden

Yasaların gerek komisyonlarda ve gerekse Genel Kurulda görüşülmesi sırasındaki bazı usul

sorunları aslında esası da etkileyebilecek niteliktedir. Bunlar, tasarı ve tekliflerin daha dikkatli bir

şekilde incelenmesini sağlayacak usul kurallarıdır. Özellikle komisyonda görüşme aşaması ve bu

aşamada tanık olunan eksiklik ve olumsuzluklar, nitelik açısından iyi bir yasanın ortaya çıkmasını

engellemektedir. 

Yasaların görüşülmesinde Komisyon çalışmasına ihtiyaç duyulmasının temel nedeni, inceleme

aşamasına yeterince zaman ayrılması, meclisin iş yükünün hafifletilmesi, Genel Kurula gidecek tasarı

ve tekliflerin daha teknik düzeyde incelenmesi ve yasa yapım tekniğine uygun hale getirilmesidir. 

AKP döneminde yasa yapımı, hükümet politikalarının uygulama aracı olarak kullanılmaktadır.

Genellik, soyutluk ve nesnellik yasanın nitelikleridir. Öngörülebilirlik, ulaşılabilirlik ve etkililik de

yasanın uygulama aşamasında taşıması gereken niteliklerdir. AKP döneminde yasaların taşıması

gereken nitelikler göz ardı edilmekte, kamu yararı güden yasalar yerine, kişisel ve siyasi amaç taşıyan

yasalar komisyonlardan ve meclisten AKP çoğunluğunca geçirilmekte, içerik olarak da demokratik

ve özgürlükçü olmak yerine, yasaklayıcı ve baskılayıcı karakter ön plana çıkmaktadır.

Bu tasarı da yukarıda değinilen yasalarda olması gereken kurallar ve yasa yapılırken uyulması

gereken esaslardan uzak bir biçimde çoğunlukçu bir anlayışla ve dayatmalarla AKP çoğunluğunca

komisyondan geçirilmiştir. 

Tasarı her şeyden önce özensiz bir biçimde komisyona gelmiş, daha önce yasalaştığının farkında

olmadan bazı düzenlemeler bu tasarıda da getirilmiş, alt komisyon çalışmaları sırasında fark edilerek

tek önergeyle 26 madde tasarıdan geri çekilmiştir. (12/07/2013 tarih ve 6495 sayılı Kanunla yapılan

düzenlemeler)

Tasarıya alt komisyonda iktidar partisi milletvekilleri tek imzayla 60 dan fazla önerge vermiştir.

Önergelerle pek çok yeni madde ihdası yapılmıştır. 

Tasarının içerdiği konular ve uzmanlık alanları itibarıyla diğer komisyonlarda görüşülmesi

gereken maddeler, ilgili komisyonlarda görüşülmeden Plan ve Bütçe Komisyonuna getirilerek İç

Tüzük ihlal edilmiştir. 

Yine AKP nin kendi döneminde hazırladığı “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında

Yönetmelik” hükümlerine göre (Md.10), Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde bulunması

zorunlu olan düzenleyici etki analizi hazırlanmamıştır. Tasarının mali yüküne ilişkin de hiçbir

hesaplama yapılmamış, yaptırılmamıştır. 
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Yine aynı Yönetmeliğin 17. Maddesi 1. Fıkrasında belirtilen “konu itibarıyla aralarında bağlantı
bulunması sebebiyle birden fazla mevzuatta düzenleme yapılmasını gerektiren haller dışında, bir
çerçeve taslak ile birden fazla düzenlemenin hükümlerinde değişiklik yapılamaz. Yapılacak
değişiklikler her düzenleme için ayrı ayrı çerçeve taslaklar ile yapılır.”  denilmesine rağmen, birbiriyle
ilgisiz 36 Kanun ve 6 Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılmıştır. Tasarıda konu itibarıyla
hiçbir ilgisi bulunmayan pek çok mevzuatta değişiklik yapılmış,  dahası ne tasarıda ne de verilen
tekliflerin hiçbirinde olmamasına rağmen, Diyanet Vakfı’nın işletmekte olduğu hastanelerin Sağlık
Bakanlığına ücreti mukabil devri  ile burada çalışanların hiçbir hakları olmamasına rağmen devlet
memurluğuna geçirilmeleri bir önerge ile tasarıya eklenebilmiştir.

Oysa Yönetmeliğin 17. Maddesinin ilk fıkrasından anlaşılması gereken, bir tasarı ile zorunlu
olmadıkça birden fazla kanun hükümleri değiştirilemez. Her kanunda öngörülen değişiklikler kendi
kanunları içinde yapılmalıdır. Zorunlu hallerde istisnai olarak kullanılması gereken bu uygulama
AKP’nin yasa yapma tekniği haline gelmiştir. 

AKP nin, TBMM açıkken Kanun Hükmünde Kararnameler çıkartarak TBMM’yi
etkisizleştirmesi, torba kanunlar düzenleyip, torba kanunlara bile “temel kanun” yaparak görüşmeler
sırasında ilgisiz madde ve konulardan bölümler oluşturması Hukuk Devletini ve demokrasiyi
zedelemekte, TBMM yi itibarsızlaştırmaktadır. AKP nin Torba Kanunlardan amaçladığı, yasama
organını yürütmenin tahakkümüne almaktır. TBMM Başkanının da buna seyirci kalıyor olması, tasarı
ve tekliflerin ilgili komisyonlarında görüştürmemesi de kabul edilemez bir uygulamadır.

“Torba Kanun” olarak komisyondan geçen bu tasarı, kanunlar için aranan öngörülebilirlik,
ulaşılabilirlik ve anlaşılabilirlik özelliklerinden tamamen yoksundur. AKP döneminde giderek
yaygınlaşan “Torba Kanun”la yasa yapma anlayışı, hukukçular tarafından da “özel yasama yöntemi”
olarak değerlendirilmektedir.

Torba yasa düzenlemelerinde teknik açıdan ortaya çıkan en önemli sakınca, birbiriyle uzaktan
yakından ilgisi olmayan, farklı konuları düzenleyen pek çok hükmün tek bir tasarı (torba) içinde
oylanmak zorunda bırakılması, komisyonlarda çoğunlukçuluk anlayışıyla pek çok maddenin eklenip
çıkarılabilmesidir. Bu yetmiyormuş gibi de “temel Kanun” olarak TBMM de görüştürülmesidir. 

Torba Tasarıda her ne kadar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı öne çıkarılarak, konu ile ilgisiz
pek çok düzenleme yapılmışsa da, ülke ve halk yararına gördüğümüz düzenlemelere CHP grubu
olarak pozitif katkı verdik. Katılmadığımız bazı düzenlemelere ilişkin gerekçelerimiz ise maddeler
halinde şöyledir:

Madde 4- Anadolu Ajansı ile ilgili düzenlemeler 

Madde ile Anadolu Ajansı kamudan koparılıyor. Neredeyse bütün kanunlardan muaf hale
getiriliyor. Özellikle de Sayıştay denetiminden ve Kamu İhale Kanunundan muaf hale getiriliyor.

57 sayılı Kanunun birinci maddesi Anadolu Ajansının mallarının devlet malı, yani kamu malı
olduğunu hükme bağlamıştır. Malları kamu malı sayılan, personeli kamu personeli olan, kamu
kaynağı kullanan ve Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden aktarılan kaynakla
faaliyetini sürdürebilen bir kurumu, özel hukuk tüzel kişisi olarak göstererek, her türlü yolsuzluğun
ve rüşvetin ortaya döküldüğü bir dönemde, denetim ve ihale mevzuatı kapsamı dışına çıkarılıyor
olması kabul edilemez. 
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Bilindiği gibi, Anadolu Ajansı 6 Nisan 1920 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk tarafından
yayımlanan bir genelge ile kurulmuş, kuruluşla ilgili ilk yasal düzenleme ise 7 Haziran 1920’de
çıkarılan “Matbuat ve İstihbarat, Neşriyat Müdüriyeti Umumiyesi Teşkiline Dair Kanun” ile
yapılmıştır. 1925’de kuruluşun özerkliğe kavuşmasını sağlamak için yapısal değişiklik yapılmış,
20.000 TL sermayeli ve 44 ortaklı Anonim Şirket statüsüne kavuşturulmuştur. Her biri 10 lira olan
2000 hissenin yarısı çalışan personele dağıtılmış, yarısı da dönemin Dışişleri Bakanı’na verilmiştir.
Zaman içerisinde gerçekleşen hisse devirleri ile Ajansın kuruluş hisselerinin 995’i Hazine
Müsteşarlığı’na geçmiş, 1045 adet hisse  ise diğer şahıslarda kalmıştır.

Ajans’ın bugünkü statüsünü düzenleyen Ana Sözleşmesi 8 Ağustos 1986 tarihinde yapılan
Olağanüstü Genel Kurul’da kabul edilerek, 11 Eylül 1986 tarih ve 1564 sayılı Ticaret Sicili
Gazetesinde yayınlanmıştır. Türk Lirasından altı sıfır atılması nedeniyle sermayesi 2 kuruşa düşmüş,
bunun üzerine 2005 yılı Olağanüstü Genel Kurulunda alınan kararla, şirket karından 19.999,98 TL’lik
miktar şirket sermayesine eklenerek, şirket sermayesi 20.000 TL olmuştur.

Anadolu Ajansının sermayesi 2012 yılı başında %47,75 Hazineye ait, %41,25 çok uzun yıllardır
sahipleri bilinmeyen gerçek kişilere ait, %11 hissesi  de sahipleri bilinen gerçek kişilere ait iken,
20 Nisan 2012 tarihinde yapılan Genel Kurulda Anadolu Ajansı A.Ş. nin 20.000 TL olan
sermayesinin 50.000 TL ye çıkarılmasına, 26 Temmuz 2012 tarihli Yönetim Kurulu’nda da
kullanılmayan rüçhan haklarının tamamının 3 üncü bir kişi tarafından kullanılmasına karar verilmesi
üzerine, Ajans Genel Müdürünün kullanılmayan rüçhan haklarını kullanarak şirketin toplam
hisselerinin %25,65’ini nominal değerleri üzerinden 12.825 TL karşılığında satın alarak şirket pay
defterine adını yazdırdığı, daha sonra verdiği bir dilekçe ile sahibi olduğu hisseler üzerinde Hazine
Müsteşarlığı lehine intifa hakkı tesis ettirdiği bilinmektedir. 

2012 yılındaki bu sermaye artırımı işleminde şirket Yönetim Kurulu’nun, kullanılmayan rüçhan
haklarının 3. bir kişiye hisselerin rayiç değeri yerine, nominal değeri ile kullandırılmasının Ajansı,
en büyük hissedar olarak hazineyi, şirket ortaklarını zarara uğrattığı açıktır. Kaldı ki, sahipleri
bilinmeyen gerçek kişiler için gaiplik işlemi de yapılmadığı aşikardır.

Bu durum tam açıklığa kavuşmadan ve denetimden geçmeden Anadolu Ajansının denetim dışına
çıkartılmak istenmesi pek çok kuşkuyu beraberinde getirmektedir. O nedenle bu düzenleme mevcut
haliyle Anayasa’ya da aykırıdır.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile ilgili düzenlemeler

Madde 19, 25, 26- Madde ile Bakanlık, döner sermaye işletmeleri kurmak amacıyla kendi
kaynaklarından 5 milyon Türk Lirası sermaye tahsis etmektedir. Bu uygulama kamu mali yönetimi
reformuna ve bütçe disiplinine uygun düşmemektedir.

Madde 34, 35, 36- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu kaynaklarının amacı dışında
kullanılması, tüm diğer fonların da amacı dışında kullanılabileceği gibi bir algının topluma olumsuz
yönde yerleşmesine neden olacak ve gerekli fonların kurulması da toplumsal dirençle karşılanır hale
gelecektir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının yurt ve pansiyon yapabilmesi, fonun
amacı ve görevleri ile bağdaşmamaktadır.
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Madde 42, 59- Maddelerdeki düzenlemelerle korumalı işyerlerinde çalışan ve iş gücü piyasasına
kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal engellilerin işsizlik sigortası işveren payının Fon’dan
karşılanmasını düzenlemektedir. Hatta 59. madde ile çalıştırılan zihinsel ve ruhsal engellilerin
işverenlerce ödenmiş bulunan işsizlik sigortası işveren payının fondan işverenlere iadesini
düzenlemektedir.

Zihinsel ve ruhsal engellilerin çalıştırılmasına ilişkin düzenleme olumlu gibi gözükse de ,
finansmanının emekçilerin fonuna yıkılması doğru değildir. Bu düzenleme 4447 sayılı İşsizlik
Sigortası Fonu’nun kuruluş amaç ve kapsamını düzenleyen maddelerine de aykırıdır. 

Elbette engelliler topluma kazandırılmalı, olabildiğince meslek sahibi olabilmeli, buna ilişkin
teşvik ve lehte uygulama ve düzenlemeler yapılmalıdır. Ancak, Anayasamızın ikinci maddesi
devletimizi “… demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir” diye tanımlıyor. Anayasa
Mahkemesi de bir kararında; “sosyal hukuk devleti, güçsüzleri güçlüler karşısında koruyarak gerçek
eşitliği yani sosyal adaleti ve toplumsal dengeyi sağlamakla yükümlü devlet demektir. Çağdaş devlet
anlayışı, sosyal hukuk devletinin, tüm kurumlarıyla Anayasa’nın sözüne ve ruhuna uygun biçimde
kurulmasını gerekli kılar. Hukuk devletinin amaç edindiği kişinin korunması, toplumda sosyal
güvenliğin ve sosyal adaletin sağlanması yoluyla gerçekleştirilebilir.(…) Anayasa’nın Cumhuriyetin
nitelikleri arasında yer verdiği sosyal hukuk devletinin dayanaklarından birini oluşturan sosyal
güvenlik kavramının içerdiği temel esas ve ilkeler uyarınca toplumda yoksul ve muhtaç insanlara
Devletçe yardım edilerek onlara insan onuruna yaraşan asgari yaşam düzeyinin sağlanması, böylece
sosyal adaletin ve sosyal devlet ilkelerinin gerçekleşmesine elverişli ortamın yaratılması gerekir.”
diyerek, bu görevi devlete vermiştir.

Sosyal devlet, toplumda korunup kollanması gereken yurttaşlarının finansmanını emekçilerin
işsiz kalmaları halinde iş edinmeleri ve yeni bir iş buluncaya kadar yaşamlarını sürdürebilmeleri için
yasada belirlenen bir ücreti belli bir süre ile almaları için kurulan fonun amacı dışında kullanılması
kabul edilemez. 

Elbette zihinsel ve ruhsal engelli vatandaşlarımız günlerini verimli halde geçirebilecekleri işlere
erişebilmelidir. Ama bu işin finansmanı bu işle ilgili bakanlık veya hazineden karşılanarak
yapılmalıdır. 

Madde 21, 23- Engelli ve yaşlı bakımı için hizmet alımına ilişkin düzenlemeler

Bakıma ihtiyacı olan engellilerle, 65 yaşını doldurmuş ve muhtaç durumda olan Türk
vatandaşlarına, ücretleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesinden karşılanmak üzere
sağlanacak bakım hizmetlerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın temini
düzenlenmektedir. Bu düzenleme de ihalelerin istenildiği gibi yönlendirilmesine fırsat verebilecek bir
düzenlemedir.

Sosyal koruma ve sosyal yardım hizmetleri, yurttaşların onurunu incitmeden ve usulsüz işlemlere
alet edilmeden verilmeli, toplumsal hayata katılım ve eşitlik temelinde güncel yaşama katılımları
sağlanmalıdır. Bu konularda zaten grubumuzca gereken destek ve katkı verilmiştir.
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Madde 38- Sağlık Hizmetleri Temel Kanunda yapılan düzenleme:

Alt Komisyon çalışmaları sırasında Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa eklenen bir madde ile,
ülkemizde tedavi talebinde bulunan ve talepleri Dışişleri ve Sağlık Bakanlığı tarafından kabul edilen
yabancıların ve refakatçilerinin sınırsız bir biçimde tedavi ve konaklama giderlerinin karşılanması ve
bu amaçla Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu bütçesine ödenek konulması istenmiştir. 

Kendi vatandaşlarımızdan üç milyondan fazla yurttaşımızın gelir tespitinden geçmediği ve sağlık
hizmetlerine erişimlerinin imkansız olduğu, hatta çalışanların ve emeklilerin sağlık hizmetlerinin
pahalı hale gelmesi nedeniyle sağlık haklarını yeterince kullanamadığı bir ortamda,  böyle bir ödenek
ayrılmasının doğru olmayacağı anlatılmış, neticede kısıtlamalı da olsa madde AKP çoğunluğunca
Komisyonda kabul edilmiştir. 

Tekliften asıl amaçlananın farklı olduğu açıktır. 

Madde (45-55) : 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile ilgili maddeler

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görev, yetki ve sorumluluğu ile hiçbir ilgisi olmayan Kamu
İhale Kanunu ile ilgili düzenlemeler de bu Torba Kanun ile ilgili düzenlemelerin içine yerleştirilerek
değiştirilmiştir. 

Kamu ihale Kanununu AKP’nin iktidara gelmesinden bu yana geçen süre içinde 30 kez de
toplam 164 maddesi değiştirilmiş iken, bu düzenleme ile de 11 madde daha değiştirilerek, değiştirilen
madde sayısı 175 e ulaşmıştır. Kamu İhale Kanununun sıklıkla ve hemen hemen her torba kanunda
mutlak değiştirilmesi, kamu ihale mevzuatını güvensiz hale getirmiş, şaibelerin yerleşmesine neden
olmaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının bir yandan Sayıştay denetiminin dışına çıkartılması, Sayıştay’ın
denetim yapamaz hale getirilmiş olması, öte yandan da Kamu İhale Mevzuatı dışına kurumların tek
tek çıkarılıyor olması iktidarın keyfi yönetme anlayışının açık göstergesidir. 

Maddelerle getirilen düzenlemelerde çok sayıda kurum da Kamu İhale Mevzuatı dışına
çıkartılarak, denetim dışı kalmakta, kamu denetçiliğine ve idari yargıya başvuru hakkını engellemeye
yönelik düzenlemeler bulunmaktadır. Yine ihalelere itiraz halinde alınacak teminatlar arttırılarak
itiraz etme hakkı engellenmeye çalışılmaktadır. 

Birden fazla idarenin ortak ihtiyaçlarının karşılanması  gerekçesiyle, mal ve hizmet alımları ile
bakım ve onarım işlerine ilişkin tek bir ihale yapılabilmesinin düzenlemesi de kötüye kullanılabilecek
bir düzenleme olarak gözükmektedir.  

AKP’nin Kamu İhale Kanununda sıklıkla değişiklik yapmasının nedeni olsa olsa tüm ihaleleri
denetim dışına çıkartmaktır.

Madde 31, 39, 60, 61- Tasarıdaki maddeler ile 2918, 3465 ve 4925 sayılı Kanunlarda
değişiklikler yapılmıştır. Ancak, Ulaştırma Bakanlığınca taşımacılık yapan kişilere verilen (K) belgesi
konusunda yapılan adaletsizlikler tüm ısrarlarımıza rağmen giderilmemiştir. 

(K) belgesi verilmesi sırasında bir tek kamyonu olan şoför esnafı ile, 500 kamyonu olan kişi ya
da kurum/şirket aynı bedeli ödemektedir. Ayrıca bir yıl önce aldığı bir kamyonu satmak isteyen bir
şoför esnafının aldığı (K) belgesi geçersiz kılınmakta, aynı kamyonu alan yeni sahibi de yeniden (K)
belgesi almak zorunda bırakılmaktadır.
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Bu uygulama şoför esnafı açısından son derece adaletsiz bir uygulama olması nedeniyle,
tarafımızdan yeniden düzenlenmesi istenmiş ancak AKP çoğunluğunca reddedilmiştir. 

Madde  (85-100) – 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine
ilişkin maddeler  

Alt Komisyonda,  son anda peş peşe verilen önergelerle Tasarıya eklenen bu maddeler, hem alt
komisyonda hem  de Plan ve Bütçe Komisyonunda yeteri kadar tartışılmamıştır. Konunun uzmanı kişi
ve kuruluş temsilcileri dinlenilmemiştir. Konunun Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile hiçbir ilgisi
yoktur. Konu Plan ve Bütçe Komisyonunun uzmanlık alanı dışında teknik bir konudur. Ana
Komisyon olarak kendi komisyonunda tartışılması daha isabetli olurdu.  Bu düzenlemeler çok özel
düzenleme olup, Torba Kanunun yerine kendi kanunu içinde yapılması gereken önemli
düzenlemelerdir. 

Buna rağmen grubumuz, temel hak ve özgürlüklerin korunması kaydıyla, getirilen tekliflere
katkı yapmaya çalışmış, ülkemizdeki tüm yayınlara sansür uygulanamayacağı açıkça belirtilmiş, her
aşamada yargı kararı olmaksızın hiçbir engelleme yapılamayacağı, yapılmaması gerektiği anlatılmaya
çalışılmıştır. 

Bu tasarının sektördeki tüm taraflarla tartışılmadan, uygulayıcıların görüşleri alınmadan
yasalaştırılmaya çalışılması en temel eksikliktir. Bu eksikliklere ve uyarılarımıza rağmen AKP
çoğunluğunca maddeler Torba Kanun içinde yerini almıştır. Pek çok yanlışı ve eksikliği olduğu gibi,
sansür uygulamalarını da yaygınlaştıracağı açıktır.

Madde 110-  6001 sayılı Kanunun 29. Maddesindeki değişiklik

Madde ile otoyolların ve tesislerin değerlendirilmesi yeniden düzenlenmiştir.  Söz konusu olan
kamuya ait 2244 km.otoyolun, köprülerin ve otoyollar üzerindeki tesislerin imtiyaz olmaktan
çıkartılarak özelleştirilmesidir. 

Madde, otoyolların işletme hakkının devredilmesini imtiyaz kapsamından çıkarmakta ve yapılan
sözleşmelerin özel hukuka tabi olacağını belirtmektedir. Bu Anayasaya aykırıdır. Çünkü söz konusu
olan bir kamu hizmetidir ve kamu hizmeti de imtiyaz sözleşmesiyle devredilebilir. 

Sözleşmenin adının değiştirilmesi içeriğini değiştirmez. Bir ev kiraya verildiğinde bu kira
sözleşmesi ile yapılır. Kira sözleşmesinin adını değiştirip “oturma sözleşmesi” denmesi hukuksal
durumu ve sözleşmenin niteliğini değiştirmez. Adına ister “oturma”, ister “geçici oturma”, ister
“misafirlik sözleşmesi” deyin, bu bir “kira sözleşmesi” dir ve bir kira sözleşmesinin hukuksal durumu
ne ise, o kurallara tabidir. Adını değiştirmekle hukuksal durumunu değiştiremezsiniz.

Öte yandan bu hüküm, hükümetin yönetsel yargıya karşı tavrının yeni bir adımıdır. Daha önce
özelleştirmeleri iptal eden yönetsel yargı kararlarının geçersiz kılınması için bir yasa ve bir bakanlar
kurulu kararı çıkaran hükümet, şimdi de otoyolların özelleştirmesini yönetsel yargıdan kaçırmak
istemektedir. Nasıl ki yönetsel yargının iptal kararlarını uygulamamak için çıkarılan yasa Anayasa
Mahkemesi’nce; bakanlar kurulu kararı da Danıştay’ca iptal edilmişse, şimdi de sonuç aynı olacaktır.
Çünkü yasanın bu hükmü Anayasa’ya aykırıdır.

Bu Anayasaya aykırı durumdan daha Anayasaya aykırı olanı şudur:
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Bu teklif ile otoyollar anonim şirket haline getirilip satılacaktır. Mülkiyetin devri mümkün
olmayan otoyolların mülkiyeti devredilecektir.

Bu yasa otoyolların tamamı için bir ya da birden çok anonim şirket kurulmasına olanak sağlıyor.
Örneğin Boğaz Köprüleri Anonim Şirketi ya da Kınalı-Ankara Otoyolu Anonim Şirketi ya da İzmir-
Urla otoyolu Anonim Şirketi ya da Karadeniz Otoyolu Anonim Şirketi ya da Pozantı-Adana-Mersin-
Gaziantep Otoyolu Anonim Şirketi vs.

Bu anonim şirketler kurulacak ve bunların hisse senedi “kamu paylarının satışı tamamlanıncaya”
yani hiç kamu payı kalmayana kadar özelleştirilecek. Bu mülkiyetin devri demektir. Oysa otoyolların
mülkiyeti devredilemez. 

Sorulması gereken soru şudur; 25 yıllığına verdiğiniz karayolunun bakım ve onarımını kim
yapacak? Gelirleri kime giderleri kime ait olacak? Bu maddeye göre gelirleri şirkete, giderleri
Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait olacaktır.

Bu yasayla birlikte Özelleştirme İdaresi bir şirket kuracak, 5 üye, Ulaştırma Bakanı iki üye
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından bildirilen adaylar arasından “Genel Kurul”  tarafından
atanacak. 

Halkın vergilerinden ayrılacak payla otoyolların bakım ve onarımı yapılacak, ama geliri devlete
gelmeyecek. Çünkü bu madde kapsamında Genel Müdürlük tarafından yerine getirilmesi gereken
yükümlülükler için bütçesine yeterli ödenek konulacak. Tamir bakım, onarım işlerini devlet yapmaya
devam edecek.

Bugüne kadar Genel Bütçeye giden köprü ve otoyol gelirleri bundan sonra genel bütçe yerine
kurulacak şirketlere gidecektir. Kamu geliri azalmış olacak, buna karşılık bakım onarım giderleri
nedeniyle bütçeye yük gelecektir. 

En son Koç-UEM-Ülker ortaklığının 25 yıllık işletmesini 5.7 milyar dolara kazandığı köprü ve
otoyolların özelleştirme ihalesini iptal ederken Sayın Başbakan bu fiyatla verirsek vatan haini oluruz
demişti… Bakalım şimdi kime hangi paraya gidecek ve kim vatan haini olacak?

Otoyolların işletme hakkının imtiyaz sözleşmesiyle devri idarenin de elini güçlendiren bir
uygulamadır. Eğer devir sözleşmesi özel hukuka tabi olursa çıkan uyuşmazlıklar da özel hukuka tabi
olur ve devletin yürütme gücü kullanılamaz hale gelebilir.

Karşı taraf sözleşmenin bir hükmünü çiğnediğinde çiğnediği her hüküm için ayrı ayrı adli
yargıya gitmek yıllarca uğraşmak zorunda kalınır. İmtiyaz sözleşmesi yürütmeye “kamu gücünü”
kullanma hakkı verir, imtiyaz sözleşmesini tümüyle iptal hakkı verir. Bundan vazgeçmek hâkim ve
üstün olduğunuz bir durumu bile bile terk etmek demektir ki, yalnız bir tüccar gözüyle bakılsa bile
bu yapılmayacak bir şeydir. 

Öte yandan devrin imtiyaz sözleşmesiyle yapılması otoyollardaki kamu hizmetinden
yararlananların hukuksal durumunu da etkiler. Devir imtiyaz sözleşmesi ile yapılırsa ben hizmetten
yararlanan bir yurttaş olarak o sözleşmenin iptalini isteyebilirim. Ama devir özel hukuk sözleşmesi
ile yapılırsa ben yalnızca otoyolu kullanan bir “müşteri” olurum ve yalnızca zararımın giderilmesini
isteyebilirim. Otoyolların devrini kamu hukukundan çıkarmakla otoyolları kullanacak milyonlarca
yurttaşın hakkı da ortadan kaldırılmış olacaktır. 
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Mülkiyetin devrinin yapılamayacağının kabul edilmiş olması zaten otoyolların bir kamu hizmeti
vermesinden kaynaklanmaktadır. Kamu hizmeti olduğu kabul edildiğine göre işletme hakkı da ancak
imtiyaz sözleşmesi ile devredilebilir.

Öte yandan otoyollarda işletme hakkı devir sözleşmesini özel hukuka tabi kılmak bu
sözleşmelerde tahkimin kabul edilebileceği anlamına gelmektedir. Oysa Anayasaya göre tahkim
özellikle de uluslararası tahkim sınırlıdır. Bunun genişletilmesi ilerde telafisi güç sorunlara yol
açabilir. 

“Yol hakkı” vatandaşın en temel haklarındandır. Başkalarına devredilemez. Bunun
özelleştirilmesi kabul edilemez.

Madde 111- 6105 sayılı Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Düzenlenmesi Hakkındaki
düzenleme

Hazine Müsteşarlığınca devlet desteklerinin izlenmesi konusunda getirilen teklifin görüşmeleri
sırasında, devletin yaptığı desteklemelerden hazinenin yeterli bilgiye sahip olmadığı, kurumlar
arasında bir eşgüdümün bulunmadığı görülmüştür. Yapılan desteklerden, destekleri yapan hazinenin
yeterli bilgiye sahip bulunmaması bu konudaki endişeleri arttırıcı niteliktedir. 

Madde 122 ile yapılan düzenleme

Düzenleme ile, Diyanet Vakfı tarafından 1999 yılından buyana işletilmekte olan iki hastanenin
Sağlık Bakanlığına, bu iki hastanedeki 656 çalışanın da kamu personeli statüsüne alınması
düzenlenmiştir. 

Bu düzenleme kanunlara ve Anayasaya aykırı düzenlemedir.

Adının “Diyanet” olması, inancın da kötüye kullanılması anlamını içermektedir. 

Türkiye Diyanet Vakfı, özel hukuk hükümlerine göre kurulmuş 5000 civarındaki vakıftan biridir.
Diğer herhangi bir vakıftan hiçbir farkı yoktur. Tek farkı, Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve
Görevleri Hakkındaki 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 17. Maddesi “Başkanlık
gerektiğinde, kanunla verilen görevler çerçevesinde Türkiye Diyanet Vakfı ile işbirliği yapar.”
hükmünü içermektedir. 

Diyanet Vakfına ait hastanelerin Sağlık Bakanlığınca devralınarak bedelinin ödenmesi ve
personelinin memur statüsüne geçirilmesi doğru değildir. Böyle bir uygulama başladığında
Türkiye’deki bütün Vakıflarda çalışanlarında kamu personeli olma taleplerinin karşılanması devlet
için zorunluluk, çalışanlar için bir hak haline dönüşür.

Devlet memurluğu bir statü mesleğidir. Girişi sınavla, hatta kadro esasına bağlıdır. 

Bugün fakir ailelerin milyonlarca genci devlet memuru statüsüne erişebilmek için aylarca
kurslara gidip para dökmekte, KPSS yi kazansa bile kadro sorunu yüzünden aylarca, hatta yıllarca
atama beklemektedir.

Kadro olmadığı gerekçesiyle sayıları 24 bin civarında olan 4/C li personel meclis içinde bile,
atama beklemektedir. Sorunları çözülmemiştir.

300 bin öğretmen atama beklemektedir. 
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Durum böyle iken Türkiye Diyanet Vakfı çalışanı 656 kişinin bulundukları ilde kamu personeli
statüsüne kavuşturulması, ahlaka, hukuka aykırı bir uygulama olacaktır ve örnek teşkil edecek,
personel politikaları iyice içinden çıkılmaz hale gelecektir.

Diğer yandan, Türkiye Diyanet Vakfı bir özel hukuk tüzel kişisidir. Hastane işletmeciliğini
bırakmak istemesi gayet doğaldır. Bu sektörden çıkabilir. Türkiye’de hastane işletmeciliği yapan tüm
işletmeciler de sektörden çıkmak için hastanelerini, personeli ile birlikte kamuya devretmek isterse
durum ne olacaktır? 

Böyle bir uygulamayı ne insan vicdanı, ne ahlakı kabul edebilir, yasal dayanağı yoktur ve
yasalara ve Anayasa’nın eşitlik ilkesi başta olmak üzere pek çok hükmüne aykırıdır. 

Ferit Mevlüt Aslanoğlu Aydın Ağan Ayaydın       İzzet Çetin

İstanbul İstanbul Ankara

Rahmi Aşkın Türeli Bülent Kuşoğlu Müslim Sarı

İzmir Ankara İstanbul

Musa Çam Vahap Seçer

İzmir Mersin



MUHALEFET ŞERHİ

Bakanlar Kurulunca 6/5/2013 tarihinde kararlaştırılan ve 26/6/2013 tarihinde TBMM'ne
gönderilen "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Tasarısı" 103 maddeden oluşmaktaydı.

Bu tasarının 26 maddesi, 12/7/2013 tarih ve 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna, Genel Kurul görüşmeleri esnasında verilen
önergelerle dahil edilerek daha önce yasalaşmıştır. Tasarının daha önce yasalaşan 26 maddesi verilen
önergeyle tasarıdan çıkarılmıştır.

Hükümet Tasarısında yer alan ve Komisyonda kabul edilen bazı maddeler ile yine Komisyonda
tasarıya eklenen bazı maddeler, daha sonra verilen önergelerle Tasarıdan çıkarılmıştır. Verilen
önergeleri değiştiren hatta önerge gerekçesini değiştiren önerge dahi verilmiştir.

Tasarının içerdiği konular itibarıyla diğer ihtisas komisyonlarında ayrı ayrı görüşülmesi gereken
birçok madde vardır. Başka Komisyonların görev ve uzmanlık alanına giren düzenlemeler, ilgili
Komisyonlarda görüşülmeyerek İç Tüzük hükümleri ihlal edilmiştir.

Tasarı, 43 ayrı kanun ve kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapan 126 maddeden
oluşmaktadır.

"Torba Kanun" olarak nitelenen bu türlü uygulamalar sonucu, kanunlar için aranan öngörülebilir,
anlaşılabilir ve ulaşılabilir olma özellikleri tamamen yok edilmektedir. Hukuki güvenlik ilkesi,
yürürlükte bulunan ve herkes için bağlayıcı olan kuralların açık, ulaşılabilir ve öngörülebilir olmasını
gerekli kılar. Ülkemizde son yıllarda yaygınlaşan bu şekildeki yasa yapım tarzı, hukukun bu genel
ilkesini, dahası hukukun kendisini altüst etmiş bulunmaktadır.

Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesine göre, hazırlanan
düzenlemelerin düzenleyici etki analizinin bulunması zorunlu olmasına karşın, tasarının düzenleyici
etki analizi hazırlanmamıştır.

Yine aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinde; "konu itibarıyla aralarında bağlantı bulunması
sebebiyle birden fazla mevzuatta düzenleme yapılmasını gerektiren haller dışında, bir çerçeve taslak
ile birden fazla düzenlemenin hükümlerinde değişiklik yapılamaz. Yapılacak değişiklikler her
düzenleme için ayrı ayrı çerçeve taslaklar ile yapılır." denilmektedir. Ancak, bu Tasarıda konu
itibarıyla aralarında hiçbir bağlantı bulunmayan, konu ve amaç bütünlüğü olmayan birçok mevzuatta
değişiklik içeren hükümler bulunmaktadır.

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 14 üncü maddesinde
"Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri; kamu gelirlerinin azalmasına veya kamu giderlerinin
artmasına neden olacak ve kamu idarelerini yükümlülük altına sokacak kanun tasarılarının getireceği
malî yükü, orta vadeli program ve malî plan çerçevesinde, en az üç yıllık dönem için hesaplar ve
tasarılara eklerler." hükmü yer almaktadır. Buna karşın, bu Tasarının mali yüküne ilişkin hiçbir
hesaplama yapılmamıştır.

Tasarıda; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, sosyal hizmetler, engelliler, teknoloji merkezi, ar-
ge, yenilik, sınai mülkiyet hakları gibi konularda yapılan düzenlemeler birkaç husus dışında olumlu
bulunmakla birlikte, bazıları aşağıda belirtilen konularda muhalefet edilmektedir.
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Anadolu Ajansı ile ilgili düzenlemeler (Madde 4,114)
Madde 4- Anadolu Ajansının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 379 uncu maddesindeki

yüzde on oran sınırlamasına tabi olmaksızın, kendi paylarını, doğrudan veya dolaylı bir şekilde, ivazlı
veya ivazsız olarak iktisap edebilmesi ya da rehin olarak kabul edebilmesi, iktisap edilen paylar
üzerinde Hazineye intifa hakkı verilmesi ve iktisap edilen payların özelleştirilmesine yönelik
düzenlemeler yapılmaktadır.

Anadolu Ajansı tarafından iktisap edilen veya rehin olarak alınan paylar hakkında Türk Ticaret
Kanununun 384 üncü ve 385 inci maddelerinin uygulanmaması öngörülmektedir.

KİT'lerle ilgili mevzuat, kamu personel rejimi, kamu denetim sistemi, kamu ihale sistemi, kamu
mali yönetimi sistemi, Taşıt Kanunu ve Kamu Konutları Kanununa dair hükümler ile bu kanunların
ek ve değişikliklerine ilişkin hükümlerinin Anadolu Ajansı Anonim Şirketi hakkında
uygulanamaması öngörülmektedir.

Anadolu Ajansı Anonim Şirketi'nin özellikle Sayıştay denetiminden, TBMM denetiminden,
kamu ihale sisteminden ve kamu mali yönetimi sisteminden kaçırılmasının hiçbir gerekçesi olamaz.

Madde 114- Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü bütçesinde yer alan Anadolu
Ajansına ait ödenekler kapsamında Genel Müdürlük tarafından Anadolu Ajansına yapılan ödemelerin,
Hazinenin ve/veya Anadolu Ajansının, Ajanstaki sermayeye iştirak taahhütleri bulunması hâlinde,
öncelikle bu taahhütler için kullanılması öngörülmektedir.

8/6/1984 tarihli ve 231 sayılı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesi ile Anadolu Ajansı ile ilişkiler
düzenlenmektedir.

231 sayılı KHK'nin 24 üncü maddesine göre; Genel Müdürlük her yıl, kendi bütçesinin Anadolu
Ajansı bölümündeki ödeneği aşmamak üzere, Anadolu Ajansı ile en çok 5 yıllık sözleşme yapmağa
ve Başbakan veya görevlendireceği Bakan adına Anadolu Ajansının bütçesini, kadrosunu ve bunların
uygulanmasını denetlemeye yetkilidir. Bu amaçla, Anadolu Ajansı'nda bir denetçi görevlendirilir.
Yapılacak sözleşmede, Anadolu Ajansı yöneticilerinin atanma yolları da belirtilmektedir.

231 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 24 üncü maddesindeki asıl sorun Basın Yayın ve
Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından Anadolu Ajansı yöneticilerinin atanma yollarının
belirlenmesi ve Anadolu Ajansı A.Ş'nin denetlenmesidir. Basın Yayın ve Enformasyon Genel
Müdürlüğü'nün hem idari hem de mali yönden kontrolünde olan Anadolu Ajansı A.Ş habercilik
hizmetlerinde tarafsız ve objektif davranamamaktadır.

Korumalı İşyerleri ile ilgili düzenlemeler ( Madde 7, 42, 59, 83)
Korumalı işyerleri; normal işgücü piyasasına kazandırılmaları güç olan engelliler için mesleki

rehabilitasyon ve istihdam oluşturmak amacıyla açılacak işyerleridir.
Milliyetçi Hareket Partisi olarak Korumalı işyerleri ile ilgili düzenlemenin bir an önce

yapılmasını gerektiğini TBMM Genel Kurulunda, Plan ve Bütçe Komisyonunda defalarca gündeme
getirdik.

5378 sayılı Kanun'un 14. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan Korumalı İşyerleri
Hakkında Yönetmelik; 30 Mayıs 2006 tarih ve 26183 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir. Ancak yönetmelikte devletçe yapılacak teknik yardımın ve mali desteğin kimlere, nasıl ve
hangi miktarda verileceği gibi konularda herhangi bir açıklık bulunmadığı için korumalı işyerleri
engelli istihdamında etkin bir rol oynayamamıştır.
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İşgücü piyasasında yer alamayacak durumda olan engelliler için kamu kurum ve kuruluşları,
yerel yönetimler, özel sektör ve gönüllü kuruluşlar nezdinde korumalı işyerleri açılması doğru bir
uygulamadır. Ancak korumalı işyerleri hakkında salt yasal düzenlemelerin yapılması, korumalı
istihdam politikası ve buna ilişkin alt yapılar oluşturulmadan bir anlam taşımayacaktır.

Tasarıyla korumalı iş yerlerinde çalışan engellilerin işsizlik sigortası işveren payının İşsizlik
Sigortası Fonundan karşılanması öngörülmektedir.

Özel sektör işverenlerince kontenjan kapsamında çalıştırılan engelli sigortalıların, sigorta
primine ait işveren hisselerinin tamamı, kontenjan fazlası engelli çalıştıran, yükümlü olmadıkları
halde engelli çalıştıran işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir engelli için sigorta primine ait
işveren hisselerinin yüzde ellisinin mevcut düzenlemeye göre Hazinece karşılanması hükmü işsizlik
Sigortası Fonundan karşılanması şeklinde değiştirilmektedir.

Korumalı iş yerlerinde çalıştırılan engellilere işverenlerince zamanında ödenmiş olan ücretlerinin
bu Tasarı ile belirlenen kısmının İşsizlik Sigortası Fonundan işverenlere ödenmesi öngörülmektedir.

Engelli çalıştırmaya yönelik teşvik düzenlemeleri çok olumlu olmakla birlikte, bunların İşsizlik
Sigortası Fonundan karşılanması, Fonun amacı ve kapsamı ile bağdaşmamaktadır.

Madde 7- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen
bent ile; 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanuna göre kurulan korumalı iş yerlerinde istihdam edilen
ve iş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal engelli çalışanlar için diğer kişi
ve kurumlarca karşılanan tutar dâhil yapılan ücret ödemelerinin yıllık brüt tutarının %100'ü oranında
gelir vergisinden korumalı iş yeri indirimi yapılmaktadır. Bu indirim her bir engelli çalışan için azami
5 yıl süre ile uygulanacak ve yıllık olarak indirilecek tutar, her bir engelli çalışan için asgari ücretin
yıllık brüt tutarının %150'sini aşamayacaktır. Bakanlar Kuruluna bu bentte yer alan oranı, engellilik
derecelerine göre %150'ye kadar artırma yetkisi verilmektedir.

Korumalı işyeri indiriminin her bir engelli için azami beş yıl uygulanacak olması bazı sorunları
da beraberinde getirecektir. İşyeri sahipleri azami beş yıllık süreyi doldurduğu için indirimden
yararlanamayan engellileri işten çıkararak indirimden yararlanmak için başkalarını işe alacaktır. Bunu
önlemek için korumalı işyerlerinde çalışan engellilere yapılan indirimdeki süre kısıtlaması
kaldırılmalıdır.

Madde 42- Korumalı iş yerlerinde çalışan ve iş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan
zihinsel veya ruhsal engellilerin işsizlik sigortası işveren payının Fondan karşılanmasına yönelik
düzenleme yapılmaktadır.

Engellilere yönelik teşvikler desteklenmekle birlikte işsizlik sigortası işveren payının İşsizlik
Sigortası Fonundan karşılanması İşsizlik Fonunun amacına aykırıdır.

Madde 59- 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına
Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile (4.860) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı
tutarında aylık maaş verilmektedir.

Yapılan düzenleme ile; korumalı iş yerlerinde çalıştırılan engellilere işverenlerince verilecek
aylık maaşlarının 374 lirası İşsizlik Sigortası Fonundan işverene ödenecektir.

5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamındaki illerdeki korumalı iş yerlerinde ve korumalı
işyerlerinde zorunlu sayının üstünde çalıştırılan her engelli için ilaveten yüzde 20 fazla ödeme
yapılacaktır. Bu ödemelerde de İşsizlik Sigortası Fonundan işverene ödenecektir.
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Madde 83- 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanuna göre kurulan korumalı iş yerlerinde
istihdam edilen ve iş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal engelli çalışanlar
için diğer kişi ve kurumlarca karşılanan tutar dâhil yapılan ücret ödemelerinin yıllık brüt tutarının
%100'ü oranında kurumlar vergisinden korumalı iş yeri indirimi yapılmaktadır. Bu indirim her bir
engelli çalışan için azami 5 yıl süre ile uygulanacak ve yıllık olarak indirilecek tutar, her bir engelli
çalışan için asgari ücretin yıllık brüt tutarının %150'sini aşamayacaktır. Bakanlar Kuruluna bu bentte
yer alan oranı, engellilik derecelerine göre %150'ye kadar artırma yetkisi verilmektedir. Korumalı
işyerlerinde çalışan engellilere yapılan indirimdeki süre kısıtlaması kaldırılmalıdır.

Engellilerin eğitimi ile ilgili düzenlemeler ( Madde 11, 73)
Madde 11- Tasarının 11 inci maddesiyle; 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun genel

eşitlik başlıklı 4 üncü maddesine 'engellilik' ibaresi eklenerek engellilerin eğitim hizmetlerinden
yararlanmasının engellenemeyeceği hüküm altına alınmaktadır.

Madde 73- Tasarının 73 üncü maddesi ile 5378 sayılı Kanun 15 inci maddesi değiştirilmektedir.
Mevcut uygulamanın ve tasarının 73 üncü maddesinin de ilk cümlesi "Hiçbir gerekçeyle engellilerin
eğitim alması engellenemez." şeklinde başlamaktadır. Ancak eğitim engellilerin en büyük
sorunlarından biri olmaya devam etmektedir.

2002 yılında yapılan Türkiye Özürlüler Araştırma sonuçlarına göre; ülkemizdeki engelli nüfusun
toplam nüfusa oranı yüzde 12,29'dur. Süreğen hastalığa sahip olanların toplam nüfus içindeki oranı
yüzde 9,7 olup bu engellilerin yüzde 73,4'ü okuma-yazma bilmemekte, yüzde 47'si ilkokul, yüzde
6,3'ü ortaokul, yüzde 7,6'sı lise ve yüzde 4,2'si ise yükseköğretim mezunudur.

Türkiye Özürlüler Araştırması 2002 sonuçlarına göre ortopedik, görme, işitme, dil ve konuşma
ve zihinsel engellilerin toplam nüfus içindeki oranı 2,6 olup bu engellilerin yüzde 63,7'si okuma
yazma bilmemekte, yüzde 41'i ilkokul, yüzde 5,6'sı ortaokul, yüzde 7'si lise ve yüzde 2,4'ü
yükseköğretim mezunudur.

Eylül 2012 itibariyle "Ulusal Engelliler Veri Tabanında kayıtlı, hayatta olan ve adresi bilinen 5-
18 yaş arası eğitim çağı engelli birey sayısı 322 bin 770 kişi iken Milli Eğitim Bakanlığı Strateji
Başkanlığının verilerine göre özel eğitim, örgün eğitim toplam okul sayısı 539'dur. Bu okullarda 50
bin 760 öğrenci eğitim görmekte ve toplam 7 bin 893 öğretmen istihdam edilmektedir. Dolayısıyla
engellilere yönelik özel eğitim ve örgün eğitim veren okulların ve öğretmenlerin sayısı son derece
yetersizdir.

Engellilerin istihdamı ile ilgili düzenlemeler ( Madde 57, 58, 72 )
Madde 57- Tasarının 57 nci maddesinde iş ilişkilerinde engellilik nedeniyle negatif ayrımcılık

yapılamayacağına yönelik düzenleme yapılmaktadır.
Madde 58- Tasarının 58 inci maddesinde kontenjan fazlası engelli çalıştıran, yükümlü

olmadıkları halde engelli çalıştıran işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir engelli için prime esas
kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin yüzde elli yerine
tamamının hazineden karşılanması öngörülmektedir.

Madde 72-Tasarının 72 nci maddesinde kendi işini kurmak isteyen engellilere rehberlik ve
mesleki danışmanlık hizmetlerinin verilmesine yönelik düzenleme yapılmaktadır.

Engellilerin istihdamıyla ilgili bu üç düzenleme olumlu olmakla birlikte engellilerin istihdamı
ile ilgili başta kamu olmak üzere özel sektördeki kontenjanlar boş durdukça ve buna yönelik caydırıcı
bir yaptırım getirilmedikçe hiçbir anlam ifade etmeyecektir.

" Türkiye Özürlüler Araştırması 2002" araştırma sonuçlarına göre engellilerin %77.8'i işgücüne
dâhil değildir.
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Ülkemizde engellilere yönelik istihdam politikaları büyük ölçüde kota tekniğine dayanmaktadır.
Kota tekniği istihdam aşamasına yönelik olmakla beraber istihdam öncesi engellilerin korunması
hep ihmal edilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53 üncü maddesine göre kamuda çalıştırılması gereken
engelli memur oranı yüzde 3'tür.

4857 Sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesine göre; işverenler, elli veya daha fazla işçi
çalıştırdıkları özel sektör iş yerlerinde yüzde üç engelli, kamu işyerlerinde ise yüzde 4 engelli
çalıştırmak zorundadır.

4857 sayılı kanun kapsamında engelli işçilerin istihdamından Türkiye İş Kurumu Genel
Müdürlüğü yetkili ve sorumludur. Ancak Türkiye İş Kurumu piyasaya işgücü sunma görevini
yürütememekte, sadece kendisine gelen talepler kapsamında istihdam görevini sürdürmektedir. 50'den
fazla işçi çalıştıran işyerleri, genel olarak büyük kentlerde ve özellikle sanayi ve hizmetler sektörünün
gelişmiş olduğu belirli yerleşim yerlerindedir. Buna karşılık kırsal bölgelerde ve az gelişmiş yörelerde
50'den fazla işçi çalıştıran işyerleri az olması nedeniyle bu yörelerde yaşayan engelliler kota
sisteminden faydalanamamaktadırlar.

Devlet Personel Başkanlığının Haziran 2013 verilerine göre; Kamuda çalışan memur sayısı 1
milyon 837 bin 348 kişidir. Kamuda çalıştırılması gereken engelli memur kontenjanı 55 bin 334 kişi
iken kamuda çalışan engelli memur sayısı 32 bin 21 kişidir. Açık bulunan engelli memur kontenjanı
23 bin 545 kişidir. TBMM Genel Sekreterliği, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Mit
Müsteşarlığı, Merkez Bankası, Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ile Mahalli İdareler kadro ve
pozisyonları bu sayılara dahil değildir. Bunların eklenmesiyle beraber engelli memur kontenjan açığı
daha da artacaktır.

Adalet Bakanlığında 1545, Diyanet İşleri Başkanlığında 2021, Gümrük ve Ticaret Bakanlığında
407, Milli Eğitim Bakanlığında 15. 045, Sağlık Bakanlığında 117, Türkiye Halk Sağlığı Kurumunda
1310, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunda 660 engelli kontenjanı boştur. İşin daha kötü yanı ise
engelli memurların istihdamından sorumlu olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında 30, engelli
işçilerin istihdamından sorumlu olan ve Devlet Personel Başkanlığının da bağlı bulunduğu Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında 57 engelli memur kontenjanı boştur.

4857 sayılı İş Kanunun 30 uncu maddesine göre kamuda çalıştırılması gereken engelli işçi
kontenjanı 13.525 kişidir. Kamuda çalışan engelli işçi sayısı 12.515 olup kamudaki boş engelli
kontenjanı sayısı 1.010 kişidir. Yine aynı kanuna göre özel sektörde çalıştırılması gereken engelli
işçi kontenjanı sayısı 102.016 kişidir. Özel sektörde çalışan engelli sayısı 91.233 olup özel sektördeki
boş engelli işçi kontenjanı 23.298'dir. Dolayısıyla boş engelli işçi kontenjanı 24.308'dir.

AKP hükümeti 2010 yılının başında, bu yılın 'engelliler yılı' olacağını iddia ederek, kamudaki
açık kadroların tamamının doldurulacağı sözü vermişti. Ancak görüldüğü gibi kamuda dahi engelli
kontenjanının büyük bir bölümü boştur.

Engelli istihdamı konusunda en büyük direnişin devletten gelmesi, özel sektörün de
yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmasında yol gösterici oluyor. Engelli işçi çalıştırma
yükümlülüğüne uymayan işveren veya işveren vekiline çalıştırmadığı her engelli işçi ve çalıştırmadığı
her ay için İŞKUR İl Müdürlüğünce 2013 yılı itibariyle 1.832 TL idari para cezası uygulanmaktadır.
Bu ceza miktarı caydırıcı olmadığı için işveren engelli çalıştırmak yerine para cezası ödemeyi tercih
etmektedir. Görüldüğü gibi kota sistemine ilişkin bu düzenlemeler, engellilerin işgücü piyasasına
katılımı, engellilerin istihdamı, çalışma barışı ve iş ilişkilerinde beklenilen katkıyı sağlayamamıştır.
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Engelli bakım ve yaşlı bakım hizmeti alımı (Madde 21, 23, 24, 25, 28 )

Madde 21 ve 25- Evde bakım hizmetinden yararlanmak için gelir kriterleri yeniden belirlenmiş
ve gelir kriteri, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ve 2022 sayılı 65
Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında
Kanun kapsamına dahil edilmiştir. Bu değişiklikle evde bakım hizmeti alan yaklaşık 45 bin
vatandaşımız kapsam dışına çıkmaktadır. Bununla ilgili olarak tasarının 25. maddesinde düzenleme
yapılmış olsa da yapılan gelir kriterine sahip yeni vatandaşlarımız 1 Temmuz 2014 tarihinden sonra
evde bakım hizmetinden yararlanamayacaktır.

Bu değişiklik sonucu belirlenen hane halkı gelir ölçütünü aşan gelir değişikliğinin tespiti
durumunda bu madde kapsamında yapılan ödemelerin durdurulması ve değişikliğin meydana geldiği
tarihten itibaren yasal faizi ile birlikte genel hükümlere göre tahsil edilmesi öngörülmektedir.

Bakıma ihtiyacı olan engellilere, ücretleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesinden
karşılanmak suretiyle sağlanacak bakım hizmetlerinin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine
tabi olmaksızın temin edilmesi öngörülmektedir. Bu düzenleme ihalelerin istenildiği gibi
yönlendirilmesine yol açabilecektir.

Madde 23- Tasarının 23 üncü maddesiyle 65 yaşını doldurmuş ve muhtaç olan Türk
vatandaşlarına 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin
tabi olduğu usule göre hizmet alımıyla bakım hizmeti verilebilmesi öngörülmektedir. Anılan hüküm,
doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare
tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak
yapılmasının zorunlu olması durumunda pazarlık usulünü öngörmektedir.

Madde 24 ve 28- Tasarının 24 üncü maddesiyle Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi
birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli
sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar hariç olmak
kaydıyla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sosyal hizmet kuruluşları ile Darülaceze
Müessesesinde ücretsiz bakılmaya veya bakım ücreti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından
ödenerek özel sosyal hizmet kuruluşlarında bakımının sağlanmasına ya da Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığınca yardım yapılmak suretiyle desteklenen resmi sosyal hizmet kuruluşlarında verilen
bakım hizmetinden yararlanıp da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sosyal hizmet kuruluşlarınca
verilen bakım hizmetinden ücretsiz yararlanmaya ilişkin koşulları haiz olan yaşlılar ile engelli
bireylere maaş verilmesi öngörülmektedir. Tasarının 28 inci maddesiyle 2014 yılında verilecek maaş
miktarı 1620 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı tutarında 125 lira aylık
verilmektedir. Bu maaşlarla vatandaşlarımızın özel ihtiyaçlarını karşılaması mümkün değildir. Bu
nedenle maaşların 300 liraya çıkartılması uygun olacaktır.

Engellilerin habilitasyon ve rehabilitasyonu ile ilgili düzenlemeler ( Madde 70, 71 )
Madde 70- Tasarının 70 inci maddesiyle 5378 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi düzenlenerek

rehabilitasyon hizmetinin yanına engellinin bireysel ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılayabilmesini ve
yaşamını bağımsız bir şekilde sürdürebilmesini sağlamayı amaçlayan fiziksel, sosyal, zihinsel ve
mesleki beceriler kazandırmaya yönelik hizmetler olarak nitelendirilen habilitasyon hizmeti de
eklenmektedir.

Madde 71- Tasarının 71 inci maddesiyle 5378 sayılı Kanunun Mesleki rehabilitasyon başlıklı
13 üncü maddesi "Mesleki habilitasyon ve rehabilitasyon" başlığı adı altında değiştirilmiştir. Mevcut
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uygulamanın Mesleki rehabilitasyon başlıklı 13 üncü maddesinde " Engellilerin yeteneklerine göre
mesleğini seçme ve bu alanda eğitim alma hakkı kısıtlanamaz." ibaresi yer alırken yeni düzenleme
bununla ilgili bir ibare yer almamaktadır.

Engellilerin rehabilitasyon ve habilitasyonuna yönelik bu düzenlemeler genellikle olumlu
olmakla birlikte engellilerin en önemli sorunlarından biri de rehabilitasyondur.

Ülkemizde, bir çok kurum ve kuruluşların görev alanına giren engellilik konusu ile
rehabilitasyon hizmetlerine bir bütün olarak bakılmaması; bu konuda çeşitli ve dağınık mevzuat
oluşmasına, hizmetlerde karmaşıklığa ve kopukluğa, takipsizliğe bu da görev ve yetki karmaşasına
neden olmaktadır. Engellilerle ilgili tüm hizmetlerin, ilgili bütün kurum ve kuruluşların ortak plan ve
programlarla, işbirliği ve koordinasyon sağlanarak yapılması ve milli politikaların yaygınlaştırılması
bugüne kadar mümkün olamamıştır.

Mesleki rehabilitasyonun amacına ulaşabilmesi sonuçta istihdamın gerçekleşmesi ile
mümkündür. Engellilerin mevcut durumda istihdam şansı çok az olduğundan mesleki rehabilitasyona
yönelik olarak açılan işgücü yetiştirme kurslarına katılımı yetersiz olmaktadır. Ülkemizde engellilere
bir meslek kazandırmak suretiyle onları üretime katmayı amaçlayan yeterli mesleki rehabilitasyon
merkezleri bulunmamaktadır.

Çeşitli özür gruplarına mensup engellilerin birlikte aynı mesleki rehabilitasyon programına
alınmaları uygulamada önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Ulaşılabilirlik başta olmak üzere
her özür grubuna uygun ergonomik ve fiziki ortam ile eğitim programı gerçekleştirilmediğinden
hizmet amacına ulaşamamaktadır. Ayrıca engellilerin eğitimi konusunda özel eğitim almış yeterli
sayıda personelin bulunmaması, bu konuda gerekli ekibin (tıp doktoru, fizyoterapist, psikolog, sosyal
hizmet uzmanı, hemşire, meslek danışmanı vb.) oluşturulamaması da mesleki rehabilitasyon
hizmetlerinin bütünlüğünü olumsuz yönde etkilemektedir.

Ülkemizde bakıma muhtaç engellilere yönelik sosyal bakım hizmetleri, son derece yetersizdir.
Ülkemizde değişik engellilik derecelerinde yaklaşık 4,9 milyon engelli birey olup bunların yaklaşık
2.5 milyonu Engelliler için Sağlık Kurulu Raporu almıştır. 2022 sayılı Kanun kapsamında engelli
aylığı ve 2828 sayılı kanun kapsamında evde bakım ücreti de dahil olmak üzere yardım hizmeti alan
1.2 milyon engelli vardır.

Ancak Türkiye'de rehabilitasyon eğitimi alması gereken kişi sayısının yaklaşık 2.5 milyon iken
bu eğitimi alan engelli sayısı 241.746 kişidir.

Ayrıca mevcut uygulamada "Sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri belediyeler tarafından
da verilir. Belediyeler bu hizmetlerin sunumu sırasında gerekli gördüğü hallerde, halk eğitim ve
çıraklık eğitim merkezleri ile işbirliği yapar. Engellinin rehabilitasyon talebinin karşılanamaması
halinde engelli, hizmeti en yakın merkezden alır ve ilgili belediye her yıl bütçe talimatında belirlenen
miktarı hizmetin satın alındığı merkeze öder." ibaresi yer almaktadır.

Tasarıda da engellilerin mesleki habilitasyon ve rehabilitasyon hizmetleri, kamu kurum ve
kuruluşları ile belediyeler ve diğer gerçek veya tüzel kişiler tarafından da gerçekleştirilebilir." ibaresi
yer almaktadır.

Özel mesleki rehabilitasyon merkezlerinin açılabilmesi için ilgili bakanlık tarafından İçişleri
Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne 12/11/2008 tarihli ve 2339 sayılı yazı gönderileler
bütçe talimatının hazırlanması aşamasında özel mesleki rehabilitasyon merkezleri için Mahalli
İdareler Genel Müdürlüğünce gerekli düzenlemelerin yapılması istenmesine rağmen bu konuda bir
mesafe alınamamıştır.
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Döner sermaye işletmeleri kurulması ile ilgili düzenlemeler (Madde 16, 26, 27)
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında görevlerle bağlı

olarak döner sermaye işletmeleri kurmak amacıyla kendi kaynaklarından karşılanmak üzere
5.000.000,00 Türk Lirası sermaye tahsis edilmekte, usul ve esaslar belirlenmektedir. Döner Sermaye
Merkez Müdürlüğünce işletmelere verilen borçların bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bir
defaya mahsus olmak kaydıyla ödenmemesi ve Döner Sermaye Merkez Müdürlüğü hesabına gider
kaydedilmesi öngörülmektedir.

Hükümetin döner sermaye işletmelerinin kapatılması kararından vazgeçtiği anlaşılmaktadır. Bu
uygulama kamu mali yönetimi reformuna ve bütçe disiplinine uygun düşmemektedir.

Madde 20- Reşit olmaya birkaç ay hatta birkaç gün kalan çocuklar usulsüz şeklide korumaya
alınmakta ve kamuda işe yerleştirilmektedir. Bu usulsüzlüğü engellemek için 5395 sayılı Kanun
uyarınca haklarında korunma veya bakım tedbir kararı alınmış kişilerin kamuda işe yerleştirilebilmesi
için fasılalı olarak en az iki yıl Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden
yararlanma şartı getirilmiştir.

5395 sayılı Kanun uyarınca haklarında korunma veya bakım tedbir kararı alınmış kişilerin özel
sektörde çalıştırılmaları hâlinde özel sektöre bazı teşvikler verilmektedir.

5395 sayılı Kanun uyarınca haklarında korunma veya bakım tedbir kararı alınmış kişilerin
kamuda işe yerleştirilmesini destekliyoruz. Ancak aynı özenin Türk Vatanı ve Milletinin ebedî
varlığını ve Yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünün sağlanması için canları feda etmiş olan
şehitlerimizin çocuklarına gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Anayasamızın 10 maddesinde “Çocuklar, yaşlılar, engelliler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve
yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz.” ifadesi yer alır.

Anayasanın sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler başlığı altındaki 61.
maddesinde “Devlet, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malûl ve gazileri korur ve
toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar.” hükmü bulunmaktadır.

Türk Vatanı ve Milletinin ebedî varlığını ve Yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünü
sağlanması için hayatını kaydeden şehitlerin geride kalan dul ve yetimleri ile malûl ve gazilerin
taleplerinin olabildiğince yerine getirilmesi her şeyden devletin görevidir.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak 3713 sayılı Kanun kapsamına giren görev ya da eylemler
sebebiyle hayatını kaybeden kamu görevlileri ile er ve erbaşların çocuklarının tamamının işe
yerleştirilmesine gerektiğine yönelik görüşlerimizi çeşitli defalar kamuoyuna ifade ettik.

Mevcut kanunlar çerçevesinde şehitlerimizin sadece bir çocuğuna kamuda iş verilmektedir.
Diğerlerine adeta git kendine iş bul denilmektedir.

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında şehit olanların sayısı 7.921 kişidir. Bunlardan
750’si emniyet teşkilatı personeli, 1523’ü TSK personeli, 252’si kamu personeli, 3.959’u er ve erbaş,
1.437’si korucudur.

3713 sayılı kanuna göre şehit olan vatandaşlarımızın yaklaşık yüzde 50’sini er ve erbaşlar
oluşturmaktadır. Bu er ve erbaşların yaklaşık yüzde 80’i bekârdır. Evli olanların ise büyük
çoğunluğunun bir çocuğu bulunmaktadır. Dolayısıyla 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu
kapsamında şehit olanların çocuklarının işe yerleştirilmesinin devlete maliyeti sınırlı olacaktır. Ayrıca
devlet şehitlerimizin bizlere emaneti olan bu çocuklarının istihdamı konusunda maliyet hesabı
yapmamalıdır. Zira şehitlerimiz bu maliyeti kanları ve canlarıyla ödemişlerdir.



Madde 31- Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu; Trafik Hizmetleri Başkanlığınca hazırlanarak,
Karayolu Trafik Güvenliği Kurulunca uygun görülen önerileri değerlendirerek karara bağlar ve
kararlarının yaşama geçirilmesi için gerekli koordinasyon önlemlerini belirlemektedir.

Mevcut uygulamada Karayolu Güvenlik Kurulu yılda iki defa olağan, Başbakanın gerek görmesi
halinde de olağanüstü olarak, gündemle toplanırken yapılan değişiklikle kurulun yılda bir defa olağan
toplanması öngörülmektedir.

Karayolu Güvenliği Kurulu; trafikle ilgili kuruluşlar arasında koordinasyon sağlanmasıyla, trafik
kazalarının azaltılmasına ilişkin önerilerde bulunmak, uygulamadaki aksaklıkları tespit etmek, kendi
görev alanına giren konularla ilgili yasal eksiklileri tespit etmek ve Karayolu Güvenliği Yüksek
Kuruluna gündem hazırlamak ve bu kurulda alınan kararların gerçekleşmesini takip etmek, sonuçları
hakkında Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu’na bilgi vermekle görevlidir.

Mevcut uygulamada Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu ayda bir toplanıp zorunlu hallerde
başkan tarafından toplantıya çağrılabiliyordu. Yapılan düzenleme ile Kurul üç ayda bir olağan olarak
toplanması öngörülmektedir.

Trafik kazalarında sürücüler, yayalar, yol durumu ve araç tasarımı olmak üzere çeşitli faktörler
rol oynamaktadır. Yolları güvenli yapmak, yol güvenliği için tedbirler geliştirmek ve değişik
standartları uygulamak elzemdir. Dünyada her sene trafik kazalarından 50 milyon insan yaralanmakta,
1 milyon 200 bin kişi hayatını kaybetmektedir. AKP duble yollarla övünmektedir. Ancak ülkemizde
her geçen yıl trafik kazaları artmaktadır. 2003 yılında 455 bin trafik kazası yaşanırken 2012 yılında
1 milyon 320 bin trafik kazası olmuştur. 2012 yılındaki bu kazalarda 3.750 vatandaşımız hayatını
kaybetmiş, 268.000 vatandaşımız da yaralanmıştır. Türkiye’de 1965 yılında 36 dakikada bir trafik
kazası olurken 2005 yılında 51 saniyede, 2011 yılında 25 saniyede bir trafik kazası yaşanırken 2012
yılında her 23 saniyede bir trafik kazası yaşanmaktadır.

Ülkemizde trafik kazaları halk sağlığı sorunu haline gelmişken trafikle ilgili kararları alıp
uygulayacak olacak Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu ve Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu’nun
toplantılarının azaltılmasını anlamak mümkün değildir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının yurt veya pansiyon yapması ve yaptıklarını
devretmesi ile ilgili düzenlemeler (Madde 34-36)

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından; vakıf gelirleri veya fon kaynakları
kullanılarak yurt veya pansiyon yapılabilmesi, ayrıca, Maliye Bakanlığınca yurt veya pansiyon
yapılmak amacıyla ilgili kamu idarelerine tahsis edilen Hazineye ait taşınmazların üzerinde de; kamu
idaresinin talebi üzerine, yurt veya pansiyon yapılabilmesi, vakıflar tarafından; bağış yapılanlar hariç
olmak üzere, vakıf gelirleri veya fon kaynakları kullanılarak alınan ve üzerinde yurt veya pansiyon
olarak kullanılmak üzere inşa edilen ve kullanıma hazır hale getirilen her türlü bina, yapı ve tesisler
bulunan taşınmazların; ihtiyacı olan kamu idarelerine yapılış amacında kullanılmak amacıyla tahsis
edilmek üzere bedelsiz olarak Hazineye devredilmesi öngörülmekte ve geçiş hükmü
düzenlenmektedir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Fonu kaynakları kullanılarak yurt veya pansiyon
yapılması, fonun amacı ve kapsamı ile bağdaşmamaktadır.
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Kamu İhale Sistemi ile ilgili düzenlemeler (Madde 45- 55)
Tasarının 11 maddesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda değişiklikler yapılmasını

öngörmektedir.

Madde 47- Tasarı ile 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “37 nci
maddeye göre” ibaresi metinden çıkarılmıştır. Dolayısıyla tekliflerin neye göre değerlendirileceğiyle
ilgili şüpheleri artırmaktadır.

İhalenin, aşırı düşük teklifle ilgili açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca
yaklaşık maliyeti eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır
değerin altında olan tekliflerin açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler
yapmaya Kamu İhale Kurulu yetkili kılınmaktadır. Bu durum ihaleler arasında farklı uygulamalara
yol açabilecek niteliktedir.

Kamu İhale Kurumu ile ilgili en önemli şikayetlerden biri de İhale Komisyonunun Kanunun 39
uncu maddesine göre ihaleyi istediği gibi iptal edebilmesidir. Yani istenen kişi ihaleyi alamadığı
zaman İhale Komisyonu o ihaleyi iptal edebilmektedir.

İhale Komisyonu ile ilgili bu şikayetler var iken Tasarı ile 38 inci maddenin üçüncü fıkrasında
yapılan değişiklikle İhale Komisyonuna daha da çok yetki verilmektedir. Bu da ihaleler üzerindeki
şaibelerin artmasına neden olacaktır.

Madde 48- Mevcut ikinci fıkraya göre: yapım işlerinde 38 inci maddeye göre gerekli
değerlendirmeler yapıldıktan sonra, ihalenin aynı madde uyarınca hesaplanan sınır değerin altında
teklif veren isteklilerden biri üzerinde bırakılması halinde, kesin teminat sınır değerin yüzde altısı
oranında alınmaktadır. Yapılan düzenleme ile teminat miktarı yaklaşık maliyetin yüzde 15’ine kadar
çıkartılmaktadır. Teminat miktarının yüzde 15’e kadar çıkartılmasının gerekçesi nedir? Teminat
miktarının hangi ihaleye veya kime göre çıkartılacağına kurum nasıl karar verecektir? Bu
uygulamalarda objektif olunmayacağı kuşkusu hakimdir.

Madde 49- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinin (j) bendiyle kurumun
gelirleri belirlenmiştir, (j) fıkrasının (2) numaralı bendi mal ve hizmet alımı ihalelerindeki itirazen
şikayet başvuru bedellerini belirlemektedir. İtirazen şikayet başvuru bedelleri genel olarak 3 katına
yükseltilmektedir. İtirazen şikayet başvurularındaki ücret artırılarak hak arama maddi olarak
engellenmektedir.

Madde 53- Birden fazla idarenin ortak ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik mal ve hizmet
alımları ile bakım ve onarım işlerine ilişkin, bu Kanunda yer alan ihale usulleri uygulanarak tek bir
ihale yapılabilir. İhaleler neden birleştirilmek istenmektedir? Birleştirilecek ihalelerde bir üst sınır
limiti var mıdır? En fazla kaç ihale birleştirilebilecektir? Tek ihaleyle yandaşlara milyarlarca liralık
ihale mi verilmeye çalışılmaktadır? Bu düzenleme kötüye kullanılabilecek bir nitelik taşımaktadır.

Madde 55- Kamuda çalışanlardan Kamu İhale Uzmanlığına yapılacak görevlendirmelerle ilgili
düzenlemeler yapılmaktadır. Görevlendirme işlemi herhangi bir süreye bağlı olmaksızın Başkanlıkça
her zaman sonlandırılabilmektedir.

Kamu İhale Kurumuna yapılan Kamu İhale Uzmanlığı görevlendirmesinin herhangi bir süreye
bağlı olmaksızın Başkanlıkça sonlandırılması son derece yanlıştır. Bu görevlendirme neden
sonlandırılacaktır? Raporları başkanın istediği gibi hazırlamayan uzmanların görevlendirmeleri mi
sonlandırılacaktır? Görev sonlandırılması Kamu İhale Uzmanları üzerinde baskı oluşturmayacak
mıdır? Görev sonlandırılmasıyla ilgili objektif bir kriter neden getirilmemektedir?
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Bu şekilde görevlendirilenler, meslek personeli sınavına giriş için aranan öğrenim şartını taşımak
ve sınava alındığı tarihte kırk yaşını doldurmamış olmak kaydıyla, kurum tarafından yapılacak
sınavda başarılı olmaları halinde kamu ihale uzmanlığı kadrosuna atanabilecektir. Bu
görevlendirilenlere ayrı bir sınav mı yapılacaktır? Yoksa bunlar da Kamu İhale Kurumuna KPSS
sınavı ile başvuran diğer adaylarla birlikte mi sınava girecektir?

Madde 56- Tasarının 56 ncı maddesiyle engellilik oranı yüzde 90 ve üzeri olup engellilik
durumları nedeniyle araçları bizzat kullanamayacak olan engellilere (motor silindir hacmi 2.800
cm3’ü aşanlar, bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, sürücü dâhil 8 kişiye kadar
oturma yeri olan binek otomobilleri, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç) yük taşınmasında kullanılıp
azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu kapasitesi istiap haddinin % 50’sinin altında olanlar ile
sürücü dâhil 9 kişilik oturma yeri olan araçların ÖTV’siz verilmesini sağlamaktadır.

Yüzde 90 engellilik oranı çok yüksektir. Bu oranın yüzde 75’e indirilmesi uygun olacaktır.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre harp malulü ve gazilere 1600 cc’den düşük
binek aracı verilmektedir. Ancak bu aşamada harp malulü ve gazilerden sağlık raporu istenmektedir.

Harp ve vazife malulleri Türk Silahlı Kuvvetlerine ait tam teşeküllü bir askeri hastanede
derecesiyle birlikte belirlendikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Sağlık Kurulu tarafından
derecelerle ilgili belirleme yapılmaktadır.

Harp ve vazife malûllerinden sağlık raporu istenmeden Sosyal Güvenlik Kurumunun vermiş
olduğu ücretsiz seyahat kartlarını ibraz etmeleri şartıyla 1600 cc’den düşük ve 5 yıl süre ile kullanmak
şartıyla ÖTV’siz binek aracı verilmelidir. Ayrıca bu araçları harp ve vazife malûllerinin birinci derece
yakınları da kullanabilmelidir.

Harp ve vazife malulleri araç alırken KDV de ödemektedir. Harp ve vazife malullerine ücretsiz
seyahat kartlarını ibraz etmeleri şartıyla 1600 cc’den düşük ve 5 yıl süre ile kullanmak şartıyla
KDV’siz binek aracı verilmelidir.

Engellilik durumu ve engellilerin erişebilirliği ile ilgili düzenlemeler (Madde 67,69, 75, 81)
Engelliler için fiziksel çevre düzenlemeleri ile ilgili temel yaklaşım, “herkes için erişilebilirlik”

kapsamındadır.

Engelliler için fiziksel çevre düzenlenmesi; Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun kabul ettiği
ve Türkiye’nin de imzaladığı Sakat Hakları Bildirgesi, ILO Sözleşmesi ve Engelliler İçin Standart
Kurallar yaklaşımı çerçevesinde ele alınarak, yerleşimler, tüm engellilerin ihtiyaç duydukları her
yere rahatça ve kolayca erişebilecekleri biçimde yeniden düzenlenmesini kapsamaktadır. Bu
bağlamda; konutlar, yollar, kaldırımlar, trafik lambaları, geçitler, otogarlar, havaalanları, tren ve
yeraltı treni istasyonları ile toplu ulaşım araçları, toplu kullanım alanları ve kamu binaları engellilerin
kullanımına uygun duruma getirilmeleri gerekmektedir.

Sosyal kullanım alanlarından; parklar, genel tuvaletler, telefon kulübeleri, alışveriş merkezleri
ve pazar alanları, sinema, tiyatro, kültür merkezi, sergi ve spor salonu gibi yerlerin birçoğu
engellilerin rahatça kullanmalarına uygun bulunmamaktadır.

Toplumsal hayata tam katılım sürecindeki fiziksel çevre düzenleme kolaylıklarının, yalnızca
“engelliler için” değil tüm toplum için gereklidir. Engelliler için yapılacak olan uygulamalar aynı
zamanda farklı ihtiyaçları olan kullanıcılar (yaşlılar, hamileler, çocuklar, aşırı kilolular, geçici
engelleri olanlar, bebek arabası taşıyanlar... vb.) açısından da rahat bir çevre imkânı sağlayacaktır.
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Bugüne kadar geçen süre içinde engelliler ulaşılabilirliği hususunda yasal düzenlemelerle ilgili
olarak pek çok hususun yer aldığı izlenmiştir. İmarla ilgili yasa ve yönetmeliklerde çoğu kez birbirine
paralel ancak birbirinden farklı kapsama sahip hususlara değinilmiştir. Uygulamada giderek daha
fazla sayıda örneğe rastlanmaktadır. Ancak yine de uygulamaların beklenilen ölçüde hızla
gerçekleştiği ve fiziksel çevremizin tam erişilebilir niteliğe kavuştuğu söylenemez.

Engelliler ulaşılabilirliği ile ilgili olarak Türk Standartları Enstitüsünce hazırlanan ve bina içi
bina yakın çevresi ve açık alanları kapsayan pek çok standartlar belirlenmiştir.

Bunlar; şehir içi yollar- engelli ve yaşlılar için sokak, cadde, meydan ve yollarda yapısal
önlemler ve işaretlemenin tasarım kurallarıdır. Bunlar fiziksel çevre düzenlemelerinin nasıl daha
erişilebilir kılınacağına ilişkin kapsamlı önerilere sahiptir.

Bu standartlar yanında Çevre ve Şehircilik ( Bayındırlık ve İskan) Bakanlığı’nca hazırlanan
imar yasası ve yönetmeliklerine ve belediyelerin imar yönetmeliklerine engellerin azaltılmasına
yönelik maddeler eklenmiştir. Yerel yönetimlerle ilgili çeşitli kanun ve yönetmeliklerde engellilerin
ulaşılabildiğine ilişkin hususlar bulunmaktadır.

21. yüzyılda çevre konusu çok konuşulan ve tartışılan konular arasında yer almaktadır. Gelişen
insani değerler engellilerin sosyal yaşama katılmasına imkân sağlayacak şartların gerçekleştirilmesini
öngörmektedir. Ancak ülkemizdeki ulaşılabilirlikle ilgili fiziksel şartlar hala istenilen düzeyde
değildir. Belediyelerin çevrenin korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik birçok görevleri
vardır. Bu hizmetleri yürütürken, engellilerin ihtiyaçları göz önüne alınarak gerekli planlamalar ve
uygun düzenlemeler yapılmak suretiyle engelsiz çevreler oluşturulabilir.

Madde 67- Çalışma gücünün asgarî % 80’ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece
engelli, asgarî % 60’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece engelli, asgarî % 40’ını
kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece engelli sayılmaktadır. Birinci derece engellilerin
aylık ücretlerinin 800 TL’lık kısmı vergi dışı tutulurken ikinci derece engellilerin aylık ücretlerinin
400 TL’lik kısmı vergi dışı tutulmakta, üçüncü derece engellilerin ise aylık ücretlerinin 190 TL’lik
kısmı vergi dışı tutulmaktadır.

Mevcut uygulamada engellilerle ilgili olarak yer alan “engellilik ölçütü, hafif engelli, ağır engelli
ve bakıma muhtaç engelli” tanımlamaları 5378 sayılı Kanunun temelini oluşturan tanımlar kısmında
yer almamış, tasarının 67 nci maddesinde “Engellilik durumu” olarak düzenlenmiş ve engellilik
durumu ile ilgili uygulamalar için yönetmelik çıkarılacağı ifade edilmiştir.

5378 sayılı Kanun ile ilgili olarak yapılan eleştirilerin biri de aynı derecede engeli bulan kişilere
farklı derece rapor verilmesidir.

Örneğin diz üstünden itibaren bir ayağı olmayan vatandaşlarımızdan biri yüzde 60 rapor alıp
ikinci derece engelli sayılırken diğeri yüzde 38 rapor alıp engelli dahi sayılamamaktadır. Bu konuda
halâ bir standart getirilememiştir.

Madde 69- Tasarının 69 uncu maddesinde engellilerin erişebilirliği ile ilgili düzenlemeler
yapılmaktadır. Buna göre engellilerin erişebilirliği yapıların planlama, tasarım, inşaat, imalat,
ruhsatlandırma ve denetlenme süreleriyle başlatılmaktadır. Ayrıca sürücü koltuğu hariç dokuz veya
daha fazla koltuğu bulunan özel ve kamu toplu taşıma araçları engellilerin erişebilirliğine uygun hale
getirilmektedir.

Madde 75- Engellilerin toplu taşıma araçlarına erişebilirliği ile ilgili 1/7/2005 tarihli ve 5378
sayılı Kanunun Geçici 3 üncü maddesi tekrar düzenlenerek özel ve kamu toplu taşıma şirketlerine
tekrar süre uzatımı verilmektedir.

– 206 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 524)

FATMA /



5378 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine göre; Kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut
resmî yapılar, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri
sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık
hizmet veren her türlü yapılar sekiz yıl içinde engellilerin erişebilirliğine uygun hale getirilecekti.

Aynı Kanunun geçici 3 üncü maddesine göre; Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, şehir
içinde kendilerince sunulan ya da denetimlerinde olan toplu taşıma hizmetlerinin engellilerin
erişilebilirliğine uygun olması için gereken tedbirleri alacaktı. Ancak engellilerin erişimi ile ilgili
yapılacak düzenlemelerin ne kadarının yapıldığı, bunların hangi kaynaklardan finanse edileceği,
kontrol ve denetimleri kim veya kimlerin yapacağı ile ilgili düzenlemeler yapılmadığı ve cezai
yaptırım konulmadığı için sonuç alınamamıştır.

Bu nedenle 4/7/2012 tarihinde 6353 Sayılı Torba Kanun ile 5378 sayılı Kanunun geçici 2. ve 3.
maddedeki eksikliklerin yapılması için iki yıl süre verilmiş, gerekli çalışmaları yapmayan gerçek ve
özel hukuk tüzel kişilerine cezai müeyyideler getirilmiştir.

Tasarıyla 5378 sayılı Kanunun Geçici 3 üncü maddesi yeniden düzenlenmiş sürücü koltuğu
hariç dokuz veya daha fazla koltuğu bulunan araçlara sekiz yıl içinde engellilerin erişebilirliği ile ilgili
düzenlemeleri yapacaktır. Sürücü koltuğu hariç dokuz ila on altı oturma yeri olan toplu taşıma
araçları, yolcu gemileri ile özel ve kamu şehirlerarası toplu taşıma araçları ile turizm taşımacılığı
yapılan araçlar için ise süre 07/07/2018 tarihine kadar uzatılarak engelliler tekrar mağdur edilmiştir.

Bugüne dek ülkemizde çeşitli belediyeler tarafından engellilerin ulaşımına yönelik olarak
mevcut otobüslerin uyarlanması veya engellilere uygun tasarlanmış yeni otobüslerin alınarak sefere
konulması denenmiştir. Ancak gerek duraklara erişimde yaşanan sorunlar, verilen servislerin
yeterince duyurulmaması, engellilerin kentin çeşitli coğrafi bölgelerinde ikamet etmesi gibi
nedenlerle kullanım sıklığı istenilen düzeyde olmamıştır. Bu durum karşısında belediyeler ya bu
seferleri kaldırmak ya da azaltmak yolunu seçmişlerdir. Ancak çözüm, ayrıntılı fizibilite çalışmaları
yapılarak, yalnız otobüs değil, gerektiğinde engellilere yönelik tasarlanmış daha küçük ulaşım araçları
seçilerek, düzenli ya da talebe bağlı seferler konulması ile sağlanabilir.

Yerel yönetimlerin denetimindeki tüm toplu taşım araçlarının ve şehir içi servis araçlarının
engellilere yardımcı araç ve gereçleriyle rahatlıkla erişebilecekleri biçimde donatılması ve araç ile
durak ve kaldırım düzeyleri arasındaki çelişkiler giderilmelidir.

Madde 81- 4/7/2012 tarihli ve 6353 sayılı kanunun 84 üncü maddesiyle; 3713 sayılı Kanuna
göre aylık bağlanmış maluller, 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi veya 2330 sayılı Kanunun 2 nci
maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (f) bentlerinde sayılanlardan 3713 sayılı Kanun kapsamına giren
olaylar sebebiyle aylık bağlananlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamına girmese dahi başkasının yardımı
ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olan vazife ve
harp malullerinin sağlık kurulu raporuyla ihtiyaç duydukları her türlü ortez/protez ve diğer iyileştirici
araç ve gereçler herhangi bir kısıtlama getirilmeksizin Kurumca karşılanması öngörülmektedir. Ancak
Sağlıkta Uygulama Tebliği ile kanuna aykırı olarak harp ve vazife malullerinin kullandıkları her türlü
ortez, protez, araç gereç ile ilaç ve tıbbi malzemelere kısıtlama getirilmiştir.

Madde 82- Tasarının 82 nci maddesiyle Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve
yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşlar için % 50 kurumlar vergisi
istisnası getirilmektedir.
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Bu düzenleme olumlu olmakla birlikte, patent hakkı olan ürünlerin ihraç edilmesi halinde ihraç
edilen tutarın tamamına KDV istisna getirilmelidir.

Madde 84- Mevcut 5580 sayılı kanunun 13 üncü maddesine göre; kurumlar, özel öğretim
kurumlarında yüzde üç oranında ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlüdür. Bakanlıkça bu oran yüzde
ona kadar artırılabilir. Ancak Özel Öğretim Kurumlarındaki ücretsiz okuyacak öğrencilerin kontenjanı
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğiyle kanundaki en alt sınır olan yüzde
üç oranından belirlenmektedir.

07/09/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel
Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 57 nci maddesine göre de şehit ve malul gazi çocukları malul
gazilere özel okullarda ayrılan kontenjan oran yüzde üçtür. Ancak bu kontenjanın tamamı şehit ve
malul gazi çocukları ile malul gazilere kullanılmamaktadır. Aynı kuruma, şehit ve malul gazi
çocukları ile malul gazilerin başvurusu kurumun ücretsiz okuma kontenjanından fazla olması halinde
yerleştirme valilikçe yapılmaktadır.

Özel öğretim kurumlarına ayrılan toplam yüzde üçlük kontenjanın ancak yüzde biri şehit ve
malul gazi çocukları ile malul gazilere ayrılmakta, bu da yetersiz kalmaktadır. Ayrıca şehit ve gazi
çocuklarına bazı özel üniversiteler kontenjan tanırken bazı özel üniversiteler sadece cüzi bir indirim
yapmaktadır. Bu konuda da acilen düzenlemeye ihtiyaç bulunmaktadır.

5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla
İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Yapılan

Değişiklikler (Madde 85-100)

Tasarının 85 ile 100’üncü maddeleri arasında 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların
Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda
düzenlemeler yapılmaktadır. 1 ek madde ve 2 geçici maddeyle toplam 16 madde 5651 sayılı kanun,
tasarının 16 maddesinde değişiklik ve eklemeler konu edilmektedir.

Kanunlarda değişiklik yapan tasarı veya teklifleri söz konusu kanunun içerik ve hacmiyle birlikte
değerlendirmek gerekmektedir. Özellikle torba tasarı veya tekliflerde yapılacak düzenlemelerin
kanunun hacmi ve içeriğiyle uyumlu olması gerekmektedir.

16 maddelik 5651 sayılı kanunda torba tasarının 16 maddesiyle düzenleme öngörülmesi uygun
değildir. Kanunun hemen hemen tüm maddelerinde değişiklik ve ekleme öngören bu denli geniş
kapsamlı düzenlemelerin müstakil bir temel kanun tasarı olarak görüşülmesi gerekmektedir. Kanunun
özünü ve sözünü tamamen değiştirebilecek bu tür düzenlemelerin kamuoyunda tartışılarak
anlaşılması ve genel kabulü ancak bu yöntemle gerçekleşebilecektir. Aksi bir durum kanunun
uygulamasında ve kamuoyunun düzenlemelere yönelik tepkisinde arzu edilmedik sonuçlar ortaya
koyabilecektir. Hükümetin bu tehlikelere rağmen 5651 sayılı kanunda yapılacak değişiklikleri
görüşülmekte olan torba tasarıya sığdırma girişimi değişikliklerin hukuki bir gereklilik ya da
toplumsal bir talebe değil, siyasi çıkara dayalı, tek yönlü ve tepeden inmeci bir iradeye dayandığını
göstermektedir.

Ayrıca böylesine önemli, 76 milyon vatandaşımızı ilgilendiren bu konunun hukuki, siyasi, sosyal
ve bilişim tekniği bakımından çok boyutlu olarak değerlendirilmesi, ilgili kurum kuruluşlar ile
STK’ların ve ilgili komisyonların görüşlerinin alınması gerekirdi.
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Torba tasarıdaki 15 madde ile 5651 sayılı kanununda değişiklikler yapmak suretiyle internet
kullanımında bireysel hak ve özgürlüklere yönelik ciddi kısıtlamalar getirilmektedir. 5651 sayılı
İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla
Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun 23 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren ve AKP’nin iradesiyle ortaya çıkmış bir kanundur.

Bu kanuna dair tartışmalar ve eleştiriler 6,5 yıldır devam etmektedir. Bu süre içerisinde iki
önemli olay görülmüştür. İlk olarak, 2011 yılı milletvekili genel seçimleri öncesinde muhalif siyasi
parti yöneticilerine yönelik ahlakdışı saldırılar yaşanmıştır. Özel hayatın dokunulmazlığı ve
mahremiyeti açıkça ihlal edilmiştir. AKP hükümeti ise bu tür ses ve görüntü kayıtlarının internet
aracılığıyla sızdırılmasına manidar bir tutumla duyarsız kalmış, suça adeta iştirak etmiştir. Bu
tuzakların aydınlatılması için hükümet hiçbir önlem almamış, özel yaşamın gizliliğini sağlamak ve
suçluların tespiti ve yakalanması için hiçbir çalışma yapmamıştır. Ancak bugün 5651 sayılı Kanunda
yapılmak istenen değişiklikler özel hayatın gizliliğini sağlama bahanesiyle ortaya çıkarılmaktadır.
İkinci olay ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) 18 Aralık 2012 tarihinde Ahmet
Yıldırım/Türkiye davasında (No:3111/10) verdiği karardır. Mahkeme kararında 5651 sayılı Kanunun
özelikle 8’inci maddesinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı olduğunu ifade etmiştir. Bu
iki olaya rağmen 5651 sayılı Kanunda mevcut konjonktürde kapsamlı değişiklikler önerilmesinden
çıkan sonuç şudur: AKP özel hayatın gizliliğine dair düzenlemeleri kendilerini tehdit eden gelişmeler
görülmeye başlayınca hatırlamış ve kanuni bir düzenlemeye gitmiştir. Ancak bu düzenleme
AİHM’nin Türkiye’yi mahkûm ettiği 18 Aralık 2012 tarihli karara aykırıdır.

Bu Kanun Teklifinde,

5651 sayılı kanunda yapılmak istenen değişikliklerle genel olarak;

• Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının (TİB) özel hayatın gizliliği gerekçesiyle mahkeme
kararına ihtiyaç duymaksızın internet ortamındaki herhangi bir içeriğe ulaşımı en geç dört saat
içerisinde engelleyebilmesi,

• TİB başkanı veya Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanının emriyle başkalarının hak ve
özgürlüklerinin korunmasına bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde erişim
engellemesinin yapılabilmesi,

• Kişisel verilerin ifşasına neden olabilecek şekilde URL üzerinden internet erişiminin
engellenebilmesi,

• Kuruluşuna dair hükümde ticari menfaatler ve siyasi iradeye göre hareket edeceği anlaşılan
"Erişim Sağlayıcıları Birliği" adı altında bir birlik oluşturulması ve erişimin engellenmesi kararlarının
uygulamasının bu birliğe verilmesi,

• Mahkeme tarafından verilecek erişimi engelleme kararlarının muhataplarının itirazı dahi
beklenmeden "Erişim Sağlayıcıları Birliği" tarafından derhal yerine getirilmesi,

• TİB personelinin görevlerinden doğan veya görevinin yerine getirilmesi sırasında işledikleri
iddia edilen suçlardan ötürü haklarında cezai soruşturma yapılmasının TİB başkanı için ilgili bakana,
diğer personel için ise kurum başkanına verilmesi,

hüküm altına alınmak istenmektedir.

Tasarının 5651 sayılı kanunda öngördüğü düzenlemelerden bazıları maddeler halinde şu
şekildedir:
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Madde 85- Bu maddeyle 5651 sayılı kanunun 2'nci maddesinde yer alan tanımlara "Erişimin
engellenmesi yöntemi", İçeriğin yayından çıkarılması", "URL adresi", "Uyarı yöntemi" ve "Birlik"
tanımları eklenmektedir. Eklenen (o) bendinde ise "Erişimin engellenmesi yöntemi" tanımlanırken
"ve benzeri yöntemler kullanılarak erişimin engellenmesini" ifadesine yer verilmiştir. Bu ifade yasada
belirtilen erişimi engelleme yöntemlerinden farklı yöntemlerin kullanılabilmesinin önünü açmakta ve
yasa dışı uygulamalara zemin hazırlamaktadır. Eklenen fıkra hükümleriyle içeriğin yayından
çıkarılması ve erişimin engellenmesi aynı anda düzenlenerek uygulamada karışıklık yaratabilecek bir
durum ortaya çıkarılmıştır. İçerikten çıkarılması tanımı altında internetin "sınırsızlığı" durumu göz
ardı edilmiş, Türkiye Cumhuriyeti yürütme organına küresel anlamda vazife yükleyecek bir durum
ortaya çıkarmıştır. Diğer bir ifadeyle, Türk hukukunun uygulama alanı milli sınırlarımızın ötesine
çıkarılmaktadır. Bu durum ülkemizi küresel yabancı bilişim yatırımları için sakıncalı bir ülke haline
getirebilecektir.

Madde 86- 5651 sayılı kanunun 3'üncü maddesine eklenmesi öngörülen fıkra ile Kanun
kapsamında yurtiçinde veya yurtdışında faaliyet gösteren içerik, yer ve erişim sağlayıcıların internet
sayfalarında belirtilen tanıtıcı bilgileri üzerinden elektronik posta veya diğer iletişim araçları ile
bildirim yapılabileceği ifade edilmektedir. Bu hüküm ile herhangi bir internet sayfasından temin
edilen basit bir e-posta hesabıyla dahi geçerli tebligat yapılabilmesinin önü açılmaktadır. Tebligat
mevzuatımıza aykırı olan bu durum taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalarla korunmaya çalışılan
tebligat güvenliğini de tehdit etmektedir. Özellikle geçerli tebligata bağlanan hukuki sürelerin ve
süreçlerin bir e-posta gönderimiyle gerçekleştirilebilecek olması hukuk güvenliğini zedelemektedir.
Öte yandan bu uygulamayla yurtdışındaki bir hizmet sağlayıcının hukuki sorumluluk doğurucu bir
işleme ve/veya hak düşürücü süre, zaman aşımı gibi yargılama usullerine tabi kılınması ülkemizin
kamu hukukunun da uygulanabilirliğini ve güvenilirliğini tehdit etmektedir.

Madde 87- 5651 sayılı Kanuna ilişkin en tehlikeli düzenlemelerden birisi tasarının 87'nci
maddesinde görülmektedir. 5651 sayılı Kanunun 3'üncü maddesine eklenen fıkra hükmüyle TİB'in
talep edeceği tüm bilgilerin içerik sağlayıcılar tarafından TİB'e verilmesi ve yine içerik sağlayıcıların
TİB'in talep ettiği tüm tedbirleri alacağı hüküm altına alınmak istenmektedir. Madde hükmündeki
'bilgi' ifadesi çok geniş anlamları içermektedir. Hassas bilgi, şahsi bilgi, gizli bilgi, ticari bilgi gibi
bilgi çeşitleri içerisinden hangisinin ya da hangilerinin bu sürece konu edilebileceği
belirtilmemektedir. 5651 sayılı Kanunda değişikliklerin gerekçesi olarak sunulan özel hayatın gizliliği
ve bireysel haklar bizzat bu hüküm tarafından yok sayılmaktadır. Madde hükmünün özellikle suç
şüphesi bulunan haller ve mesleki zorunluluklarla sınırlı tutulmaması bir Anayasa ihlalidir.
Anayasanın 38'inci maddesinin 5'inci fıkrasında kişilerin kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını
suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamayacağı öngörülmektedir.
Bu anlamda mesleki bir faaliyeti bulunmayan bir içerik sağlayıcının ifade hürriyeti kapsamında
internet ortamında yayınladığı içeriklere ilişkin bilgilerin TİB'e sunulmak zorunda olması bir Anayasa
ihlali olacaktır. Yine madde hükmünde ifade edilen içerik sağlayıcılarının hangi tedbirleri alacağı
hususu da belirsizdir.

Madde 88- Tasarının 88'inci maddesiyle 5651 sayılı Kanunun yer sağlayıcının yükümlülüklerini
düzenleyen 5'inci maddesinde değişiklik yapılması ve aynı maddeye yeni fıkra hükümleri eklenmesini
düzenlemektedir. Söz konusu hükümler çerçevesinde internet ortamında yapılan her işlem keyfi
olarak takip edilebilecektir. Hukuk ilkeleri çerçevesinde takibin şartı bir suç şüphesinin varlığıdır.
Ancak öngörülen düzenleme bu ilkeyi göz ardı etmektedir. Kanunun 5'inci maddesine eklenen 3'üncü
fıkra hükmü yer sağlayıcıların tüm trafik bilgilerini kaydetmesi ve bir yıldan az iki yıldan fazla
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olmamak üzere bu kayıtları muhafaza etmesini düzenlemektedir. TİB herhangi bir suç şüphesi olmasa
dahi istediği trafik bilgilerini yer sağlayıcıdan temin edebilecek, böylece ifade ve haberleşme
hürriyetini kısıtlayan sonuçlar ortaya çıkabilecektir. Trafik bilgileri, Kanunun 2'nci maddesinde
"internet ortamında gerçekleştirilen her türlü erişime ilişkin olarak taraftar, zaman, süre, yararlanılan
hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve bağlantı noktaları gibi değerler" olarak tanımlanmıştır. TİB
bu yetkiyle kimin hangi sayfayı ne kadar süreyle takip ettiğini, kullanıcılar arasındaki veri alışverişini,
kullanıcıların giriş yaptığı İP adreslerini öğrenebilecektir. TİB'e sınırsız ve keyfi bir yetki, yer
sağlayıcıya da koşulsuz yükümlülük getiren bu düzenleme Anayasanın 13'üncü maddesine aykırıdır.
Anayasanın "Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması" başlıklı Anayasa 13'üncü maddesine göre,
"Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde
belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne
ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine
aykırı olamaz." Madde düzenlemesi bu Anayasal hükmü ihlal etmektedir.

Kanunun 5'inci maddesine eklenen 4'üncü fıkra ile yer sağlayıcıların yönetmelikle
sınıflandırılması düzenlenirken yönetmeliğin kim tarafından çıkarılacağının gösterilmemiş olması
idareye keyfi bir hareket alanı daha sağlamaktadır.

Kanunun 5'inci maddesine eklenen 6'ncı fıkrayla yer sağlayıcılara verilebilecek cezalar
düzenlenmektedir. Cezaların alt sınırı ile üst sınırı arasında 10 katlık bir fark bulunmaktadır. Bu kadar
geniş bir skalada tespit edilen rakamlar cezaların öngörülebilirliği ilkesine aykırıdır. Aynı şekilde
idareye verilen keyfi ceza yetkisi de cezaların orantılılığını tehdit etmektedir.

Madde 89- Bu maddeyle 5651 sayılı Kanunun 6'ncı maddesinin 1'inci fıkrasının (a) bendinde
yer alan "teknik olarak engelleme imkânı bulunduğu ölçüde" ibaresinin kaldırılması ve aynı fıkraya
yeni bent hükümlerinin eklenmesi öngörülmektedir. Fıkra metninden çıkarılan ibareyle erişim
sağlayıcının hukuka aykırı içeriğe erişimi engelleme yükümlülüğü ağırlaştırılırken teknik sorunlar
nedeniyle yapılamayan engellemelerde dahi erişim sağlayıcı cezaya maruz kalabilecektir.

Kanunun 6'ncı maddesine eklenen (ç) fıkrasında konu edilen düzenleme akıldışı ve gerçekçi
olmayan bir anlayışı temsil etmektedir. Öyle ki, erişim sağlayıcı erişimin engellenmesi kararı verilen
yayınlarla ilgili olarak alternatif erişim yollarını engelleyici tedbirleri almakla da yükümlü
tutulmaktadır. Sınırsız internet olanaklarında kamu kurumlarının internet siteleri için dahi yeterince
güvenlik sağlanamadığı dikkate alındığında bu hükmün geçersizliği görülecektir. Söz konusu içerik
internet imkanlarıyla erişim sağlayıcıdan erişim sağlayıcının iradesi dışında temin edilebilmektedir.
Bu durumda erişim sağlayıcı kendi suçu dışında bir cezalandırmayla karşı karşıya kalacaktır.

Madde 90- Tasarının 90'ıncı maddesiyle 5651 sayılı Kanuna eklenen 6/A maddesiyle "Erişim
Sağlayıcıları Birliği'nin kuruluşu düzenlenmektedir. Madde hükmündeki ifadeler birliğin hükümetin
iradesinde ve ticari çıkarlarla faaliyet göstereceğini göstermektedir.

6/A maddesinin 10'uncu fıkrasıyla tüm internet servis sağlayıcıları için Birliğe üye olma şartı
getirilmektedir. Birliğin çalışma usul ve esaslarının TİB tarafından onaylanacak bir Tüzükle
belirlenmesi öngörülmektedir. Birliğe bir taraftan erişimin engellenmesi uygulaması verilirken diğer
taraftan bu faaliyetlerin tüzükle düzenlenecek olması hukuka aykırı bir durumdur. Birliğe suç ve
cezalara ilişkin bir yetki verilmektedir. Bu iki alan sadece kanunlarla düzenlenebilir. Suç tipleri
tanımının bu yöntemle idareye bırakılması Anayasanın 38'inci maddesinin 1'inci fıkrasında ifade
edilen "suçta ve cezada kanunilik" ilkesine de aykırıdır.
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Madde 91- Bu maddeyle 5651 sayılı Kanunun 7'nci maddesinde değişiklikler öngörülmektedir.
Değişikliklerle toplu internet kullanım sağlayıcılarının konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici
tedbirler almakla yükümlü olduğu ve izin belgesi almayan toplu internet kullanım sağlayıcılarının
mahalli mülki amir tarafından idari para cezası ile cezalandırılacağı durumları hükme bağlanmak
istenmektedir. Kanunun 7'nci maddesine eklenen fıkra hükmünde düzenlenen idari para cezası
göstergesinin alt sınırı ile üst sınırı arasındaki büyük fark cezaların öngörülebilirliği ilkesini
zedelemekte, cezalarda keyfi bir uygulamaya yol açmaktadır.

Madde 92- Tasarının 92'nci maddesi 5651 sayılı Kanunun 8'inci maddesine dair düzenlemeler
öngörmektedir. Kanunun 8'inci maddesi AİHM'nin 18 Aralık 2012 tarihinde Ahmet Yıldırım/Türkiye
davasında (No:3111/10) verdiği karara konu olmuştur. Kararda söz konusu maddenin AİHS'nin "İfade
Özgürlüğü" başlıklı 10'uncu maddesine aykırı bulunmuş ve madde hükmünün kanuni bir nitelik
taşımadığı ifade edilmiştir. Kanunun 8'inci maddesinde yapılabilecek bir düzenlemenin en azından
AİHM'nin bu kararından daha geri bir uygulama içermemesi gerekmektedir. Oysa bu tasarıyla 8'inci
madde daha olumsuz bir içerikle düzenlenmektedir. Kanunun 8'inci maddesinin 2'nci fıkrasına
eklenen cümleyle erişimin engellenmesi kararının amacı gerçekleştirebilecek nitelikte görülmesi
halinde belirli bir süreyle sınırlı olarak verilebileceği hüküm altına alınmak istenmektedir. Engelleme
kararının amacı gerçekleştirebilecek nitelikte olup olmadığının kararını idarenin verecek olması
idarenin keyfi yönetimine bağlıdır. İkinci olarak, erişimin engellenmesinin belirli bir süreyle
sınırlanabileceğinin ifade edilmesi cezai hükmün belirsizliğini ortaya koymaktadır. Bu sürenin de
idarenin iradesine bırakılması cezaların öngörülebilirliği ilkesini zedelemekte ve hukuka aykırı bir
tutum ortaya koymaktadır.

Madde 93- Tasarının 93'üncü maddeyle 5651 sayılı Kanunun 9'uncu maddesinde yapılması
öngörülen değişiklikle, internet üzerinden gerçekleştirilen herhangi bir suçtan ötürü mağdur olduğunu
öne süren bir kimse, uyar-kaldır sistemi dâhilinde içerik sağlayıcısına ve daha sonrasında yer
sağlayıcısına gitmeden, direkt olarak sulh ceza hâkimine başvurabilmekte ve böylece içerik ve yer
sağlayıcısının iş yapmasını engellemektedir.

Bu değişiklikle ilgili daha da vahim olan ise sulh ceza hâkiminin içerik sağlayıcısının ve yer
sağlayıcısının durum hakkında bilgilendirilmeden ve hatta herhangi bir itiraz hakkı verilmeden
içerikten çıkarma ya da erişimin engellenmesi kararını alarak, bu kararın en geç 4 saat içerisinde
uygulanması için Erişim Sağlayanlar Birliği'ne gönderilebilecek olmasıdır.

Bu düzenleme ile birlikte ne yazık ki içerik sağlayıcıları ve yer sağlayıcıları bağlamında, adalet
sisteminin birçok alanında vuku bulduğu gibi, itiraz etme ve adil yargılanma hakkı gasp edilmektedir.

93'üncü maddede öngörülen düzenlemeyle tüzel kişilerin, kurum ve kuruluşların da 5651 sayılı
Kanunun 9'uncu maddesine göre içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi talebinde
bulunacağı belirtilmiştir. Ancak tüzel kişilerin, kurum ve kuruluşların özel hayata ilişkin koruma
kapsamına alınması mümkün değildir. Çünkü özel hayatın gizliliği, gerçek kişilere tanınmış bir haktır.
Tüzel kişilerin, kurum ve kuruluşların özel hayatı olamaz.

Madde 94- Tasarının 94'üncü maddesiyle 5651 sayılı Kanuna "Özel Hayatın Gizliliği Nedeniyle
İçeriğe Erişimin Engellenmesi" başlıklı 9/A maddesinin eklenmesi öngörülmektedir. Bu maddeyle
"özel hayatın gizliliği, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması" gibi soyut, genel ve sınırları
net olarak belirli olmayan ifadelerle TİB'e erişimi engelleme yetkisi verilmektedir. Kuşkusuz bu
durum, verilen yetkinin suistimallere yol açacağı endişesini beraberinde getirmektedir. Özel hayatının
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gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişilerin başvurusu ile söz konusu içeriğe erişimi engelleme
kararını Erişimi Sağlayanlar Birliğine ileten TİB'in tedbir niteliğindeki bu kararı uygulamada
sorunlara yol açabilecektir. Erişimin engellenmesine dair bu yaptırım yargı sürecini devre dışı
bırakmaktadır. Diğer bir ifadeyle mahkeme kararına gerek duymaksızın TİB özel hayatın gizliliği
nedeniyle erişimin engellenmesi kararı verebilecektir. Erişimin engellenmesi kararını açıkça TİB
başkanı ve ilgili Bakanın iradesine sunan bu uygulama yargı denetiminin de dışında bırakılmaktadır.

Maddede özel hayatın gizliliği ilkesinin arkasına sığınılarak yapılan bu düzenlemeyi hükümetin
17 Aralık'ta başlayan yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında gündeme getirmesi dikkat çekicidir.
Operasyon kapsamında hükümet üyelerinin, başbakanın oğlunun ve bizzat başbakanın telefon
konuşmaları kayıtları ve video görüntüleri ortaya çıkmıştır. 94'üncü maddenin örtülü amacı özel
hayatın gizliliği maskesiyle bu telefon görüşmeleri kayıtlarının ve video görüntülerinin internette
dolaşımını yasaklamaktır. Söz konusu içeriğin özel hayata dair olup olmadığı kararı bizzat bakan ya
da TİB başkanı tarafından verilecek olması idarenin istedikleri içeriğe erişimi engelleyebileceğini
göstermektedir. İkinci olarak, 5651 sayılı Kanundaki düzenlemelerin geneline hâkim olan, içeriği
yayınlayan siteden ziyade içeriğe yönelik öncelikli yaptırımlar bu amacı gözler önüne sermektedir.
Hükümetin bu maddeyle ortaya koyduğu örtülü amacı yolsuzluk ve rüşvet belgelerinin internette
dolaşımını engellemektir.

Madde 97- Tasarının 97'nci maddesinde 5651 sayılı Kanunun Ek 1'inci maddesinde
gerçekleştirilmesi öngörülen değişiklik kapsamında, herhangi bir idarenin çıkarlarını gözetmek için,
yasalarda belirtilen yetkilerin kötüye kullanılmasının; cezai soruşturma izne bağlanarak, çalışanların
siyasi iradenin talepleri yönünde teşvik edilmesinin ve eylemlerinin sonucunda dokunulmaz hale
getirilmelerinin önü açılmak istenmektedir.

Öneri bu şekilde kabul edildiği takdirde, başkan ve başkanlık personelinin yeni bir
dokunulmazlık alanına sahip olmaları sağlanacaktır. Böylece başkan ve başkanlık personelinin
soruşturulması zorlaşacaktır. Cumhurbaşkanı, yasama organı ve kamu görevlileri için öngörülen
dokunulmazlığa benzer bir düzenleme yapılmaya çalışılmaktadır.

Yargı dokunulmazlığı, demokratik bir toplum hukukunun özünde karşı çıktığı istisnai
hükümlerdir. Bunun sebebi hukuk devletinin, gücü devletin elinde olan kamu idaresi görevlilerinin
hukuken denetlenmesine herhangi bir kısıtlama getirilmemesini öngörmesidir. Bir hukuk devletinde
herkes hukuka bağlı bir şekilde hareket eder. Yargı muafiyetini sağlamaya çalışan herhangi bir yasal
düzenleme her zaman eleştiriye açıktır. Unutulmamalıdır ki, kuralların ihlal edilip edilmediği yalnızca
bağımsız bir yargı denetimi yoluyla takip edilebilir.

Madde 100- Tasarının 100'üncü maddesiyle 5651 sayılı Kanuna Geçici 3'üncü madde
eklenmektedir. Geçici 3'üncü maddeyle Erişim Sağlayıcıları Birliği'nin kurulmasına ilişkin esaslar
düzenlenmektedir. 3'üncü fıkrada birliğin 3 ay içerisinde kurulamaması halinde TİB tarafından
internet servis sağlayıcılarına ve internet erişim hizmeti veren diğer işletmecilere bir önceki takvim
yılındaki net satışlarının yüzde biri oranında idarî para cezası uygulanması hüküm altına alınmaktadır.
Belirlenen süre içerisinde üyelik sürecini tamamlayarak yükümlülüklerini yerine getiren erişim
sağlayıcıların da söz konusu cezai müeyyide çerçevesinde değerlendirilecek olması "ceza
sorumluluğunun şahsiliği" ve "kusur" ilkelerine aykırıdır.
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5651 sayılı Kanunda öngörülen bu değişikliklerle hükümetin internet üzerinde keyfi bir sansür
uygulamak istediği görülmektedir. Soyut, genel ve sınırları belli olmayan ifadelerle TİB'e verilen
erişimi engelleme yetkisi, cezai soruşturmanın izne bağlanması, erişim sağlayıcılarına yönelik ağır
cezai tedbirler bu keyfiliğin birer yansımasıdır.

Söz konusu değişiklikler hükümetin hukuk alanını kısıtlayarak her şeyi yürütmeye bağlamak
suretiyle hedeflediği keyfi yönetim için atılan tehlikeli bir adımdır. HSYK Kanununda yapılmak
istenen değişikliklerde olduğu gibi 5651 sayılı Kanun da hükümetin "AKP yürütmesinin" önünü
açma çabalarından birisidir. Hükümetin 11 yıldır sürdürdüğü yanlış politikalar bugün 5651 sayılı
Kanun ve HSYK Kanununda yapılmak istenen değişikliklerle çözülmek istenmektedir. Hükümetin
yanlış politikalarının yükünü Türk milletine yükleme çabası kabul edilemez. Demokrasi, hukuk ve
denetimsizlik üzerinden kurgulanan bu oyunun hedefinde milli irade vardır. Hükümet devletin bütün
organlarını kendisine bağlamak suretiyle milli iradeyi, Anayasayı, hukuku yok etmektedir.

5651 sayılı Kanunda yapılmak istenen değişikler Anayasa'nın "Cumhuriyetin Nitelikleri" başlıklı
2'nci maddesine, "Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması" başlıklı 13'üncü maddesine, "Düşünceyi
Açıklama ve Yayma" başlıklı 26'ncı maddesine, "Basın Hürriyeti" başlıklı 28'inci maddesine, "Suç
ve Cezalara İlişkin Esaslar" başlıklı 38'inci maddesine ve "Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması"
başlıklı 40'ıncı maddesine aykırıdır. Özellikle Anayasa'nın 13'üncü maddesi gereğince temel hak ve
hürriyetlerin, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere
bağlı olarak sınırlanabilir olması ve bu sınırlamaların, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik
toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamayacağı hükmü
dikkatlerden uzak tutulmamalıdır. Yine Anayasa'nın 26'ncı maddesindeki "Herkes, düşünce ve
kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma
hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da
vermek serbestliğini de kapsar." ifadesiyle koruma altına alınan temel hak ve özgürlükler ülkemizdeki
her bir fert için gereklidir. Tüm bunlardan anlaşılacağı üzere, 5651 sayılı Kanundaki değişiklikler
Anayasa'ya aykırıdır.

Sonuç olarak, internet kullanımına dair hukuki düzenlemelerin amacı düşünceyi açıklama
hürriyetini kısıtlamak olmamalıdır; aksine düşünceyi açıklama hürriyetini korumak olmalıdır.
Anayasalar ve uluslararası anlaşmalar öncelikle bireyin hak ve hürriyetlerinin korunmasını
öngörmektedir. Bu çerçeveden bakıldığında 5651 sayılı Kanunun da bireyin temel hak ve
hürriyetlerini koruyup gözetmesi gerekmektedir. Oysa kanunda öngörülen değişiklikler aksi bir
duruma işaret etmektedir.

Madde 110- 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanunun 29'uncu maddesi değiştirilerek otoyolların ve tesislerin özelleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Yapılmak istenen düzenleme ile; otoyollar ile bunlar üzerinde bulunan bakım, işletme, mal ve
hizmet üretim birimlerinin işletme hakları, İşletme Hakkı Sözleşmesi yapılarak hiçbir bedel
alınmaksızın 25 yıl süre ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca kurulacak anonim şirkete
devredilmektedir. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından bunların mülkiyetinin devri hariç olmak
üzere 4046 sayılı Kanunun 18'inci maddesinde yazılı yöntemler ve diğer hükümler çerçevesinde
işlem yapılacaktır.

Şimdilik 25 yıllığına işletme hakkının devri şeklinde yapılmak istenen düzenlemeyle bütün
otoyolların zamanla tamamen özelleştirilmesinin altyapısı hazırlanmaktadır.
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Ülkemizdeki otoyollar paralı geçişe tabi olup Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından
işletilmektedir. 2013 yılında otoyollarından ve köprü geçişlerinden 789 milyon 708 bin TL gelir elde
edilmiştir. Bunun yaklaşık yüzde 25'inin bakım onarım masrafı olduğu dikkate alındığında 592
milyon TL net gelir elde edildiği anlaşılmaktadır. Yıllardır düzenli şekilde işleyen ve ciddi gelir
getiren bir sistem mevcutken otoyolların sonu belirsiz bir özelleştirme macerasına kurban edilmesi
kabul edilemez. İşletme hakkı devredildikten sonra dahi otoyol ve köprülerin bakım onarımlarının
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaya devam edeceği de dikkate alındığında
düzenlemenin akılcı ve verimli olmayacağı açıktır.

AKP iktidarı son yıllarda 3465, 3996 ve 4046 sayılı Kanunlarla yap-işlet-devret ve yap-kirala-
devret modellerine yönelmiş, şimdi de yap-işlet-özelleştir modelini icat etmiştir. Bu uygulamalar
kamu kaynaklarının gelecek en az 25 yılını ipotek altına almaktadır.

Madde 122- 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 14'üncü madde ile;
Türkiye Diyanet Vakfına ait hastanelerin taşınır ve taşınmazları ile personeli Türkiye Kamu
Hastaneleri kurumuna devredilmektedir.

Taşınır ve taşınmazların 3 kişilik bir komisyon tarafından tespit edilen bedeli bir yıl içerisinde
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından Türkiye Diyanet Vakfına ödenecektir.

Türkiye Diyanet Vakfının hastane işletmeciliğinden vazgeçmesi anlaşılır ve olumlu bir
durumdur. Ancak hastanelerin taşınır ve taşınmazlarının imtiyazlı bir şekilde Sağlık Bakanlığı
tarafından satın alınması, personelin kamu hastanelerine devri anlaşılmaz ve yanlış bir düzenlemedir.
Vakıf hastane hizmetlerinden vazgeçebilir, ancak kamuya personel alımına ilişkin şartlar yerine
getirilmeden ve 300 bin öğretmenin, 6 bin ziraat mühendisinin, 23 bin 4/C'linin atama ve kadro
beklediği, milyonlarca işsizin bulunduğu bir ortamda Medeni Kanunun hükümlerine tabi bir vakıf
işletmesinin personelinin KPSS puanı ve sınav şartları yerine getirilmeden kamuya devri yanlış bir
uygulamadır. Kaldı ki zaten vakıf hastanesi hekimlerinin kamu hastanelerinde her zaman istihdamı
mümkündür.

Yukarıda açıkladığımız gerekçelerle Kanun Tasarısına muhalefet ediyoruz.

Sümer Oral Erkan Akçay Mustafa Kalaycı       
Manisa Manisa Konya

Mehmet Günal
Antalya
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MUHALEFET ŞERHİ

Komisyonumuzda görüştüğümüz Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı; isminden de anlaşılacağı üzere sadece Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı ile ilgili değil, bir çok farklı düzenlemeyi içinde barındıran; yasama literatürüne
AKP döneminde giren, AKP’nin yasama faaliyetinin temel pratiğini oluşturan torba düzenleme olarak
gelmiştir.

Usûl Açısından Değerlendirme
Böylesi geniş bir torba tasarının; Haziran ayında meclise sevk edildiği halde, meclisin en yoğun

çalıştığı 2014 Bütçe görüşmeleri esnasında önümüze konması; bizlerin de bu kadar yoğun çalıştığı
bir dönemde, bize ihtisas alanımıza girmeyen ve ilgili komisyonların da çalışmasını engelleyerek,
düzenlemelere ilişkin ihtisas komisyonlarının görüşünü almadan, adeta bütün milletvekilleri ile
meclisi, kendi iktidarının pragmatik siyasetinin birer parçası gibi gören bir anlayışı göstermektedir.
AKP’nin bu şekilde gördüğü mecliste, halkın iradesiyle seçilerek mecliste faaliyet yürüten bizler;
adeta neo-liberal iktisadi politikaların, insanlık dışı koşullarının bizlere, AKP tarafından dayatılması
pratiğini yaşıyoruz. Bu tabi ki çalışmaktan imtina etmek anlamında değildir. Bizler, halkımızın vermiş
olduğu yetki ve onların iradesini yansıtarak gece gündüz çalışmayı şiar edinmiş bir geleneğin
parçasıyız. Burada kabul etmediğimiz yaklaşım, kendi ihtisas alanımızla ilgili olmayan
düzenlemelerin, aldığımız sorumluluğa ters düşecek şekilde tarafımızdan görüşülmesinin AKP
tarafından bizlere dayatılmasıdır. Elbette ki AKP’li vekiller açısından; el kaldırma, el indirme pratiği
üzerinden şekillenen yasama faaliyetleri, halkımızın talepleri doğrultusunda tarafımızdan çok önemli
olarak addedildiği ve üstlendiğimiz sorumluluğu layıkıyla yerine getirmek istediğimiz için, bizleri
oldukça zorlamakta ve her seferinde yoğun itirazlarımıza neden olmaktadır.

Tasarının maddelerine geçmeden önce, yasama usulü ve tekniğine dair oldukça önemli noktaları
bir kez daha vurgulamak gerekir. Komisyonumuzun ilk toplantısında torba tasarı; ilk haliyle 103 madde
şeklinde getirilmiş, ancak Haziran ayında sevk edilen bu tasarıdan birçok madde, Temmuz ayında
geniş kapsamlı düzenlemeler içeren torba kanun ile yasalaştığı halde, önümüze bu kanunlaşmış 25
madde dahi ayıklanmadan getirilişi, AKP’nin yasa yapma ciddiyetsizliğini bir kez daha gözler önüne
sermiştir. Alt komisyon çalışmaları esnasında ise; bu ilk tasarıdan 10 madde geri çekilmiş, toplamda
34 yeni madde usule ve yasama tekniğine aykırı olarak AKP’li bir üyenin önergesiyle ihdas edilmiş
ve madde metnine eklenmiştir. Bütün itirazlarımıza rağmen, başında tasarıda yer almayan onlarca
maddenin, ek madde önergeleriyle getirilmesi ve AKP çoğunluğuyla tasarı metnine eklenmesi
sonucunda, torba tasarı 126 madde olarak üst komisyona sevk edilmiştir.

İhdas edilen yeni maddelerin birçoğu; komisyonumuzun ihtisas alanına girmeyen, komisyon
üyelerinin bilgilendirilmediği, üzerinde değerlendirme yapacak zamanı bulamadığı, ilgili ihtisas
komisyonlarında incelenmemiş ve görüşü alınmamış, benzer şekilde ilgili kurum ve kuruluşlar ile
STK’ların görüşlerinin alınmadığı düzenlemelerdir.

Bu durum, bu tasarıyla ilgili görevli komisyon üyeleri olarak bizleri, eklenen maddeler hakkında
hiçbir bilgi olmadan bu metinin alt komisyondan geçmesine AKP çoğunluğu nedeniyle zorunlu
bırakmış ve bizleri, yüklendiğimiz sorumluluk açısından evvelki torba düzenlemeler gibi zan altında
bırakmıştır.
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Üst komisyon 07.01.2014 tarihinde saat 15.30’da alt komisyon metnini görüşmeye başlamış,
ertesi gün saat 11.00’da görüşmelere devam ettiği halde, iki gün boyunca muhalefetin yoğun
itirazlarına rağmen, ihtisas alanımıza girmeyen ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile alakalı
olmayan düzenlemelerin metinden çıkarılması kabul edilmemiştir.

Son olarak internet ile ilgili ve kamuoyunda yeni “internet sansürü derinleşiyor” algısı yaratan
tartışmalı düzenlemeler; AKP’li milletvekillerinin üst komisyon toplantısından iki gün önce vermiş
oldukları ve komisyonumuza sevk edilen bir kanun teklifinin İçtüzük hükümlerini zorlayarak, ya da
tabir-i caizse hile yaparak birleştirilmesi sonucunda tasarı metnine dâhil edilmiştir. Benzer şekilde,
bir maddeyi metne dâhil etmek için, 23 maddelik bir kanun teklifi verilmiş ve bu verilen teklifin 22
maddesi, ne tuhaftır ki tasarı metninde bulunan düzenlemelerin aynısı şeklindedir. Yani özcesi; AKP
İçtüzük 35’de geçen; “komisyonlar, kanun teklif edemezler...” hükmüne ters düşmemek ve yine
İçtüzük 35’de geçen; “Komisyonlar, kendilerine havale edilen kanun tasarı veya tekliflerini...
birbirleriyle ilgili gördüklerini birleştirerek görüşebilirler” hükmünün etrafından dolaşarak, bir
maddeyi tasarı metnine eklemek için 23 maddenin 22’sinin mevcut metnindeki düzenlemeleri
“copy-paste” yapmak suretiyle almak açık bir hiledir. AKP, bugüne kadar yapmış olduğu bütün
yasama faaliyetlerinde, İçtüzük hükümlerini yok saymış, ya da hileli yöntemlerle etrafından
dolanmıştır. Üstelik Meclis’e sevk edildikten sonra 48 saat içinde komisyonumuzda görüşülmeye
başlanmış bu düzenlemelerle ilgili İçtüzük 37’ye göre, diğer ihtisas komisyonlarından hiçbir görüş
almadan komisyonumuzda görüşülmüştür bu birleştirilen teklifler. Yasama usûlü ve tekniğine aykırı
yöntemlerle birleştirilip tasarı metnine eklenen bu torba düzenlemelerle ilgili, Meclis Başkanlığı’na
detaylı bir dilekçe sunmuş ve İçtüzük hükümlerinin, hileli yöntemlerle es geçildiği bu usule
itirazlarımızı dile getirmiş bulunmaktayız.

Torba Tasarı’nın Maddelerine İlişkin Değerlendirme
Tasarının 4. Maddesi’nde; Anadolu Ajansının Malları ve Personeli Hakkında Kanun’a ek

madde eklenmiş ve Anadolu Ajansı’nın malları ile ilgili %10’luk bir barajın aşılarak, hisselerin bir
kısmının kendi bünyesine alınması amaçlanmıştır. Anadolu Ajansı’nın hisseleriyle ilgili geçmişten
gelen bir belirsizlik olduğu ve Anonim Şirketi olan bu ajansın iştirakçilerinin bilinmediği için bu
hisselerin geriye alınması ve tasarrufunun ajansa kalmasına dönük bir düzenleme yapıldığı
belirtilmiştir. Ancak bu düzenlemenin alt komisyonda eklenen son fıkrasında, Anadolu Ajansı’na
oldukça ayrıcalıklı bir düzenleme getirilmiş ve basta KİT Kanunu, Sayıştay Kanunu, Kamu İhale
Kanunu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gibi birçok kanunun hükümlerinin; Anadolu
Ajansı Anonim Şirketi’nin doğrudan veya dolaylı pay sahipliği nedeniyle ortaklıkları ve iştirakleri
hakkında uygulanamayacağı belirtilmiştir. Yani Anadolu Ajansı’nın mevcuttaki ayrıcalıklı yapısı,
çok daha ileriye taşınmakta ve daha da özellikli bir hale getirilmektedir. Yukarıda belirtilen
düzenlemelerden istisna getirilmesi, Sayıştay denetiminden muaf olunması durumu bile başlı başına
Maliye Bakanlığı’nın görev alanına girdiği halde, ısrarlı taleplerimize rağmen, Maliye Bakanlığı’nı
son derece ilgilendiren son fıkra ile ilgili, Bakanlığın görüşü alınmamış ve bu düzenleme ile getirilen
muafiyet ve istisnalar hususunda ne düşündüklerine fırsat verilmemiştir. Bu düzenleme ile birlikte,
Anadolu Ajansı personeli özel statü kazanmakta, ajans denetimden çıkarılmakta ve süper istisnalar
getirilmektedir. Burada en temelde eleştirilmesi gereken bir başka durum, Anadolu Ajansı’nın mevcut
hukuki yapısıdır. Ajans, Anonim Şirket olmasına ve özel kanun hükümlerine tabii olmasına karşın,
Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü bütçesinden, yani kamudan ciddi bir kaynak almakta,
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ancak Sayıştay denetiminden çıkarılmaktadır. Ajans; hem özel şirket, hem kamu kuruluşu gibi
çelişkili bir yapıya sahiptir. Özel hukuk hükümlerine bağlı bir ticari kuruluş olmasına karşın, ajans
kamuya sırtını dayamakta ve kamuyla ilgili bütün kanunlardan muaf tutulmaktadır. Buna rağmen,
Maliye Bakanlığı’nın görüşü alınmamış ve bu düzenleme bütün itirazlara rağmen tasarı metninden
çıkarılmamıştır.

Torba tasarının 8. Maddesi’nde; Vergi Usul Kanunu’nda değişiklik yapılmış ve vergi
güvenliğini sağlamak amacıyla elektronik, manyetik ve benzeri cihazlar kullandırılarak bandrol, pul,
barkod, hologram gibi özel etiket ve işaretlerin kullanılmasına zorunluluk getirmeye dair gerçek veya
tüzel kişilerin Kamu İhale Kanunu ile yetkilendirilmesi öngörülmüştür. Burada kritik nokta,
düzenlemede geçen “5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na tabi olmaksızın”
ifadesidir. Bu yetkilendirilecek gerçek veya tüzel kişiler, neden 5018’den muaf tutulmaktadır? Üstelik
vergi güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan bu düzenlemede, ihaleyi alan gerçek veya tüzel
kişilere ciddi düzeyde bir yetki vermek riskli bir durum değil midir? Bu yetkilerin tamamının ihaleyi
alan gerçek veya tüzel kişilerde toplanmasının, tekel yaratma ihtimali de yüksektir. Bu vergi
güvenliğinin özel şirketlere verilmesi de problemlidir, zira özel şirketler kâr amacı güder, kamu yararı
ön planda değildir. Dolayısıyla, mevcut durumda Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü ve ilgili kamu
kuruluşları varken, bu yetkinin özel şirketlere verilmesi sakıncalıdır.

Torba tasarının 10. Maddesi’nde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda değişiklik
yapılarak engelli vatandaşlarımız açısından yönetmeliklerde düzenlenecek hüküm kanunla
düzenlenmiş, bu açıdan olumlu bir düzenleme gibi görülse de düzenlemeyi yaparken ilgili kurum
Devlet Personel Başkanlığı ile görüşülmemiş ve onların resmi görüşleri alınmamıştır.

Torba tasarının 14. Maddesi’nde; 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nda değişiklik yapılmış
ve “Ev Tipi Sosyal Hizmet Birimleri adı altında 10-12 kişilik evlerde çocuklara (0-18) “aile” ortamı
sağlanarak toplu yaşamın getirdiği olumsuzlukları yaşamamaları amaçlanmaktadır” şeklinde belirtilen
bir gerekçe belirtilmiştir. Fakat bu evlerde hangi yaş guruplarının nasıl dağıtılacağı (taciz, tecavüz ve
şiddet olaylarında çok önemli bir etkendir), bu evlerde nasıl bir eğitim verileceği ve ne öğretileceği,
-zira madde gerekçesinde “topluma yararlı bireyler” tabiri kullanılmıştır.- belirtilmemektedir. Pozantı
Cezaevi örneğinden hareket ederek şunu söylemek mümkün: devlet için çocuk; üzerinde her türlü
tahribatın, dezenformasyonun, eğip bükmenin mümkün olduğu bir çeşit “ürün”dür. Geçmiş pratikler
bu tür düzenlemelerin kendi içinde birçok tehlike barındırdığını göstermektedir.

Torba tasarının 15. Maddesi’nde; 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nda değişiklik
yapılmış ve “Ev tipi sosyal hizmet birimleri” nde çalışan kişilerin iş kanunu dışında tutulmasına
olanak vermektedir. İş kanununun 4. maddesi istisnaları sıralamaktadır bu sebeple çalışanların bu
kanunun dışında tutulması ilerde oluşabilecek çalışanların haklarına yönelik ihlalleri
meşrulaştırmaktadır. Zira maddenin gerekçesinde çocukların güven duygularının gelişmesi için
personelin 24 saat kesintisiz çalışması gerektiği söylenmiştir. Sunulan gerekçeden anlaşılacağı üzere
bu birimlerde çalıştırılacak personelin bütün hayatına el koyma biçiminde bir niyet belirmekte ve
bununla paralel olarak söz konusu kurumlarda çalışanlar iş kanunun dışında tutulmaktadır.

Torba tasarının 16. Maddesi’nde; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda Döner sermaye
kurmakla ilgili bir düzenleme yapılmış, kurumların giderlerini karşılamayı hedeflemiş olsa da, madde
içinde sık sık zikredildiği gibi söz konusu sosyal hizmet kurumlarını amacından saptırıp ticarileşmiş
birer işletmeye dönüştürülmesi ihtimali olduğunu belirtmekte yarar var.
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Torba tasarının 17. Maddesi’nde; 2828 sayılı Kanunun 22. maddesinin birinci fıkrasında
değişiklik yapılarak sosyal hizmet kurumlarındaki çocuklara korunma tedbirinin uygulanıp
uygulanamayacağının tespitini sosyal hizmet kuruluşuna ve mülki amire bırakmaktadır. Çocukların
korunmasına dair bu sorumluluğun doğrudan mülki amire bırakılması sorunludur çünkü bu duruma
karar verecek olanların nitelikleri ve doğru kararlar alabileceklerine dair herhangi bir ibare
düzenlemede yer almadığı gibi, bugüne kadar halka karşı sorumluluklarını nasıl yerine getirdiğine
ilişkin oldukça kötü bir sicile sahip mülki amirlerin bu yetkiye sahip olması sakıncalı bir ortam
yaratabilir.

Torba tasarının 18. Maddesi’nde; Koruyucu aile ile ilgili bir düzenleme yapılmıştır. Maddenin
esas amacı; devletin kimsesiz çocuklara bakma yükümlülüğünün bir kısmın koruyucu ailelere
bırakmasıdır. Bir anlamda devlet dezavantajlı gruplara bakma külfetini bireylere yüklemektedir.
Devletin kar-zarar matematiğini gözeterek yaptığı bir düzenleme olduğu görülmektedir. Koruyucu
ailelere tahsis edilen bütün devlet yardımının miktarı, kendisi çocuğa baktığında harcanan tutardan
çok daha az olacağı için bu düzenleme yapılmıştır. Ama bu düzenleme; özellikle dar ve düşük gelirli
olup, çocuk sahibi olamayan aileler için olumlu ve gerekli bir düzenlemedir.

Kimsesiz çocuklara sıcak aile ortamının yaşatılması gibi bir hedef de gözetilmekteyse de,
ülkemizde özellikle aile içerisinde çocuklara yönelik başta cinsel istismar olmak üzere kötü muamele
o kadar ciddi boyutlardadır ki, devlet bu koruyucu aileler içerisinde oluşabilecek kötü muameleyi
engelleme konusunda da ciddi politikalar geliştirmek zorundadır. Öbür türlü çocuk kötü muameleye
maruz kaldıktan sonra, bu bireyler bir hukuk geleneği olduğu üzere, ya yargılanmadan ya da çok az
cezayla serbest bırakılıp, çocuk da yaşadığı travmayla bırakılmış olacaktır.

Torba tasarının 20. Maddesi’nde; 2828 sayılı kanunun Ek 1. Maddesinde değişiklik yapılarak
korunmaya muhtaç çocukların işe yerleştirilmeleri ile ilgili düzenleme yapılmıştır.

a) fıkrasında, binden az olması halinde bir çocuğun istihdam edilmesi belirtilmiştir. Oysaki bu
sayı çok azdır. En az bir çocuk değil daha fazla çocuğun istihdam edilmesi gerekmektedir.

b) fıkrasında, bu haktan yararlanmak isteyen çocuklar için öncelliği lisans ve yüksek lisans
öğrencilerine vermiştir. Burada farklı koşullarından dolayı lisans imkânından mahrum kalan bireylere
yönelik eşitlik ilkesi ihlal edilmiştir. Ayrıca bu hakkın bir defa ile sınırlı olması da problemlidir.

c) fıkrasında, haklarında korunma veya bakım tedbiri olan çocukların merkezi sınav sonuçlarına
göre işe yerleştirileceği ibare yer almaktadır. Oysaki haklarında korunma veya bakım tedbir kararı
alınmış olan çocuklara yönelik pozitif ayrımcılık yapılabilir. Çünkü bu çocuklar zaten yaşadıkları
sorunlardan dolayı koruma altına alınmıştır. Dolayısıyla yaşadıkları sorunlar tüm hayatlarını olduğu
gibi eğitim hayatını da etkilemiş olabilir. Bu haliyle mevcut sınavlarda diğer bireylere göre
dezavantajlı konumda olduklarından dolayı, diğer bireylere göre başarısız olma ihtimalleri yüksektir.

Torba tasarının 22. Maddesi’nde; 2828 Sayılı kanuna ek madde eklenmiştir. Ancak alt
komisyonun ilk toplantısında, Adalet Bakanlığı’ndan gelen yetkili, kendilerini ilgilendirdiği halde,
bu düzenlemeye ilişkin herhangi bir bilginin kendilerine gelmediğini ve ilgili birimlerden görüş
alınmadığını belirtmiştir. EK MADDE 9’daki “veli veya vasisine ulaşmanın mümkün olmadığı acil
ve zorunlu hallerde” ibaresi açık ve şeffaf değildir. İbaredeki “acil ve zorunlu haller” in sınırının
çizilmemiş olması idareye keyfi uygulama yetkisi tanıyabilecektir. Bu nedenle bu ibarelerin sınırları
kanun tasarısında çizilmelidir.



Torba tasarının 23. Maddesi’nde; 2828 Sayılı kanuna ek madde eklenmiştir. Bu EK MADDE
10’da yer alan “hizmet alımı” yöntemi, madde metninden çıkarılmalıdır. Bu hizmet devlet kurumları
tarafından ücretsiz verilmelidir. Türkiye’nin hızla yaşlanan nüfusu dikkate alındığında, bu hizmetin
devletin kendi eliyle yapılması, sosyal devlet anlayışının bir zorunluluğu olarak toplumun her ferdinin
sosyal hizmetlerden adil bir şekilde yaralanması gerekmektedir. Ayrıca evde bakım hizmetlerinin
halka en yakın kurum olan yerel yönetimlere bırakılması, daha doğru olacaktır. Evde bakım
hizmetlerinin belediyeler tarafından uygulandığı ülkelerde merkezi idare, ortak yönetim planları ve
mali mekanizmalar yoluyla belediyeler arasındaki farklılıkları dengelemeye ve risk ayarlaması
yapmaya çalışmaktadır. Çünkü her belediyenin özellikleri aynı değildir. Buna göre kesilen primler
ulusal fon havuzunda toplanmakta ve belediyelere, belediyenin nüfus yapısına ve gelirlerine göre,
tahsis edilmektedir. Ayrıca belediyelere ciddi açıklarında yardım etmek amacıyla kurulan ek bir fon
bulunmaktadır.

Torba tasarının 32. Maddesi’nde; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17. Maddesi
(g) bendi eklenmiş ve kıymetli taşlar ile ilgili vergilendirme düzenlenmiştir. Ancak burada, altın ve
gümüş de bu kıymetli taşlar gibi vergilendirmeye tabi tutulmuş, bu durum komisyon üyelerimizin
durumu fark etmesi sonucu metinden çıkarılmıştır. Burada eleştirilmesi gereken durum, Maliye
Bakanlığı tarafından yapılan bu düzenlemede, altın ve gümüşe ayrıca KDV getiren böylesi bir hatanın
nasıl fark edilmediğidir. Yapılan teknik hata komisyonumuz tarafından dile getirilmese, toplumun
bütün kesimi tarafından yatırım aracı olarak veya hediye olarak satın alınan altın ve gümüşte
uluslararası piyasalara göre çok fazla bir KDV alınması söz konusu olacak bir uygulamaya neden
olacaktı. Bu durum yine, AKP hükümetinin nasıl ciddiyetsiz ve özensiz bir yasama faaliyeti
yürüttüğünü görmemiz açısından önemli bir örnektir.

Torba tasarının 38. Maddesi’nde; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa ek madde
eklenmiş ve sayıları dört yüz olan yabancı uyruklu hastaların tedavilerinin, geliş-gidiş masraflarının
ve konaklama giderlerinin Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye Kamu Hastaneleri Birliği tarafından
karşılanması öngörülmüştür. Bu düzenleme elbette ki, ülkemizin sağlık imkânlarından yararlanmak
isteyen ve imkânı olmadığı için ülkemize talepte bulunan yabancı uyruklu insanların tedavilerinin
yapılması açısından olumlu gibi görünebilir. Ancak, düzenlemede geçen “uygun görülen yabancı
uyruklu hastaların” ifadesindeki uygun görülme çok muğlak bir ifadedir. Zaten Sağlık Bakanlığı
temsilcisinin komisyonumuzda, bu düzenlemeyle ilgili açıklama yaparken, düzenlemede en fazla
dört yüz olarak ifade edilen hastaları tarif ederken hangi kriterleri göz önüne aldıklarına ilişkin
“soydaşlarımız” ifadesini kullanması, özellikle komşu ülkelerden ülkemize sığınan ve sağlık
hizmetlerinden faydalanmak isteyen farklı etnik yapı veya dinî inanca sahip kişilere karşı insanların
kafatasına bakılarak bu taleplerin kabul edildiği izlenimini yaratmıştır. Ayrıca, bu anlamda talepte
bulunanlar ile ilgili istatistiki bilgi ve detaylı bilgi sunulmaması da düzenleme ile ilgili açısından
yetersizlik yaratmıştır.

Torba tasarının 49. Maddesi’nde; 4734 Sayılı kanunun 53. Maddesinin (j) fıkrasında değişiklik
yapılmış ve ihalelere şikâyet ile itiraz başvurularında alman bedeller arttırılmıştır. Yani bu madde ile
hem itiraz bedeli yükseltilerek kurumun fazladan kazanç sağlaması mümkün kılınmış, hem de itiraz
edeceklerin bedelin yükseltilerek itiraz etmesini caydırıcı bir düzenleme yapılmıştır. Yani esas
itibariyle, denetimden kaçmaya dönük bir düzenleme yapılmıştır.
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Torba tasarının 50. Maddesi’nde; Alt komisyonda, 50. madde ile 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu’nda değişiklik yapılmış ve 4734’ün 54. Maddesinin ikinci fıkrasındaki “şikâyet ve itirazen
başvurularda, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu başvuru yolları olup, bu başvurular üzerine
alınacak kararlara karşı veya bu başvurulara konu edilebilecek hususlarla ilgili olarak Kamu
Denetçiliği Kurumuna başvuruda bulunulamayacağı” düzenlenmişti. Yani AKP’nin 12 Eylül 2010
Anayasa referandumuyla getirmiş olduğu ve övgüyle bahsettiği Kamu Denetçiliği Kurumu, bu
düzenleme ile ihale şikâyetlerinde başvurulacak bir kurum olmaktan çıkarılmıştı. Kamu Denetçiliği
kurumundan gelen yetkili de, bu düzenlemenin kendi kuruluş amaçlarına aykırı bir düzenleme
olduğunu ve kurum olarak bu düzenlemeye olumlu görüş bildirmediklerini vurgulaması sonucunda
Kamu Denetçiliği’ne başvurunun bu düzenleme ile engellenmesi, denetimden kaçışın bir yolu olarak
gözükmektedir. Ayrıca bu düzenleme, kurumun kuruluş amacına ters bir durum olarak ortaya çıktığı
ve bizim itirazlarımızla birlikte kurumun da bu düzenlemeye karşı çıkması sonucunda, madde
metninden çıkarılmıştır.

Torba tasarının Alt Komisyon Metnindeki 44, 47, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 65 ve
66. Maddeleri; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile ilgili maddeler olup alt komisyonda üzerinde
konuşup tartıştığımız ve günlerce mesai harcadığımız düzenlemeler içermekteydi. Elbette ki
komisyondaki tartışmalarımız ve itirazlarımız sonucu Kamu İhale Kurumu’na imtiyazlar getiren.
Kamu İhale Kanunu’nu onlarca kez daha delen ve yargıya başvurma hakkını elinden alan bu
maddelerin metinden çıkarılması önemlidir ve komisyonumuzdaki yoğun muhalefetin bir sonucudur.
Ancak yine de burada vurgulanması gereken husus; Adalet Bakanlığı tarafından itiraz edilen ve
anayasaya aykırı bir şekilde Kamu İhale Kurumu’na itiraz ve şikâyetlerde yargı yolunun kapatılması
gibi yoğun tartışmalara sebebiyet vereceği çok rahat bilinen düzenlemelerin en başında tasarı metnine
neden eklendiğidir. AKP’nin bu sorumsuz tavrının arkasında şöyle bir soru ortaya çıkmaktadır; Plan
ve Bütçe Komisyonu, AKP’nin sorumsuzluğu ve ciddiyetsiz yasama yaklaşımının kurbanı
konumunda bir komisyon mudur, yoksa anayasa gereği kurulmuş teknik ve oldukça önemli bir ihtisas
komisyonu mudur? Dolayısıyla, AKP’nin yasama konusundaki bu sorumsuz yaklaşımının,
komisyonumuzu gereksiz yere meşgul ettiğini ve anlamsız tartışmaların içine soktuğunun bir kez
daha altını çizmek gerekir.

İnternet Düzenlemelerine İlişkin Görüşlerimiz
5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen

Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile ilgilidir. Bu maddeleri, spesifik olarak tek tek
incelemeden önce, bu düzenlemelerin ne için getirildiğine ve internetle ilgili nasýl bir yapýyý
amaçladýðýna iliþkin bir deðerlendirme yapmak gerekir. Öncelikle bu düzenlemelerden önce, 2007
yýlýnda yasalaþan ve internet kullanýcýlarý, ilgili sivil toplum kuruluþlarý ve Avrupa Birliði tarafýndan
basýn ve ifade özgürlüðünün internet ile birlikte engellendiði baðlamýnda çokça eleþtirilen 5651 sayýlý
kanunun, internet ile ilgili ciddi bir sansür getirdiðini vurgulamamýz gerekir. Bu tasarýya eklenen bu
düzenlemeler ise, mevcuttaki 5651 sayýlý kanunun eksikliklerini gidermenin aksine; sansürü,
fiþlemeyi, kiþisel verilerin kayýt altýnda tutulmasýný ve özgürlüklerin kýsýtlanmasýný daha da
derinleþtirdiðini vurgulamakta fayda var.

Þimdi bu tasarýya eklenen düzenlemelerle nelerin deðiþtiðine deðinelim. 5651 sayýlý yasada
yapýlmasý önerilen deðiþikliklerle; URL bazlý eriþim engelleme, TÝB Baþkaný emriyle eriþim
engellemeleri, daha fazla takip, internetteki verilerimizin uzun yýllar kayýt altýna alýnmasý ve bu
baðlamda fiþleme ihtimalleri ile daha fazla sansür hayatýmýza giriyor. Mevcutta ülkede son zamanlarda
daha da gündem olan ve Avrupa Birliði Ýlerleme Raporlarýnda her seferinde, daha da vurgulanan basýn
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ve ifade özgürlüðünün kýsýtlanmasý, 2007’de çýkan bu yasa ve þimdi bu düzenlemelerle Ýnternet üzerinde
de yaymlaþtýrýlmak isteniyor. Ýnternet bu düzenlemeyle, tamamen devletin kontrolü ve denetimi altýna
alýnmak isteniyor.

Düzenlemeler Ýnternete Neler Getiriyor?
Düzenlemelerle öngörülen deðiþiklikler kýsaca þöyle açýklanabilir;
• Engelleme öncesi, “Uyar-Kaldýr” mekanizmasýnýn iþletilmesi öne çýkarýlmaktadýr.
• Eriþim Saðlayacýlarý Birliði kurularak, TÝB ve mahkeme kararlarýnýn bu birlik üzerinden

uygulanmasý öngörülmektedir.
• DNS tabanlý engellemenin yaný sýra, URL ve IP tabanlý engelleme ile engelleme yöntemleri

geniþletilmektedir.
• TÝB Baþkaný veya ilgili Bakan’ýn talimatýyla eriþim engelleme mümkün hale getirilmektedir.
Düzenlemelere Dair Genel Deðerlendirme
� Mevcut durumda; eriþim engelleme, mahkeme karan veya Telekomünikasyon Ýletiþim

Baþkanlýðý’nın (TÝB) bazý katalog suçlar için re’sen karar vermesiyle uygulanmaktaydý. Getirilen
deðiþiklikle, mahkeme kararý olmadan, TÝB Baþkanı’nın talimatýyla eriþimin engellenmesi mümkün
kýlýnmakta ve bu baðlamda, TÝB Baþkaný’na adeta mahkeme yetkisi verilmektedir. Burada sorgulanmasý
gereken durum, TÝB Baþkaný’nýn mevcutta katalog suçlar (çocuklara dönük cinsel istismar, kumar,
uyuþturucu) haricindeki yetkisinin ötesinde, herhangi bir içeriðe dönük eriþimi engelleme yetkisinin
TÝB Baþkaný tarafýndan ne þekilde kullanýlacaðýdýr. Bu noktada, tamamen siyasal iktidarýn tercihleri ve
öncelikleri üzerinden bir tercih yapýlacak ve ifade özgürlüðünün önünde ciddi bir engel oluþturacaktýr.

� Getirilen deðiþikliklerle; daha evvel DNS üzerinden yapýlan engelleme, URL ve IP bazlý
engellemeye dönüþtürülmektedir. Bu durumu þöyle açýklamak gerek; Þu anda engellenmiþ bir siteye
girmeye çalýþýldýðýnda, mahkeme kararý ile kapatýldýðý belirtiliyor. Bu sitenin engellendiðini bildiðiniz
için, çeþitli yöntemlerle o siteye ulaþmanýn alternatif yollarýný buluyorsunuz. Ancak bu URL bazlý
engellemede, engellenen sayfalarýn engellendiðini bilmeyebilirsiniz. Üstelik URL bazlý engelleme
sistemi; bugün dünyada sadece Çin, Ýran ve Suudi Arabistan’da uygulanmakta. Türkiye’nin internet
mevzuatýný uluslararasý hukuk ve sözleþmelere dayandýrmak ve geliþmiþ ülkelerin bu konudaki
mevzuatýný örnek almak verine, bu deðiþikliklerle Baþbakan’m çokça benimsemiþ olduðu ve dilinden
düþürmediði “Çinleþiyoruz” söyleminin gereðini yerine getirdiðini görmekteyiz. Görünen o ki
AKP’nin örnek aldýðý ülkeler; dünyada anti-demokratik uygulamalarýyla ve totaliter yapýlarýyla
meþhur Ýran, Çin ve S. Arabistan olmuþtur.

� Getirilen deðiþiklikle, Eriþim Saðlayýcýlarý Birliði kurulmakta ve aslî görevi eriþim engellemek
olarak tanýmlanmýþtýr. Bu birlik, Eriþim saðlayýcýlarýnýn haklarýný, hukukunu koruyan bir meslek
birliði gibi deðil, tek görevi eriþimi engellemek olan bir yapý olarak kurulmuþtur. Bu birliðe sadece
öngörülen engelleme ve denetleme altyapýlarýna sahip firmalar üye olabilecek ve birliðe üye
olmayanlar internet servisi veremeyecek. Bu da irili ufaklý birçok þirketin kapanmasýna, pazarýn
sadece büyük oyunculara kalmasýna neden olacaktýr. Bir baþka ifadeyle, bu birliðe küçük eriþim
saðlayýcýlarýnýn dahil olmasý da mümkün olmayacak ve bu anlamda büyük firmalarýn domine ettiði
bir tekel yaratacaktýr.

� Düzenlemedeki bir diðer deðiþiklikle; kiþilerin internetteki kayýtlarýnýn uzun süre tutulacak
olmasý, verinin iþlenmesi ve fiþleme uygulamalarýnýn önünü açmaktadýr. Üstelik 2006 yýlýndan beri
Meclis’te bekletilen ve henüz gündeme alýnmayan “Kiþisel Verilerin Korunmasý Kanunu”
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yasalaþmadan, bilgilerin kayýt altýnda 1-2 yýla kadar tutulmasý oldukça sakýncalý, istismara ve
fiþlemelere çok açýk bir düzenlemedir. Ülkedeki fiþleme geleneðini ve kötü sicilini göz önünde
bulundurursak, bu kayýt altýndaki verilerin nasýl kullanýlabileceðini tahmin etmek zor olmasa gerek.

� Karar alma süreçlerinin daha çabuk sonuçlanmasý için getirilen 24 saat + 4 saat içinde gereðini
yapma düzenlemesindeki zaman kriterleri; konuya uzak hakimin hatalý karar almasýna neden
olabilecek ve bilirkiþiye baþvurmadan çok hatalý kararlar alýnmasýna sebebiyet verecektir.

5651 sayýlý yasanýn bu torba tasarýyla yapýlan deðiþiklikler ilgili genel deðerlendirmeleri
yaptýktan sonra, maddelere iliþkin spesifik deðerlendirmelerimiz þu þekildedir;

Torba tasarýnýn 85. Maddesinde; Eriþim’in Engellenmesi, Ýçeriðin Yayýndan Çýkarýlmasý, Uyarý
yöntemi ve Eriþim Saðlayýcýlarý Birliði tanýmlarý saðlýklý belirlenmemiþ, eksik deðerlendirilmiþtir.
Eriþimin engellenmesi, içeriðin yayýndan çýkarýlmasý ayný anda BTK’ya verilmektedir. Spesifik alan
adýna eriþimin yurt içinden engellenmesi olmadýðý için; Türkiye’de sunucular kurarak altyapý yatýrýmý
yaparak sadece Türkiye’ye deðil, bölgesel veya global olarak da biliþim hizmeti vermek isteyecek
olan þirketler veya yabancý þirketlerin Türkiye’ye bu yatýrýmý yapmasý riske edilmiþtir.

Eriþim Saðlayýcýlarý Birliði’nin kurulmasýnýn amaçlarý ve sonuçlarý ayrý bir tartýþma konusudur.
Ancak bu kanunla Eriþim Saðlayýcýlar Birliði kurarak ona eriþim engelleme kararý uygulamasýna
iliþkin içerik ve yer saðlayýcýlarý atlayarak yetki ve görev vermek yerinde deðildir. Tanýmý yapýlan
uyarı yöntemi, çok yetersizdir. AB’de ve ABD’de suçla mücadelede en önemli aþama olan kurumun
ve mahkemelerin üzerindeki iþ yükünü azaltarak usul ekonomisine katký saðlayan uyar-kaldýr
yöntemi, süreleriyle ve süreçleriyle çok detaylý olarak düzenlenlenmemiþtir.

Torba tasarýnýn 86. Maddesi’nde; Bu madde ile gerek yurt içinde, gerekse yurt dýþýnda faaliyet
yürütenlere Internet sayfalarýnda bulunan e-mail adreslerinden geçerli tebligat yapýlabilmesi
düzenlemesi getirilmektedir. Bu durum gerek Tebligat Kanunu’nda, gerekse uluslararasý antlaþmalarla
korunmaya çalýþan hukuki menfaatleri ve tebligat güvenliðini ihlal eder niteliktedir. Geçerli tebligata
baðlanan süreler ve süreçlerin Internet üzerinde bulunan bir elektronik posta adresine gönderilecek
bir elektronik posta ile saðlanmasý, hukuki güvenliði derinden zedelemektedir. E-posta’nın gidip
gitmediði, ilgili adrese ulaþýp ulaþmadýðý, ulaþtý ise ne zaman açýldýðý, açýldý ise tebellüð yetkisi sahibi
tarafýndan alýnýp alýnmadýðý, konularýnda ve yurt dýþýnda bulunan hizmet saðlayýcýnýn tabi olduðu
kamu hukuku kurallarýna aykýrý düþebilecek usul ve esas hükümleri sorunlarý bulunmaktadýr.

Torba tasarýnýn 87. Maddesinde; Talep edilen bilginin mahiyetinin yaný sýra, talep usulünün de
belirgin olmadýðý anlaþýlmaktadýr. Bilindiði üzere, bilginin hassas bilgi, þahsi bilgi, gizli bilgi, ticari sýr
gibi türleri bulunmaktadýr. Hangi bilginin hangi yöntemle talep edileceði bireysel haklarýn ve
mahremiyetin korunmasý için elzemdir. Bu nedenle, söz konusu madde açýk ifadelerle belirlenmemiþtir.

Torba tasarýnýn 88. Maddesi’nde; Yer saðlayýcýnýn maliyetlerini artýracak ve yatýrýmlara
olumsuz etki edebilecek bu hükmün, suçla mücadele açýsýndan yerinde olduðu deðerlendirilmektedir.
Ancak, belirli bir zaman aralýðý vermek yerine trafik bilgilerinin yer saðlayýcý tarafýndan hangi süre
ile tutulmasý gerektiðinin Kanunda belirtilmesi yerinde olacaktýr.

Yer saðlayýcýlar gibi Ýnternet’in önemli bir aktörünün yönetmelikle deðil, kanun ile kategorize
edilmesi daha yerinde olacaktýr. Tersi yöntem konunun önemi düþünüldüðünde, normlar hiyerarþisine
aykýrý olacak ve idareye geniþ bir takdir hakký ve keyfi hareket alaný tanýyacaktýr. Kategorizasyon
yapýlmamasý, sektör temsilcilerinin, STK’larýn ve akademisyenlerin görüþlerinin alýnmamasý büyük bir
eksikliktir. Bu çerçevede mukayeseli hukukun detaylý bir þekilde incelenmesinin ve kategorizasyonun
Kanunla yapýlmasýnýn yerinde olacaðý deðerlendirilmektedir. Talep edilen bilginin mahiyetinin yaný
sýra talep usulünün de belirgin olmasý gerekirdi.
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Para cezasýnýn da idare tarafýndan deðil yargý tarafýndan verilmesi gerekmektedir. Zira para
cezalarýnýn alt veya üst sýnýrdan verilmesinin takdiri çok detaylý bir muhakeme gerektirmektedir.
Yargýtay içtihatlarý da, para cezasý verilirken alt ya da üst sýnýrdan takdir edilmesine iliþkin mahkeme
kararýnda detaylý gerekçe gösterilmesi gerektiðini söylemektedir. Bu bakýmdan on bin TL’den yüz bin
TL’ye kadar 10 kat aralýkta deðiþen bir para cezasýnýn verilebilmesi yetkisi, mahkemenin olmalýdýr.

Torba tasarýnýn 89. Maddesi’nde; Talep edilen bilginin mahiyeti gibi talep usulü de, bir
kanundan beklenecek belirginlikte deðildir.

Torba tasarýnýn 90. Maddesi’nde; Kanun’a bu maddeyle yeni bir kurum tesis edecek þekilde
Eriþim Saðlayanlar Birliði getirilmektedir. Maddenin temel amacýnýn eriþimi engellemek olduðu
deðerlendirilmektedir. Böyle bir Birliðin kuruluþundan önce ilgili amaçlarýn, sonuçlarýn anlaþýlmasý
konusunda araþtýrma yapýlmamýþtýr.

Komisyonda cevap bulamayan bazý sorular þu þekildedir;

• Türkiye’de kaç tane gerçek anlamda eriþim saðlayan vardýr?

• Bunlarýn piyasadaki hakimiyet oranlarý nedir?

• Herbirine gerekli alt yapýya katýlmak zorunluluðu verilmiþ olsa da, bu katký ve sorumluluk
payý nasýl paylaþtýrýlacaktýr?

• En fazla gelir elde eden hakim bir eriþim saðlayýcý ile çok ufak bir eriþim saðlayýcýnýn; nasýl
olur da yatýrýmdan, alt yapýdan ve hukuki sorumluluktan eþit olarak yer almasý beklenir?

• Bugün olmayan ancak bundan üç yýl sonra faaliyete geçecek bir eriþim saðlayýcýnýn durumu
ne olacaktýr, bu konulara nasýl katýlacaktýr?

• Bu birliðe üye olmayana eriþim saðlayýcýlýk lisansý verilememesi gibi sektör dýþý býrakýlma
durumu ile karþý karþýya kalýnacak bir durumda yukarýdaki sorularýn tartýþýlmasý açýklanmasýnýn
yerinde olacaðý düþünülmektedir.

Madde gerekçesinde bu sorularýn yanýtlarýna yer verilmemiþtir.

Öte yandan, bu birliðe üye olmayan firmalara eriþim saðlayýcýlýk lisansý verilmemesi; hem
firmalarý devlet eliyle sektör dýþý býrakýlmak suretiyle rekabet hukukunu ihlal edeceði, hem de böyle
bir eriþim saðlayacýnın müktesep hakkýnı ihlâl edeceði deðerlendirilmektedir.

Torba tasarýnýn 91. Maddesi’nde; Para cezasýnýn da idare tarafýndan deðil, yargý tarafýndan
verilmesi gerekmektedir. Zira para cezalarýnýn alt veya üst sýnýrdan verilmesinin takdiri çok detaylý bir
muhakeme gerektirmektedir. Yargýtay içtihatlarý da, para cezasý verilirken alt ya da üst sýnýrdan takdir
edilmesine iliþkin mahkeme kararýnda detaylý gerekçe gösterilmesi gerektiðini söylemektedir. Bu
bakýmdan bin TL’den onbeþ bin TL’ye kadar 15 kat aralýkta deðiþen bir para cezasýnýn verilebilmesi
yetkisi mahkemenin olmalýdýr.

Torba tasarýnýn 92. Maddesi’nde; Bu madde ile internet üzerinden iþlenen bir suçun maðduru
olduðunu iddia eden kiþinin uyar-kaldýr mekanizmasý dahilinde önce içerik saðlayýcýsýna, sonra yer
saðlayýcýsýna gitmek yerine doðrudan sulh ceza hakimine baþvurarak içerik ve yer saðlayýcýsýnýn
süreç içerisinde aksiyon almasý engellenmektedir.

Sulh ceza hakimi içerik saðlayýcýsý ve yer saðlayýcýsýnýn haberi ve itiraz hakký olmadan vereceði
içerikten çýkarma veya eriþimin engellenmesi kararýný birliðe göndererek en geç 4 saat içerisinde
uygulamasýný saðlayabilecektir. Bu düzenleme içerik ve yer saðlayýcýlarý bakýmýndan itiraz ve adil
yargýlanma hakký tartýþmalarýný doðuracaktýr.
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Torba tasarýnýn 93. Maddesi’nde; Kiþilik haklarýnýn, özel hayatýn korunmasý son derece önemli
bir konudur. BDP Þýrnak milletvekili Hasip Kaplan’ýn bu konuda daha önce verdiði onu aþkýn kanun
teklifi yasalaþmýþ, iþlenen suçlarda yaptýrýmlar artmýþ, yasanýn uygulamasýndan bu yana, kamu
görevlilerinin iþlediði suçlarda belirgin azalmalar olmuþtur. Suç ve ceza süreçlerinde yargý kararýnýn esas
olmasý üzerinden yapýlan bu düzenlemelerden sonra, yeni yapýlan düzenleme ile karar yetkisi hükümete
baðlý kurumlara verilmektedir. Geçmiþte internet üzerinden yapýlan þantaj yayýnlarýnda, muhalefetin
hedef alýnmasý aradan üç yýlý aþkýn zaman geçmesine raðmen faillerin bulunmamasý kaygý vericidir.

Bu düzenlemeyle katalog suçlar içerisinde sayýlmayan bir haksýz fiilin yada suçun kolaylýkla
içerikten çýkarýlmasýný saðlamak amacýyla getirildiði deðerlendirilmektedir. Bu madde çerçevesinde,
özel hayatýnýn ihlal edildiðini iddia eden bir kiþi veya kurum doðrudan baþkanlýða (TÝB) baþvurarak,
içeriðe eriþimin engellenmesi tedbirinin uygulanmasýný talep edebilmektedir. Baþkanlýk kendisine gelen
bu talebi doðrudan Birliðe ileterek 4 saat içerisinde içeriðe eriþimin engellenmesini saðlayabilecektir.
Bu uygulamada yargý tamamen devre dýþý býrakýlmýþtýr. Ýçeriðe eriþim engellendikten sonra bu uygulama
24 saat içinde Sulh ceza hakiminin kararına sunulacaktýr. Eðer hakim Baþkanlýðýn kararýný bozarsa
Baþkanlýða yine bir itiraz hakký tanýnmaktadýr. Baþkanýn veya Bakanýn doðrudan emri ile eriþim
engelleme kararýnýn verilebilmesi 5651 sayýlý kanunu hukuk devleti normlarýnýn dýþýna çýkarmaktadýr.

Torba tasarýnýn 94. Maddesi’nde; Baþkanlýk personelinin, kanunlar kapsamýndaki görevlerini
yerine getirirken, görevin niteliðinden doðan veya görevin ifasý sýrasýnda iþledikleri iddia olunan
suçlardan dolayý haklarýnda cezai soruþturma yapýlmasý, Telekomünikasyon Ýletiþim Baþkaný için
iliþkili Bakanýn, diðer personel için ise Kurum Baþkanýnýn iznine baðlýdýr.”

Kurum personelinin suç iþlemesi durumunda, iznin kurum baþkaný ve bakana verilmesi, MÝT
yasasýnda olduðu gibi dokunulmazlýk tanýnmasý, suç iþlediði sabit olanlarýn izin verilmemesi
durumunda yargýlanmamasý, adil yargýlama önüne engeller konulmasý otokrasilerde görülen bir
uygulamadýr, kabul edilemez.

Torba tasarýnýn 99. Maddesi’nde; 5651 sayýlý kanuna, sözleþmeli personel çalýþtýrýlmasýna
dair hükümlerine baðlý kalýnmaksýzýn özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda Baþkanlýkta sözleþmeli
personel çalýþtýrýlabilmesi öngörülmektedir. 657 sayýlý Kanunun 4. Maddesi, (B) bendine göre
alýnacak bu sözleþmeli personele ödenecek ücret, mevcut 4B’li çalýþanlarýn sözleþme ücretinin beþ
katý olarak belirlenmiþtir. Þimdi burada oldukça sýkýntýlý ve adaletsiz bir yapý ortaya çýkmaktadýr.
Milyonlarca iþçi, emekçi enflasyon ve büyük zamlara raðmen, açlýk sýnýrýnýn altýnda geçimini
saðlarken, asgari ücrete yapýlacak zam ile ilgili. Hükümet çok cüzi artýþlar öngörürken, mevcut
sözleþmeli personellerin 5 katý kadar, yani brüt maaþ olarak 18 bin TL’yi bulan bir maaþý öngörmek nasýl
açýklanýr? Yapýlan iþin hassasiyeti veya mahiyetiyse temel mesele, milyonlarca iþçi, emekçinin yaptýðý
iþ, verdiði emek görmezden gelinmektedir. Böylesi bir ücreti, halkýn iradesiyle seçilmiþ Milletvekilleri,
Belediye Baþkanlarý ve devletin önemli pozisyonlarýndaki bürokratlar bile almamaktadýr. Dolayýsýyla,
bu ücretin kesinlikle aþaðý çekilmesi ve hakkaniyet gözetilerek düzenlenmesi gerekmektedir.

Torba tasarýnýn 114. Maddesi’nde; 231 sayýlý Basýn Yayýn ve Enformasyon Genel
Müdürlüðü’nün teþkilat kanununda deðiþiklik yapýlarak Genel Müdürlük tarafýndan Anadolu Ajansý’na
yapýlan ödemelerin, sermayeye iþtirak taahhütleri bulunmasý hâlinde, öncelikle bu taahhütler için
kullanýlacaðýna iliþkin bir ibare eklenmiþtir. Bu düzenleme, torba tasarýnýn 4. Maddesi’ndeki Anadolu
Ajansý’na muazzam imtiyazlar getiren düzenlemenin devamý niteliðindedir. 4. Maddede de ifade
ettiðimiz gibi, Anadolu Ajansý özel hukuk hükümlerine göre kurulmuþ ticari bir özel þirket olmasýna
karþýn, buraya kamudan ciddi bir kaynak aktarýlmaktadýr. Burada yine Anadolu Ajansý’nýn mevcut

– 225 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 524)

murat /



yapýsýnýn ciddi tartýþma konusu olduðunu görmekteyiz. Madem özel þirket ve kendi iþtirakçileri var,
neden kamu kaynaklarýndan yararlanýyor? Anadolu Ajansý’na kamudan ciddi paylar aktarýlmasý, özel
hukuk hükümlerine baðlý birer ticari kuruluþ olarak kurulan diðer bütün ajanslar ile ciddi þekilde haksýz
bir rekabete yol açmakta. Üstelik kamudan pay aktarýlmasý, Basın-Yayın ve Enformasyon Müdürlüðü
bütçesinin, haksýz bir þekilde Anadolu Ajansý tarafýndan sömürülmesine de yol açmaktadýr.
Dolayýsýyla, bir bütün olarak tasarýnýn 4. Maddesi ve 114. Maddesi; geçmiþten bu yana ayrýcalýklý
bir yapýya sahip ve siyasi iktidarlarýn neredeyse özel þirketi gibi yayýn yapan, ancak hepimizin
vergileriyle oluþan kamu bütçesini kemiren Anadolu Ajansý’ný, daha da ayrýcalýklý bir pozisyona
getirmektedir. Bu yönüyle, torba tasarýnýn 4. ve 114. Maddelerinin kesinlikle metinden çýkarýlmasý
gerektiðini ve özel þirket olduðu halde kamu kaynaklarýný sömüren Anadolu Ajansý ile ilgili ivedilikle
bir yasal düzenleme yapýlarak, bu ajansý avantajlý bir pozisyondan çýkartmak ve kamu mu, özel þirket
mi belirsizliðinin giderilmesi gerektiðini ýsrarla vurgulamamýz gerekiyor.

Torba Tasarýnýn üst komisyonda Komisyon Divan üyelerinin önergeleriyle eklenen
maddeleri; Ýçtüzük 35. Madde hükümlerine aykýrý bir þekilde, komisyonun kanun teklifi sunamaz
hükmüne karþýn, tasarý metninde ilgili hiçbir madde olmamasýna karþýn tasarýya eklenmiþtir. Bu
maddelerin içeriðinin ne olduðundan baðýmsýz bir þekilde deðerlendirilirse; bu uygulama açýk bir
Ýçtüzük ihlâlidir. Zira Ýçtüzük 35. Madde hükmü çok açýktýr ve þöyle demektedir; “Komisyonlar,
kendilerine havale edilen kanun tasarý veya tekliflerini aynen veya deðiþtirerek kabul veya
reddedebilirler; birbirleriyle ilgili gördüklerini birleþtirerek görüþebilirler... Ancak, komisyonlar,
kanun teklif edemezler, kendilerine havale edilenler dýþýnda kalan iþlerle uðraþamazlar” Maddeler,
bu tasarý metni ile hiçbir alakasý olmayan ve AKP’nin yaptýðý gibi Ýçtüzük’ün etrafýndan dolanarak
da tasarý metnine eklenmiþ deðildir. AKP’nin komisyon divan üyelerinin imzasýyla ek önerge
seklinde komisyona sunulmuþ olup, “komisyonlar kanun teklif edemezler” hükmüne açýk bir
aykýrýlýk söz konusudur. Bu düzenlemelerin içeriðinin olumlu olup olmamasýndan ziyade, AKP’nin
yasama faaliyetini nasýl yürüttüðü ve Ýçtüzük ‘ü nasýl ihlâl ettiðine vurgu yapmak gerekir. Zira bu
yaklaþým, Meclis’i ve halk adýna yasama faaliyeti yürüten seçilmiþ milletvekillerini göz ardý eden,
küçümseyen ve iradesini tanýmayan bir anlayýþýn tezahürüdür. Bu düzenlemelerin acelesi varsa bile
-ki bütün torba düzenlemelerde AKP’nin savunusu bu yöndedir- Çalýþma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlýðý’nýn üzerinde çalýþtýðý ve yakýn zamanda Meclis’e sunmasý beklenen tasarýya eklenmesi
gerekirdir. Hilelerle, Ýçtüzük ihlalleriyle tasarý metnine eklenen bu düzenlemelerin Meclis
Baþkanlýðý’nca Ýçtüzük 35’e göre, madde metninden çýkarýlmasý gerekmektedir. Eðer komisyon metni
basýlýp Meclis Genel Kurul’unda görüþülme noktasýna gelirse, Meclis Baþkanlýk Divaný’nın da
Ýçtüzük’e aykýrýlýk teþkil eden bu uygulamalara göz yumduðu açýkça görünmüþ olur. Bu vesileyle
Meclis Baþkanlýðý’na sorumluluðunu yeniden hatýrlatmakta ve komisyonumuzda Ýçtüzük ihlâline
dair yapýlan usulsüzlüklere iliþkin bir tutum sergilemesini beklediðimizi belirtiriz.

Adil Zozani Hasip Kaplan
Hakkâri Şırnak
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ
HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN
HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1- 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun
72 nci maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesi ile dördüncü cümlesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddenin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“Bu Kanunun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddeleri, 5510 sayılı Kanunun 47 nci
maddesi ve 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre aylık
bağlanmış malullerden ölenlerin ya da bu hükümlere göre aylık bağlanmasını gerektiren olaylar
sebebiyle hayatını kaybedenlerin ana veya babalarına, ölüm tarihini takip eden aybaşından geçerli
olmak üzere 5510 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ile bu Kanunun mülga 77 nci ve 92 nci
maddelerinde sayılan haller hariç olmak kaydıyla herhangi bir şart aranmaksızın aylık bağlanır;
hayatını kaybedenlerin ana veya babasına bağlanan aylığın toplamı 16 yaşından büyükler için tespit
edilen bir aylık asgari ücretin net tutarından az olamaz.”
“Erbaş ve erler ile yedek subay okulu öğrencilerinin ana ve babalarına bağlanacak aylığın 16 yaşından
büyükler için tespit edilen bir aylık asgari ücretin net tutarına yükseltilmesi amacıyla aylık
yükseltilmesi yapılan hallerde ilave edilen kısım hariç olmak kaydıyla, bu fıkra kapsamında ana ve
babalara bağlanacak aylıklar Bakanlar Kurulu kararı ile %200’üne kadar yükseltilebilir.”

MADDE 2- 5434 sayılı Kanunun ek 77 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ve (b)
bendinin üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı bendin dördüncü cümlesi yürürlükten
kaldırılmış, (c) bendinde yer alan “Sivil iştirakçiler ile” ibaresi “Sivil iştirakçilere uygulanacak azami
derece ve kademe, öğrenim durumları ve hizmet sınıfları itibarıyla 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununa göre yükselebilecekleri derece ve kademe;” şeklinde değiştirilmiş, aynı
maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve mevcut üçüncü fıkrası
yürürlükten kaldırılmıştır.
“Bu Kanunun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine, 5510 sayılı Kanunun 47 nci
maddesine ve 2330 sayılı Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını
gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malullüğü aylığı üzerinden aylık bağlananların bu
aylıkları, aşağıdaki esaslar dahilinde yükseltilir.”
“Astsubaylar ve uzman jandarmalarda yükselinebilecek azami derece ve kademe, 27/7/1967 tarihli
ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda kendilerine ilişkin aylık gösterge
tablosunda belirlenmiş olan en yüksek derece ve kademedir.”

“Bu madde kapsamında yapılacak olan intibak işlemlerinde, 1 Eylül tarihi esas alınır. 1 Eylül tarihi
esas alınarak yapılacak olan intibak işlemlerinde, görevde iken yapılan son terfi işleminin üzerinden bir
tam yıl geçmemiş olanlar hakkında izleyen yılın 1 Eylül tarihi itibarıyla intibak işlemi yapılır.”

MADDE 3- 5434 sayılı Kanunun ek 79 uncu maddesinin birinci, dördüncü, altıncı ve onuncu
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Bu Kanunun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddeleri, 5510 sayılı Kanunun 47
nci maddesi, 2330 sayılı Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını
gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malullüğü aylığı üzerinden aylık bağlananlara, bu madde
uyarınca ek ödeme verilir.”
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“Birinci fıkrada belirtilen hükümlere göre aylık bağlanmasını gerektiren olaylar sebebiyle
hayatını kaybedenlerin dul ve yetimleri, birinci derece malullere uygulanan gösterge üzerinden; aynı
sebeplerle malullük aylığı almakta iken ölenlerin dul ve yetimleri ise malullerin hayatta iken maluliyet
derecelerine göre yararlandıkları gösterge üzerinden ve sosyal güvenlik kanunlarına göre dul ve yetim
aylığı aldıkları süre ile sınırlı olarak ek ödemeden yararlanır. Dul ve yetim sayısının bir kişiden fazla
olması halinde, verilecek ek ödeme hak sahipleri arasında eşit olarak paylaştırılır.”

“Birinci fıkrada belirtilen hükümlere göre aylık bağlanmasını gerektiren olaylar sebebiyle
hayatını kaybedenlerin, aynı sebeplerle malullük aylığı almakta olanların veya bunlardan ölenlerin
çocuklarına her ay için; ilköğretimleri sırasında (1.250), ortaöğretimleri sırasında (1.875) ve
yükseköğretimleri sırasında (2.500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu
bulunacak tutarda eğitim ve öğretim yardımı yapılır. Bu yardımlar, yılda bir kez olmak üzere,
bulunulan yılın Eylül ayında geçerli olan memur aylık katsayısına göre hesaplanarak 1 Eylül-31
Aralık tarihleri arasında ve öğrenim durumunu gösterir belge ile birlikte yapılacak talep tarihindeki
öğrenim seviyesi esas alınmak suretiyle toptan ödenir. 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim
Kurumları Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında faaliyet gösteren
özel eğitim okullarında eğitim alanlar da bu fıkranın durumlarına uygun hükümlerinden yararlanırlar.”

“Birinci fıkrada belirtilen haller kapsamında harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya
görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlileri ile ilgili mevzuatına göre aylık bağlanan
malullerden, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları sebebiyle
ödenmekte olan aylıkları kesilenler de yukarıdaki esaslar dahilinde ek ödeme ile eğitim öğretim
yardımından yararlanırlar.”

MADDE 4- 5434 sayılı Kanunun ek 81 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ek 77 nci
madde kapsamına girenler hariç olmak üzere vazife malûllüğü veya” ibaresi yürürlükten
kaldırılmıştır.

MADDE 5- 5434 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 225- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, bu Kanunun 56 ncı

maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine, 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesine ve
3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre veya
2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp
malullüğü veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olanlar ile bunlardan aylık almakta iken ölenlerin
veya anılan madde ve kanunlara göre aylık bağlanmasını gerektiren olaylar sebebiyle hayatını
kaybedenlerin dul ve yetimleri; bu maddeyi düzenleyen Kanunla ana ve babalara aylık
bağlanabilmesine ilişkin olarak bu Kanunun 72 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yapılan
değişikliklerin, bağlanmış olan aylıkların intibak suretiyle arttırılmasına ilişkin ek 77 nci maddesinde
yapılan değişikliklerin, ek ödeme ve eğitim öğretim yardımı verilmesine ilişkin olarak ek 79 uncu
maddesinde yapılan değişikliklerin durumlarına uygun hükümlerinden, bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten önceki döneme ilişkin olarak herhangi bir fark ödenmeksizin ilgili maddelerde
belirlenmiş olan usul ve esaslar çerçevesinde yararlandırılırlar.

Ek 79 uncu madde kapsamında ek ödemenin beş katı tutarında yardım yapılmış olması halinde,
bu ödemenin yapıldığı beşinci yılı takip eden ödeme dönemine kadar bir süre geçmedikçe bu maddeyi
düzenleyen Kanunla ek 79 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklikten dolayı ödeme
yapılmaz. Beş yıllık dönemin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce dolmuş olması halinde
geriye yönelik herhangi bir ödeme yapılmaz.
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72 nci maddenin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde bu Kanunla yapılan değişiklik
neticesinde, aylık bağlama şartları yeniden düzenlenen kişiler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
önce bağlanmış olan aylıkları sebebiyle açtıkları davalardan feragat etmeleri halinde; kendilerine
çıkarılmış olan borçların faize ilişkin kısmı terkin olunur, anaparaya ilişkin kısmı ise beş yıla kadar
taksitlendirilir ve haklarındaki mevcut dava ve icra takiplerinden vazgeçilir. Aylık taksit tutarının
kişinin gelirinin dörtte birini aşması halinde taksit süresi uzatılır. Ancak, adlarına borç çıkartılmış
olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra vefat edenlerin vefat tarihi itibarıyla
borçlarının kalan kısmı; önceden vefat edenlerin ise bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla
borçlarının kalan kısmı tahsil edilmez ve haklarında bu amaçla dava veya icra takibi bulunması
halinde bunlardan vazgeçilir.”

MADDE 6- 12/8/1960 tarihli ve 57 sayılı Anadolu Ajansının Malları ve Personeli Hakkında
Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1- Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanununun 379 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki oran sınırlamasına tabi olmaksızın,
kendi paylarını, doğrudan veya dolaylı bir şekilde, ivazlı veya ivazsız olarak iktisap edebilir ya da
rehin olarak kabul edebilir. Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi tarafından kendi payları iktisap
edilirken, Türk Ticaret Kanununun 379 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki şart aranmaz. Anadolu
Ajansı Türk Anonim Şirketi sermaye artırımına katılabileceği gibi, Ajans yönetim kurulu sermaye
artırımı neticesinde kullanılmayan rüçhan haklarının Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketinin kendisi
tarafından kullanabileceğine de karar verebilir.

Bu madde kapsamında Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi tarafından iktisap edilen paylar
üzerinde Hazinenin intifa hakkı vardır. Söz konusu intifa hakkı, Hazine Müsteşarlığı tarafından
kullanılır. İntifa hakkı, paylar Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi tarafından iktisap edildikçe iktisap
tarihinden itibaren bir ay içinde Şirket pay deflerine işlenir ve tescil edilir.

Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi tarafından iktisap edilen paylar, genel kurul toplantı
nisabının hesaplanmasında ve kâr payı gibi hakların dağıtımında dikkate alınır. Şirketin herhangi bir
nedenle sona ermesi halinde söz konusu paylara ait mülkiyete bağlı haklar intifa hakkı sahibi olan
Hazineye geçer.

Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi tarafından iktisap edilen payların halka arzı veya sair
yöntemlerle satışı, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun
çerçevesinde gerçekleştirilir.

Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi tarafından iktisap edilen veya rehin olarak alınan paylar
hakkında Türk Ticaret Kanununun 384 üncü ve 385 inci maddeleri uygulanmaz.”

MADDE 7- 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanununun 4
üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin başına “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,” ibaresi
eklenmiştir.

MADDE 8- 132 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin başına “Aile ve
Sosyal Politikalar,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 9- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin
birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“14. 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanuna göre kurulan korumalı
işyerlerinde istihdam edilen engelli çalışanlar için diğer kişi ve kurumlarca karşılanan tutar dahil
yapılan ücret ödemelerinin yıllık brüt tutarının %100’ü oranında korumalı iş yeri indirimi (İndirim,
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her bir engelli çalışan için azami 5 yıl süre ile uygulanır ve yıllık olarak indirilecek tutar, her bir
engelli çalışan için asgari ücretin yıllık brüt tutarının %150’sini aşamaz.). Bu bentte yer alan oranı,
engellilik derecelerine göre %150’ye kadar arttırmaya veya tekrar kanuni oranına indirmeye Bakanlar
Kurulu; bendin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Aile ve Sosyal Politikalar ile
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarının görüşünü alarak Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

MADDE 10- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesine
beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“İlgili mevzuatı uyarınca verilecek rapora göre kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı
bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların engellilik durumundan
kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için özellikli ve ayrık düzenlemeler yapılır.”

MADDE 11- 657 sayılı Kanunun eki (I) sayılı ek gösterge cetvelinin “I- Genel İdare Hizmetleri
Sınıfı” bölümünün (d) bendine “Genel Müdürler,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Sosyal Politika
Merkezi Başkanı,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 12- 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasında yer alan “cinsiyet” ibaresinden sonra gelmek üzere “,engellilik” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 13- 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz
Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1-65 yaşını doldurmuş, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam
altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları
açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar hariç olmak kaydıyla, Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilen Türk vatandaşlarına,
muhtaçlık hali devam ettiği müddetçe (1.620) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile
çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanır.

Birinci fıkra kapsamına girenlerden, her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı
esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 16 yaşından büyükler
için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden fazla olanlar ile aynı tutardan fazla
gelir sağlaması mümkün olan kimseler muhtaç kabul edilemez ve kendilerine aylık bağlanamaz.

Birinci fıkra hükümlerine göre aylık bağlanacaklar için, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakıfları tarafından muhtaçlık kararı verilmesinde, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî
Kanununun 364 üncü maddesine göre tespit edilen yakınları açısından hane içinde kişi başına düşen
ortalama aylık gelir tutarının 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net
tutarına eşit veya daha fazla olup olmadığı da tespit edilir. 4721 sayılı Kanunun 364 üncü maddesine
göre tespit edilen yakınları arasında, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 16
yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarına eşit veya daha fazla olduğu
belirlenenlere de bu Kanuna göre aylık bağlanmakla birlikte; bu durumdaki yakınlarına ilişkin bilgiler
ilgili vakıf tarafından bulunduğu ilin defterdarlığına bildirilir ve defterdarlıklarca nafaka davası açılır.
Mahkemeler tarafından hükmolunacak nafaka tutarları ilgililer adına defterdarlıklarca takip ve tahsil
olunur. Tahsil olunan nafaka tutarının, bu Kanuna göre ödenen aylık tutarından daha fazla olması
halinde fazlaya ilişkin kısım hak sahiplerine verilir. Ancak, aylık bağlanan kişi ile nafaka yükümlüsü
veya nafaka yükümlülerinin aylığın kesilmesi yönünde müştereken talepte bulunmaları halinde aylık
kesilir ve nafakanın defterdarlıklarca takip ve tahsiline son verilir. Nafaka bağlanmasına karar
verilenlerden, başka sebeplerle bu Kanuna göre bağlanmış aylığı kesilenlere ilişkin olarak nafakanın
da defterdarlıklarca takip ve tahsiline son verilir. 

65 yaşın tespitinde, doğum tarihlerinde yapılmış düzeltmeler nazara alınmaz.”
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MADDE 14- 2022 sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2- 65 yaşını doldurmamış olmasının yanı sıra;

a) Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde engelli olduklarını ilgili
mevzuatı çerçevesinde alınacak sağlık kurulu raporu ile kanıtlayan, 18 yaşını dolduran Türk vatandaşı
engellilerden; sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir
gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak
sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar hariç olmak üzere, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilenlere muhtaçlık hali devam ettiği müddetçe (4.860)
gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda,

b) İlgili mevzuatı çerçevesinde alınacak sağlık kurulu raporu ile engelli olduklarını kanıtlayan,
18 yaşını dolduran ve talebine rağmen Türkiye İş Kurumu tarafından işe yerleştirilememiş olan Türk
vatandaşlarından; sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birinden her ne nam altında olursa olsun
bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak
sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar hariç olmak üzere, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilenlere muhtaçlık hali devam ettiği müddetçe (3.240)
gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda,

aylık bağlanır.

Türk vatandaşı, 18 yaşını tamamlamamış, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birinden her
ne nam altında olursa olsun gelir veya aylık hakkından yararlanan durumunda veya uzun vadeli
sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışan durumunda
kendisine bakmakla yükümlü bir yakını olmayan ve ilgili mevzuatı çerçevesinde alınacak sağlık
kurulu raporu ile engelli olduklarını kanıtlamış durumda bakmakla yükümlü olduğu yakını bulunan
Türk vatandaşlarından; her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak
suretiyle hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 16 yaşından büyükler için
belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden daha az olan ve Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilenlere muhtaçlık hali devam ettiği
müddetçe ve bakım ilişkisini fiilen gerçekleştirmeleri kaydıyla, (3.240) gösterge rakamının memur
aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanır.

Birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamına giren engellilerden veya ikinci fıkra gereğince
aylık bağlanacak engelli yakınlarından, her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı
esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, 16 yaşından büyükler
için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden fazla olanlar ile aynı tutardan fazla
gelir sağlaması mümkün olan kimseler muhtaç kabul edilemez ve kendilerine aylık bağlanamaz.

65 yaşın doldurulmasından önce bu madde hükümlerine göre bağlanmış olan aylıkların aynı
şekilde ödenmesine devam olunur. Bu Kanunun 1 inci maddesine göre aylık bağlananlardan
başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek kadar engelli olduklarını ilgili
mevzuatına göre alacakları sağlık kurulu raporu ile kanıtlayanlara da birinci fıkranın (a) bendine göre
aylık bağlanır. Aylık bağlanmasına esas teşkil eden engellilik oranı değişen kişilerin aylıkları
durumlarına göre yeniden tespit olunur. Engellilik oranı, bu Kanuna göre aylık bağlanması gereken
oranın altına düşen kişiler ile üçüncü fıkrada belirtilen aylık ortalama gelir tutarından fazla gelir elde
etmeye başlayan kişilerin aylıkları kesilir.
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İkinci fıkra kapsamına giren 18 yaşından küçük engelliler, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi
kapsamına girenlere ilişkin hükümler çerçevesinde genel sağlık sigortasından yararlandırılır. Bu
engellilerin bakımı amacıyla ikinci fıkraya göre aylık bağlanacak kişilerden genel sağlık sigortalısı
veya bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin
birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında kabul edilir.

1 inci maddenin üçüncü fıkrası, bu madde hükümlerine göre bağlanacak aylıklar hakkında da
uygulanır.

Birinci fıkra hükümlerine göre aylık almaya hak kazanacak şekilde engelli olduğunu belgeleyen
ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yetim olarak aylık veya gelir almakta olan çocuklardan
bu kurumlardan aldıkları aylık veya gelir toplamı tutarları, bu madde gereğince durumlarına göre
ödenebilecek tutardan daha az olanlara; aradaki fark ilgili sosyal güvenlik kurumu tarafından (birden
fazla sosyal güvenlik kurumundan aylık veya gelir alanlar için yalnızca tercih edecekleri bir sosyal
güvenlik kurumu tarafından) ödenir ve bu şekilde ödenen tutarlar Hazineden tahsil edilir.”

MADDE 15- 2022 sayılı Kanunun;

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Emekli Sandığına” ibaresi “Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Vakıflarına” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Sosyal Güvenlik Kurumu” ibaresi
“Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı” şeklinde,

b) 4 üncü maddesinde yer alan “usul ve kullanılacak belgeler, Maliye ve Sosyal Güvenlik
Bakanlıklarınca” ibaresi “usul ve esaslar ile kullanılacak belgeler, Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı tarafından” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 16- 2022 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve mevcut dördüncü fıkrasında
yer alan “Kurum” ibaresi “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

“1 inci ve 2 nci maddelerin kapsamına girenlere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca aylık
bağlanır ve Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden ödenir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, gerektiğinde; aylık almak için başvuranların gelir,
yaşam düzeyi ve varlıkları hakkında, belirleyeceği yöntemlerle inceleme yapmaya ve yaptırmaya,
resmi ve özel idare müessese ve ortaklarından ve şahıslardan bilgi ve belge istemeye yetkilidir. Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından aylık
almaya başvuranlar ile bu kişilerin haneleri ve aylık almaya başvuranların nafaka yükümlüleri ile bu
kişilerin hanelerinin ekonomik durumları araştırılır.

Aylık bağlanmasında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca sosyal inceleme raporları
ve gerektiğinde sağlık kurulu raporları da dikkate alınarak ilgililerin bu Kanuna göre aylık bağlanması
şartlarını haiz oldukları yönünde verilmiş kararlar esas alınır. Aylık bağlama işlemi sırasında veya
aylık bağlandıktan sonra yapılacak incelemeler sonucunda, aylık bağlama kararını etkileyebilecek
yanlışlık veya eksikliklerin tespit edilmesi halinde, bu durum ilgisine göre Vakıflara, aylık bağlanana
veya bağlanacak olana ve gerektiğinde ilgili idarelere Vakıf veya Bakanlık tarafından bildirilir. Aylık
bağlanmış veya bağlanacak olanlara yapılacak bildirimlerin iadeli taahhütlü posta ile gönderilmesi
esastır. Aylık bağlanmış olanlarla ilgili eksikliklerin veya yanlışlıkların giderilmemesi halinde,
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tebligat tarihinden itibaren üç aylık sürenin sona erdiği tarihin içinde bulunduğu ödeme döneminin
sonunda aylık kesme veya düzeltme işlemi yapılır ve fazla ödenen tutarlar geri alınır. Aylık
bağlanmasına esas rapor ve belgeleri gerçeğine aykırı olarak düzenleyenler ile bu nitelikteki rapor ve
belgelere dayanarak aylık aldığı tespit edilenler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza
Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.”

MADDE 17- 2022 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar bu Kanun kapsamında yersiz
veya fazla ödenmiş aylıklar sebebiyle ilgililer adına çıkarılmış olan borç ve para cezaları ile bunlara
ilişkin faizler terkin edilmiş sayılır ve haklarında herhangi bir adli, idari ve icrai takibat yapılmaz.”

MADDE 18- 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında
Kanunun 1 inci maddesine “görevli olanların” ibaresinden sonra gelmek üzere “; Türk Silahlı
Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Teşkilatında
bulunan patlayıcı maddelerin incelenmesi, muhafazası, nakli, imha edilmesi ve zararsız hale
getirilmesi işlemlerinde görevlendirilenlerin” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 19- 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına (g) bendinden sonra
gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve mevcut (h) bendi (ı) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

“h) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve
Emniyet Teşkilatında bulunan ve 24/2/2000 tarihli ve 4536 sayılı Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde
Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanunda tanımlanan
patlayıcı maddelerin incelenmesi, muhafazası, nakli, imha edilmesi ve zararsız hale getirilmesi
işlemlerinde görevlendirilenleri;”

MADDE 20- 2330 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan
“(5434 sayılı Kanunun 18/1/1979 gün ve 2177 sayılı Kanunla değişik 64 üncü maddesinden
yararlananlar hariç)” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin son fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri hükümleri uygulanarak aylık bağlananlara sosyal güvenlik
kurumlarınca malullük halinin meydana geldiği tarihe kadar olan kendi sigortalılığı nedeniyle
ödenmekte olan gelir ve/veya aylıkların toplamı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı
maddesi gereğince öğrenim durumuna göre belirlenecek giriş derece ve kademesi ile 30 yıl fiili
hizmet süresi esas alınarak hesaplanacak vazife malullüğü aylığının %25 arttırımlı tutarından az
olamaz ve bu şekilde belirlenen gelir ve/veya aylıklar ilgili sigortalılık halindeki aylık artışları dikkate
alınarak arttırılır. Bu fıkra kapsamına girenler, (d) bendi kapsamına girenlerin malullük haline bağlı
olarak yararlandığı haklardan da aynı esas ve usuller çerçevesinde yararlandırılır. Bu Kanuna veya
bu Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre aylık bağlanmış
maluller ile 5434 sayılı Kanunun 56 ncı ve mülga 64 üncü maddesi kapsamında aylık bağlanmış
malullerin, yukarıda sayılan kanunlara göre malul sayılmaları sebebiyle aylık bağlandığı tarihten
önceki her türlü sigortalılık ve prim ödeme süreleri, iştirakçilik ve fiili hizmet süreleri ile bunların
itibari ve fiili hizmet süresi zammı olarak değerlendirilen süreleri, yukarıda belirtilen kanunlara göre
malullük aylığı bağlanmasından sonra geçecek çalışma veya sigortalılık süreleriyle hiçbir sebeple
birleştirilemez. Bu şekilde aylık bağlanmasından önce geçen söz konusu süreler; yukarıda belirtilen
kanunlara göre malullük aylığı bağlanmasından sonra geçen sigortalılık ve çalışma sürelerinin tabi
olacağı sigortalılık hali ile mülga 2829 sayılı Kanun uygulaması yönünden dikkate alınmaz ve
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sonradan geçen sigortalılık veya çalışma süreleri yaşlılık/emeklilik, malullük ya da ölüm/dul veya
yetim aylığı bağlanmasında veya toptan ödeme yapılmasında ilgili mevzuatına göre ayrı bir çalışma
veya sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Bu fıkra kapsamına girenler yönünden 5510 sayılı
Kanunun geçici maddelerinin bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz ve bu fıkra kapsamında
değerlendirilecek sigortalılık veya çalışma sürelerinin tamamı 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe
girmesinden sonra anılan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında geçmiş sigortalılık
olarak değerlendirilir. Yukarıda belirtilen kanunlara göre malullük aylığı bağlanmasına esas alınmış
hastalık ya da engellilik halleri ve bu hastalık ya da engellilik hallerindeki ilerlemeler, sonradan geçen
çalışmalar sebebiyle yaşlılık aylığına hak kazanılması koşullarının belirlenmesinde dikkate alınmaz.

Bu madde hükümleri, 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi kapsamındakiler ve harp malulleri
hakkında da uygulanır.”

MADDE 21- 2330 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 4- 1/1/2012 tarihinden önce meydana gelen ölüm veya malullük halleri hariç

olmak üzere, ölüm veya malullük sebepleri bu Kanunla 1 inci ve 2 nci maddelerde yapılan
değişikliklerin kapsamına girenler müracaatları üzerine, bu Kanunla düzenlenen haklardan aynı usul
ve esaslar çerçevesinde yararlanırlar. Ancak, bunlara nakdi tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla,
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönem için geriye dönük olarak herhangi bir ödeme
yapılmaz.

4 üncü maddenin bu Kanunla değiştirilen son fıkrası ile aynı maddeye eklenen fıkra kapsamına
girenlere, geriye dönük olarak herhangi bir ödeme yapılmaz.”

MADDE 22- 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne
İlişkin Kanuna ekli (2) sayılı cetvele “Bakanlıklardaki Kurul Başkanları ve Üyeleri,” ibaresinden
sonra gelmek üzere “Sosyal Politika Merkezi Başkanı,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 23- 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “öğrenci yurtları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, korumalı
işyerleri” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 24- 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 3 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (f) bendinin (16) numaralı alt bendinde yer alan “Çocuk evlerinin illerde” ibaresi
“Büyükşehir belediyesi bulunan illerde çocuk evlerinin” şeklinde değiştirilmiş ve aynı bende
aşağıdaki alt bentler eklenmiştir.

“17. “Ev Tipi Sosyal Hizmet Birimleri Koordinasyon Merkezi”; İl müdürlüğü bünyesinde
oluşturulan ev tipi sosyal hizmet birimlerinin bağlı olduğu merkezi,

18. “Çocuk Evleri Sitesi”; Korunma ihtiyacı olan çocukların bakımlarının sağlandığı aynı
yerleşkede bulunan birden fazla ev tipi sosyal hizmet biriminden oluşan kuruluşu,

19. “Ev Tipi Sosyal Hizmet Birimleri”; Çocuk, kadın, engelli ve yaşlılar ile bakım veya barınma
ihtiyacı olan kişilere hizmet verilen mesken niteliğindeki yatılı sosyal hizmet birimlerini,”

MADDE 25- 2828 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Ev tipi sosyal hizmet birimleri, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 4 üncü

maddesinin birinci fıkrası hükmü kapsamındadır.”
MADDE 26- 2828 sayılı Kanunun mülga 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzen-

lenmiştir.
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“MADDE 19- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, bu Kanunda öngörülen temel ve sürekli
görevlere bağlı olarak ortaya çıkan üretim ve hizmet faaliyetlerini sürdürebilmek için gerekli yerde
ve sayıda döner sermaye işletmesi kurmak amacıyla kendi kaynaklarından karşılanmak üzere beş
milyon (5.000.000,00) Türk Lirası sermaye tahsis edilmiştir.

Tahsis edilen döner sermaye tutarını arttırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Döner sermaye, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulacak ödeneklerle, ayni yardımlar, döner

sermaye faaliyetlerinden elde edilecek karlar, bağış ve yardımlardan oluşur. Bağış ve yardımlar tahsis
olunan sermaye ile sınırlı olmaksızın tahsis olunan sermaye tutarına eklenir.

Döner sermayenin işletilmesinden doğan karlar, ödenmiş sermaye, tahsis edilen sermaye tutarına
ulaşıncaya kadar döner sermayeye eklenir. Ödenmiş sermaye bu tutarı bulduktan sonra karlar,
işletmelerin ertesi yıl gelirlerine eklenir.

İşletme faaliyetleri, en az biri idare merkezinde olmak üzere ihtiyaca göre kurulacak işletmelerce
yerine getirilir. İşletmeler, Bakanın onayıyla kurulur. Her bir işletmeye tahsis edilecek sermaye
tutarını belirlemeye ve işletmeler arasında ayni veya nakdi sermaye aktarımına Bakanlık yetkilidir.

İşletmelerden gerekli görülenlerin birleştirilmesine, devredilmesine ve tasfiye edilmesine Döner
Sermaye Merkez Müdürlüğünün teklifi üzerine Bakan yetkilidir.

Döner Sermaye Merkez Müdürlüğünün görevleri ve çalışmaları ile işletmelerin yönetimi,
faaliyet alanları, işleyişi, sermaye kaynakları, her türlü idari ve mali işlemleri ve gelirlerine ilişkin usul
ve esaslar, Maliye Bakanlığının görüşü alınarak çıkarılan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 27- 2828 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yetkili ve
görevli mahkemece” ibaresi “3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununa göre yetkili
ve görevli mahkemece” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Sosyal hizmet kuruluşlarının kendisine teslim edilen çocuk hakkında yapacağı inceleme
sonucunda hazırlayacağı raporda, 5395 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca çocuğun derhal
korunma altına alınmasını gerektiren bir durum olmadığı ve ailesine teslim edilmesinde herhangi bir
sakınca bulunmadığı kanaatine varması halinde mülki idare amirinin onayı ile çocuk ailesine teslim
edilebilir.”

MADDE 28- 2828 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ve ikinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Koruyucu aileye, korunmaya ihtiyacı olan çocuğun bakımı ve yetiştirilmesine karşılık olarak ikinci
fıkra kapsamında ödeme yapılabileceği gibi koruyucu aile bu işi gönüllü olarak da üstlenebilir.”

“Koruyucu aile hizmeti kapsamında aile yanına yerleştirilen çocukların bakım, eğitim, kurs,
okul, yemek ve taşıma servisi, harçlık ve benzeri ihtiyaçları esas alınarak koruyucu ailelere, bu
giderlerin tamamına karşılık toplu bir ödeme yapılmasına veya her bir gider türü için ayrı ayrı
yapılacak ödemelerin kapsamına, ödeme tutarlarına, yapılacak ödemelerin usul ve esası ile koruyucu
ailelerin seçimine, çocukla ilgili sorumluluklarına ve hizmetin işleyişine ilişkin usul ve esaslar, Maliye
Bakanlığının uygun görüşü üzerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından çıkarılan
yönetmelikle belirlenir ve bu kapsamda verilecek ödemelerden hiçbir kesinti yapılmaz.

Koruyucu ailelerde, sosyal güvencesi bulunmayan eşlerden birinin 31/5/2006 tarihli ve 5510
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre isteğe bağlı sigortalı olması ve bu
kapsamdaki sigorta primlerini ödediğini belgelemesi halinde, prime esas aylık kazanç alt sınırı
üzerinden hesaplanacak prim tutarları, koruyucu ailelere yapılacak ödemelere ilave edilerek
Bakanlıkça gönderilen ödenekten karşılanır.”
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MADDE 29- 2828 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Özel sosyal hizmet kuruluşlarının kapasitelerinin %3’ü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca
tespit edilecek kişilerin ücretsiz yararlanması için ayrılır.”

MADDE 30- 2828 sayılı Kanuna 35 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 35/A ve
35/B maddeleri eklenmiştir.

“Müeyyideler
MADDE 35/A- Gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişilerine ait sosyal hizmet kuruluşunda

yapılan kontrol ve denetim sonucunda, bu kuruluşların açılışına, çalışma şartlarına, yönetimine,
hizmetin etkin sunumuna ilişkin olarak yönetmelikle belirlenen koşullara göre eksiklik veya
aykırılığın tespiti halinde il müdürü tarafından 16 yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık net
asgari ücret tutarının on katından elli katına kadar idari para cezası verilir. Bu eksiklik veya
aykırılıkların giderilmesi ile idari para cezasının yatırılması için otuz günü geçmemek üzere uygun
bir süre verilerek ilgili kuruluş yazılı olarak ihtar edilir.

Belirlenen süre içinde kuruluş tarafından eksiklik veya aykırılığın giderilmemesi halinde birinci
fıkra uyarınca verilen idari para cezasının iki katı tutarında tekrar idari para cezası uygulanır ve
eksiklik veya aykırılığın giderilmesi için otuz günü geçmemek üzere ek süre verilir. Bu süre içinde
de eksiklik veya aykırılığın giderilmemesi halinde kuruluş, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
tarafından kapatılır.

Birinci ve ikinci fıkralar uyarınca verilen sürede eksiklikler veya aykırılıklar giderilinceye kadar
kuruluşa yeni bir kişinin kabulü yapılamaz.

Bir yıl içinde birinci fıkraya göre üç defa idari para cezası uygulanan kuruluş, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı tarafından kapatılır.

Bu Kanun kapsamında verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir. Bu
süre içinde ödenmeyen idari para cezaları kesinleşmesini müteakiben Bakanlığın bildirimi üzerine
vergi daireleri tarafından 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanuna göre takip ve tahsil edilir.

Kuruluşun kapatılması
MADDE 35/B- Bu Kanun kapsamında gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişilerince açılan sosyal

hizmet kuruluşları aşağıda belirtilen hususlardan birinin tespit edilmesi halinde Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı tarafından kapatılır:

a) Kuruluşta hizmet verilen kişilere yönelik tehdit veya baskı ya da özgürlüğün keyfî
engellenmesini de içeren, fiziksel, cinsel, tıbbi, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar veren her
türlü tutum ve davranışın gerçekleşmesi ve bu tutum ve davranışların engellenmesine yönelik gerekli
tedbirlerin kuruluş tarafından alınmadığının denetim raporu ile tespit edilmesi.

b) Kurucu veya sorumlu müdürün kuruluşta hizmet verilen kişilere karşı işlediği (a) bendinde
belirtilen fiillerden dolayı mahkum olması.

c) Kuruluşun açılış izin onayı olmadan hizmete başlaması.
ç) İzinsiz devir ve nakil işlemi yapılması.
d) Kuruluşun açılış işlemleri esnasındaki ibraz edilen belge ve beyanların gerçeği yansıtmadığının

sonradan ortaya çıkması.”
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MADDE 31- 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“EK MADDE 1- Bu Kanun veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu
uyarınca haklarında korunma veya bakım tedbir kararı alınmış olup fasılalı olarak geçen yararlanma
süreleri dahil iki yıldan az olmamak üzere Bakanlığın sosyal hizmet modellerinden yararlanan
çocuklardan reşit olduğu tarih itibarıyla bu hizmetlerden yararlanmaya devam edenlerin işe
yerleştirilmeleri aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından çalıştırdıkları personele ait hangi statüde olursa olsun
serbest kadro ve pozisyonları toplamının binde biri bu madde kapsamında istihdam edilecek kişiler
için ayrılır ve her yıl belirtilen oranda kişi istihdam edilir. Serbest kadro ve pozisyon toplamının
binden az olması halinde dahi kamu kurum ve kuruluşlarında en az bir çocuk istihdam edilir.

b) Bu hükümden yararlanmak isteyenler, 18 yaşını doldurduktan ve korunma veya bakım tedbir
kararı sona erdiği tarihten itibaren iki yıl içinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına başvururlar.
İşe yerleştirmede öncelik; sırasıyla lisansüstü veya lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunlarına verilir.
İşe yerleştirme imkânından sadece bir kez yararlanılabilir.

c) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonlara her ne surette olursa olsun
yerleştirilenler bu maddede verilen hakkı kullanmış sayılır.

d) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca ismi bildirilen kişiler, memur kadro ve sözleşmeli
personel pozisyonları için Devlet Personel Başkanlığı, işçi kadroları için Türkiye İş Kurumu Genel
Müdürlüğünce yapılan veya yaptırılacak merkezi sınav sonuçlarına göre işe yerleştirilir. İşe
yerleştirilen kişilerin bilgileri Bakanlığa bildirilir.

e) Kamu kurum ve kuruluşlarınca işe yerleştirildikten sonra herhangi bir nedenle işten ayrılanlar
ile halen çalışmakta olanların sayısı, yılda bir kez Devlet Personel Başkanlığı ile Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığına bildirilir.

Birinci fıkra kapsamına giren kişilerin özel sektörde çalıştırılmaları halinde, 31/5/2006 tarihli ve
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesine göre ödenmesi
gereken ve aynı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden
hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi, kısa vadeli sigorta kolları primi ve genel sağlık
sigortası primi sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı
İşsizlik Sigortası Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre ödenmesi gereken işsizlik
sigortası primi, sigortalı ve işveren hissesinin tamamı sigortalının işe giriş tarihinden itibaren beş yıl
süreyle Hazine tarafından karşılanır. Bu fıkra kapsamında sağlanan prim teşvikinden işverenler
yararlanır ve Hazine tarafından işverene sağlanan sigortalı primi hissesi teşviki tutarının sigortalıya
ödenmesi işverenden talep edilemez.

İşe yerleştirme yükümlülüğünün takip ve denetimi, işe yerleştirmeye ilişkin usul ve esaslar ile
ikinci fıkrada yer alan hususlar, Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu
Genel Müdürlüğünün görüşü üzerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Devlet Personel
Başkanlığı tarafından müştereken çıkarılan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 32- 2828 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“EK MADDE 7- Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle,
hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, 16 yaşından büyükler için her yıl belirlenmiş
olan asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, resmî
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veya özel bakım merkezlerinde bakım hizmeti ya da sosyal yardım yapılmak suretiyle evde bakımına
destek verilmesi sağlanır. Hanede birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli bulunması halinde, hane
içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının hesaplanmasında birinci bakıma ihtiyacı olan
engelliden sonraki her bakıma ihtiyacı olan engelli iki kişi sayılır.

Bakıma ihtiyacı olan engellilere özel bakım merkezlerinde sunulacak bakım hizmetinin karşılığı
olarak belirlenecek kişi başına aylık bakım ücreti tutarı, (20.000) gösterge rakamı ile memur aylık
katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutardan fazla olamaz. Bakıma ihtiyacı olan engellinin evde
bakımına destek için ise, (9.500) gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu
bulunacak tutar kadar aylık sosyal yardım yapılır.

Bakıma ihtiyacı olan engellilere sunulacak bakım hizmet modeline ve kapsamına, bakım
hizmetinden yararlanabileceklerin başvuru şekline, bu hizmetleri verecek olan gerçek ve tüzel kişiler
tarafından açılacak kuruluşlara açılış izni verilmesine, çalışmasına, denetimine, ücretlendirilmesine,
idari para cezalarının ve kapatılma işlemlerinin uygulanmasına, özel bakım merkezlerine bakım
hizmeti karşılığı yapılacak ödemelere ve bakım hizmeti veren resmî kurumlara yapılacak yardımlara
ilişkin usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığınca müştereken çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

Bakıma ihtiyacı olan engellilerin evde bakımına destek için yapılacak sosyal yardımlara ilişkin
iş ve işlemler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca
gerçekleştirilir. Bakıma ihtiyacı olan engellilerin evde bakımına destek için yapılacak sosyal yardımın
başvuru şekline, değerlendirilmesine, ödenmesine ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar, Sağlık
Bakanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca müştereken
çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

Birinci fıkra kapsamındaki bakıma ihtiyacı olan engellilere sunulacak bakım hizmetinin karşılığı
olarak özel bakım merkezlerine ödenecek bakım ücreti, evde bakımına destek için yapılacak sosyal
yardım ile bakım hizmeti veren resmî kurumlara yapılacak yardımlar Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı bütçesinden karşılanır.

Bakıma ihtiyacı olan engellilere, ücretleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesinden
karşılanmak suretiyle sağlanacak bakım hizmetleri, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın temin edilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar
Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle
belirlenir.

Birinci fıkra ile belirlenen hane halkı gelir ölçütünü aşan gelir değişikliğinin tespiti halinde bu
madde kapsamında yapılan ödemeler durdurulur ve değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren
yasal faizi ile birlikte genel hükümlere göre takip ve tahsil edilir.”

MADDE 33- 2828 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

“EK MADDE 9- Haklarında korunma veya bakım tedbir kararı alınmış çocuklardan, Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığına ait sosyal hizmet kuruluşlarına yerleştirilenlerin, veli veya vasisine
ulaşmanın mümkün olmadığı acil ve zorunlu hallerde mülkiyet ve miras hukuku ile ilgili olanlar
dışındaki veli veya vasiye ait yetkiler ilgili sosyal hizmet kuruluşu tarafından kullanılır. Bu yetkinin
kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar Adalet Bakanlığının görüşü alınarak Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.
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EK MADDE 10- 65 yaşını doldurmuş ve her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı
esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 16 yaşından büyükler
için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az olan Türk vatandaşlarına 4734
sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin tabi olduğu usule
göre hizmet alımıyla bakım hizmeti verilebilir.”

MADDE 34- 2828 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 10- 1/1/2014 tarihine kadar ek 7 nci madde kapsamında özel bakım

merkezlerinde veya ikametgâhında bakım hizmeti verilenlerin gelir değişikliklerinin, bu hizmetlerden
yararlanmak için başvurmuş olanların ise gelir durumunun tespitinde bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten önceki hükümler uygulanmaya devam olunur.

GEÇİCİ MADDE 11- Döner Sermaye Merkez Müdürlüğünce işletmelere verilen borçlar bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bir defaya mahsus olmak kaydıyla ödenmez ve Döner
Sermaye Merkez Müdürlüğü hesabına gider kaydedilir.

GEÇİCİ MADDE 12-19 uncu maddede öngörülen yönetmelik altı ay içinde çıkarılır. Bu
yönetmelik çıkarılıncaya kadar döner sermaye işletmelerine ilişkin önceki mevzuat hükümlerinin 19
uncu maddeye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.”

MADDE 35- 2828 sayılı Kanunun;
a) 1 inci maddesinde yer alan “muhtaç” ibaresi “ihtiyacı olan”,
b) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentleri ile (f) bendinin (1), (2), (4) ve

(11) numaralı alt bentlerinde yer alan “muhtaç” ibareleri “ihtiyacı olan”,
c) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (d), (h), (ı), (k) ve (1) bentlerinde yer alan “muhtaç”

ibareleri “ihtiyacı olan”,
ç) 21 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “muhtaç” ibaresi “ihtiyacı olan”,
d) 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “muhtaç” ibaresi “ihtiyacı olan”,
e) 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde yer alan “muhtaç” ibareleri

“ihtiyacı olan”,
f) 25 inci maddesinin başlığında yer alan “muhtaç” ibaresi ile birinci ve üçüncü fıkralarında yer

alan “muhtaç” ibareleri “ihtiyacı olan”,
g) 26 ncı maddesinin başlığında yer alan “muhtaç” ibaresi ile birinci fıkrasında yer alan “muhtaç”

ibaresi “ihtiyacı olan”,
ğ) 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “muhtaç” ibaresi “ihtiyacı olan”, 
şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 36- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 4 üncü maddesinin

birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Adalet,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Aile ve Sosyal
Politikalar,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 37- 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 2 nci maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“EK MADDE 2- 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanununun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine, 31/5/2006 tarihli ve 5510
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesine ve 3/11/1980 tarihli
ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre veya 2330 sayılı Kanun
hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü
olmaları sebebiyle kendilerine aylık bağlananlara bir konut ile sınırlı olmak kaydıyla Toplu Konut
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İdaresince faizsiz olarak kredi verilir. Aynı kanunlar kapsamına giren sebeplerle hayatını
kaybedenlerin dul ve yetimleri ile harp veya vazife malullüğü aylığı almaktayken faizsiz kredi
hakkından yararlanmaksızın hayatını kaybedenlerin dul ve yetimleri için ise; bir konut ile sınırlı
olmak üzere, öncelikle dul eşine, eşi hayatta değilse veya evlenmişse kredi kullanacak çocuklardan
en az birisinin yetim aylığı almakta olması kaydıyla aylık bağlanma koşullarına bakılmaksızın talepte
bulunan çocuklarına müştereken, bu kişiler bulunmadığı takdirde de öncelikle anaya olmak üzere
ana veya babasına konut sahibi yapmak amacıyla Toplu Konut İdaresince faizsiz olarak kredi verilir.

Birinci fıkrada belirtilen haller kapsamında harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya
görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlileri ile ilgili mevzuatına göre aylık bağlanan
malullerden, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle
ödenmekte olan aylıkları kesilenler de birinci fıkra hükmünden yararlanırlar.

Bu kredinin tavan tutarı, Yüksek Planlama Kurulunca belirlenir. Kredi için yapılacak
başvurulara, kredilerin kullandırılmasına, geri ödeme süre ve yöntemlerine ilişkin usul ve esaslar,
Maliye Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumunun görüşü
alınarak Toplu Konut İdaresince çıkarılan yönetmelik ile belirlenir.”

MADDE 38- 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik
Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) Her türlü döner sermaye ücretlerinden,”
MADDE 39- 3294 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.
“EK MADDE 3- Vakıflar tarafından; ilgisine göre Milli Eğitim Bakanlığı veya ilgili kamu

idaresinin görüşü alınarak, vakıf gelirleri veya Fon kaynakları kullanılarak yurt veya pansiyon
yapılabilir. Maliye Bakanlığınca yurt veya pansiyon yapılmak amacıyla ilgili kamu idarelerine tahsis
edilen Hazineye ait taşınmazların üzerinde de; adına tahsis yapılan kamu idaresinin talebi üzerine,
aynı şekilde yurt veya pansiyon yapılabilir. Bu taşınmazların üzerinde inşa edilen ve kullanıma hazır
hale getirilen her türlü bina, yapı ve tesisler hiçbir işleme gerek kalmaksızın Hazineye intikal eder
ve adına tahsis yapılan kamu idarelerince kullanılmaya devam olunur.

EK MADDE 4- Vakıflar tarafından; arsası bağışlanan veya bağışla alınan ve bu arsalar
üzerindeki bina, yapı ve tesislerin tamamı bağışlanan veya bağışla yapılanlar hariç olmak üzere, vakıf
gelirleri veya Fon kaynakları kullanılarak alınan ve üzerinde yurt veya pansiyon olarak kullanılmak
üzere inşa edilen ve kullanıma hazır hale getirilen her türlü bina, yapı ve tesisler bulunan taşınmazlar;
ihtiyacı olan kamu idarelerine yapılış amacında kullanılmak amacıyla tahsis edilmek üzere bedelsiz
olarak Hazineye devredilir. Arsası bağışlanan veya bağışla alınan ve bu arsalar üzerindeki bina, yapı
ve tesislerin tamamı bağışlanan veya bağışla yapılanların kullanım veya işletme hakkı ise, ilgisine
göre Milli Eğitim Bakanlığına veya ilgili kamu idaresine devredilir.”

MADDE 40- 3294 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 2- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Vakıflar tarafından, Fon

kaynakları kullanılarak Hazineye ait taşınmazların üzerinde yurt veya pansiyon olarak kullanılmak
üzere inşa edilen ve kullanıma hazır hale getirilen her türlü bina, yapı ve tesisler hiçbir işleme gerek
kalmaksızın Hazineye intikal eder. Bu taşınmazlar ve üzerindeki bina, yapı ve tesisler, ihtiyacı olan
kamu idarelerinin talebi üzerine, yapılış amacı, kullanım durumu ve ihtiyaçlar da dikkate alınarak
Maliye Bakanlığınca ilgili kamu idarelerine tahsis edilebilir. Ancak, bunlardan Vakıflar tarafından
sözleşme veya protokol yapılmak suretiyle üçüncü kişilerin kullanımına bırakılanlar, sözleşme veya
protokolde belirtilen koşullarla, süresi sonuna kadar bu kişiler tarafından kullanılmaya devam
olunabilir. Kullanım süresi sonunda bunlar hakkında da bu madde hükümlerine göre işlem yapılır.
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GEÇİCİ MADDE 3- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla elektronik sorgulama dahil
veri paylaşımı işlemleri nedeniyle tahakkuk eden döner sermaye ücretleri terkin edilir.”

MADDE 41- 28/5/1988 tarihli ve 3465 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların
Erişme Kontrollü Karayolu (Otoyol) Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi ile Görevlendirilmesi Hakkında
Kanuna 5 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“MADDE 5/A- Bu Kanun kapsamında yapılacak görevlendirmelerde ihale aşamasında 4/1/2002
tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ceza ve yasaklama hükümleri, sözleşmenin uygulanması
aşamasında 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun ceza, yasaklama ve
sözleşmenin feshi hükümleri uygulanır. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 42- 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin
birinci fıkrasının (j) bendine “sivillerden” ibaresinden sonra gelmek üzere “Sosyal Güvenlik
Kurumunca” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 43- 3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“EK MADDE 1- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun
eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kurum ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri
ve bağlı ortaklıkları, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları, özel kanunla kurulan diğer her
türlü kamu kurum ve kuruluşları; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadroları ile
sözleşmeli personel pozisyonlarının ve sürekli işçi kadrolarının %2’sini aşağıdaki hükümlerde
belirtilen hak sahiplerinin istihdamı için ayırmak ve bu madde hükümleri çerçevesinde İçişleri
Bakanlığınca hak sahibi olduğu belirlenerek Devlet Personel Başkanlığına bildirilen ve Başkanlıkça
atama teklifi yapılanları atamak zorundadır. Kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına, ilgili mali
yılda 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesi kapsamında yapabilecekleri
toplam atama sayılarının ne kadarını bu madde kapsamında yapılacak atamalar için ayıracağı ve buna
ilişkin diğer hususlar Başbakan onayı ile belirlenir.

Bu madde kapsamında hak sahipliği sonucunu doğuran durumlar aşağıda belirtilmiştir:

a) 5434 sayılı Kanunun mülga 64 üncü maddesi, 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin
sekizinci fıkrası, bu Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamına girenler hariç
olmak üzere 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna
göre veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre
harp veya vazife malulü sayılanlar,

b) 5434 sayılı Kanunun mülga 45 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin birinci
fıkrasında belirtilen haller kapsamında vazife malulü sayılan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dahil askeri personeli ile Emniyet
Teşkilatından Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup vazife malulü sayılanlar,

c) (b) bendi kapsamına girenler hariç olmak üzere 5434 sayılı Kanunun mülga 45 inci maddesi
ile 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında olanlardan vazife malulü
sayılanlar,

ç) 21 inci maddenin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamında vazife malulü sayılanlar ile 17/7/2004
tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında
Kanunun ek 1 inci madde kapsamında hayatını kaybetmelerinden veya engelli hale gelmelerinden
dolayı aylık bağlananlar.
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İstihdam hakkından;

a) İkinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamında hayatını kaybedenlerin eş veya çocuklarından
birisi ile ana, baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişi; ana, baba ve kardeşi
bulunmaması durumunda eş veya çocuklarından toplam iki kişi; eş veya çocuğunun bulunmaması
durumunda ana veya babası ile kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişi, ana veya babanın
bu hakkı kullanmaması durumunda ise bir diğer kardeşi olmak üzere toplam iki kişi,

b) İkinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılan malullerin kendileri veya eş veya çocuklarından
birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendisi veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi,

c) İkinci fıkranın (c) bendine göre malul sayılanların kendileri veya eş ve çocuklarından birisi,
eşi veya çocuğu yoksa kendileri veya kardeşlerinden birisi; hayatını kaybedenlerin ise eş veya
çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi,

ç) İkinci fıkranın (ç) bendine göre engelli hale gelenlerin kendileri veya eş ve çocuklarından
birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendileri veya kardeşlerinden birisi; hayatını kaybedenlerin ise eş ve
çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi,

yararlanır.

Bu madde kapsamında atanacakların, atamalarının yapılacağı kadro veya pozisyonlar için
sınavlara ilişkin hükümler hariç olmak üzere ilgili mevzuatında öngörülen nitelik ve şartları taşımaları
zorunludur.

Bir başkasının bakımına muhtaç olacak derecede engelli olanlar, birinci fıkrada sayılan kurumlarda
görev yapanlar, istihdam hakkını sağlayan olayın meydana geldiği tarihten sonra söz konusu kurumlarda
görev yapmakta iken bu görevinden ayrılmış olanlar ile kırkbeş yaşını bitirmiş olanlar istihdam hakkından
faydalanamazlar ve bu durumda olanlar yukarıdaki fıkraların uygulanmasında dikkate alınmaz.

Hak sahiplerinden ilköğretim, ortaokul, ilkokul mezunu olanların hizmetli unvanlı kadrolara;
ortaöğretim ve yükseköğretim mezunu olanların ise memur unvanlı kadrolara atama teklifleri Devlet
Personel Başkanlığınca yapılır. Sözleşmeli personel pozisyonları ve işçi kadrolarına yapılacak atama
tekliflerinde ise hak sahiplerinin bu fıkra uyarınca öğrenim durumları itibarıyla atanabilecekleri kadro
unvanları dikkate alınarak Devlet Personel Başkanlığınca belirlenen aynı veya eşdeğer unvanlı
pozisyon ve kadrolar esas alınır.

Kamu kurum ve kuruluşları bu madde kapsamında atama yapılması amacıyla ayırdıkları %2
oranındaki kadro ve pozisyonların unvan ve sayısını her yılın Şubat ve Ağustos aylarının son gününe
kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirirler.

Bu madde kapsamında başvuranlardan hak sahibi olanlar İçişleri Bakanlığınca tespit edilerek, liste
halinde her yılın Mart ve Eylül aylarının son gününe kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
Bildirilenlerin atama teklifleri, kamu kurum ve kuruluşlarının söz konusu münhal kadro ve
pozisyonlarına Devlet Personel Başkanlığınca kırkbeş gün içerisinde yapılır. Kamu kurum ve
kuruluşlarınca atama yapılabilecek kadro ve pozisyonların bildirilmemesi veya unvan bazında ihtiyacın
karşılanamaması durumunda Devlet Personel Başkanlığınca kapsamdaki kamu kurum ve kuruluşlarının
münhal kadro ve pozisyonlarına resen atama teklifi yapılır. Atama işlemlerinin, atama teklifinin kamu
kurum ve kuruluşuna intikalinden itibaren otuz gün içerisinde yapılması zorunludur. Atama emri ilgili
kamu kurum ve kuruluşu tarafından 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgililere tebliğ
edilir. İlgililerin işe başlama sürelerine ve işe başlamama halinde yapılacak işlemlere ilişkin olarak
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657 sayılı Kanunun 62 nci ve 63 üncü maddeleri hükümleri uygulanır. Atama onayı alınmasına rağmen
görevine başlamayanlar ile başladıktan soma herhangi bir sebeple görevden ayrılanlar bu madde
kapsamında yeniden istihdam edilemezler. Kamu kurum ve kuruluşları atama ve göreve başlatma
işlemlerinin sonucunu, işlemlerin tamamlanmasını takip eden onbeş gün içerisinde Devlet Personel
Başkanlığına bildirirler.

Bu maddenin uygulanmasında takip edilecek usul ve esaslar ile diğer hususlar; Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Milli Savunma
Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının görüşleri alınmak suretiyle, bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde Devlet Personel Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığınca
müştereken hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 44- 3713 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 13- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ek 1 inci madde kapsamında

istihdam hakkı bulunanlardan kırkbeş yaşını doldurduğu için istihdam hakkından yararlanamayacak
olanlar, söz konusu maddede öngörülen yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay
içerisinde İçişleri Bakanlığına müracaat etmeleri şartıyla bir defaya mahsus olmak üzere mezkur
maddede belirtilen istihdam hakkı sınırlamaları çerçevesinde yararlandırılır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ek 1 inci madde kapsamına girenler ile bu maddenin
birinci fıkrasında belirtilenlerden İçişleri Bakanlığınca hak sahibi olduğu tespit edilenlerin atama
teklifleri Devlet Personel Başkanlığınca 2015 yılı sonuna kadar kura usulü ile yapılır. Hak sahiplerinin
atama teklifleri; ek 1 inci madde kapsamına giren kurum ve kuruluşların dolu kadro ve pozisyon
sayısının, kurumların toplam dolu kadro ve pozisyon sayısına oranı esas alınmak suretiyle hak
sahiplerinin kamu kurum ve kuruluşlarına dengeli dağılımı gözetilerek Devlet Personel Başkanlığınca
kura usulü ile gerçekleştirilir. Hak sahiplerinin atamasının yapılacağı kadro veya pozisyonun
belirlenmesinde ek 1 inci maddede öngörülen usul uygulanır. Bu madde kapsamında yapılacak
işlemlere ilişkin usul ve esaslar, ek 1 inci maddede öngörülen yönetmelikte düzenlenir. Kura sonucu
yapılacak atamalarda atama teklifleri ile birlikte atama teklifi yapılan kamu kurum ve kuruluşlarına
diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın kadro ve
pozisyonlar ihdas, tahsis ve vize edilmiş sayılır. Bu kadro ve pozisyonlar mevzuatı uyarınca
düzenlenen ilgili cetvel ve bölümlere eklenmiş sayılır. Bu şekilde ihdas edilen kadro ve pozisyonlar
herhangi bir şekilde boşalması halinde başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

Bu madde uyarınca yapılan atamalar, ek 1 inci maddede belirtilen hak sahiplerinin atanması için
ayrılması gereken %2 oranındaki kadro ve pozisyon sayılarının hesabında dikkate alınmaz.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ek 1 inci maddeye göre yapılan başvurular başvuru
tarihindeki mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Bu madde ile ek 1 inci madde kapsamında 31/12/2015 tarihine kadar yapılacak atamalar, yılı
merkezi yönetim bütçe kanunlarında yer alan kısıtlamalara tabi tutulmaz.”

MADDE 45- 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 49 uncu maddesinin
birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Korumalı işyerlerinde çalışan engellilerin işsizlik sigortası işveren payı Fondan karşılanır.”

MADDE 46- 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 194 üncü maddesinin
üçüncü fıkrasında yer alan “şerhin verilmesini” ibaresinden sonra gelmek üzere “tapu müdürlüğünden”
ibaresi eklenmiştir.
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MADDE 47- 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 57 nci maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 57- İtirazen şikayet başvuruları hakkında Kurul tarafından verilen nihai kararlar ile
bu Kanun ve 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu uyarınca idareler
tarafından verilen yasaklama kararlarına karşı tebliği izleyen tarihten itibaren onbeş gün içinde
Danıştayda dava açılabilir.

Danıştay tarafından ilk inceleme onbeş gün içinde yapılır ve dava dilekçesi takip eden yedi gün
içinde tebligata çıkarılır. Davaya cevap süresi dava dilekçesinin tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün
olup, bu süre uzatılamaz.

Yürütmenin durdurulması istemi hakkında verilen kararlara itiraz edilemez.
Savunma verilmesi veya savunma verme süresinin geçmesiyle dava dosyası tekemmül etmiş

sayılır. Dava dosyaları, tekemmül tarihinden itibaren üç ay içinde karara bağlanır. Bu süre zarfında
ara kararı, keşif, bilirkişi incelemesi ya da duruşma yapılması gibi usuli işlemler ivedilikle
sonuçlandırılır.

Danıştay tarafından verilen kararlar kesin olup, bu kararlara karşı temyiz yoluna başvurulamaz.
Bu davalarda tebligatın imza karşılığı elden, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun

7/a maddesine göre elektronik yolla veya diğer seri usullerle yapılması esastır.”
MADDE 48- 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 63- İhalelere sadece yerli isteklilerin katılması ile yerli istekliler ve yerli malı teklif

eden istekliler lehine fiyat avantajı tanınmasına ilişkin olarak aşağıdaki düzenlemeler esas alınır:
a) Yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan ihalelerde sadece yerli isteklilerin katılabileceğine

ilişkin düzenleme yapılabilir.
b) Hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinde yerli istekliler lehine %15 oranına kadar fiyat avantajı

sağlanabilir.
c) Mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 oranına kadar fiyat avantajı

sağlanabilir. Ancak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların
görüşleri alınarak orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasından belirlenen ve her yıl Ocak
ayında Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan malların ihalelerinde yerli malı teklif eden
istekliler lehine %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması zorunludur.

d) Yerli malı belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak belirlenir. İsteklilerce teklif edilen malın
yerli malı olduğu, bu usul ve esaslara uygun olarak düzenlenen yerli malı belgesi ile belgelendirilir.

e) Ortak girişimlerin yerli istekli sayılabilmesi için bütün ortaklarının yerli istekli olması
gereklidir.”

MADDE 49- 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi başlığıyla beraber aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Tebligat esasları
MADDE 65- Tebligatlar, Kurum veya idareler tarafından aşağıdaki yöntemler kullanılarak

yapılabilir:
a) İmza karşılığı elden.
b) Elektronik ortamda.
c) Faks.
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Elektronik ortamda yapılacak tebligat, Elektronik Kamu Alımları Platformuna kayıtlı kullanıcılar
için bu Platform üzerinden, diğerleri için ise elektronik tebligat veya başka elektronik araçlar
vasıtasıyla gerçekleştirilir. Bu kapsamda yapılacak her türlü bilgi alışverişi ile bilginin muhafazasında;
veri bütünlüğünün, gizliliğin, kolay erişilebilirliğin, uyumluluğun ve eşit muamelenin sağlanması
esastır. İdareler veya Kurum tarafından faks ile yapılan tebligatlar ile Elektronik Kamu Alımları
Platformu veya elektronik tebligat dışındaki elektronik araçlar kullanılarak yapılan tebligatların aynı
gün teyidi zorunludur. Teyit işlemi, tebligat konusu ve içeriğinin Elektronik Kamu Alımları Platformu
üzerinden ilgisine göre istekli olabilecekler, adaylar ve isteklilere duyurulması şeklinde gerçekleştirilir.
Elektronik ortamda veya faks ile yapılan tebligatlarda bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır.

Haklı sebepler veya zorunluluk halleri nedeniyle tebligatın birinci fıkrada belirtilen yöntemler
çerçevesinde yapılamaması halinde, tebligatı düzenleyen diğer kanunlarda yer alan yöntemlerle
tebligat gerçekleştirilir.”

MADDE 50- 4734 sayılı Kanunun;

a) 3 üncü maddesinin (g) bendinde yer alan “yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli ikitrilyon
üçyüzmilyar Türk lirasını aşmayan mal veya hizmet alımları” ibaresi “mal veya hizmet alımları ile
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili kamu iktisadi teşebbüslerinin ticarî ve sınaî faaliyetleri
çerçevesinde gerçekleştirecekleri yapım işleri” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki bent
eklenmiştir.

“u) Yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik sanayi katılımı/off-set
uygulamaları içeren mal ve hizmet alımları,”

b) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendine aşağıdaki paragraf
eklenmiştir.

“f) Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile
kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik
projelerinde, rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden
yararlananlara yararlandıkları destekler çerçevesinde yürüttükleri proje sonucu ortaya çıkan mal ve
hizmetlerin piyasaya arz edilmesinden sonra proje sonucu ortaya çıkan hizmetler ile yerli malı
belgesine sahip ürünler için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Kurumca belirlenen
esaslar çerçevesinde düzenlenen ve piyasaya arz tarihinden itibaren beş yıl süreyle kullanılabilecek
olan belgeler.”

c) 38 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “37 nci maddeye göre” ibaresi yürürlükten
kaldırılmış, ikinci fıkrasında yer alan “Hususlarında belgelendirilmek suretiyle” ibaresi “gibi
hususlarda” şeklinde ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı
düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi
amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama
istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik
değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan
tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler
yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan
düzenlemeleri esas alır.”
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ç) 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasına “veya fiyat ile birlikte” ibaresinden soma gelmek üzere “bu
Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen yeterlik kriterleri,” ibaresi eklenmiştir.

d) 43 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.

“Kurum, ihale üzerinde kalan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması halinde, bu
istekliden yaklaşık maliyetin %15’inden fazla olmamak üzere alınacak kesin teminat oranına ilişkin
düzenlemeler yapabilir.”

e) 53 üncü maddesinin (j) fıkrasının (2) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Yaklaşık maliyeti beşyüzbin Türk Lirasına kadar olan ihalelerde ikibin Türk Lirası, beşyüzbin
Türk Lirasından ikimilyon Türk Lirasına kadar olanlarda dörtbin Türk Lirası, ikimilyon Türk
Lirasından onbeş milyon Türk Lirasına kadar olanlarda altıbin Türk Lirası, onbeşmilyon Türk Lirası
ve üzerinde olanlarda sekizbin Türk Lirası tutarındaki itirazen şikayet başvuru bedeli.”

f) 54 üncü maddesine sekizinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Başvuruların ihaleyi yapan idare veya Kurum dışındaki idari mercilere ya da yargı mercilerine
yapılması ve başvuru dilekçelerinin bu merciler tarafından ilgisine göre idareye veya Kuruma
gönderilmesi halinde, dilekçelerin idare veya Kurum kayıtlarına girdiği tarih, başvuru tarihi olarak
kabul edilir.”

g) 58 inci maddesinin dördüncü fıkrasında ve 59 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan
“Resmi Gazetede” ibareleri “Kamu İhale Bülteninde” şeklinde ve 58 inci maddesinin dördüncü
fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yasaklama kararları Kamu İhale Bülteninde yayımlanmakla tebliğ edilmiş sayılır.”

ğ) Ek 2 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan “sınırlar koymaya,” ibaresinden sonra
gelmek üzere “çerçeve anlaşmaların hangi durumlarda kısmen feshedilebileceğine karar vermeye
ve” ibaresi eklenmiştir.

h) Geçici 4 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve
şirketler, özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar 3 üncü maddenin (g) bendi hükmüne, bu bent
kapsamında yer almayan ihtiyaçlarında ise Kanunun diğer hükümlerine tabi olurlar. 3 üncü maddenin
(g) bendi kapsamındaki işler, ilgili kuruluşların talebi üzerine Kurum tarafından belirlenir. Bu bent
kapsamında yapılacak alımlarda uygulanacak usul ve esaslar 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b)
bendinde sayılanlar için ilgili bakanlıklar tarafından, 2 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde
sayılanlardan mahalli idarelerin doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin
yarısından fazlasına sahip bulundukları idareler için İçişleri Bakanlığı tarafından, diğerleri için ise
bağlı, ilgili veya ilişkili olunan bakanlık tarafından, Maliye Bakanlığının ve Kurumun görüşleri
alınarak hazırlanan yönetmeliklerle belirlenir.”

“Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (u) bendine ilişkin usul ve esaslar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından, Kurum ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak belirlenir.”
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MADDE 51- 4734 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
“Elektrik, doğal gaz ve elektronik haberleşme alımları
EK MADDE 7- Bu Kanun kapsamındaki idarelerin elektrik, doğal gaz ve elektronik haberleşme

hizmeti alımlarında uygulayacakları esas ve usuller, bu Kanunun ilan süreleri ve ihalelere yönelik
başvurular ile yasaklar ve cezaya ilişkin hükümleri dışındaki diğer hükümlerine bağlı kalınmaksızın
Kurum tarafından belirlenir.”

MADDE 52- 4734 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“Başlanmış olan işler
GEÇİCİ MADDE 14- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 3 üncü maddenin (g) bendine

göre ilan edilmiş, duyurusu yapılmış veya teklifleri alınmış işlerde, bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihte yürürlükte bulunan hükümlerin uygulanmasına devam olunur.

Başlanmış olan ihaleler
GEÇİCİ MADDE 15- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ilan edilmiş veya yazılı olarak

duyurulmuş ihaleler hakkında, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan hükümlerin
uygulanmasına devam olunur.

Açılmış davalar
GEÇİCİ MADDE 16- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilk derece mahkemesi

sıfatıyla idare mahkemelerinde açılmış bulunan davaların, açıldığı idare mahkemelerinde görülmesine
devam olunur.”

MADDE 53- 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun; 
a) 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Kurum elektrik, doğal gaz ve elektronik haberleşme hizmeti alımlarında kullanılmak üzere bu

Kanunun Üçüncü Kısmı dışındaki hükümlere tabi olmadan tip sözleşmeler hazırlayabilir.”
b) 26 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında ve 27 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan

“Resmi Gazetede” ibareleri “Kamu İhale Bülteninde” şeklinde, 26 ncı maddesinin dördüncü
fıkrasının son cümlesi ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Yasaklama kararları Kamu İhale Bülteninde yayımlanmakla tebliğ edilmiş sayılır.”

MADDE 54- 4735 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“İstisnalarda yasaklama
EK MADDE 1- 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g), (i), (k) ve (p) bentleri kapsamında

yapılan ihaleler sonucunda düzenlenen sözleşmeler bu Kanunun ceza ve yasaklama hükümlerine
tabidir.”

MADDE 55- 4735 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Özel tüketim vergisi değişikliğinden kaynaklı fiyat farkı
GEÇİCİ MADDE 3- İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanabilmesine ilişkin hüküm bulunması

ve yaklaşık maliyetin yarısından fazlasını akaryakıt giderinin oluşturması kaydıyla, 4734 sayılı
Kanuna göre ihalesi yapılan ve 22/9/2012 tarihi itibarıyla sözleşmesi devam eden işlerin, bu tarihten
itibaren yapılan ve yapılacak kısımlarında kullanılan akaryakıta ilişkin olarak fiyat farkı
hesaplamasına esas alınan endekste değişiklik yapılabilmesine ve özel tüketim vergisinde gerçekleşen
değişiklik nedeniyle fiyat farkı hesaplanabilmesine dair esas ve usulleri tespite Kurumun teklifi
üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.”
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MADDE 56- 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve
Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesine
birinci ve dördüncü fıkralarından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş, aynı maddenin
mevcut ikinci fıkrasında yer alan “malûl, yaşlı,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrasında yer
alan “ilgili hükümleri” ibaresi “ilgili diğer hükümleri” ve beşinci fıkrasında yer alan “üçüncü fıkrada”
ibaresi “beşinci fıkrada” şeklinde değiştirilmiştir.

“24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet
Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanun veya 28/5/1986 tarihli ve 3292 sayılı Vatani
Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki hizmetleri sebebiyle vatani
hizmet tertibinden aylık bağlananların; 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine veya 31/5/2006 tarihli
ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesine, 3/11/1980
tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna veya 2330 sayılı Kanun
hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre vazife malulü sayılarak aylık
bağlananların kendileri, eşleri, evli olmayan ve yirmibeş yaşını doldurmamış olan çocukları, anne ve
babaları; yukarıda sayılan kanunlara göre harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev
değiştirerek çalışmaya devam edenler ile vazife malulü sayılarak aylık bağlananlardan, 5510 sayılı
Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları
kesilenlerin kendileri ile eşleri, evli olmayan ve yirmibeş yaşını doldurmamış çocukları, anne ve
babaları; yukarıda sayılan kanunlara göre harp veya vazife malulü sayılacak şekilde hayatını
kaybedenlerin ya da aynı kapsamda aylık almaktayken hayatını kaybedenlerin eşleri, evli olmayan
ve yirmibeş yaşını doldurmamış olan çocukları, anne ve babaları; engelliler için sağlık kurulu
raporuyla %40 ve üzerinde engelli olduğunu belgeleyen Türk vatandaşlarının kendileri, ağır
engellilerin kendileri ile birlikte birden fazla olmamak üzere birlikte yolculuk ettikleri refakatçileri,
demiryolları ve denizyollarının şehiriçi ve şehirlerarası hatlarından, belediyelere, belediyeler
tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen
özel şahıs ya da şirketlere ait şehiriçi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanırlar.

Türk vatandaşı olan altmışbeş yaş ve üzeri kişiler, demiryolları ve denizyollarının şehiriçi hatları
ile belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya
belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehiriçi toplu taşıma hizmetlerinden
ücretsiz olarak, demiryolları ve denizyollarının şehirlerarası hatlarından ise %50 indirimli olarak
yararlanırlar. Bu fıkrada belirtilen kurum ve kuruluşlar, belediyeler, belediyeler tarafından kurulan
şirketler, birlikler, müessese ve işletmeler altmış ila altmışbeş yaş arasında bulunan kişilerin toplu
taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlanmasını sağlayabilirler.”

“İlgili kurumlar, belediyeler ile belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketler,
ücretsiz ve indirimli seyahat hakkının kullanılması ile ilgili olarak gerekli tedbirleri alırlar. Ücretsiz
veya indirimli seyahat hakkının kullandırılmaması halinde bu haktan faydalandırılmayan her kişi
için toplu taşıma aracının tarifesi üzerinden elli tam bilet bedeli tutarında idari para cezası mülki
idare amiri tarafından uygulanır. Bu maddeye göre verilecek idari para cezaları tebliğinden itibaren
bir ay içinde ödenir.

İkinci ve üçüncü fıkra hükümleri kapsamında hizmet verecek toplu taşıma araçları, toplu taşıma
hizmetlerinin kapsamı ile bu hizmetlerden ücretsiz ve indirimli yararlanmaya ilişkin usul ve esaslar,
Maliye, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme, İçişleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarının
görüşleri alınmak suretiyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle
düzenlenir.
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1005 sayılı Kanun ve 3292 sayılı Kanun kapsamında vatani hizmet tertibinden aylık bağlananlar
ile 5434 sayılı Kanunun 56 ncı, mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine veya 5510 sayılı Kanunun 47
nci maddesine göre harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananların ya da 2330 sayılı Kanuna veya
2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre aylık
bağlananların veya harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya
devam eden kamu görevlileri ile harp veya vazife malullüğü aylığı almakta iken 5510 sayılı Kanunun
4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerin,
bu fıkrada sayılan kanunlar veya maddeler gereğince dul ve yetim aylığı bağlananların
ikametgâhlarında kullandıkları elektrik enerjisi ücreti %40’tan; belediyelerce tahakkuk ettirilecek su
ücreti ise %50’den az indirim içermemek üzere belirlenecek tarife üzerinden alınır.”

MADDE 57- 4736 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 1- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, yetim aylığı alan ve ücretsiz

seyahat hakkı bulunanların bu aylıkları almaya devam ettikleri müddetçe ücretsiz seyahat hakkı saklıdır.”
MADDE 58- 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında

yer alan “cinsiyet” ibaresinden sonra gelmek üzere “, engellilik” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 59- 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “nasıl işe

alınacakları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının görüşü
alınarak” ibaresi eklenmiş, altıncı fıkrasında yer alan “yüzde ellisi” ibaresi “tamamı”, “Hazinece”
ibareleri “İşsizlik Sigortası Fonundan” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 60- 4857 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
“Korumalı işyerlerinde çalışan engellilerin ücretleri
EK MADDE 1- Korumalı işyerlerinde çalıştırılan engellilere işverenlerince zamanında ödenmiş

olan ücretlerinin;
a) Korumalı işyerlerinde çalışan her engelli için 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını

Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun
2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince ödenen aylık tutarı kadarı,

b) 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamındaki illerde kurulmuş bulunan
korumalı işyerlerinde çalışan her engelli için ilaveten (a) bendi ile belirlenen tutarın %20’si,

c) Korumalı işyeri statüsü almak için ilgili mevzuatla çalıştırılması zorunlu olan sayıdan daha
fazla engelli çalıştıran işyerlerinde, zorunlu sayının üstünde çalıştırılan her engelli için ilaveten (a)
bendi ile belirlenen tutarın %20’si,

bu ücretlere ilişkin yasal yükümlülüklerin de tam ve zamanında karşılanmış olması kaydıyla,
İşsizlik Sigortası Fonundan işverene ödenir.

Birinci fıkrada belirlenen ücret kısımlarının ödenmesine ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığı
ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü alınmak suretiyle
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 61- 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 26 ncı maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 26- Bu Kanunun;
a) 5 inci maddesine göre yetki belgesi almadan veya yetki belgesi aldığı halde yetki belgesi

kapsamına uygun olmayan faaliyette bulunanlara ikibin Türk Lirası, yetki belgesi olduğu halde taşıtını
yetki belgesine kaydettirmeden kullananlara beşyüz Türk Lirası idari para cezası verilir ve aynı
kabahat için yirmidört saat geçmeden ikinci bir ceza verilmez.
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b) 5 inci maddesinin beşinci fıkrasına aykırı davranan taşımacılara beşyüz Türk Lirası idari para
cezası verilir ve aynı kabahat için yirmidört saat geçmeden ikinci bir ceza verilmez.

c) 5 inci maddesinin altıncı fıkrasına göre taşıma hizmetini yapmaktan kaçınan taşımacılara
beşyüz Türk Lirası idari para cezası verilir.

d) 5 inci maddesinin yedinci fıkrasına aykırı davranan bir taşımacının diğer bir taşımacının
taşıma faaliyetini engellemesi halinde ikibinTürk Lirası idari para cezası verilir.

e) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aykırı davranan taşımacılara beşyüz Türk Lirası, üçüncü ve
dördüncü fıkralarına aykırı davranan taşımacılara üçyüz Türk Lirası idari para cezası verilir.

f) 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aykırı davranan yolcu taşımacılarına bin Türk Lirası, ikinci
fıkrasına aykırı davranan taşımacılara beşyüz Türk Lirası, altıncı fıkrasına aykırı davranan
taşımacılara üçyüz Türk Lirası idari para cezası verilir.

g) 10 uncu maddesine aykırı davranan acente ve taşıma işleri komisyoncularına ikibin Türk
Lirası idari para cezası verilir ve aynı kabahat için yirmidört saat geçmeden ikinci bir ceza verilmez.

h) 11 inci maddesine aykırı davranarak ücret ve zaman tarifesi düzenlemeyenlere veya ücret ve
zaman tarifelerine uymayanlara veya değişik ücret ve zaman tarifeleri uygulayanlara beşyüz Türk
Lirası, ücret ve zaman tarifelerini görülebilecek şekilde işyeri, terminal ve bilet satış yerlerinde
bulundurmayanlara ikiyüz Türk Lirası idari para cezası verilir ve aynı kabahat için yirmidört saat
geçmeden ikinci bir ceza verilmez.

ı) 13 üncü maddesine aykırı olarak yabancı plâkalı taşıtların Türkiye sınırları dahilindeki iki
nokta arasında taşıma yapması halinde, taşıt sahibine veya şoförüne üçbin Türk Lirası idari para
cezası verilir ve aynı kabahat için yirmidört saat geçmeden ikinci bir ceza verilmez.

j) 14 üncü maddesine aykırı davrananlara beşyüz Türk Lirası idari para cezası verilir.

k) 18 inci maddesi hükümlerine göre sorumluluk sigortası yaptırmayan taşımacılara bin Türk
Lirası, 18 inci maddesi hükümlerine göre sorumluluk sigortası yapmaktan kaçınan sigorta şirketlerine,
ödenmesi gereken sigorta priminin on katı tutarında idari para cezası verilir.

1) 22 nci maddesinin ikinci fıkrasına uymayan ve yükümlülükleri yerine getirmeyen taşımacılara
beşyüz Türk Lirası idari para cezası verilir.

m) 32 nci maddesine aykırı olarak terminal ve ara durak dışında yolcu indirip bindiren
taşımacılara üçyüz Türk Lirası idari para cezası verilir.

n) 5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan faaliyet gösteren
işletmecilere beşyüz Türk Lirası idari para cezası verilir.

o) 5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan taşıt kullanan şoförlere
ikiyüz, işletmecisine ise beşyüz Türk Lirası idari para cezası verilir ve aynı kabahat için yirmidört saat
geçmeden ikinci bir ceza verilmez.

Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içerisinde ödenir.”

MADDE 62- 4925 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Verilecek yetki belgeleri ve taşıt kartlarından ücret alınır. Ücreti alınmadan yetki belgeleri ve
taşıt kartları verilmez. Yetki belgesinin yenilenmesinde ücretin %5’i alınır. Unvan değişikliği, adres
değişikliği ve benzeri nedenlerle süresi bitmeden yenilenen belgelerden ücret alınmaz.”
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MADDE 63- 4925 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“a) Taşımacılık faaliyeti yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerde aranacak şartlar, verilecek
yetki belgeleri, mesleki yeterlilik belgeleri ve taşıt kartları ile diğer belge ve hizmetlerin ücret, süre,
kapsam, tür ve şekilleri, her belge türü için gerekli olan taşıt kapasiteleri, taşıtların yaşı, nitelikleri,
istiap hadleri ve terminal hizmetlerinde öngörülecek hususları,”

MADDE 64- 4925 sayılı Kanunun 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 35- Bakanlık, düzenleme ve kural ihdası ile 27 nci maddede belirtilen hususlar hariç

olmak üzere gerektiğinde teknik ve idari kapasite, teşkilat imkânları, hizmetin hızlı, etkin, yaygın
olarak üretilmesi ilkelerini gözeterek; bu Kanun gereğince yerine getirmekle yükümlü olduğu görev
ve yetkilerinin bir kısmının aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yürütmek hususunda kamu
kurumu ve kuruluşları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları
Konfederasyonu ve bunlara bağlı federasyon, birlik ve odaları yetkilendirebilir.

a) Yetkilendirme, düzenlenecek bir protokol veya sözleşme ile yapılır. Bu protokol veya
sözleşmede yetkilendirmenin konusu, süresi ve mutabakata varılan hususlar açıkça belirtilir.

b) Yetkilendirme, yetkilendirmenin konusu ve niteliği gözetilmek suretiyle en az bir yıl en fazla
beş yıl süreyle yapılabilir. Yetkilendirme, süresinin bitiminde yenilenebilir.

c) Bakanlık tarafından, yetkilendirmenin konusuna, niteliğine ve özelliğine göre aynı konuda
birden fazla kamu kurum ve kuruluşu veya birlik ya da oda yetkilendirilebilir.

d) Yetkilendirme kapsamında üretilecek hizmetler için alınacak veya ödenecek ücretler Bakanlık
tarafından onaylanır.

e) Yetkilendirilenler ilgili mevzuata ve Bakanlıkça yayımlanan idari düzenlemelere uymakla
yükümlüdürler. Bakanlık, yetkilendirilmenin kullanımı ile ilgili olarak gerektiğinde her türlü denetimi
yapar.

f) Yetkilendirilenlerin ilgili mevzuata ve Bakanlıkça yayımlanan idari düzenlemelere uymaması
halinde yapılmış olan yetkilendirme, Bakanlık tarafından iptal edilir.

g) Yetkilendirme, Bakanlığın görev, sorumluluk ve yetkilerini ortadan kaldırmaz.”
MADDE 65- 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların

Karşılanması Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9.500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın, çalışma
gücü kaybı;

a) Yüzde kırktan daha aşağı olanlar hariç olmak kaydıyla, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (b)
bendinde belirtilen malullerin kendilerine yüzde altmışı tutarında,

b) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen malullerin kendilerine yüzde sekseni
tutarında,

c) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen malullerin kendilerine tamamı
tutarında,

ç) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilenlerin 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 34 üncü maddesi uyarınca belirlenecek hak
sahiplerine ise tamamı üzerinden yapılacak paylaştırma tutarında,

aylık bağlanır.



Gökhan /

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 524)

– 252 –

Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen bu aylıklar her yılsonunda faturası karşılığında Maliye
Bakanlığından tahsil edilir.

Ancak, ölenlerin anne ve babasına aylık bağlanmasında, 5510 sayılı Kanunun 34 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu
gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olması ve diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve
aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması şartları aranmaz. Çalışma gücü
kayıpları nedeniyle bu maddeye göre aylık bağlanmasına hak kazanmakla birlikte aylık bağlanmamış
olanlardan veya bu maddeye göre aylık almakta iken vefat edenlerin önceden tespit edilmiş malullük
oranlarına göre hak kazanabilecekleri ya da almakta oldukları aylıklar, 5510 sayılı Kanunun 34 üncü
maddesi uyarınca belirlenecek hak sahiplerine birinci fıkranın (ç) bendine göre intikal ettirilir.”

MADDE 66- 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun 1 inci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1- Bu Kanunun amacı; engellilerin temel hak ve özgürlüklerden faydalanmasını teşvik
ve temin ederek ve doğuştan sahip oldukları onura saygıyı güçlendirerek toplumsal hayata diğer
bireylerle eşit koşullarda tam ve etkin katılımlarının sağlanması ve engelliliği önleyici tedbirlerin
alınması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamaktır.”

MADDE 67- 5378 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 3- Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Doğrudan ayrımcılık: Engelliliğe dayalı ayrımcılık temeline dayanan ve engellinin hak ve
özgürlüklerden karşılaştırılabilir durumdakilere kıyasla eşit şekilde yararlanmasını engelleyen,
kısıtlayan veya zorlaştıran her türlü farklı muameleyi,

b) Dolaylı ayrımcılık: Görünüşte ayrımcı olmayan her türlü eylem, işlem ve uygulamalar
sonucunda engelliliğe dayalı ayrımcılık temeliyle bağlantılı olarak, engellinin hak ve özgürlüklerden
yararlanması bakımından nesnel olarak haklılaştırılamayan dezavantajlı bir konuma sokulmasını,

c) Engelli: Fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı
topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre
koşullarından etkilenen bireyi,

d) Engelliliğe dayalı ayrımcılık: Siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel, medeni veya başka herhangi
bir alanda insan hak ve temel özgürlüklerinin tam ve diğerleri ile eşit koşullar altında kullanılması
veya bunlardan yararlanılması önünde engelliliğe dayalı olarak gerçekleştirilen her türlü ayrım,
dışlama veya kısıtlamayı,

e) Engellilik durumu: Bireyin engelliliğini ve engellilikten kaynaklanan özel gereksinimlerini
uluslararası yöntemleri temel alarak belirleyen derecelendirmeler, sınıflandırmalar ve tanılamaları,

f) Erişilebilirlik: Binaların, açık alanların, ulaşım ve bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletişim
teknolojisinin engelliler tarafından güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir olmasını,

g) Erişilebilirlik standartları: Türk Standardları Enstitüsünün erişilebilirlikle ilgili yayımladığı
standartları,

h) Habilitasyon: Engellinin bireysel ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılayabilmesini ve yaşamını
bağımsız bir şekilde sürdürebilmesini sağlamayı amaçlayan fiziksel, sosyal, zihinsel ve mesleki
beceriler kazandırmaya yönelik hizmetleri,
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ı) Korumalı işyeri: İşgücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal engellilere
mesleki rehabilitasyon sağlamak ve istihdam oluşturmak amacıyla Devlet tarafından teknik ve mali
yönden desteklenen ve çalışma ortamı özel olarak düzenlenen işyerini,

j) Makul düzenleme: Engellilerin insan haklarını ve temel özgürlüklerini tam ve diğer bireylerle
eşit şekilde kullanmasını veya bunlardan yararlanmasını sağlamak üzere belirli bir durumda ihtiyaç
duyulan, ölçüsüz veya aşırı bir yük getirmeyen, gerekli ve uygun değişiklik ve tedbirleri,

k) Rehabilitasyon: Herhangi bir nedenle oluşan engelin etkilerini mümkün olan en az düzeye
indirmeyi ve engellinin hayatını bağımsız bir şekilde sürdürebilmesini sağlamayı amaçlayan fiziksel,
sosyal, zihinsel ve mesleki beceriler geliştirmeye yönelik hizmetleri,

1) Umuma açık hizmet veren yapı: Kamu hizmeti için kullanılan resmi binalar, ibadet yerleri,
özel eğitim ve özel sağlık tesisleri, sinema, tiyatro, opera, müze, kütüphane, konferans salonu gibi
kültürel binalar ile gazino, düğün salonu gibi eğlence yapıları, otel, özel yurt, işhanı, büro, pasaj,
çarşı gibi ticari yapılar, spor tesisleri, genel otopark ve buna benzer umuma ait binaları,

ifade eder.”
MADDE 68- 5378 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4- Bu Kanun kapsamında bulunan hizmetlerin yerine getirilmesinde;
a) Engellilerin insan onur ve haysiyetinin dokunulmazlığı temelinde, kendi seçimlerini yapma

özgürlüğünü ve bağımsızlığını kapsayacak şekilde bireysel özerkliğine saygı gösterilmesi esastır.
b) Engelliliğe dayalı ayrımcılık yapılamaz, ayrımcılıkla mücadele engellilere yönelik politikaların

temel esasıdır.
c) Engellilerin tüm hak ve hizmetlerden yararlanması için fırsat eşitliğinin sağlanması esastır.
d) Engellilerin bağımsız yaşayabilmeleri ve topluma tam ve etkin katılımları için erişilebilirliğin

sağlanması esastır.
e) Engellilerin ve engelliliğin her tür istismarının önlenmesi esastır.
f) Engellilere yönelik hizmetlerin sunumunda aile bütünlüğünün korunması esastır.
g) Engeli olan çocuklara yönelik hizmetlerde çocuğun üstün yararının gözetilmesi esastır.
h) Engeli olan kadın ve kız çocuklarının çok yönlü ayrımcılığa maruz kalmaları önlenerek hak

ve özgürlüklerden yararlanmalarının sağlanması esastır.
ı) Engellilere yönelik politika oluşturma, karar alma ve hizmet sunumu süreçlerinde engellilerin,

ailelerinin ve engellileri temsil eden sivil toplum kuruluşlarının katılımının sağlanması esastır.
j) Engellilere yönelik mevzuat düzenlemelerinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının görüşü

alınır.”
MADDE 69- 5378 sayılı Kanuna 4 üncü maddesinden soma gelmek üzere aşağıdaki 4/A ve 4/B

maddeleri eklenmiştir.
“Ayrımcılık
MADDE 4/A- Doğrudan ve dolaylı ayrımcılık dâhil olmak üzere engelliliğe dayalı her türlü

ayrımcılık yasaktır.
Eşitliği sağlamak ve ayrımcılığı ortadan kaldırmak üzere engellilere yönelik makul düzenlemelerin

yapılması için gerekli tedbirler alınır.
Engellilerin hak ve özgürlüklerden tam ve eşit olarak yararlanmasını sağlamaya yönelik alınacak

özel tedbirler ayrımcılık olarak değerlendirilemez.”
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Topluma dâhil olma
MADDE 4/B- Engellilerin toplumdan tecrit edilmeleri ve ayrı tutulmaları önlenir.
Engellilerin diğer bireylerle eşit koşullarda bağımsız olarak toplum içinde yaşamaları esas olup,

özel bir yaşama düzenine zorlanamazlar.
Engellilerin topluma dâhil olmaları ve toplum içinde yaşamaları amacıyla bireysel destek hizmetleri

de dâhil olmak üzere ihtiyaç duydukları toplum temelli destek hizmetlerine erişimleri sağlanır.”
MADDE 70- 5378 sayılı Kanunun İkinci Bölümünün başlığı “Engellilik Durumu, Destek ve

Bakım, Habilitasyon ve Rehabilitasyon, İstihdam, Eğitim ve Öğretim, Erişilebilirlik” şeklinde ve 5
inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Engellilik durumu
MADDE 5- Bireyin engelliliğini ve engellilikten kaynaklanan özel ihtiyaçlarını belirleyen

derecelendirmeler, sınıflandırmalar ve tanılamalarda uluslararası temel yöntemler esas alınır.
Engellilik durumunun tespit ve uygulama esasları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Millî
Eğitim Bakanlığının görüşleri alınarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve
Sağlık Bakanlığınca müştereken çıkarılan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 71- 5378 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Destek ve bakım
MADDE 6- Engellilerin öncelikle bulundukları ortamda bağımsız yaşayabilmeleri için durumlarına

uygun olarak gerekli psikososyal destek ve bakım hizmetleri sunulur. Destek ve bakım hizmetlerinin
sunumunda kişinin biyolojik, fiziksel, psikolojik, sosyal, kültürel ve manevi ihtiyaçları ailesi de
gözetilerek dikkate alınır. Destek ve bakım hizmetlerinin standardizasyonu, geliştirilmesi ve
yaygınlaştırılması için gerekli olan çalışmalar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yürütülür.”

MADDE 72- 5378 sayılı Kanunun 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Erişilebilirlik
MADDE 7- Yapılı çevrede engellilerin erişebilirliğinin sağlanması için planlama, tasarım, inşaat,

imalat, ruhsatlandırma ve denetleme süreçlerinde erişilebilirlik standartlarına uygunluk sağlanır.
Özel ve kamu toplu taşıma sistemleri ile sürücü koltuğu hariç sekiz veya daha fazla koltuğu

bulunan özel ve kamu toplu taşıma araçlarının engellilerin erişebilirliğine uygun olması zorunludur.
Bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojisinin engelliler için erişilebilir olması

sağlanır.”
MADDE 73- 5378 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Habilitasyon ve rehabilitasyon
MADDE 10- Toplumsal hayata katılım ve eşitlik temelinde engellilere habilitasyon ve rehabilitasyon

hizmetleri verilir. Habilitasyon ve rehabilitasyon kararının alınması, planlanması, yürütülmesi ve
sonlandırılması dâhil her aşamasında engelli ve ailesinin aktif ve etkin katılımı sağlanır.

Habilitasyon ve rehabilitasyon hizmetlerinin mümkün olan en erken evrede başlaması ve
engellinin yerleşim yerine en yakın yerde verilmesi esastır.

Habilitasyon ve rehabilitasyon hizmetlerinde ihtiyaç duyulan personelin yetiştirilmesine yönelik
eğitim programları geliştirilir. Habilitasyon ve rehabilitasyonda kullanılan yardımcı araç gereçlere,
destek teknolojilerine ve bunlara ilişkin bilgiye erişebilirliğin sağlanması için gerekli tedbirler alınır.”
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MADDE 74- 5378 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Mesleki habilitasyon ve rehabilitasyon
MADDE 13- Engellilerin meslek seçebilmesi ve bu alanda eğitim alabilmesi için gerekli

tedbirler alınır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapılan iş ve meslek analizleri doğrultusunda engelliler

için Millî Eğitim Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca mesleki habilitasyon,
rehabilitasyon ve eğitim programları geliştirilir.

Engellilerin mesleki habilitasyon ve rehabilitasyon hizmetleri, kamu kurum ve kuruluşları ile
belediyeler ve diğer gerçek veya tüzel kişiler tarafından da gerçekleştirilebilir.

Bu maddeye ilişkin usul ve esaslar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca müştereken çıkarılan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 75- 5378 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 14- Engellilerin işgücü piyasası ve çalışma ortamında sürdürülebilir istihdamı için

kendi işini kurmaya rehberlik ve mesleki danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi de dâhil olmak
üzere gerekli tedbirler alınır.

İşe başvuru, alım, önerilen çalışma süreleri ve şartları ile istihdamın sürekliliği, kariyer gelişimi,
sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları dâhil olmak üzere istihdama ilişkin hiçbir hususta engelliliğe
dayalı ayrımcı uygulamalarda bulunulamaz.

Çalışan engellilerin aleyhinde sonuç doğuracak şekilde, engelinden dolayı diğer kişilerden farklı
muamelede bulunulamaz.

Çalışan veya iş başvurusunda bulunan engellilerin karşılaşabileceği engel ve güçlükleri ortadan
kaldırmaya yönelik istihdam süreçlerindeki önlemlerin alınması ve engellilerin çalıştığı işyerlerinde
makul düzenlemelerin, bu konuda görev, yetki ve sorumluluğu bulunan kurum ve kuruluşlar ile
işverenler tarafından yapılması zorunludur.

Engellilik durumları sebebiyle işgücü piyasasına kazandırılmaları güç olan engellilerin istihdam
edildiği korumalı işyerlerinin statüsü ve bu işyerleriyle ilgili usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca müştereken
çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 76- 5378 sayılı Kanunun 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 15- Hiçbir gerekçeyle engellilerin eğitim alması engellenemez. Engellilere özel

durumları ve farklılıkları dikkate alınarak, yaşadıkları çevrede bütünleştirilmiş ortamlarda, eşitlik
temelinde, hayat boyu eğitim imkânından ayrımcılık yapılmaksızın yararlandırılır.

Genel eğitim sistemi içinde engellilerin her seviyede eğitim almasını sağlayacak bütünleştirici
planlamalara yer verilir.

Örgün eğitim programlarına farklı nedenlerle geç başlamış engellilerin bu eğitime dâhil edilmesi
için gerekli tedbirler alınır.

Üniversite öğrencilerinden engelli olanların öğrenime etkin katılımlarını sağlamak amacıyla
Yükseköğretim Kurulu koordinasyonunda, yükseköğretim kurumları bünyesinde, engellilere uygun
araç-gereç ve ders materyallerinin, uygun eğitim, araştırma ve barınma ortamlarının temini ile eğitim
süreçlerinde yaşadıkları sorunların çözümü gibi konularda çalışma yapmak üzere Engelliler Danışma
ve Koordinasyon Merkezleri kurulur.



Gökhan /

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 524)

– 256 –

Engelliler Danışma ve Koordinasyon Merkezinin çalışma usul ve esasları Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulunca müştereken çıkarılan
yönetmelikle belirlenir.

İşitme engellilerin eğitim ve iletişimlerinin sağlanması amacıyla Türk işaret dili sistemi
oluşturulur. Bu sistemin oluşturulmasına, geliştirilmesine ve uygulanmasına yönelik çalışmaların
esas ve usulleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinatörlüğünde, Millî Eğitim Bakanlığı ve
Türk Dil Kurumu Başkanlığınca müştereken çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

Engellilerin, her türlü eğitim, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak üzere kabartma yazılı,
sesli, elektronik kitap, alt yazılı, işaret dili tercümeli ve sesli betimlemeli film ve benzeri materyal
üretilmesini teminen gerekli işlemler Millî Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca
yürütülür.”

MADDE 77- 5378 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 16- Bireylerin eğitsel değerlendirme, tanılama ve yönlendirilmesi ile ilgili iş ve

işlemler rehberlik ve araştırma merkezi bünyesinde oluşturulan özel eğitim değerlendirme kurulu
tarafından yapılır. Bu sürecin her aşamasında aile bilgilendirilerek görüşü alınır ve sürece katılımı
sağlanır. Eğitsel değerlendirme ve tamlama sonucunda özel eğitime ihtiyacı olduğu belirlenen bireyler
için özel eğitim değerlendirme kurulunca rapor hazırlanır ve eğitim planı geliştirilir. Bu planlama
her yıl revize edilir.

Özel eğitim değerlendirme kurulu, özel eğitime ihtiyacı olan bireyleri ilgi, istek, gelişim
özellikleri, akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri ile eğitim ihtiyaçları doğrultusunda örgün ve
yaygın eğitim kurumlarına yönlendirir.

Kurulun teşkili ve çalışma usul ve esasları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Millî Eğitim
Bakanlığınca müştereken çıkarılan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 78- 5378 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“denetimlerinde olan” ibaresinden sonra gelmek üzere “sürücü koltuğu hariç sekiz veya daha fazla
koltuğu bulunan araçlarla sağlanan” ibaresi, dördüncü fıkrasında yer alan “uygulanmasına ilişkin
usul ve esaslar;” ibaresinden sonra gelmek üzere “Bilim, Sanayi ve Teknoloji,” ibaresi ile aynı
maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Özel ve kamu şehirlerarası toplu taşıma araçları 7/7/2018 tarihine kadar engelliler için
erişilebilir duruma getirilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bilim, Sanayi ve
Teknoloji, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarının görüşleri alınarak Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı tarafından bir yıl içinde çıkarılan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 79- 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanunun 8/A maddesinin birinci fıkrasına (n) bendinden sonra gelmek üzere
aşağıdaki bent eklenmiş ve mevcut (o) bendi (p) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

“o) Satın alma veya kiralama yoluyla ithal edilen veya Türkiye’de imal edilen hava araçlarının,
uçuşa elverişlilik durumu tespit edilinceye kadar geçici olarak tescil ve terkin edilebilmelerine ilişkin
işlemlerini yapmak.”

MADDE 80- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununun 63 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “usul ve esaslarını”
ibaresinden sonra gelmek üzere “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile”, üçüncü cümlesinde yer alan
“usul ve esasları” ibaresinden sonra gelmek üzere “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,” ibareleri
eklenmiş ve dördüncü fıkrasında yer alan “Sağlık Bakanlığının” ibaresi “Aile ve Sosyal Politikalar
ve Sağlık Bakanlıklarının” şeklinde değiştirilmiştir.
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MADDE 81- 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 51- Bu Kanunla 2330 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında vazife

malullüğü aylığı bağlandıktan sonra sigortalı olarak çalışanların bu şekilde geçen sigortalı
çalışmalarından kaynaklanan haklarına ilişkin olarak yapılmış olan düzenlemeler, 3713 sayılı Kanun
kapsamına giren sebeplerle vazife malullüğü aylığı bağlanmış veya bağlanmasına hak kazanmış olup
da sınıf veya görev değiştirmek suretiyle çalışmaya devam eden veya bu Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında tekrar çalışmaya başlamış olanlardan sosyal güvenlik açısından
5434 sayılı Kanuna tabi tutulmaya devam olunanlar hakkında da uygulanır. Bunların, 3713 sayılı
Kanun kapsamına giren sebeplerle vazife malullüğü aylığı bağlandıktan veya bağlanmasına hak
kazandıktan sonra geçen çalışmaları dolayısıyla aylık bağlanması için yazılı istekte bulunmaları ya da
emekliye ayrılmaları veya herhangi bir nedenle görevlerinin sona ermesi halinde, sonraki çalışmaları
karşılığında aylığa hak kazanmaları durumunda bu süre için 29 uncu maddeye göre aylık hesaplanır.
Sonradan geçen çalışmalarından dolayı yaşlılık aylığına hak kazanamayanların kendilerine toptan
ödeme yapılır, vefatları halinde ise hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanır veya toptan ödeme yapılır.”

MADDE 82- 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin
birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“h) 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanuna göre kurulan korumalı
işyerlerinde istihdam edilen engelli çalışanlar için (diğer kişi ve kurumlarca karşılanan tutar dahil)
yapılan ücret ödemelerinin yıllık brüt tutarının %100’ü oranında korumalı iş yeri indirimi (İndirim,
her bir engelli çalışan için azami beş yıl süre ile uygulanır ve yıllık olarak indirilecek tutar, her bir
engelli çalışan için asgari ücretin yıllık brüt tutarının %150’sini aşamaz.). Bu bentte yer alan oranı,
engellilik derecelerine göre %150’ye kadar arttırmaya veya tekrar kanuni oranına indirmeye Bakanlar
Kurulu; bendin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Aile ve Sosyal Politikalar ve
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarının görüşünü alarak Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

MADDE 83- 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 13 üncü
maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Belirlenen oranın en az 2/3’ü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığınca
müştereken belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle
Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında
Kanun, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun 56 ncı, mülga 45 inci ve 64 üncü maddeleri ile
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesi kapsamında harp veya vazife malulü
sayılanların ilk ve orta öğretim çağındaki çocukları ile haklarında korunma, bakım veya barınma
kararı verilen çocuklar için kullanılır.”

MADDE 84- 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi
ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesine
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Başkanlık personelinin, kanunlar kapsamındaki görevlerini yerine getirirken, görevin
niteliğinden doğan veya görevin ifası sırasında işledikleri iddia olunan suçlardan dolayı haklarında
cezai soruşturma yapılması, Telekomünikasyon İletişim Başkanı ile Başkanlık daire başkanları için
ilişkili Bakanın, diğer personel için ise Kurum Başkanının iznine bağlıdır.”

MADDE 85- 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 56 ncı
maddesine üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve mevcut dördüncü
fıkrası altıncı fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.
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“(4) Kişinin bilgisi ve rızası dışında işletmeci veya adına iş yapan temsilcisi tarafından abonelik
tesisi veya işlemi veya elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların kayıt işlemi yapılamaz ve
yaptırılamaz, bu amaçla gerçeğe aykırı evrak düzenlenemez, evrakta değişiklik yapılamaz ve bunlar
kullanılamaz.

(5) Gerçeğe aykırı evrak düzenlemek veya değiştirmek suretiyle kişinin bilgi ve rızası dışında
tesis edilmiş olan abonelikler kullanılamaz.”

MADDE 86- 5809 sayılı Kanunun 61 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(3) İşletmecinin tüketicilerden haksız olarak ücret tahsil ettiğinin tespiti halinde, işletmecinin

bu tutarları tüketicilerine iade etmesine karar verilir. İade tutarı, işletmecinin haksız olarak tahsil ettiği
tutar ve tahsil tarihinden ödeme tarihine kadar hesaplanacak 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni
Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre hesaplanacak günlük
avans faizinden oluşur. İşletmeci, tüketicilerine ulaşabilmek için Kurum tarafından belirlenecek tüm
yöntemleri uygulamakla yükümlüdür. Bu idari tedbirin Kurul kararının ilgili işletmeciye tebliğ edildiği
tarihten itibaren iki yıl içerisinde işletmecinin tüketiciye ulaşamaması veya herhangi bir sebeple iadenin
gerçekleştirilememesi nedeniyle yerine getirilememesi halinde, bu iade bedelleri 26/9/2011 tarihli ve
655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname hükümlerine göre araştırma ve geliştirme gelirleri olarak genel bütçeye gelir
kaydedilmek üzere Bakanlığın merkez muhasebe birimi hesabına yatırılır.

(4) Abonelikten ayrılma ve numara taşıma gibi sebeplerden ötürü tüketiciler tarafından bedeli
ödendiği halde kullanılamadığı için işletmeci üzerinde kalan bedeller için de yukarıda belirtilen
işlemler uygulanır.

(5) Üçüncü ve dördüncü fıkraların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından
çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 87- 5809 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin onuncu fıkrasında yer alan “ikinci fıkrası
hükümlerine aykırı hareket edenler yirmi günden yüz güne kadar; üçüncü fıkrası hükümlerine aykırı
hareket edenler yüz günden beş yüz güne kadar” ibaresi “ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci
fıkralarına aykırı hareket ederek bu işi bizzat yapanlar elli günden yüz güne kadar” şeklinde
değiştirilmiştir.

MADDE 88- 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Sağlık,”
ibaresinden sonra gelmek üzere “Aile ve Sosyal Politikalar,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 89- 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanunun 29 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Otoyolların ve tesislerin değerlendirilmesi
MADDE 29- (1) Genel Müdürlüğün sorumluluğunda bulunan otoyollar ile bunlar üzerinde

bulunan bakım ve işletme tesisleri, hizmet tesisleri ve diğer mal ve hizmet üretim birimleri ve varlıklar
(otoyollar) ile ilgili olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 4046 sayılı Kanunun 18 inci
maddesinde yazılı yöntemler ve diğer hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. 3465 sayılı Kanun ve
3996 sayılı Kanun hükümleri saklıdır. Otoyolların işletme hakkının verilmesi imtiyaz addolunmaz.

İşletme hakkının verilmesine ilişkin haklar ve yükümlülükler, ücretsiz geçiş yapacak araçlar,
geçiş ücret tarifeleri, artış oranları ve gerekli diğer hususlar işletme hakkının verilmesine ilişkin
sözleşmelerde düzenlenir.
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4046 sayılı Kanun çerçevesinde hisselerin satışına karar verilmesi durumunda, özelleştirme
programındaki otoyolların işletme hakkı, imzalanacak işletme hakkı verilmesi sözleşmesi ile hiçbir
bedel alınmaksızın, işletme hakkı verilmesi sözleşmesinin yürürlük tarihinden itibaren otuz yıl süre
ile Genel Müdürlük tarafından Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yüzde yüz hisselerine sahip olduğu
anonim şirkete verilir. Bu sözleşmeler gereğince Genel Müdürlük tarafından ilgili şirkete yapılacak
teslimler 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 12 nci maddesi hükmünün uygulanması
açısından 4046 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (A) fıkrası kapsamında yapılmış kabul edilir. Bu
kapsamda işletme hakkının verilmesine ilişkin düzenlenecek sözleşmeler damga vergisinden,
yapılacak intikal işlemleri veraset ve intikal vergisinden müstesnadır. İşletme hakkına konu varlıkların
yapım, bakım, onarım ve işletim ile ilgili her türlü işler maliyet bedeli karşılığında bu anonim şirket
ile Genel Müdürlük arasında imzalanacak sözleşmeler çerçevesinde Genel Müdürlük tarafından
yapılır veya yaptırılır.

Bu anonim şirketteki kamu paylarının satışı tamamlanıncaya kadar bu Şirketteki kamuya ait
hisseler ile oluşturulması halinde imtiyazlı hisseler Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Bakan
tarafından idare ve temsil edilir.”

MADDE 90- 13/10/2010 tarihli ve 6015 sayılı Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi
Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1- (1) Kamu kurum ve kuruluşları teşebbüslere mali fayda sağlayan uygulamalarına
ilişkin her türlü kayıt ve veriyi Müsteşarlıkça çıkarılan yönetmeliklerle belirlenen usul ve esaslar
dahilinde Müsteşarlık bünyesindeki Devlet Destekleri Bilgi Sistemine aktarırlar.”

MADDE 91- 8/6/1984 tarihli ve 231 sayılı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesinin birinci
fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Bu madde kapsamında Genel Müdürlük tarafından Anadolu Ajansına yapılan ödemeler, Hazinenin
ve/veya Anadolu Ajansının, Ajanstaki sermayeye iştirak taahhütleri bulunması halinde, öncelikle bu
taahhütler için kullanılır.”

MADDE 92- 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bakanlık, merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatından meydana gelir.”
MADDE 93- 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer

alan “üç” ibaresi “dört” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 94- 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Dördüncü Bölümünün başlığı “Taşra

ve Yurtdışı Teşkilatı, Merkez, Kurullar ve Çalışma Grupları” şeklinde değiştirilmiş ve 23 üncü
maddesinden soma gelmek üzere aşağıdaki 23/A maddesi eklenmiştir.

“Yurtdışı teşkilatı
MADDE 23/A- (1) Bakanlık, 13/12/1983 tarihli ve 189 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının

Yurtdışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yurtdışı teşkilatı
kurmaya yetkilidir.”

MADDE 95- 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki 24/A maddesi eklenmiştir.
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“Sosyal Politika Merkezi

MADDE 24/A- (1) Sosyal Politika Merkezinin görevleri şunlardır:

a) Bakanlığın ulusal ve uluslararası düzeyde yürüttüğü politikaların bilimsel temelini oluşturmak,

b) Sosyal politika odaklı faaliyette bulunan diğer kamu idareleri, kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, işçi ve işveren kuruluşları ve
üniversiteler ile işbirliği yaparak kısa, orta ve uzun vadeli makro politikalar oluşturmak,

c) Sosyal politika, toplumsal refah ve kalkınma alanlarında Bakanlık stratejisi ve politika
oluşturulmasında destek sağlamak ve danışmanlık yapmak,

ç) Sosyal politika alanında bilimsel araştırma, geliştirme, inceleme ve proje faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesi için ulusal ve uluslararası, resmi veya özel kurum, kuruluş, üniversite ve sivil
toplum kuruluşları ile işbirliği içinde araştırma, etüt, analiz ve proje çalışmaları yapmak veya
yaptırmak,

d) Çalışma konularında ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sempozyum, çalıştay, seminer
ve benzeri faaliyetlerde bulunmak, süreli/süresiz yayın çıkarmak, sertifikalı eğitimler ve kurslar
düzenlemek,

e) Uluslararası düzeyde sosyal politika kütüphanesi oluşturmak,

f) Sosyal politika alanında elde edilen bilgi, deneyim ve üretilen modellerin işbirliği esasına
göre diğer ülkelere aktarılmasını sağlamak, gerektiğinde bu ülkelere sosyal politikalarının
oluşturulması hususunda destek vermek,

g) Bakanlık Danışma Kurulunun faaliyetlerini koordine etmek,

ğ) Bakan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

(2) Sosyal Politika Merkez Yönetim Kurulu, Merkez faaliyetlerini planlamak, yürütmek,
değerlendirmek, raporlamak, gerekli tavsiye kararlarını almak ve yönetmelikle belirlenen diğer
görevleri yerine getirmek üzere Müsteşar, Merkez Başkanı ve üç akademisyenden oluşur.

(3) Merkezde proje ve araştırma süresi ile sınırlı olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarından
proje ve araştırmaların gerektirdiği niteliklere sahip yeterli sayıda personel görevlendirilebilir.
Üniversite öğretim elemanları da 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre
Merkezde görevlendirilebilir. Bu şekilde istihdam edilenler kurumlarından ücretli izinli sayılır. İzinli
oldukları müddet, terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfi hakkını kazananlar başka bir işleme
gerek kalmaksızın terfi ettirilir. Akademik unvanların kazanılması için gerekli şartlar saklıdır.

(4) Merkezin çalışma usul ve esasları Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 96- 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında
yer alan “kuruluşlarına” ibaresi “kuruluşları ile mahalli idareler ve Türkiye Kızılay Derneğine”
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 97- 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Sosyal hizmet kuruluşlarının devri

EK MADDE 1- (1) Bakanlığın taşra teşkilatında yer alan sosyal hizmet kuruluşları Bakanlar
Kurulu kararıyla belirlenecek esaslar çerçevesinde il özel idareleri, belediyeler ve diğer kamu kurum
ve kuruluşlarına devredilebilir.”
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MADDE 98- Ekli (1) ve (2) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli
ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname eki (I) sayılı cetvelin
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bölümüne eklenmiştir.

MADDE 99- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “merkez teşkilatlarının” ibaresi “merkez teşkilatları ile 5018
sayılı Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumların” şeklinde
değiştirilmiştir.

MADDE 100- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelin 4 üncü sırasına
“Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Sosyal Politika
Merkezi Başkanı,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 101- Bu Kanunun yayımı tarihinde;

a) 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun ek 9 uncu maddesinin
üçüncü fıkrası,

b) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet
Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun 2 nci ve ek 1 inci maddesi,

c) 2022 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi ve ek 2 nci maddesinin birinci fıkrası, 

ç) 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri,

d) 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun 8 inci, 9 uncu ve 12 nci maddeleri,

e) 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesinde yer alan, “12/4/1991 tarihli
ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesi” ibaresi,

f) 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 9 uncu maddesinin birinci ve dördüncü
fıkraları ile altıncı fıkrasında yer alan “(döner sermaye dâhil)” ibaresi,

yürürlükten kaldırılmıştır.

Diğer mevzuatta bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümlere yapılan atıflar, bu Kanunla
düzenlenen ilgili hükümlere yapılmış sayılır.

MADDE 102- Bu Kanunun;

a) 32 nci maddesi 1/1/2014 tarihinde,

b) 51 inci maddesi ve 53 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yayımı tarihinden
yüzseksen gün sonra,

c) 48 inci ve 49 uncu maddeleri, 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (g) ve
(h) bentleri, 52 nci maddesiyle 4734 sayılı Kanuna eklenen geçici 14 üncü ve geçici 15 inci maddeler,
53 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, 54 üncü ve 55 inci maddeleri yayımı tarihinden
doksan gün sonra,

ç) 49 uncu maddesi ve 52 nci maddesiyle 4734 sayılı Kanuna eklenen geçici 16 ncı maddesi
yayımı tarihinden altmış gün sonra,

d) 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi yayımı tarihinden otuz gün sonra,

e) 65 inci maddesi ile değiştirilen 5233 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin kapsamına girenlere
aylık bağlanmasında, anılan maddede düzenlenen esas ve usuller 12/7/2012 tarihinden itibaren geçerli
olmak üzere yayımı tarihinde,
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f) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 103- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Recep Tay yip Er doðan
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 B. Atalay M. Z. Çağlayan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
T. Yıldız S. Kılıç M. M. Eker

Gümrük ve Ticaret Bakanı İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı
H. Yazıcı M. Güler C. Yılmaz

Kültür ve Turizm Bakanı V. Maliye Bakanı Milli Eğitim Bakanı
E. Bağış 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



PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ
HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN
HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

TASARISI
MADDE 1 - 21/6/1927 tarihli ve 1117 sayýlý Küçükleri Muzýr Neþriyattan Koruma Kanununun

2 nci maddesinin dördüncü fýkrasýnda yer alan “10 üye” ibaresi “on bir üye” þeklinde deðiþtirilmiþ
ve fýkraya aþaðýdaki bent eklenmiþtir.

“k) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnca en az daire baþkaný düzeyinde seçilecek bir üye,”
MADDE 2 - 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayýlý Ýcra ve Ýflas Kanununa aþaðýdaki ek madde eklenmiþtir. 
“EK MADDE 2- Türkiye Cumhuriyeti adýna 16/11/2001 tarihinde Cape Town’da imzalanan ve

10/3/2011 tarihli ve 6192 sayýlý Kanunla onaylanmasý uygun bulunan “Taþýnýr Donaným Üzerindeki
Uluslararasý Teminatlar Hakkýnda Sözleþme” ve “Taþýnýr Donaným Üzerindeki Uluslararasý Teminatlar
Hakkýnda Sözleþmeye iliþkin Hava Aracý Donanýmýna Özgü Konulara Dair Protokol” çerçevesinde,
“Taþýnýr Donaným Üzerindeki Uluslararasý Teminatlar Hakkýnda Sözleþme”nin 8 inci maddesinin birinci
fýkrasýnýn (a) bendi kapsamýnda haklarýný kullanan güvence lehtarý ve 10 uncu maddesinin birinci
fýkrasýnýn (a) bendi kapsamýnda haklarýný kullanan þartlý satýcý veya kiralayan, herhangi bir yargý kararý
aranmaksýzýn, hak sahibi olduðunu gösteren ve Sivil Havacýlýk Genel Müdürlüðü tarafýndan düzenlenecek
tescil belgesiyle Ankara Ýcra Dairesine baþvurarak, tercih ettiði hakkýn yerine getirilmesini talep edebilir. 

Talep üzerine icra müdürü tarafýndan baþkaca herhangi bir araþtýrma yapýlmaksýzýn, hak sahibi
lehine üzerinde güvence tesis edilen nesnenin zilyetliði veya kontrolünün devrine iliþkin karar verilir
ve karar borçluya teblið edilir. Teblið tarihinden itibaren üç iþ günü içinde borçlu taraf, bu emri yerine
getirmezse icra müdürü, Sözleþme’nin anýlan 8 inci ve 10 uncu maddeleri çerçevesinde gereðini
yerine getirmesi için almýþ olduðu kararý Sivil Havacýlýk Genel Müdürlüðüne gönderir.

Bu madde gereðince icra dairesince yapýlan iþlemler nedeniyle, 492 sayýlý Harçlar Kanununun
hükümlerine göre 10.000 Türk Lirasý maktu harç dýþýnda herhangi bir vergi, resim ve harç alýnmaz.
Harç ve giderler, talep edene aittir. 

Ýcra Dairesince, Sözleþme ve Protokol çerçevesinde yapýlacak iþ ve iþlemler ile takibe iliþkin esas
ve usuller Adalet Bakanlýðý ile Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý tarafýndan çýkarýlacak
yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 3- 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayýlý Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinin
birinci fýkrasýnýn (a) bendinde yer alan “(ön ödemeli kart satýþlarý dâhil)” ibaresi “(ön ödemeli hatlara
yüklemeler için yapýlan satýþlar dâhil)” þeklinde, ayný maddenin ikinci ve yedinci fýkralarý aþaðýdaki
þekilde deðiþtirilmiþtir.

“Birinci fýkranýn (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan hizmetlerin birlikte veya birbiriyle
baðlantýlý olarak verilmesi ile ön ödemeli hat kullanýcýlarý tarafýndan yapýlan yüklemelerin farklý
oranlara tabi hizmetlerde kullanýlmasý hâlinde, her hizmet tabi olduðu oran üzerinden vergilendirilir.” 

“Birinci fýkradaki % 25 ve % 15 oranlarýný ayrý ayrý veya birlikte % 5’e, % 5 oranýný ise sýfýra
kadar indirmeye ve bu oranlarý kanuni oranlarýna kadar artýrmaya Bakanlar Kurulu, vergiye iliþkin usul
ve esaslarý belirlemeye, ön ödemeli hatlara yapýlan yüklemelerin farklý oranlara tabi hizmetlerde
kullanýlmasý hâlinde fazla tahsil edilen vergiyi kullanýcýya ödenmesi koþuluyla mükellefe iade ettirmeye,
verilmesi gereken beyannamelerin þekil, içerik ve eklerini belirlemeye Maliye Bakanlýðý yetkilidir.”
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MADDE 4- 12/8/1960 tarihli ve 57 sayýlý Anadolu Ajansýnýn Mallarý ve Personeli Hakkýnda
Kanuna aþaðýdaki ek madde eklenmiþtir.

“EK MADDE 1- Anadolu Ajansý Türk Anonim Þirketi, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayýlý Türk
Ticaret Kanununun 379 uncu maddesinin birinci fýkrasýndaki oran sýnýrlamasýna tabi olmaksýzýn,
kendi paylarýný, doðrudan veya dolaylý bir þekilde, ivazlý veya ivazsýz olarak iktisap edebilir ya da
rehin olarak kabul edebilir. Anadolu Ajansý Türk Anonim Þirketi tarafýndan kendi paylarý iktisap
edilirken, 6102 sayýlý Kanunun 379 uncu maddesinin üçüncü fýkrasýndaki þart aranmaz. Anadolu
Ajansý Türk Anonim Þirketi sermaye artýrýmýna katýlabileceði gibi, Ajans Yönetim Kurulu sermaye
artýrýmý neticesinde kullanýlmayan rüçhan haklarýnýn Anadolu Ajansý Türk Anonim Þirketinin kendisi
tarafýndan kullanabileceðine de karar verebilir. 

Bu madde kapsamýnda Anadolu Ajansý Türk Anonim Þirketi tarafýndan iktisap edilen paylar
üzerinde Hazinenin intifa hakký vardýr. Söz konusu intifa hakký, Hazine Müsteþarlýðý tarafýndan
kullanýlýr. Ýntifa hakký, paylar Anadolu Ajansý Türk Anonim Þirketi tarafýndan iktisap edildikçe iktisap
tarihinden itibaren bir ay içinde Þirket pay defterine iþlenir ve tescil edilir.

Anadolu Ajansý Türk Anonim Þirketi tarafýndan iktisap edilen paylar, genel kurul toplantý
nisabýnýn hesaplanmasýnda ve kâr payý gibi haklarýn daðýtýmýnda dikkate alýnýr. Þirketin herhangi bir
nedenle sona ermesi hâlinde söz konusu paylara ait mülkiyete baðlý haklar intifa hakký sahibi olan
Hazineye geçer.

Anadolu Ajansý Türk Anonim Þirketi tarafýndan iktisap edilen paylarýn halka arzý veya sair
yöntemlerle satýþý, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayýlý Özelleþtirme Uygulamalarý Hakkýnda Kanun
çerçevesinde gerçekleþtirilir. 

Anadolu Ajansý Türk Anonim Þirketi tarafýndan iktisap edilen veya rehin olarak alýnan paylar
hakkýnda 6102 sayýlý Kanunun 384 üncü ve 385 inci maddeleri uygulanmaz.

8/6/1984 tarihli ve 233 sayýlý Kamu Ýktisadi Teþebbüsleri Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname,
22/1/1990 tarihli ve 399 sayýlý Kamu Ýktisadi Teþebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233
Sayýlý Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazý Maddelerinin Yürürlükten Kaldýrýlmasýna Dair Kanun
Hükmünde Kararname, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu, 4/7/2001 tarihli ve 631
sayýlý Memurlar ve Diðer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarýnda Düzenlemeler ile Bazý Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname,
13/12/1983 tarihli ve 190 sayýlý Genel Kadro ve Usulü Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname,
10/2/1954 tarihli ve 6245 sayýlý Harcýrah Kanunu, 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayýlý Sayýþtay Kanunu,
2/4/1987 tarihli ve 3346 sayýlý Kamu Ýktisadi Teþebbüsleri ile Fonlarýn Türkiye Büyük Millet Meclisince
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkýnda Kanun, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunu,
5/1/2002 tarihli ve 4735 sayýlý Kamu Ýhale Sözleþmeleri Kanunu, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayýlý Devlet
Ýhale Kanunu, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayýlý Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5/1/1961
tarihli ve 237 sayýlý Taþýt Kanunu, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayýlý Kamu Konutlarý Kanunu ile bunlarýn
ek ve deðiþikliklerine iliþkin hükümler Anadolu Ajansý Türk Anonim Þirketi hakkýnda uygulanmaz.”

MADDE 5- 18/11/1960 tarihli ve 132 sayýlý Türk Standardlarý Enstitüsü Kuruluþ Kanununun
4 üncü maddesinin ikinci fýkrasýnýn (c) bendinin baþýna “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý,” ibaresi
eklenmiþtir.

MADDE 6- 132 sayýlý Kanunun 6 ncý maddesinin ikinci fýkrasýnýn (c) bendinin baþýna “Aile ve
Sosyal Politikalar,” ibaresi eklenmiþtir.



MADDE 7- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin
birinci fýkrasýna aþaðýdaki bent eklenmiþtir.

“14. 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayýlý Engelliler Hakkýnda Kanuna göre kurulan korumalý
iþyerlerinde istihdam edilen ve iþ gücü piyasasýna kazandýrýlmalarý güç olan zihinsel veya ruhsal
engelli çalýþanlar için diðer kiþi ve kurumlarca karþýlanan tutar dâhil yapýlan ücret ödemelerinin yýllýk
brüt tutarýnýn yüzde 100’ü oranýnda korumalý iþ yeri indirimi (Ýndirim, her bir engelli çalýþan için
azami beþ yýl süre ile uygulanýr ve yýllýk olarak indirilecek tutar, her bir engelli çalýþan için asgari
ücretin yýllýk brüt tutarýnýn yüzde 150’sini aþamaz.). Bu bentte yer alan oraný, engellilik derecelerine
göre yüzde 150’ye kadar artýrmaya veya tekrar kanuni oranýna indirmeye Bakanlar Kurulu; bendin
uygulamasýna iliþkin usul ve esaslarý belirlemeye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ile Çalýþma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlýðýnýn görüþünü alarak Maliye Bakanlýðý yetkilidir.”

MADDE 8 - 4/1/1961 tarihli ve 213 sayýlý Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin
birinci fýkrasýnýn (6) numaralý bendi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.

“6. Vergi güvenliðini saðlamak amacýyla niteliklerini belirleyip onayladýðý elektrikli, elektronik,
manyetik ve benzeri cihazlar ve sistemleri kullandýrmaya, bu cihaz ve sistemler vasýtasýyla bandrol,
pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve iþaretlerin kullanýlmasýna iliþkin
zorunluluk getirmeye, mükelleflere bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel
etiket ve iþaretlerin verilmesinde, mükelleflerin Maliye Bakanlýðýna baðlý vergi dairelerine vadesi
geçmiþ borcu bulunmadýðýna iliþkin belge arama zorunluluðu getirmeye, bu zorunluluk kapsamýna
girecek amme alacaklarýný tür ve tutar itibarýyla tespit etmeye ve hangi hâllerde bu zorunluluðun
aranýlmayacaðýna, bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve iþaretlerin
basýmý, daðýtýmý ile sistemin kurulmasý ve iþletilmesi hizmetlerinin, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayýlý
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi olmaksýzýn, süresi 5 yýlý geçmemek üzere ve
4/1/2002 tarihli ve 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunu (5 inci maddesinin beþinci fýkrasý hariç) hükümleri
çerçevesinde; yetkilendirilecek gerçek veya tüzel kiþiler tarafýndan yerine getirilmesine, bu
hizmetlerde ve yetkilendirilecek gerçek veya tüzel kiþilerde bulunmasý gereken özellikleri,
yetkilendirilecek gerçek veya tüzel kiþilerin faaliyetlerinin yönlendirilmesi, izlenmesi, denetlenmesi,
yetkilendirmenin sonlandýrýlmasý ve bunlarýn uygulanmasýna iliþkin usul ve esaslarý belirlemeye,”

MADDE 9 - 2/7/1964 tarihli ve 492 sayýlý Harçlar Kanununa ekli (1) sayýlý Tarifenin “III-Karar
ve ilam harcý” baþlýklý bölümünün birinci fýkrasýnýn (a) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu”
ibaresinden önce gelmek üzere “Tahkim yargýlamasýnda bu bende göre hesaplanan harç yüzde elli
oranýnda uygulanýr.” ibaresi eklenmiþtir.

MADDE 10- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun 72 nci maddesine
beþinci fýkrasýndan sonra gelmek üzere aþaðýdaki fýkra eklenmiþtir.

“Ýlgili mevzuatý uyarýnca verilecek rapora göre kendisi, eþi veya birinci derece kan hýsýmlýðý
bulunan bakmakla yükümlü olduðu aile fertleri engelli olan memurlarýn engellilik durumundan
kaynaklanan yer deðiþtirme taleplerinin karþýlanmasý için düzenlemeler yapýlýr.”

MADDE 11- 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayýlý Millî Eðitim Temel Kanununun 4 üncü maddesinin
birinci fýkrasýnda yer alan “cinsiyet” ibaresinden sonra gelmek üzere “, engellilik” ibaresi eklenmiþtir.

MADDE 12- 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayýlý Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü
maddesinin ikinci fýkrasýnda yer alan “öðrenci yurtlarý” ibaresinden sonra gelmek üzere “, korumalý
iþyerleri” ibaresi eklenmiþtir.
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MADDE 13- 5/4/1983 tarihli ve 2813 sayýlý Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumunun
Kuruluþuna Ýliþkin Kanunun 8 inci maddesinin on dördüncü fýkrasýnda yer alan “toplam onbeþi”
ibaresi “toplam yirmi beþi” þeklinde deðiþtirilmiþ ve ekli (1) sayýlý listedeki kadrolar ihdas edilerek
anýlan Kanuna ekli (I) sayýlý cetvele eklenmiþtir.

MADDE 14- 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayýlý Sosyal Hizmetler Kanununun 3 üncü maddesinin
birinci fýkrasýnýn (f) bendinin (6), (9), (12) ,(13) ve (14) numaralý alt bentleri aþaðýdaki þekilde
deðiþtirilmiþtir.

“6. “Çocuk Destek Merkezleri”; Suça sürüklenmesi, suç maðduru olmasý veya sokakta sosyal
tehlikelerle karþý karþýya kalmasý sebebiyle haklarýnda bakým tedbiri veya korunma kararý verilen
çocuklardan psiko-sosyal desteðe ihtiyaç duyduðu tespit edilenlerin, bu ihtiyaçlarý giderilinceye kadar
geçici süre ile bakým ve korunmalarýnýn saðlandýðý, bu süre içinde aile, yakýn çevre ve toplum iliþkilerinin
düzenlenmesine yönelik çalýþmalarýn yürütüldüðü; çocuklarýn maðduriyet, suça sürüklenme, yaþ ve
cinsiyet durumuna göre ayrý ayrý yapýlandýrýlan veya ihtisaslaþtýrýlan yatýlý sosyal hizmet kuruluþlarýný,”

“9. “Aktif Yaþam Merkezi”; Engelli bireylerin, yaþam kalitesinin artýrýlmasý ve sosyal hayata
aktif katýlýmlarýna katký saðlanmasý amacýyla, engelli bireyler ile ailelerine rehberlik ve destek hizmeti
ile evde gündüz bakým hizmeti sunan gündüzlü sosyal hizmet kuruluþlarýný,”

“12. “Çocuk Evleri Sitesi”; Korunma ihtiyacý olan çocuklarýn bakýmlarýnýn saðlandýðý ayný
yerleþkede bulunan birden fazla ev tipi sosyal hizmet biriminden oluþan kuruluþu,”

“13. ‘Ev Tipi Sosyal Hizmet Birimleri’; Çocuk, kadýn, engelli ve yaþlýlar ile bakým veya barýnma
ihtiyacý olan kiþilere hizmet verilen mesken niteliðindeki yatýlý sosyal hizmet birimlerini,”

“14. “Ev Tipi Sosyal Hizmet Birimleri Koordinasyon Merkezi”; Ýl müdürlüðü bünyesinde
oluþturulan ev tipi sosyal hizmet birimlerinin baðlý olduðu merkezi,” 

MADDE 15- 2828 sayýlý Kanunun 16 ncý maddesine aþaðýdaki fýkra eklenmiþtir.

“Ev tipi sosyal hizmet birimleri, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayýlý Ýþ Kanununun 4 üncü maddesinin
birinci fýkrasý hükmü kapsamýndadýr.”

MADDE 16- 2828 sayýlý Kanunun mülga 19 uncu maddesi aþaðýdaki þekilde yeniden düzenlenmiþtir.

“MADDE 19- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýna, bu Kanunda öngörülen temel ve sürekli
görevlere baðlý olarak ortaya çýkan üretim ve hizmet faaliyetlerini sürdürebilmek için gerekli yerde
ve sayýda döner sermaye iþletmesi kurmak amacýyla kendi kaynaklarýndan karþýlanmak üzere beþ
milyon (5.000.000,00) Türk Lirasý sermaye tahsis edilmiþtir.

Tahsis edilen döner sermaye tutarýný artýrmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Döner sermaye, ayni yardýmlar, döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek kârlar, baðýþ ve
yardýmlardan oluþur. Baðýþ ve yardýmlar tahsis olunan sermaye ile sýnýrlý olmaksýzýn tahsis olunan
sermaye tutarýna eklenir.

Döner sermaye faaliyetlerinden elde edilen kârlar, ödenmiþ sermaye tutarý tahsis edilen sermaye
tutarýna ulaþýncaya kadar sermayeye mahsup edilir. Ödenmiþ sermaye tutarý tahsis edilen sermaye
tutarýna ulaþtýktan sonra, yýlsonu kârý genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere nisan ayýnýn sonuna
kadar ilgili muhasebe birimi hesabýna yatýrýlýr.

Döner sermaye iþletmesinin gelirleri; bu maddenin birinci fýkrasýnda sayýlan gelir getirici
faaliyetlerden elde edilen gelirlerden oluþur.

– 266 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 524)

Nuri 524



Nuri 524

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 524)

– 267 –

Ýþletmenin giderleri; bu maddenin birinci fýkrasýnda belirtilen iþ ve faaliyetlerin gerektirdiði
harcamalar ile döner sermaye iþletmelerinde istihdam edilen personele genel hükümlere göre
yapýlacak ödemelerden oluþur.

Ýþletme faaliyetleri, ihtiyaca göre kurulacak iþletmelerce yerine getirilir. Ýþletmeler, Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanýnýn onayýyla kurulur. Her bir iþletmeye tahsis edilecek sermaye tutarýný
belirlemeye ve iþletmeler arasýnda karþýlýklý veya karþýlýksýz kaynak aktarýmýna, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakaný yetkilidir.

Ýþletmelerden gerekli görülenlerin birleþtirilmesine, devredilmesine ve tasfiye edilmesine Döner
Sermaye Merkez Müdürlüðünün teklifi üzerine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný yetkilidir.

Döner Sermaye Merkez Müdürlüðünün görevleri ve çalýþmalarý ile iþletmelerin yönetimi,
faaliyet alanlarý, iþleyiþi, sermaye kaynaklarý, her türlü idari ve mali iþlemlerine iliþkin usul ve esaslar,
Maliye Bakanlýðýnýn görüþü alýnarak çýkarýlacak yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 17- 2828 sayýlý Kanunun 22 nci maddesinin birinci fýkrasýnda yer alan “yetkili ve
görevli mahkemece” ibaresi “3/7/2005 tarihli ve 5395 sayýlý Çocuk Koruma Kanununa göre yetkili
ve görevli mahkemece” þeklinde deðiþtirilmiþ ve maddeye aþaðýdaki fýkra eklenmiþtir.

“Sosyal hizmet kuruluþlarýnýn kendisine teslim edilen çocuk hakkýnda yapacaðý inceleme
sonucunda hazýrlayacaðý raporda, 5395 sayýlý Kanunun 9 uncu maddesi uyarýnca çocuðun derhâl
korunma altýna alýnmasýný gerektiren bir durum olmadýðý ve ailesine teslim edilmesinde herhangi bir
sakýnca bulunmadýðý kanaatine varmasý hâlinde mülki idare amirinin onayý ile çocuk ailesine teslim
edilebilir.”

MADDE 18- 2828 sayýlý Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn ikinci cümlesi ve ikinci
fýkrasý aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.
“Koruyucu aileye, korunmaya ihtiyacý olan çocuðun bakýmý ve yetiþtirilmesine karþýlýk olarak ikinci
fýkra kapsamýnda ödeme yapýlabileceði gibi koruyucu aile bu iþi gönüllü olarak da üstlenebilir.”

“Koruyucu aile hizmeti kapsamýnda aile yanýna yerleþtirilen çocuklarýn bakým, eðitim, kurs,
okul, yemek ve taþýma servisi, harçlýk ve benzeri ihtiyaçlarý esas alýnarak koruyucu ailelere, bu
giderlerin tamamýna karþýlýk toplu bir ödeme yapýlmasýna veya her bir gider türü için ayrý ayrý
yapýlacak ödemelerin kapsamýna, ödeme tutarlarýna, yapýlacak ödemelerin usul ve esasý ile koruyucu
ailelerin seçimine, çocukla ilgili sorumluluklarýna ve hizmetin iþleyiþine iliþkin usul ve esaslar, Maliye
Bakanlýðýnýn uygun görüþü üzerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý tarafýndan çýkarýlan
yönetmelikle belirlenir ve bu kapsamda verilecek ödemelerden hiçbir kesinti yapýlmaz.”

MADDE 19- 2828 sayýlý Kanunun 34 üncü maddesinin ikinci fýkrasý aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.
“Darüþþafaka Cemiyeti hariç olmak üzere özel sosyal hizmet kuruluþlarýnýn kapasitelerinin yüzde

üçü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnca tespit edilecek kiþilerin ücretsiz yararlanmasý için ayrýlýr.”
MADDE 20- 2828 sayýlý Kanunun ek 1 inci maddesi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir. 
“EK MADDE 1- Bu Kanun veya 5395 sayýlý Kanun uyarýnca haklarýnda korunma veya bakým

tedbir kararý alýnmýþ olup fasýlalý olarak geçen yararlanma süreleri dâhil iki yýldan az olmamak üzere,
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnýn sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocuklardan reþit
olduðu tarih itibarýyla bu hizmetlerden yararlanmaya devam edenlerin iþe yerleþtirilmeleri aþaðýdaki
usul ve esaslar çerçevesinde yapýlýr;

a) Kamu kurum ve kuruluþlarý tarafýndan hangi statüde olursa olsun serbest kadro ve pozisyonlarý
toplamýnýn binde biri bu madde kapsamýnda istihdam edilecekler için ayrýlýr ve her yýl belirtilen
oranda kiþi istihdam edilir. Serbest kadro ve pozisyon toplamýnýn binden az olmasý hâlinde dahi kamu
kurum ve kuruluþlarýnda en az bir hak sahibi istihdam edilir.



b) Bu hükümden yararlanmak isteyenler, 18 yaþýný doldurduklarý ve korunma veya bakým tedbir
kararýnýn sona erdiði tarihten itibaren iki yýl içinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýna baþvururlar.
Ýþe yerleþtirmede öncelik, sýrasýyla lisans, ön lisans ve ortaöðretim mezunlarýna verilir. 

c) Bu maddede belirtilen istihdam hakkýndan yararlanacak kiþilerin yerleþtirilmesinde, Devlet
memurluðuna alýnacaklar için yapýlacak merkezi sýnav sonuçlarýnýn kullanýlmasý esastýr. Ýhtiyaç
duyulmasý hâlinde bu madde kapsamýna giren hak sahiplerinin yerleþtirilmesinde esas alýnmak üzere
ayrý bir merkezi sýnav yaptýrýlabilir. Ancak öðrenim durumu itibarýyla yapýlacak merkezi sýnava
giremeyeceklerin yerleþtirilmelerinde kura usulü uygulanýr. 

ç) Yerleþtirme yapýlacak kadro sayýsý 13/12/1983 tarihli ve 190 sayýlý Genel Kadro ve Usulü
Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kurumlarýn serbest memur kadrolarý ile sözleþmeli
personel pozisyonlarý ve iþçi kadro sayýsýnýn toplamýnýn binde biridir. Toplam kadro ve pozisyon
sayýsýnýn belirlenmesinde yerleþtirme yapýlacak yýlýn baþýndaki veriler esas alýnýr. Devlet Personel
Baþkanlýðýnca bu madde kapsamýnda hak sahiplerinin istihdam edileceði toplam kadro sayýlarý her
kurum için tespit edilerek yerleþtirme yapýlacak yýlýn þubat ayý sonuna kadar kurumlara bildirilir.
Kurumlar, bildirilen bu kadrolarý merkez ve taþra teþkilatlarý itibarýyla daðýtýmýný yaparak nisan ayý
sonuna kadar Devlet Personel Baþkanlýðýna bildirir. Bu madde kapsamýna girenlerin yerleþtirilmeleri;
ortaöðrenim ve daha üst öðrenim mezunlarý için memur unvanlý kadrolara, diðer öðrenim mezunlarý
için ise yardýmcý hizmetler sýnýfýnda yer alan kadrolara Devlet Personel Baþkanlýðýnca yapýlýr veya
yaptýrýlýr. Kurumlarca teþkilat bazýnda yapýlacak daðýtýmýn bildirilmemesi hâlinde Devlet Personel
Baþkanlýðýnca belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde re’sen yerleþtirme yapýlýr. 

d) Kamu kurum ve kuruluþlarý, bu maddede belirtilen haktan yararlanarak yerleþtirilen ancak
herhangi bir nedenle iþten ayrýlan personele iliþkin belirlenecek bilgileri iþten ayrýlmayý takip eden
bir ay içinde, hâlen çalýþmakta olanlarýn bilgilerini ise yönetmelikte belirlenecek zamanda Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlýðý ile Devlet Personel Baþkanlýðýna bildirir.

Bu madde ile saðlanan istihdam hakkýndan sadece bir kez yararlanýlabilir. Kamu kurum ve
kuruluþlarýna ait kadro ve pozisyonlara her ne surette olursa olsun yerleþtirilenler bu maddede verilen
hakký kullanmýþ sayýlýr.

190 sayýlý Kanun Hükmünde Kararname kapsamý dýþýnda kalan kurumlar da bu madde
kapsamýnda istihdamla yükümlü olduklarý kadro ve pozisyonlarý Devlet Personel Baþkanlýðýna
bildirmek zorundadýr. Ancak, bu kurumlara yapýlacak yerleþtirmelerde ilgili kurumlarýn talep ettikleri
kadro ve statüler esas alýnýr.

Bu madde kapsamýnda yapýlacak yerleþtirmelerde; yerleþtirilen kiþinin atama onayýnýn alýnmasý
ile birlikte diðer kanunlardaki hükümlere bakýlmaksýzýn ve baþka bir iþleme gerek kalmaksýzýn teklif
yapýlan kamu kurum ve kuruluþlarýna kadrolar ihdas, tahsis ve vize edilmiþ ve ilgili kurumun 190
sayýlý Kanun Hükmünde Kararname eki ilgili cetvel ve bölümlerine eklenmiþ sayýlýr. Bu þekilde ihdas
edilen kadrolar herhangi bir þekilde boþalmasý hâlinde baþka bir iþleme gerek kalmaksýzýn iptal
edilmiþ sayýlýr. 

Yerleþtirilen hak sahiplerine iliþkin bilgiler göreve baþlama tarihinden itibaren en geç bir ay
içinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ile Devlet Personel Baþkanlýðýna bildirilir. 

Birinci fýkra kapsamýna giren kiþilerin özel sektörde çalýþtýrýlmalarý hâlinde, 31/5/2006 tarihli ve
5510 sayýlý Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanununun 81 inci maddesine göre ödenmesi
gereken ve ayný Kanunun 82 nci maddesi uyarýnca belirlenen prime esas kazanç alt sýnýrý üzerinden
hesaplanan malullük, yaþlýlýk ve ölüm sigortasý primi, kýsa vadeli sigorta kollarý primi ve genel saðlýk
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sigortasý primi, sigortalý ve iþveren hissesi primlerinin tamamý ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayýlý
Ýþsizlik Sigortasý Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fýkrasýna göre ödenmesi gereken iþsizlik
sigortasý primi, sigortalý ve iþveren hissesinin tamamý sigortalýnýn iþe giriþ tarihinden itibaren beþ yýl
süre ile Hazine tarafýndan karþýlanýr. Bu fýkra kapsamýnda saðlanan prim teþvikinden iþverenler
yararlanýr ve Hazine tarafýndan iþverene saðlanan sigortalý primi hissesi teþviki tutarýnýn sigortalýya
ödenmesi iþverenden talep edilemez. Bu fýkra uyarýnca teþvikten faydalanabilmek için Sosyal
Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken aylýk prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde verilmesi
ve Hazinece karþýlanmayan primlerin yasal süresi içinde ödenmesi þarttýr. 

Ýþe yerleþtirme yükümlülüðünün takip ve denetimi, yerleþtirme yapýlacak kadro ve pozisyonlarýn
belirlenmesi, yerleþtirme ve kuraya iliþkin usul ve esaslar ile diðer hususlar, Maliye Bakanlýðý ile Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnýn olumlu görüþleri üzerine Devlet Personel Baþkanlýðý tarafýndan bu
Kanunun yayýmýný takip eden üç ay içinde yürürlüðe konulacak yönetmelikle düzenlenir.” 

MADDE 21- 2828 sayýlý Kanunun ek 7 nci maddesi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir. 

“EK MADDE 7- Her ne ad altýnda olursa olsun her türlü gelirler toplamý esas alýnmak suretiyle,
hane içinde kiþi baþýna düþen ortalama aylýk gelir tutarý, asgarî ücretin aylýk net tutarýnýn 2/3’ünden
daha az olan bakýma ihtiyacý olan engellilere, resmî veya özel bakým merkezlerinde bakým hizmeti
ya da sosyal yardým yapýlmak suretiyle evde bakýmýna destek verilmesi saðlanýr. Hanede birden fazla
bakýma ihtiyacý olan engelli bulunmasý hâlinde, hane içinde kiþi baþýna düþen ortalama aylýk gelir
tutarýnýn hesaplanmasýnda birinci bakýma ihtiyacý olan engelliden sonraki her bakýma ihtiyacý olan
engelli iki kiþi sayýlýr.

Bakýma ihtiyacý olan engellilere özel bakým merkezlerinde sunulacak bakým hizmetinin karþýlýðý
olarak belirlenecek kiþi baþýna aylýk bakým ücreti tutarý, (20.000) gösterge rakamý ile memur aylýk
katsayýsýnýn çarpýmý sonucu bulunacak tutardan fazla olamaz. Bakýma ihtiyacý olan engellinin evde
bakýmýna destek için ise, (10.000) gösterge rakamý ile memur aylýk katsayýsýnýn çarpýmý sonucu
bulunacak tutar kadar aylýk sosyal yardým yapýlýr. 

Bakýma ihtiyacý olan engellilere sunulacak bakým hizmet modeline ve kapsamýna, bakým
hizmetinden yararlanabileceklerin baþvuru þekline, bu hizmetleri verecek olan gerçek ve tüzel kiþiler
tarafýndan açýlacak kuruluþlara açýlýþ izni verilmesine, çalýþmasýna, denetimine, ücretlendirilmesine,
idari para cezalarýnýn ve kapatýlma iþlemlerinin uygulanmasýna, özel bakým merkezlerine bakým
hizmeti karþýlýðý yapýlacak ödemelere ve bakým hizmeti veren resmî kurumlara yapýlacak yardýmlara
iliþkin usul ve esaslar, Saðlýk Bakanlýðýnýn görüþü alýnarak Maliye Bakanlýðý ile Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlýðýnca müþtereken çýkarýlan yönetmelikle belirlenir.

Bakýma ihtiyacý olan engellilerin evde bakýmýna destek için yapýlacak sosyal yardýmlara iliþkin
iþ ve iþlemler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ve Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakýflarýnca
gerçekleþtirilir. Bakýma ihtiyacý olan engellilerin evde bakýmýna destek için yapýlacak sosyal yardýmýn
baþvuru þekline, deðerlendirilmesine, ödenmesine ve diðer hususlara iliþkin usul ve esaslar, Saðlýk
Bakanlýðýnýn görüþü alýnarak Maliye Bakanlýðý ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnca müþtereken
çýkarýlan yönetmelikle belirlenir.

Birinci fýkra kapsamýndaki bakýma ihtiyacý olan engellilere sunulacak bakým hizmetinin karþýlýðý
olarak özel bakým merkezlerine ödenecek bakým ücreti, evde bakýmýna destek için yapýlacak sosyal
yardým ile bakým hizmeti veren resmî kurumlara yapýlacak yardýmlar Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlýðý bütçesinden karþýlanýr. 
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Bakýma ihtiyacý olan engellilere, ücretleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý bütçesinden
karþýlanmak suretiyle saðlanacak bakým hizmetleri, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayýlý Kamu Ýhale
Kanunu hükümlerine tabi olmaksýzýn temin edilir. Bu fýkranýn uygulanmasýna iliþkin usul ve esaslar
Maliye Bakanlýðýnýn görüþü alýnarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnca çýkarýlan yönetmelikle
belirlenir.

Birinci fýkra ile belirlenen hane halký gelir ölçütünü aþan gelir deðiþikliðinin tespiti hâlinde bu
madde kapsamýnda yapýlan ödemeler durdurulur ve deðiþikliðin meydana geldiði tarihten itibaren
yasal faizi ile birlikte genel hükümlere göre takip ve tahsil edilir.”

MADDE 22- 2828 sayýlý Kanuna aþaðýdaki ek madde eklenmiþtir. 
“EK MADDE 9- Haklarýnda korunma, bakým veya barýnma tedbiri kararý alýnarak Aile ve Sosyal

Politikalar Bakanlýðýna ait sosyal hizmet kuruluþlarýna yerleþtirilmiþ olan çocuklarýn, yüksek yararlarý
gözetilmek kaydýyla, eðitimleri ile hayat veya beden bütünlüklerinin korunmasý açýsýndan zorunlu
olan hâllerde, veli veya vasiye ait yetkiler çocuðun bulunduðu yer sosyal hizmet kuruluþunun
belirlenecek yetkilisi veya sorumlusu tarafýndan kullanýlýr. Yapýlan iþ ve iþlemler hakkýnda veli veya
vasiye derhal bilgi verilir. Bu maddenin uygulanmasýna iliþkin usul ve esaslar Adalet Bakanlýðýnýn
görüþü alýnarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnca çýkarýlan yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 23- 2828 sayýlý Kanuna aþaðýdaki ek madde eklenmiþtir.
EK MADDE 10- 65 yaþýný doldurmuþ ve her ne ad altýnda olursa olsun her türlü gelirler toplamý

esas alýnmak suretiyle, hane içinde kiþi baþýna düþen ortalama aylýk gelir tutarý asgari ücretin aylýk
net tutarýnýn üçte birinden az olan Türk vatandaþlarýna 4734 sayýlý Kanunun 21 inci maddesinin birinci
fýkrasýnýn (b) bendinin tabi olduðu usule göre hizmet alýmýyla bakým hizmeti verilebilir.”

MADDE 24- 2828 sayýlý Kanuna aþaðýdaki ek madde eklenmiþtir.
‘EK MADDE 11 - Sosyal güvenlik kuruluþlarýnýn herhangi birisinden her ne ad altýnda olursa

olsun bir gelir veya aylýk hakkýndan yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kollarý açýsýndan zorunlu
olarak sigortalý olunmasý gereken bir iþte çalýþanlar hariç olmak kaydýyla, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlýðýnýn sosyal hizmet kuruluþlarý ile Darülaceze Müessesesinde ücretsiz bakýlmaya veya bakým
ücreti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý tarafýndan ödenerek özel sosyal hizmet kuruluþlarýnda
bakýmýnýn saðlanmasýna ya da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnca yardým yapýlmak suretiyle
desteklenen resmi sosyal hizmet kuruluþlarýnda verilen bakým hizmetinden yararlanýp da Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlýðýnýn sosyal hizmet kuruluþlarýnca verilen bakým hizmetinden ücretsiz
yararlanmaya iliþkin koþullarý haiz olan yaþlýlar ile engelli bireylere; her yýl merkezi yönetim bütçe
kanunu ile belirlenecek miktar üzerinden hiçbir kesinti yapýlmaksýzýn aylýk net harçlýk verilir. Bu
maddenin uygulanmasýna iliþkin usul ve esaslar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ile Maliye
Bakanlýðý tarafýndan müþtereken hazýrlanacak bir yönetmelikle tespit olunur.

MADDE 25- 2828 sayýlý Kanuna aþaðýdaki geçici madde eklenmiþtir. 
“GEÇÝCÝ MADDE 10- 1/7/2014 tarihine kadar, ek 7 nci madde kapsamýnda özel bakým

merkezlerinde veya ikametgâhýnda bakým hizmeti verilenlerin gelir deðiþikliklerinin, bu hizmetlerden
yararlanmak için baþvurmuþ olanlarýn ise gelir durumunun tespitinde bu maddenin yürürlüðe girdiði
tarihten önceki hükümler uygulanmaya devam olunur.

MADDE 26- 2828 sayýlý Kanuna aþaðýdaki geçici madde eklenmiþtir. 
“GEÇÝCÝ MADDE 11- Döner Sermaye Merkez Müdürlüðünce iþletmelere verilen borçlar bu

maddenin yürürlüðe girdiði tarih itibarýyla bir defaya mahsus olmak kaydýyla ödenmez ve Döner
Sermaye Merkez Müdürlüðü hesabýna gider kaydedilir.”
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MADDE 27- 2828 sayýlý Kanuna aþaðýdaki geçici madde eklenmiþtir. 
“GEÇÝCÝ MADDE 12- 19 uncu maddede öngörülen yönetmelik altý ay içinde çýkarýlýr. Bu

yönetmelik çýkarýlýncaya kadar döner sermaye iþletmelerine iliþkin önceki mevzuat hükümlerinin
19 uncu maddeye aykýrý olmayan hükümlerinin uygulanmasýna devam olunur.”

MADDE 28 - 2828 sayýlý Kanuna aþaðýdaki geçici madde eklenmiþtir.
“GEÇÝCÝ MADDE 13 – Bu Kanunun ek 11 inci maddesi uyarýnca 2014 yýlý içinde ödenecek

aylýk net harçlýk tutarlarý (1620) gösterge rakamýnýn ilgili ay itibarýyla geçerli olan memur aylýk
katsayýsý ile çarpýmý sonucu bulunacak tutarý geçmemek üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý
ile Maliye Bakanlýðý tarafýndan müþtereken belirlenir.”

MADDE 29 - 2828 sayýlý Kanuna aþaðýdaki geçici madde eklenmiþtir.
“GEÇÝCÝ MADDE 14- Bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (f) bendinde tanýmlanan

çocuk destek merkezi, aktif yaþam merkezi, çocuk evleri sitesi, ev tipi sosyal hizmet birimi ile ev tipi
sosyal hizmet birimleri koordinasyon merkezine iliþkin yönetmelikler altý ay içinde çýkarýlýr. Anýlan
yönetmelikler yürürlüðe girinceye kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanuna aykýrý olmayan hükümlerinin
uygulanmasýna devam olunur.” 

MADDE 30- 2828 sayýlý Kanunun;
a) 1 inci maddesinde yer alan “muhtaç” ibaresi “ihtiyacý olan”, 
b) 3 üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (b), (d) ve (e) bentleri ile (f) bendinin (1), (2), (4) ve

(11) numaralý alt bentlerinde yer alan “muhtaç” ibareleri “ihtiyacý olan”, 
c) 4 üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (c), (d), (h), (ý), (k) ve (l) bentlerinde yer alan “muhtaç”

ibareleri “ihtiyacý olan”,
ç) 21 inci maddesinin birinci fýkrasýnýn birinci cümlesinde yer alan “muhtaç” ibareleri “ihtiyacý

olan”,
d) 22 nci maddenin birinci fýkrasýnda yer alan “muhtaç” ibaresi “ihtiyacý olan”,
e) 23 üncü maddesinin birinci fýkrasýnda yer alan “muhtaç” ibareleri “ihtiyacý olan”,
f) 24 üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (a) bendinde yer alan “muhtaç” ibaresi ile (c) bendinde

yer alan “muhtaç durumda bulunan” ibaresi “ihtiyacý olan”,
g) 25 inci maddesinin baþlýðýnda yer alan “muhtaç” ibaresi ile birinci ve üçüncü fýkralarýnda yer

alan “muhtaç” ibareleri “ihtiyacý olan”,
ð) 26 ncý maddesinin baþlýðýnda yer alan “muhtaç” ibaresi ile birinci fýkrasýnda yer alan “muhtaç”

ibaresi “ihtiyacý olan”,
h) 29 uncu maddesinin birinci fýkrasýnda yer alan “muhtaç” ibaresi “ihtiyacý olan”,
þeklinde deðiþtirilmiþtir.
MADDE 31- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayýlý Karayollarý Trafik Kanununun 4 üncü maddesinin

birinci fýkrasýnýn (a) bendinin birinci paragrafý aþaðýdaki þekilde, dördüncü paragrafýnda yer alan
“iki” ibaresi “bir” þeklinde, (b) bendinin ikinci paragrafýnda yer alan “ayda” ibaresi “üç ayda”
þeklinde deðiþtirilmiþtir.

“a) Karayolu Güvenliði Yüksek Kurulu;
Karayolu Güvenliði Yüksek Kurulu Baþbakanýn veya görevlendireceði Baþbakan Yardýmcýsýnýn

baþkanlýðýnda, Adalet Bakaný, Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný,
Çevre ve Þehircilik Bakaný, Ýçiþleri Bakaný, Kalkýnma Bakaný, Maliye Bakaný, Milli Eðitim Bakaný,
Orman ve Su Ýþleri Bakaný, Saðlýk Bakaný, Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný ile Jandarma
Genel Komutaný, Emniyet Genel Müdürü ve Karayollarý Genel Müdüründen oluþur. Karayolu Trafik
Güvenliði Kurulu Baþkaný gerektiðinde kurula bilgi sunmak üzere toplantýda hazýr bulunur.”
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MADDE 32- 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayýlý Katma Deðer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin
dördüncü fýkrasýna aþaðýdaki bent eklenmiþtir.

“z) 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayýlý Kurumlar Vergisi Kanununun 5/B maddesi kapsamýndaki
araþtýrma ve geliþtirme, yenilik ile yazýlým faaliyetleri neticesinde ortaya çýkan patentli veya faydalý
model belgeli buluþa iliþkin gayri maddi haklarýn kiralanmasý, devri veya satýþý (Bu kapsamda vergiden
istisna edilen iþlemler bakýmýndan bu Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fýkrasýnýn (a) bendi hükmü
uygulanmaz.).”

MADDE 33- 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayýlý Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþmayý Teþvik
Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fýkrasýna aþaðýdaki bent eklenmiþtir.

“e) Her türlü döner sermaye ücretlerinden,”

MADDE 34- 3294 sayýlý Kanuna aþaðýdaki ek madde eklenmiþtir.

“EK MADDE 3- Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakýflarý tarafýndan; ilgisine göre Milli
Eðitim Bakanlýðý veya ilgili kamu idaresinin görüþü alýnarak, vakýf gelirleri veya Fon kaynaklarý
kullanýlarak yurt veya pansiyon yapýlabilir. Maliye Bakanlýðýnca yurt veya pansiyon yapýlmak
amacýyla belediyelere tahsis edilenler hariç olmak üzere ilgili kamu idarelerine tahsis edilen Hazineye
ait taþýnmazlarýn üzerinde de adýna tahsis yapýlan kamu idaresinin talebi üzerine, ayný þekilde yurt
veya pansiyon yapýlabilir. Bu taþýnmazlarýn üzerinde inþa edilen ve kullanýma hazýr hale getirilen her
türlü bina, yapý ve tesisler hiçbir iþleme gerek kalmaksýzýn Hazineye intikal eder ve adýna tahsis
yapýlan kamu idarelerince kullanýlmaya devam olunur.”

MADDE 35- 3294 sayýlý Kanuna aþaðýdaki ek madde eklenmiþtir.

“EK MADDE 4- Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakýflarý tarafýndan, arsasý baðýþlanan veya
baðýþla alýnan ve bu arsalar üzerindeki bina, yapý ve tesislerin tamamý baðýþlanan veya baðýþla
yapýlanlar hariç olmak üzere, vakýf gelirleri veya Fon kaynaklarý kullanýlarak alýnan ve üzerinde yurt
veya pansiyon olarak kullanýlmak üzere inþa edilen ve kullanýma hazýr hale getirilen her türlü bina,
yapý ve tesisler bulunan taþýnmazlar belediyeler hariç ihtiyacý olan kamu idarelerine yapýlýþ amacýnda
kullanýlmak amacýyla tahsis edilmek üzere bedelsiz olarak Hazineye devredilir. Arsasý baðýþlanan
veya baðýþla alýnan ve bu arsalar üzerindeki bina, yapý ve tesislerin tamamý baðýþlanan veya baðýþla
yapýlanlarýn kullaným veya iþletme hakký ise, ilgisine göre Milli Eðitim Bakanlýðýna veya belediyeler
hariç ilgili kamu idaresine devredilir.”

MADDE 36- 3294 sayýlý Kanuna aþaðýdaki geçici madde eklenmiþtir.
“GEÇÝCÝ MADDE 2- Bu maddenin yürürlüðe girdiði tarihten önce Sosyal Yardýmlaþma ve

Dayanýþma Vakýflarý tarafýndan, Fon kaynaklarý kullanýlarak Hazineye ait taþýnmazlarýn üzerinde
yurt veya pansiyon olarak kullanýlmak üzere inþa edilen ve kullanýma hazýr hale getirilen her türlü
bina, yapý ve tesisler hiçbir iþleme gerek kalmaksýzýn Hazineye intikal eder. Bu taþýnmazlar ve
üzerindeki bina, yapý ve tesisler, belediyeler hariç ihtiyacý olan kamu idarelerinin talebi üzerine,
yapýlýþ amacý, kullaným durumu ve ihtiyaçlar da dikkate alýnarak Maliye Bakanlýðýnca belediyeler
hariç ilgili kamu idarelerine tahsis edilebilir. Ancak, bunlardan Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma
Vakýflarý tarafýndan sözleþme veya protokol yapýlmak suretiyle üçüncü kiþilerin kullanýmýna
býrakýlanlar, sözleþme veya protokolde belirtilen koþullarla, süresi sonuna kadar bu kiþiler tarafýndan
kullanýlmaya devam olunabilir. Kullaným süresi sonunda bunlar hakkýnda da bu madde hükümlerine
göre iþlem yapýlýr.”
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MADDE 37- 3294 sayýlý Kanuna aþaðýdaki geçici madde eklenmiþtir.
“GEÇÝCÝ MADDE 3- Bu maddenin yürürlüðe girdiði tarih itibarýyla elektronik sorgulama dâhil

veri paylaþýmý iþlemleri nedeniyle tahakkuk eden döner sermaye ücretleri terkin edilir.”
MADDE 38- 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayýlý Saðlýk Hizmetleri Temel Kanununa aþaðýdaki ek

madde eklenmiþtir.
“EK MADDE 11- Ülkemizde tedavi talebinde bulunan ve bu talepleri Dýþiþleri Bakanlýðý ile

Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan uygun görülen en fazla dört yüz yabancý uyruklu hastanýn; 31/5/2006
tarihli ve 5510 sayýlý Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanununun 63 üncü maddesinin
birinci fýkrasýnýn (b), (c), (d) ve (f) bentleri kapsamýnda karþýlanmasý mümkün olan giderleri ile
gerektiðinde hastalarýn kendileri ve en fazla iki kiþiyi geçmeyen refakatçilerinin her biri için günlük
olarak 1300 gösterge rakamýnýn memur aylýk katsayýsý ile çarpýmý sonucu bulunacak tutara kadar
olan konaklama giderleri ile gidiþ-dönüþ olmak üzere yol masraflarý Türkiye Kamu Hastaneleri
Kurumu bütçesine bu amaçla konulacak ödenek tutarýnýn aþýlmamasý ve tedavinin Saðlýk Bakanlýðýna
baðlý saðlýk kurumlarý ile Devlete ait üniversite hastanelerinde yapýlmýþ olmasý kaydýyla, Türkiye
Kamu Hastaneleri Kurumu tarafýndan karþýlanýr.”

MADDE 39- 28/5/1988 tarihli ve 3465 sayýlý Karayollarý Genel Müdürlüðü Dýþýndaki Kuruluþlarýn
Eriþme Kontrollü Karayolu (Otoyol) Yapýmý, Bakýmý ve Ýþletilmesi ile Görevlendirilmesi Hakkýnda
Kanuna 5 inci maddesinden sonra gelmek üzere aþaðýdaki madde eklenmiþtir.

“MADDE 5/A- Bu Kanun kapsamýnda yapýlacak görevlendirmelerde ihale aþamasýnda 4/1/2002
tarihli ve 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun ceza ve yasaklama hükümleri, sözleþmenin uygulanmasý
aþamasýnda 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayýlý Kamu Ýhale Sözleþmeleri Kanununun ceza, yasaklama ve
sözleþmenin feshi hükümleri uygulanýr. Uygulamaya iliþkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 40- 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayýlý Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinde
geçen “Ýçiþleri Bakanlýðýnca” ibareleri “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnca” þeklinde, son fýkrasýnda
yer alan “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý” ibaresi “Ýçiþleri Bakanlýðý” þeklinde deðiþtirilmiþ ve
ayný maddenin yedinci fýkrasýna aþaðýdaki cümle eklenmiþtir.
“Bu madde kapsamýnda atama teklifi yapýlarak göreve baþlayanlar, niteliklerini taþýdýklarý veya eðitim
durumlarý itibarýyla ihraz ettikleri unvanlara iliþkin kadro ve pozisyonlara, görev yaptýklarý kamu
kurum ve kuruluþlarýnca atanabilir.”

MADDE 41- 3713 sayýlý Kanunun geçici 13 üncü maddesinin birinci fýkrasýnda yer alan “Ýçiþleri
Bakanlýðýna” ibaresi “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýna”, ikinci fýkrasýnda yer alan “Ýçiþleri
Bakanlýðýnca” ibaresi “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnca” þeklinde, dördüncü fýkrasý ise
aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.

“Bu maddenin yürürlüðe girdiði tarihten önce ek 1 inci maddeye göre yapýlan baþvurularda bu
madde hükümleri uygulanýr.”

MADDE 42- 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayýlý Ýþsizlik Sigortasý Kanununun 49 uncu maddesinin
birinci fýkrasýna aþaðýdaki cümle eklenmiþtir.
“Korumalý iþyerlerinde çalýþan ve iþ gücü piyasasýna kazandýrýlmalarý güç olan zihinsel veya ruhsal
engellilerin iþsizlik sigortasý iþveren payý Fondan karþýlanýr.”

MADDE 43- 27/10/1999 tarihli ve 4457 sayýlý Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluþ ve Görevleri
Hakkýnda Kanunun 5 inci maddesinin birinci fýkrasýnýn (a) bendinde yer alan ‘ikiþer;’ ibaresinden sonra
gelmek üzere ‘Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý,’ ibaresi eklenmiþ ve (b) bendinde yer alan “Türkiye
Ziraat Odalarý Birliði ile” ibaresinden sonra gelmek üzere “en çok engelliyi temsil eden üst kuruluþtan
ve” ibaresi eklenmiþ ve ayný fýkrada yer alan ‘doksan’ ibaresi ‘doksan iki’ olarak deðiþtirilmiþtir.
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MADDE 44- 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayýlý Türk Medenî Kanununun 194 üncü maddesinin
üçüncü fýkrasýnda yer alan “þerhin verilmesini” ibaresinden sonra gelmek üzere “tapu müdürlüðünden”
ibaresi eklenmiþtir. 

MADDE 45- 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 3 üncü maddesine aþaðýdaki
bent eklenmiþtir.

“u) Yenilik, yerlileþme ve teknoloji transferini saðlamaya yönelik sanayi katýlýmý/off-set
uygulamalarý içeren mal ve hizmet alýmlarý,”

MADDE 46- 4734 sayýlý Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fýkrasýnýn (b) bendinin (2) numaralý
alt bendine aþaðýdaki paragraf eklenmiþ; ayný maddenin 3 üncü fýkrasýnýn son cümlesi “Denetim ve
yönetim faaliyetleri nedeniyle alýnacak belgeler beþte bir oranýnda dikkate alýnýr. Ancak, yapýmla ilgili
hizmet iþlerinden elde edilen belgeler yapým iþlerinde kullanýlamaz.” þeklinde deðiþtirilmiþtir.

“f) Teknoloji merkezi iþletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluþlarý ile kanunla
kurulan vakýflar tarafýndan veya uluslararasý fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet
öncesi iþ birliði projelerinde ve teknogiriþim sermaye desteklerinden yararlananlara yararlandýklarý
destekler çerçevesinde yürüttükleri proje sonucu ortaya çýkan mal ve hizmetlerin piyasaya arz
edilmesinden sonra proje sonucu ortaya çýkan hizmetler ile yerli malý belgesine sahip ürünler için Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý tarafýndan Kurumca belirlenen esaslar çerçevesinde düzenlenen ve
piyasaya arz tarihinden itibaren beþ yýl süreyle kullanýlabilecek olan belgeler.”

MADDE 47- 4734 sayýlý Kanunun 38 inci maddesinin birinci fýkrasýnda yer alan “37 nci
maddeye göre” ibaresi metinden çýkarýlmýþ, ikinci fýkrasýnda yer alan “Hususlarýnda belgelendirilmek
suretiyle” ibaresi “gibi hususlarda” þeklinde ve üçüncü fýkrasý aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.

“Kurum, ihale konusu iþin türü, niteliði ve yaklaþýk maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aþýrý
düþük tekliflerin tespiti, deðerlendirilmesi ve ekonomik açýdan en avantajlý teklifin belirlenmesi
amacýyla sýnýr deðerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açýklama
istenilmeksizin sonuçlandýrýlabilmesine, ayrýca yaklaþýk maliyeti 8 inci maddede öngörülen eþik
deðerlerin yarýsýna kadar olan hizmet alýmlarý ile yapým iþleri ihalelerinde sýnýr deðerin altýnda olan
tekliflerin bu maddede öngörülen açýklama istenilmeksizin reddedilmesine iliþkin düzenlemeler
yapmaya yetkilidir. Ýhale komisyonu bu maddenin uygulanmasýnda Kurum tarafýndan yapýlan
düzenlemeleri esas alýr.”

MADDE 48- 4734 sayýlý Kanunun 43 üncü maddesinin ikinci fýkrasý yürürlükten kaldýrýlmýþ ve
maddeye aþaðýdaki fýkra eklenmiþtir.

“Kurum, ihale üzerinde kalan isteklinin teklifinin sýnýr deðerin altýnda olmasý hâlinde, bu
istekliden yaklaþýk maliyetin % 6’sýndan az ve % 15’inden fazla olmamak üzere alýnacak kesin
teminat oranýna iliþkin düzenlemeler yapabilir.”

MADDE 49- 4734 sayýlý Kanunun 53 üncü maddesinin (j) fýkrasýnýn (2) numaralý bendi
aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.

“2) Yaklaþýk maliyeti beþ yüz bin Türk Lirasýna kadar olan ihalelerde üç bin Türk Lirasý, beþ yüz
bin Türk Lirasýndan iki milyon Türk Lirasýna kadar olanlarda altý bin Türk Lirasý, iki milyon Türk
Lirasýndan on beþ milyon Türk Lirasýna kadar olanlarda dokuz bin Türk Lirasý, on beþ milyon Türk
Lirasý ve üzerinde olanlarda on iki bin Türk Lirasý tutarýndaki itirazen þikâyet baþvuru bedeli.”

MADDE 50- 4734 sayýlý Kanunun 54 üncü maddesinin sekizinci fýkrasýndan sonra gelmek üzere
aþaðýdaki fýkra eklenmiþtir.

“Baþvurularýn ihaleyi yapan idare veya Kurum dýþýndaki idari mercilere ya da yargý mercilerine
yapýlmasý ve baþvuru dilekçelerinin bu merciler tarafýndan ilgisine göre idareye veya Kuruma
gönderilmesi hâlinde, dilekçelerin idare veya Kurum kayýtlarýna girdiði tarih, baþvuru tarihi olarak
kabul edilir.” 
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MADDE 51- 4734 sayýlý Kanunun 63 üncü maddesi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.
“MADDE 63- Ýhalelere sadece yerli isteklilerin katýlmasý ile yerli istekliler ve yerli malý teklif

eden istekliler lehine fiyat avantajý tanýnmasýna iliþkin olarak aþaðýdaki düzenlemeler esas alýnýr:
a) Yaklaþýk maliyeti eþik deðerin altýnda kalan ihalelerde sadece yerli isteklilerin katýlabileceðine

iliþkin düzenleme yapýlabilir. 
b) Hizmet alýmý ve yapým iþi ihalelerinde yerli istekliler lehine % 15 oranýna kadar fiyat avantajý

saðlanabilir.
c) Mal alýmý ihalelerinde yerli malý teklif eden istekliler lehine % 15 oranýna kadar fiyat avantajý

saðlanabilir. Ancak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý tarafýndan ilgili kurum ve kuruluþlarýn
görüþleri alýnarak orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasýndan belirlenen ve her yýl ocak
ayýnda Kurum tarafýndan ilan edilen listede yer alan mallarýn ihalelerinde yerli malý teklif eden
istekliler lehine % 15 oranýna kadar fiyat avantajý saðlanmasý zorunludur. 

d) Yerli malý belirlenmesine iliþkin usul ve esaslar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý
tarafýndan ilgili kurum ve kuruluþlarýn görüþleri alýnarak belirlenir. Ýsteklilerce teklif edilen malýn
yerli malý olduðu, bu usul ve esaslara uygun olarak düzenlenen yerli malý belgesi ile belgelendirilir.

e) Ortak giriþimlerin yerli istekli sayýlabilmesi için bütün ortaklarýnýn yerli istekli olmasý gereklidir.”
MADDE 52- 4734 sayýlý Kanunun geçici 4 üncü maddesine aþaðýdaki fýkra eklenmiþtir.
“Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (u) bendine iliþkin usul ve esaslar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji

Bakanlýðý tarafýndan, Kurum ile diðer ilgili kurum ve kuruluþlarýn görüþleri alýnarak belirlenir.”
MADDE 53- 4734 sayýlý Kanuna aþaðýdaki ek madde eklenmiþtir.
“Birden fazla idarenin ortak ihtiyaçlarý için ihale yapýlmasý
EK MADDE 7- Birden fazla idarenin ortak ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýna yönelik mal ve hizmet

alýmlarý ile bakým ve onarým iþlerine iliþkin, bu Kanunda yer alan ihale usulleri uygulanarak tek bir
ihale yapýlabilir.

Birinci fýkra kapsamýndaki iþler için idareler, düzenlenecek bir protokol ile kendi aralarýndan bir
idareyi, kesin teminatýn alýnmasý ve sözleþmenin imzalanmasý hariç olmak üzere diðer ihale
iþlemlerini bu idareler adýna gerçekleþtirmek üzere görevlendirir. 

Protokole taraf olan her bir idare ile ihalenin üzerine býrakýlmasýna karar verilen istekli/istekliler
arasýnda ayrý ayrý sözleþme imzalanýr. 

Protokole taraf diðer idarelerin ihalelerinde bu Kanunun 10 uncu ve 11 inci maddelerine göre
ihale dýþý býrakýlacak ve ihaleye katýlamayacak olanlar ile 58 inci maddesinin üçüncü fýkrasý gereðince
ihaleye iþtirak ettirilmeyecek olanlar, görevlendirilen idarenin yapacaðý ihaleye de katýlamaz.

Bu madde kapsamýndaki ihale iþlemlerinde görev alanlar, yürüttükleri iþlemlerle sýnýrlý olmak
kaydýyla iþlemlerin mevzuata uygunluðundan sorumludur. 

Bu maddenin uygulanmasýna iliþkin usul ve esaslar Kurum tarafýndan belirlenir.”

MADDE 54- 4734 sayýlý Kanuna aþaðýdaki geçici madde eklenmiþtir.

“Baþlanmýþ olan ihaleler

GEÇÝCÝ MADDE 14- Bu maddenin yürürlüðe girdiði tarihe kadar ilan edilmiþ veya yazýlý olarak
duyurulmuþ ihaleler hakkýnda, ilanýn veya duyurunun yapýldýðý tarihte yürürlükte bulunan hükümlerin
uygulanmasýna devam olunur.”

– 275 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 524)

Nuri 524



MADDE 55- 4734 sayýlý Kanuna aþaðýdaki geçici madde eklenmiþtir.
“GEÇÝCÝ MADDE 15- Bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren bir yýl içinde kamu ihale

uzmanlýðýna, kamu kurum ve kuruluþlarýnda 53 üncü maddenin (h) fýkrasýnda sayýlan yükseköðretim
kurumlarýný bitirerek mesleðe özel yarýþma sýnavý ile giren ve meslek içi eðitim sonrasýnda yapýlan
yeterlik sýnavý sonucunda baþarýlý olarak atanmýþ personelden kamu ihale mevzuatý ile ilgili inceleme,
denetleme, uygulama veya danýþma konularýnda görevi bulunanlar ile mühendislik veya mimarlýk
fakültelerinde lisans eðitimini tamamladýktan sonra en az dört yýl kamu kurum ve kuruluþlarýnda
kendi görev alanýyla ilgili konularda çalýþmýþ olanlar arasýndan, kurumlarýnýn muvafakati alýnmak ve
meslek personeli kadro sayýsýnýn % 5’ini geçmemek kaydýyla, 53 üncü maddenin (i) fýkrasýnýn son
paragrafýndaki diðer esaslar çerçevesinde Baþkanlýkça görevlendirme yapýlabilir. Görevlendirme
iþlemi herhangi bir süreye baðlý olmaksýzýn Baþkanlýkça her zaman sonlandýrýlabilir. Bu þekilde
görevlendirilenler bir defaya mahsus olmak üzere, meslek personeli sýnavýna giriþ için aranan öðrenim
þartýný taþýmak ve sýnava alýndýðý tarihte kýrk yaþýný doldurmamýþ olmak kaydýyla, Kurum tarafýndan
yapýlacak sýnavda baþarýlý olmalarý hâlinde kamu ihale uzmaný kadrosuna, baþkaca bir izin ve iþleme
gerek kalmaksýzýn atanabilir. Kurumda görevlendirme, kurum kadrolarýna atanmada kazanýlmýþ hak
veya herhangi bir öncelik hakký teþkil etmez.”

MADDE 56 - 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayýlý Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin
birinci fýkrasýnýn (2) numaralý bendine aþaðýdaki (b) alt bendi eklenmiþ, mevcut (b) ve (c) alt bentleri
(c) ve (d) alt bentleri olarak teselsül ettirilmiþ, bu þekilde (d) alt bendi olan alt bent aþaðýdaki þekilde
deðiþtirilmiþtir.

“b) 87.03 G.T.Ý.P. numarasýnda yer alan (motor silindir hacmi 2.800 cm3’ü aþanlar, bütün
tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, sürücü dâhil 8 kiþiye kadar oturma yeri olan binek
otomobilleri, yarýþ arabalarý, arazi taþýtlarý hariç), yük taþýmasýnda kullanýlýp azami aðýrlýðý 3,5 tonu
aþmayan ve yolcu taþýma kapasitesi istiap haddinin % 50’sinin altýnda olanlar ile sürücü dâhil 9 kiþilik
oturma yeri olanlarýn engellilik durumlarýnýn araçlarý bizzat kullanamayacak ve sürekli olarak
tekerlekli sandalye veya sedye kullanmalarýný gerektirecek nitelikte olduðunu ilgili mevzuat
çerçevesinde alýnan engelli saðlýk kurulu raporuyla tevsik eden ve engellilik derecesi % 90 veya daha
fazla olup tekerlekli sandalye veya sedye ile binilmesine ve seyahat edilmesine uygun tertibat yaptýran
malûl ve engelliler tarafýndan,”

“d) Bu bendin (a), (b) ve (c) alt bentleri kapsamýndaki araçlarýn ayný alt bentlerde belirtilen
malûl ve engelliler tarafýndan ilk iktisabýndan sonra deprem, heyelan, sel, yangýn veya kaza sonucu
kullanýlamaz hâle gelmesi nedeniyle hurdaya çýkarýlmasýnda, bu alt bentler kapsamýndaki araçlarý
hurdaya çýkaran malûl ve engelliler tarafýndan,”

MADDE 57- 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayýlý Ýþ Kanununun 5 inci maddesinin birinci fýkrasýnda
yer alan “cinsiyet” ibaresinden sonra gelmek üzere “, engellilik” ibaresi eklenmiþtir.  

MADDE 58- 4857 sayýlý Kanunun 30 uncu maddesinin üçüncü fýkrasýnda yer alan “nasýl iþe
alýnacaklarý,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnýn görüþü alýnarak”
ibaresi eklenmiþ, altýncý fýkrasýnda yer alan “yüzde ellisi” ibaresi “tamamý” þeklinde deðiþtirilmiþtir.

MADDE 59- 4857 sayýlý Kanuna aþaðýdaki ek madde eklenmiþtir.
“Korumalý iþyerlerinde çalýþan engellilerin ücretleri 
EK MADDE 1- Korumalý iþyerlerinde çalýþtýrýlan ve iþ gücü piyasasýna kazandýrýlmalarý güç

olan zihinsel veya ruhsal engellilere iþverenlerince zamanýnda ödenmiþ olan ücretlerinin;
a) Korumalý iþyerlerinde çalýþan her engelli için 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayýlý 65 Yaþýný

Doldurmuþ Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaþlarýna Aylýk Baðlanmasý Hakkýnda Kanunun
2 nci maddesinin birinci fýkrasýnýn (a) bendi gereðince ödenen aylýk tutarý kadarý,
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b) 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayýlý Yatýrýmlarýn ve Ýstihdamýn Teþviki ile Bazý Kanunlarda
Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanunun 2 nci maddesi kapsamýndaki illerde kurulmuþ bulunan
korumalý iþyerlerinde çalýþan her engelli için ilaveten (a) bendi ile belirlenen tutarýn yüzde yirmisi,

c) Korumalý iþyeri statüsü almak için ilgili mevzuatla çalýþtýrýlmasý zorunlu olan sayýdan daha
fazla engelli çalýþtýran iþ yerlerinde, zorunlu sayýnýn üstünde çalýþtýrýlan her engelli için ilaveten (a)
bendi ile belirlenen tutarýn yüzde yirmisi,

bu ücretlere iliþkin yasal yükümlülüklerin de tam ve zamanýnda karþýlanmýþ olmasý kaydýyla,
Ýþsizlik Sigortasý Fonundan iþverene ödenir. 

Birinci fýkrada belirlenen ücret kýsýmlarýnýn ödenmesine iliþkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlýðý
ile Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý ve Hazine Müsteþarlýðýnýn uygun görüþü alýnmak suretiyle
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý tarafýndan çýkarýlan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 60- 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayýlý Karayolu Taþýma Kanununun 34 üncü maddesinin
birinci fýkrasýnýn (a) bendi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir. 

“a) Taþýmacýlýk faaliyeti yapmak isteyen gerçek ve tüzel kiþilerde aranacak þartlar, verilecek
yetki belgeleri, mesleki yeterlilik belgeleri ve taþýt kartlarý ile diðer belge ve hizmetlerin ücret, süre,
kapsam, tür ve þekilleri, her belge türü için gerekli olan taþýt kapasiteleri, taþýtlarýn yaþý, nitelikleri,
istiap hadleri ve terminal hizmetlerinde öngörülecek hususlarý,”

MADDE 61- 4925 sayýlý Kanunun 35 inci maddesi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir. 
“MADDE 35- Bakanlýk, düzenleme ve kural ihdasý ile 27 nci maddede belirtilen hususlar hariç

olmak üzere gerektiðinde teknik ve idari kapasite, teþkilat imkânlarý, hizmetin hýzlý, etkin, yaygýn
olarak üretilmesi ilkelerini gözeterek; bu Kanun gereðince yerine getirmekle yükümlü olduðu görev
ve yetkilerinin bir kýsmýný aþaðýda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yürütmek hususunda kamu
kurumu ve kuruluþlarý ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlarý
Konfederasyonu ve bunlara baðlý federasyon, birlik ve odalarý yetkilendirebilir.

a) Yetkilendirme, düzenlenecek bir protokol veya sözleþme ile yapýlýr. Bu protokol veya
sözleþmede yetkilendirmenin konusu, süresi ve mutabakata varýlan hususlar açýkça belirtilir. 

b) Yetkilendirme, yetkilendirmenin konusu ve niteliði gözetilmek suretiyle en az bir yýl en fazla
beþ yýl süreyle yapýlabilir. Yetkilendirme, süresinin bitiminde yenilenebilir. 

c) Bakanlýk tarafýndan, yetkilendirmenin konusuna, niteliðine ve özelliðine göre ayný konuda
birden fazla kamu kurum ve kuruluþu veya birlik ya da oda yetkilendirilebilir. 

d) Yetkilendirme kapsamýnda üretilecek hizmetler için alýnacak veya ödenecek ücretler Bakanlýk
tarafýndan onaylanýr. 

e) Yetkilendirilenler ilgili mevzuata ve Bakanlýkça yayýmlanan idari düzenlemelere uymakla
yükümlüdürler. Bakanlýk, yetkilendirilmenin kullanýmý ile ilgili olarak gerektiðinde her türlü denetimi
yapar.

f) Yetkilendirilenlerin ilgili mevzuata ve Bakanlýkça yayýmlanan idari düzenlemelere uymamasý
hâlinde yapýlmýþ olan yetkilendirme, Bakanlýk tarafýndan iptal edilir.

g) Yetkilendirme, Bakanlýðýn görev, sorumluluk ve yetkilerini ortadan kaldýrmaz.”
MADDE 62- 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayýlý Engelliler Hakkýnda Kanunun 1 inci maddesi

aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.
“MADDE 1- Bu Kanunun amacý; engellilerin temel hak ve özgürlüklerden faydalanmasýný teþvik

ve temin ederek ve doðuþtan sahip olduklarý onura saygýyý güçlendirerek toplumsal hayata diðer
bireylerle eþit koþullarda tam ve etkin katýlýmlarýnýn saðlanmasý ve engelliliði önleyici tedbirlerin
alýnmasý için gerekli düzenlemelerin yapýlmasýný saðlamaktýr.”
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MADDE 63- 5378 sayýlý Kanunun 3 üncü maddesi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.

“MADDE 3- Bu Kanunun uygulanmasýnda;

a) Doðrudan ayrýmcýlýk: Engelliliðe dayalý ayrýmcýlýk temeline dayanan ve engellinin hak ve
özgürlüklerden karþýlaþtýrýlabilir durumdakilere kýyasla eþit þekilde yararlanmasýný engelleyen,
kýsýtlayan veya zorlaþtýran her türlü farklý muameleyi,

b) Dolaylý ayrýmcýlýk: Görünüþte ayrýmcý olmayan her türlü eylem, iþlem ve uygulamalar
sonucunda engelliliðe dayalý ayrýmcýlýk temeliyle baðlantýlý olarak, engellinin hak ve özgürlüklerden
yararlanmasý bakýmýndan nesnel olarak haklýlaþtýrýlamayan dezavantajlý bir konuma sokulmasýný,

c) Engelli: Fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeþitli düzeyde kayýplarýndan dolayý
topluma diðer bireyler ile birlikte eþit koþullarda tam ve etkin katýlýmýný kýsýtlayan tutum ve çevre
koþullarýndan etkilenen bireyi,

d) Engelliliðe dayalý ayrýmcýlýk: Siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel, medeni veya baþka herhangi
bir alanda insan hak ve temel özgürlüklerinin tam ve diðerleri ile eþit koþullar altýnda kullanýlmasý
veya bunlardan yararlanýlmasý önünde engelliliðe dayalý olarak gerçekleþtirilen her türlü ayrým,
dýþlama veya kýsýtlamayý,

e) Engellilik durumu: Bireyin engelliliðini ve engellilikten kaynaklanan özel gereksinimlerini,
uluslararasý yöntemleri temel alarak belirleyen derecelendirmeler, sýnýflandýrmalar ve tanýlamalarý, 

f) Eriþilebilirlik: Binalarýn, açýk alanlarýn, ulaþým ve bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletiþim
teknolojisinin, engelliler tarafýndan güvenli ve baðýmsýz olarak ulaþýlabilir ve kullanýlabilir olmasýný,

g) Eriþilebilirlik standartlarý: Türk Standardlarý Enstitüsünün eriþilebilirlikle ilgili yayýmladýðý
standartlarý,

h) Habilitasyon: Engellinin bireysel ve toplumsal ihtiyaçlarýný karþýlayabilmesini ve yaþamýný
baðýmsýz bir þekilde sürdürebilmesini saðlamayý amaçlayan fiziksel, sosyal, zihinsel ve mesleki
beceriler kazandýrmaya yönelik hizmetleri,

i) Korumalý iþ yeri: Ýþgücü piyasasýna kazandýrýlmalarý güç olan zihinsel veya ruhsal engellilere
mesleki rehabilitasyon saðlamak ve istihdam oluþturmak amacýyla Devlet tarafýndan teknik ve mali
yönden desteklenen ve çalýþma ortamý özel olarak düzenlenen iþ yerini,

j) Makul düzenleme: Engellilerin insan haklarýný ve temel özgürlüklerini tam ve diðer bireylerle
eþit þekilde kullanmasýný veya bunlardan yararlanmasýný saðlamak üzere belirli bir durumda ihtiyaç
duyulan, ölçüsüz veya aþýrý bir yük getirmeyen, gerekli ve uygun deðiþiklik ve tedbirleri,

k) Rehabilitasyon: Herhangi bir nedenle oluþan engelin etkilerini mümkün olan en az düzeye
indirmeyi ve engellinin hayatýný baðýmsýz bir þekilde sürdürebilmesini saðlamayý amaçlayan fiziksel,
sosyal, zihinsel ve mesleki beceriler geliþtirmeye yönelik hizmetleri,

l) Umuma açýk hizmet veren yapý: Kamu hizmeti için kullanýlan resmi binalar, ibadet yerleri, özel
eðitim ve özel saðlýk tesisleri, sinema, tiyatro, opera, müze, kütüphane, konferans salonu gibi kültürel
binalar ile gazino, düðün salonu gibi eðlence yapýlarý, otel, özel yurt, iþhaný, büro, pasaj, çarþý gibi
ticari yapýlar, spor tesisleri, genel otopark ve buna benzer umuma ait binalarý,

ifade eder.”
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MADDE 64- 5378 sayýlý Kanunun 4 üncü maddesi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.

“MADDE 4- Bu Kanun kapsamýnda bulunan hizmetlerin yerine getirilmesinde;

a) Engellilerin insan onur ve haysiyetinin dokunulmazlýðý temelinde, kendi seçimlerini yapma
özgürlüðünü ve baðýmsýzlýðýný kapsayacak þekilde bireysel özerkliðine saygý gösterilmesi esastýr.

b) Engelliliðe dayalý ayrýmcýlýk yapýlamaz, ayrýmcýlýkla mücadele engellilere yönelik politikalarýn
temel esasýdýr.

c) Engellilerin tüm hak ve hizmetlerden yararlanmasý için fýrsat eþitliðinin saðlanmasý esastýr.

d) Engellilerin baðýmsýz yaþayabilmeleri ve topluma tam ve etkin katýlýmlarý için eriþilebilirliðin
saðlanmasý esastýr.

e) Engellilerin ve engelliliðin her tür istismarýnýn önlenmesi esastýr. 

f) Engellilere yönelik hizmetlerin sunumunda aile bütünlüðünün korunmasý esastýr. 

g) Engeli olan çocuklara yönelik hizmetlerde çocuðun üstün yararýnýn gözetilmesi esastýr.

h) Engeli olan kadýn ve kýz çocuklarýnýn çok yönlü ayrýmcýlýða maruz kalmalarý önlenerek hak
ve özgürlüklerden yararlanmalarýnýn saðlanmasý esastýr. 

i) Engellilere yönelik politika oluþturma, karar alma ve hizmet sunumu süreçlerinde engellilerin,
ailelerinin ve engellileri temsil eden sivil toplum kuruluþlarýnýn katýlýmýnýn saðlanmasý esastýr.

j) Engellilere yönelik mevzuat düzenlemelerinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnýn görüþü
alýnýr.”

MADDE 65- 5378 sayýlý Kanuna 4 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aþaðýdaki 4/A
maddesi eklenmiþtir. 

“Ayrýmcýlýk

MADDE 4/A- Doðrudan ve dolaylý ayrýmcýlýk dâhil olmak üzere engelliliðe dayalý her türlü
ayrýmcýlýk yasaktýr. 

Eþitliði saðlamak ve ayrýmcýlýðý ortadan kaldýrmak üzere engellilere yönelik makul düzenlemelerin
yapýlmasý için gerekli tedbirler alýnýr. 

Engellilerin hak ve özgürlüklerden tam ve eþit olarak yararlanmasýný saðlamaya yönelik alýnacak
özel tedbirler ayrýmcýlýk olarak deðerlendirilemez.”

MADDE 66- 5378 sayýlý Kanuna 4/A maddesinden sonra gelmek üzere aþaðýdaki 4/B maddesi
eklenmiþtir. 

“Topluma dâhil olma

MADDE 4/B- Engellilerin toplumdan tecrit edilmeleri ve ayrý tutulmalarý önlenir. 

Engellilerin diðer bireylerle eþit koþullarda baðýmsýz olarak toplum içinde yaþamalarý esas olup,
özel bir yaþama düzenine zorlanamazlar.

Engellilerin topluma dâhil olmalarý ve toplum içinde yaþamalarý amacýyla bireysel destek hizmetleri
de dâhil olmak üzere ihtiyaç duyduklarý toplum temelli destek hizmetlerine eriþimleri saðlanýr.”

MADDE 67- 5378 sayýlý Kanunun Ýkinci Bölümünün baþlýðý “Engellilik Durumu, Destek ve
Bakým, Habilitasyon ve Rehabilitasyon, Ýstihdam, Eðitim ve Öðretim, Eriþilebilirlik” þeklinde ve
5 inci maddesi baþlýðý ile birlikte aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.
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“Engellilik durumu

MADDE 5- Bireyin engelliliðini ve engellilikten kaynaklanan özel ihtiyaçlarýný belirleyen
derecelendirmeler, sýnýflandýrmalar ve tanýlamalarda uluslararasý temel yöntemler esas alýnýr. Engellilik
durumunun tespit ve uygulama esaslarý, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý ve Millî Eðitim
Bakanlýðýnýn görüþleri alýnarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý, Maliye Bakanlýðý ve Saðlýk
Bakanlýðýnca müþtereken çýkarýlan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 68- 5378 sayýlý Kanunun 6 ncý maddesi baþlýðý ile birlikte aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir. 

“Destek ve bakým

MADDE 6- Engellilerin öncelikle bulunduklarý ortamda baðýmsýz yaþayabilmeleri için
durumlarýna uygun olarak gerekli psikososyal destek ve bakým hizmetleri sunulur. Destek ve bakým
hizmetlerinin sunumunda kiþinin biyolojik, fiziksel, psikolojik, sosyal, kültürel ve manevi ihtiyaçlarý
ailesi de gözetilerek dikkate alýnýr. Destek ve bakým hizmetlerinin standardizasyonu, geliþtirilmesi ve
yaygýnlaþtýrýlmasý için gerekli olan çalýþmalar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnca yürütülür.”

MADDE 69- 5378 sayýlý Kanunun 7 nci maddesi baþlýðý ile birlikte aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.

“Eriþilebilirlik

MADDE 7- Yapýlý çevrede engellilerin eriþebilirliðinin saðlanmasý için planlama, tasarým, inþaat,
imalat, ruhsatlandýrma ve denetleme süreçlerinde eriþilebilirlik standartlarýna uygunluk saðlanýr.

Özel ve kamu toplu taþýma sistemleri ile sürücü koltuðu hariç dokuz veya daha fazla koltuðu
bulunan özel ve kamu toplu taþýma araçlarýnýn engellilerin eriþebilirliðine uygun olmasý zorunludur.

Bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletiþim teknolojisinin engelliler için eriþilebilir olmasý saðlanýr.”

MADDE 70- 5378 sayýlý Kanunun 10 uncu maddesi baþlýðý ile birlikte aþaðýdaki þekilde
deðiþtirilmiþtir.

“Habilitasyon ve rehabilitasyon 

MADDE 10- Toplumsal hayata katýlým ve eþitlik temelinde engellilere habilitasyon ve rehabilitasyon
hizmetleri verilir. Habilitasyon ve rehabilitasyon kararýnýn alýnmasý, plânlanmasý, yürütülmesi ve
sonlandýrýlmasý dâhil her aþamasýnda engelli ve ailesinin aktif ve etkin katýlýmý saðlanýr.

Habilitasyon ve rehabilitasyon hizmetlerinin mümkün olan en erken evrede baþlamasý ve engellinin
yerleþim yerine en yakýn yerde verilmesi esastýr.

Habilitasyon ve rehabilitasyon hizmetlerinde ihtiyaç duyulan personelin yetiþtirilmesine yönelik
eðitim programlarý geliþtirilir. Habilitasyon ve rehabilitasyonda kullanýlan yardýmcý araç gereçlere,
destek teknolojilerine ve bunlara iliþkin bilgiye eriþebilirliðin saðlanmasý için gerekli tedbirler alýnýr.”

MADDE 71- 5378 sayýlý Kanunun 13 üncü maddesi baþlýðý ile birlikte aþaðýdaki þekilde
deðiþtirilmiþtir.

“Mesleki habilitasyon ve rehabilitasyon 

MADDE 13- Engellilerin meslek seçebilmesi ve bu alanda eðitim alabilmesi için gerekli tedbirler
alýnýr.

Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýnca yapýlan iþ ve meslek analizleri doðrultusunda engelliler
için Millî Eðitim Bakanlýðý ve Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýnca mesleki habilitasyon,
rehabilitasyon ve eðitim programlarý geliþtirilir. 
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Engellilerin mesleki habilitasyon ve rehabilitasyon hizmetleri, kamu kurum ve kuruluþlarý ile
belediyeler ve diðer gerçek veya tüzel kiþiler tarafýndan da gerçekleþtirilebilir.

Bu maddeye iliþkin usul ve esaslar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý, Millî Eðitim Bakanlýðý
ve Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýnca müþtereken çýkarýlan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 72- 5378 sayýlý Kanunun 14 üncü maddesi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.
“MADDE 14- Engellilerin iþ gücü piyasasý ve çalýþma ortamýnda sürdürülebilir istihdamý için

kendi iþini kurmaya rehberlik ve mesleki danýþmanlýk hizmetlerinin geliþtirilmesi de dâhil olmak
üzere gerekli tedbirler alýnýr. 

Ýþe baþvuru, alým, önerilen çalýþma süreleri ve þartlarý ile istihdamýn sürekliliði, kariyer geliþimi,
saðlýklý ve güvenli çalýþma koþullarý dâhil olmak üzere istihdama iliþkin hiçbir hususta engelliliðe
dayalý ayrýmcý uygulamalarda bulunulamaz.

Çalýþan engellilerin aleyhinde sonuç doðuracak þekilde, engelinden dolayý diðer kiþilerden farklý
muamelede bulunulamaz.

Çalýþan veya iþ baþvurusunda bulunan engellilerin karþýlaþabileceði engel ve güçlükleri ortadan
kaldýrmaya yönelik istihdam süreçlerindeki önlemlerin alýnmasý ve engellilerin çalýþtýðý iþ yerlerinde
makul düzenlemelerin, bu konuda görev, yetki ve sorumluluðu bulunan kurum ve kuruluþlar ile
iþverenler tarafýndan yapýlmasý zorunludur.

Engellilik durumlarý sebebiyle iþ gücü piyasasýna kazandýrýlmalarý güç olan engellilerin istihdam
edildiði korumalý iþyerlerinin statüsü ve bu iþ yerleriyle ilgili usul ve esaslar Çalýþma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlýðý, Maliye Bakanlýðý ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnca müþtereken
çýkarýlan yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 73- 5378 sayýlý Kanunun 15 inci maddesi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.
“MADDE 15- Hiçbir gerekçeyle engellilerin eðitim almasý engellenemez. Engelliler özel

durumlarý ve farklýlýklarý dikkate alýnarak, yaþadýklarý çevrede bütünleþtirilmiþ ortamlarda, eþitlik
temelinde, hayat boyu eðitim imkânýndan ayrýmcýlýk yapýlmaksýzýn yararlandýrýlýr.

Genel eðitim sistemi içinde engellilerin her seviyede eðitim almasýný saðlayacak bütünleþtirici
planlamalara yer verilir.

Örgün eðitim programlarýna farklý nedenlerle geç baþlamýþ engellilerin bu eðitime dâhil edilmesi
için gerekli tedbirler alýnýr.

Üniversite öðrencilerinden engelli olanlarýn öðrenime etkin katýlýmlarýný saðlamak amacýyla
Yükseköðretim Kurulu koordinasyonunda, yükseköðretim kurumlarý bünyesinde, engellilere uygun
araç-gereç ve ders materyallerinin, uygun eðitim, araþtýrma ve barýnma ortamlarýnýn temini ile eðitim
süreçlerinde yaþadýklarý sorunlarýn çözümü gibi konularda çalýþma yapmak üzere Engelliler Danýþma
ve Koordinasyon Merkezleri kurulur. 

Engelliler Danýþma ve Koordinasyon Merkezinin çalýþma usul ve esaslarý Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlýðý, Millî Eðitim Bakanlýðý ve Yükseköðretim Kurulunca müþtereken çýkarýlan
yönetmelikle belirlenir. 

Ýþitme engellilerin eðitim ve iletiþimlerinin saðlanmasý amacýyla Türk iþaret dili sistemi
oluþturulur. Bu sistemin oluþturulmasýna, geliþtirilmesine ve uygulanmasýna yönelik çalýþmalarýn
esas ve usulleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnýn koordinatörlüðünde, Millî Eðitim Bakanlýðý
ve Türk Dil Kurumu Baþkanlýðýnca müþtereken çýkarýlan yönetmelikle belirlenir.
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Engellilerin, her türlü eðitim, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere kabartma yazýlý,
sesli, elektronik kitap, alt yazýlý, iþaret dili tercümeli ve sesli betimlemeli film ve benzeri materyal
temin edilmesine iliþkin gerekli iþlemler Millî Eðitim Bakanlýðý ile Kültür ve Turizm Bakanlýðýnca
yürütülür.”

MADDE 74- 5378 sayýlý Kanunun 16 ncý maddesi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.
“MADDE 16- Bireylerin eðitsel deðerlendirme, tanýlama ve yönlendirilmesi ile ilgili iþ ve

iþlemler rehberlik ve araþtýrma merkezi bünyesinde oluþturulan Özel Eðitim Deðerlendirme Kurulu
tarafýndan yapýlýr. Bu sürecin her aþamasýnda aile bilgilendirilerek görüþü alýnýr ve sürece katýlýmý
saðlanýr. Eðitsel deðerlendirme ve tanýlama sonucunda özel eðitime ihtiyacý olduðu belirlenen bireyler
için özel eðitim deðerlendirme kurulunca rapor hazýrlanýr ve eðitim planý geliþtirilir. Bu planlama
her yýl revize edilir.

Özel Eðitim Deðerlendirme Kurulu, özel eðitime ihtiyacý olan bireyleri ilgi, istek, geliþim
özellikleri, akademik disiplin alanlarýndaki yeterlilikleri ile eðitim ihtiyaçlarý doðrultusunda örgün ve
yaygýn eðitim kurumlarýna yönlendirir.

Kurulun teþkili ile çalýþma usul ve esaslarý Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ile Millî Eðitim
Bakanlýðýnca müþtereken çýkarýlan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 75- 5378 sayýlý Kanunun geçici 3 üncü maddesinin birinci fýkrasýnda yer alan
“denetimlerinde olan” ibaresinden sonra gelmek üzere “sürücü koltuðu hariç dokuz veya daha fazla
koltuðu bulunan araçlarla saðlanan” ibaresi, “sekiz yýl içinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “, sürücü
koltuðu hariç dokuz ilâ on altý oturma yeri olan toplu taþýma araçlarý, yolcu gemileri ile özel ve kamu
þehirlerarasý toplu taþýma araçlarý ile turizm taþýmacýlýðý yapýlan araçlar 7/7/2018 tarihine kadar” ibaresi
eklenmiþ, ikinci fýkrasýnda yer alan “maddenin birinci fýkrasýnda” ibaresi, “maddede” þeklinde
deðiþtirilmiþ, “standartlarýnýn” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve yükümlülüklerinin” ibaresi, “Aile
ve Sosyal Politikalar,” ibaresinden sonra ve dördüncü fýkrasýnda yer alan “uygulanmasýna iliþkin usul
ve esaslar;” ibaresinden sonra gelmek üzere “Bilim, Sanayi ve Teknoloji,” ibaresi, birinci fýkradan
sonra gelmek üzere aþaðýdaki fýkralar eklenmiþ ve diðer fýkralar teselsül ettirilmiþtir.

“7/7/2018 tarihine kadar, karayolu ile turizm taþýmacýlýðý yapan veya þehirlerarasý toplu taþýma
hizmeti veren gerçek ve tüzel kiþiler, engelli bireyin eriþilebilir toplu taþýma hizmeti saðlanmasýna
iliþkin talebini azami yetmiþ iki saat içinde karþýlamakla yükümlüdür.

7/7/2018 tarihine kadar, servis taþýmacýlýðý yapan gerçek ve tüzel kiþiler, engelli personel veya
öðrenciye talep hâlinde eriþilebilir taþýma hizmetini saðlamakla yükümlüdür.

Bu fýkranýn yürürlüðe girdiði tarihi takip eden altý aylýk süreden sonra üretilen, sürücü koltuðu
hariç dokuz veya daha fazla oturma yeri olan araçlardan eriþilebilir olmayanlara þehir içi ve
þehirlerarasý yolcu taþýma hizmeti için yetki belgesi, izin veya ruhsat verilmez.”

MADDE 76- 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayýlý Sivil Havacýlýk Genel Müdürlüðü Teþkilat ve
Görevleri Hakkýnda Kanunun 8/A maddesinin birinci fýkrasýna (n) bendinden sonra gelmek üzere
aþaðýdaki bent eklenmiþ ve mevcut (o) bendi (p) bendi olarak teselsül ettirilmiþtir.

“o) Satýn alma veya kiralama yoluyla ithal edilen veya Türkiye’de imal edilen hava araçlarýnýn,
uçuþa elveriþlilik durumu tespit edilinceye kadar ticari amaçla uçmamak kaydýyla geçici olarak tescil
ve terkin edilebilmelerine iliþkin iþlemlerini yapmak.”

MADDE 77- 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayýlý Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 12 nci
maddesinin ikinci fýkrasýndaki “8” ibaresi “11” olarak deðiþtirilmiþtir.
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MADDE 78- 5502 sayýlý Kanunun 20 nci maddesinin ikinci fýkrasýndaki “5” ibaresi “6” olarak
deðiþtirilmiþtir.

MADDE 79- 5502 sayýlý Kanunun 29 uncu maddesinin ikinci fýkrasýna ‘Strateji Geliþtirme
Baþkaný,’ ibaresinden sonra gelmek üzere ‘Genel Müdür Yardýmcýsý,” ibaresi eklenmiþtir.

MADDE 80- 5502 sayýlý Kanunun 30 uncu maddesine aþaðýdaki fýkra eklenmiþtir.
“Baþkanlýk merkez teþkilatýnda genel müdür yardýmcýsý, daire baþkaný veya taþra teþkilatýnda il

müdürü kadrolarýnda toplam en az üç yýl görev yapmýþ olanlar, atama tarihi itibarýyla fiilen bu
kadrolardan birinde bulunmak þartýyla Sosyal Güvenlik Uzmaný kadrosuna atanabilir.”

MADDE 81- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayýlý Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý
Kanununun 63 üncü maddesinin ikinci ve dördüncü fýkralarý aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.

“Kurum, finansmaný saðlanacak saðlýk hizmetlerinin teþhis ve tedavi yöntemleri ile (f) bendinde
belirtilen saðlýk hizmetlerinin türlerini, miktarlarýný ve kullaným sürelerini, ödeme usul ve esaslarýný
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ile Saðlýk Bakanlýðýnýn görüþünü alarak belirlemeye yetkilidir.
Ancak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnýn görüþünün alýnmasý (f) bendinde belirtilen ortez, protez
ve diðer iyileþtirici nitelikteki araç ve gereçlerin miktarýný, standartlarýný, saðlanmasýný, uygulanmasýný,
kullanma sürelerini ve garanti süresi sonrasý bakým, onarým ve yenilenmesi hususlarýný kapsar. Kurum,
bu amaçla komisyonlar kurabilir, ulusal ve uluslararasý tüzel kiþilerle iþbirliði yapabilir. Komisyonlarýn
çalýþma usul ve esaslarý Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý, Maliye Bakanlýðý ile Saðlýk Bakanlýðýnýn
görüþü alýnarak Kurumca belirlenir.”

“Bu maddenin uygulanmasýna iliþkin usul ve esaslar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ve
Saðlýk Bakanlýðýnýn görüþü üzerine Kurum tarafýndan çýkarýlacak yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 82- 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayýlý Kurumlar Vergisi Kanununun 5/A maddesinden
sonra gelmek üzere aþaðýdaki madde eklenmiþtir. 

“Sýnai mülkiyet haklarýnda istisna
MADDE 5/B
(1) Türkiye’de gerçekleþtirilen araþtýrma, geliþtirme ve yenilik faaliyetleri ile yazýlým faaliyetleri

neticesinde ortaya çýkan buluþlarýn;
a) Kiralanmasý neticesinde elde edilen kazanç ve iratlarýn,
b) Devri veya satýþý neticesinde elde edilen kazançlarýn, 
c) Türkiye’de seri üretime tabi tutularak pazarlanmalarý halinde elde edilen kazançlarýn, 
ç) Türkiye’de gerçekleþtirilen üretim sürecinde kullanýlmasý sonucu üretilen ürünlerin satýþýndan

elde edilen kazançlarýn patentli veya faydalý model belgeli buluþa atfedilen kýsmýnýn,
% 50’si kurumlar vergisinden müstesnadýr. Bu istisna, buluþa yönelik haklarýn ihlâl edilmesi

neticesinde elde edilen gelirler ile buluþ nedeniyle alýnan sigorta veya diðer tazminatlar için de
uygulanýr.

(2) Ýstisnanýn uygulanabilmesi için; 
a) Ýstisna uygulamasýna konu buluþun, 24/6/1995 tarihli ve 551 sayýlý Patent Haklarýnýn

Korunmasý Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname kapsamýnda patent veya faydalý model belgesi
verilerek koruma altýna alýnan buluþlar arasýnda yer almasý ve buluþa iliþkin incelemeli sistem ile
patent veya araþtýrma raporu sonucunda faydalý model belgesi alýnmasý, 

– 283 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 524)

Nuri 524



b) Ýstisna uygulamasýndan yararlanabilecek kiþilerin, 551 sayýlý Kanun Hükmünde Kararnamenin
2 nci maddesinde belirtilen nitelikleri taþýmasý ve bu kiþilerin patentli veya faydalý model belgeli
buluþu geliþtirme yetkisini haiz bulunmasý þartýyla, patent veya faydalý model belgesinin sahibi ya da
patent veya faydalý model belgesi üzerinde tekel niteliðinde özel bir ruhsata sahip olmasý,

c) Ýstisnadan yararlanýlacak ilk yýl, buluþun oluþturacaðý katma deðer dikkate alýnarak devir veya
satýþ halindeki deðerinin tespitine yönelik Maliye Bakanlýðý tarafýndan deðerleme raporu düzenlenmesi,

gerekmektedir.
(3) Ýstisna uygulamasýna patent veya faydalý model belgesinin verildiði tarihten itibaren baþlanýr

ve ilgili patent veya faydalý model belgesi için saðlanan koruma süresi aþýlmamak kaydýyla bu
istisnadan yararlanýlabilir. Her bir mükellef tarafýndan yararlanýlabilecek istisna tutarý; deðerleme
raporunda belirtilen bedelin % 50’sini, bu madde kapsamýnda yararlanýlabilecek toplam istisna tutarý
ise deðerleme raporunda belirtilen bedelin % 100’ünü aþamaz. Buluþun üretim sürecinde kullanýlmasý
sonucu üretilen ürünlerin satýþýndan elde edilen kazançlarýn, patentli veya faydalý model belgeli buluþa
atfedilen kýsmý, ayrýþtýrýlmak suretiyle transfer fiyatlandýrmasý esaslarýna göre tespit edilir. 

(4) Bu madde gelir vergisi mükellefleri hakkýnda da uygulanýr.
(5) Ýstisna uygulamasýnýn kesinti suretiyle alýnan vergilere þümulü yoktur. Ancak, bu madde

kapsamýnda istisnadan yararlanýlan serbest meslek kazançlarý ile gayrimenkul sermaye iratlarý
üzerinden yapýlacak vergi kesintisi % 50 oranýnda indirimli uygulanýr. Kazanç ve iradý kesinti yoluyla
vergilenen ve beyanname vermesi gerekmeyen mükellefler için indirimli vergi kesintisi en fazla 5 yýl
süre ile uygulanýr.

(6) Bu madde kapsamýnda istisna uygulamasýndan yararlanan mükellefler, 26/6/2001 tarihli ve
4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda yer alan istisna uygulamasýndan
ayrýca yararlanamaz.

(7) Birinci, üçüncü ve beþinci fýkralarda yer alan % 50 oranýný ayrý ayrý ya da birlikte sýfýra kadar
indirmeye, % 100’e kadar artýrmaya, bu oranlarý sektörler ile birinci fýkrada yer alan gelir, kazanç ve
iratlar itibarýyla ya da patent veya faydalý model belgesine göre farklýlaþtýrmaya, üçüncü fýkrada yer
alan % 100 oranýný % 200’e kadar artýrmaya, tekrar kanuni seviyesine indirmeye, beþinci fýkrada yer
alan süreyi 1 yýla kadar indirmeye, tekrar kanuni seviyesine kadar çýkarmaya Bakanlar Kurulu; ikinci
fýkranýn (c) bendinde yer alan deðerleme raporunun þekil, içerik, hazýrlanmasý ile üçüncü fýkrada yer
alan transfer fiyatlandýrmasý suretiyle ayrýþtýrma yöntemi yerine satýþ, hasýlat, gider, harcama veya
benzeri unsurlarý dikkate alarak kazancýn ayrýþtýrýlmasýnda basitleþtirilmiþ yöntemler tespit etmeye
ve bu maddenin uygulamasýna iliþkin usul ve esaslarý belirlemeye Maliye Bakanlýðý yetkilidir.”

MADDE 83- 5520 sayýlý Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fýkrasýna aþaðýdaki bent eklenmiþtir.
“h) 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayýlý Engelliler Hakkýnda Kanuna göre kurulan korumalý iþyerlerinde

istihdam edilen ve iþ gücü piyasasýna kazandýrýlmalarý güç olan zihinsel veya ruhsal engelli çalýþanlar
için diðer kiþi ve kurumlarca karþýlanan tutar dâhil yapýlan ücret ödemelerinin yýllýk brüt tutarýnýn
yüzde 100’ü oranýnda korumalý iþ yeri indirimi (Ýndirim, her bir engelli çalýþan için azami beþ yýl süre
ile uygulanýr ve yýllýk olarak indirilecek tutar, her bir engelli çalýþan için asgari ücretin yýllýk brüt
tutarýnýn yüzde 150’sini aþamaz.). Bu bentte yer alan oraný, engellilik derecelerine göre yüzde 150’ye
kadar artýrmaya veya tekrar kanuni oranýna indirmeye Bakanlar Kurulu; bendin uygulamasýna iliþkin
usul ve esaslarý belirlemeye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ile Çalýþma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlýðýnýn görüþünü alarak Maliye Bakanlýðý yetkilidir.”
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MADDE 84- 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayýlý Özel Öðretim Kurumlarý Kanununun 13 üncü
maddesinin üçüncü fýkrasýna aþaðýdaki cümle eklenmiþtir.
“Ücretsiz okutmada; 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayýlý Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve
2330 sayýlý Nakdi Tazminat ve Aylýk Baðlanmasý Hakkýnda Kanun veya 2330 sayýlý Kanun hükümleri
uygulanarak aylýk baðlanmasýný gerektiren kanunlar, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayýlý Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandýðý Kanununun 56 ncý, mülga 45 inci ve 64 üncü maddeleri ile 31/5/2006 tarihli ve 5510
sayýlý Kanunun 47 nci maddesi kapsamýnda harp veya vazife malulü sayýlanlarýn ilk ve orta öðretim
çaðýndaki çocuklarý ile haklarýnda korunma, bakým veya barýnma kararý verilen çocuklara öncelik verilir.” 

MADDE 85- 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayýlý Ýnternet Ortamýnda Yapýlan Yayýnlarýn Düzenlenmesi
ve Bu Yayýnlar Yoluyla Ýþlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkýnda Kanunun 2 nci maddesinin
birinci fýkrasýna aþaðýdaki bentler eklenmiþtir.

“n) Birlik: Eriþim Saðlayýcýlarý Birliðini,
o) Eriþimin engellenmesi: Alan adýndan eriþimin engellenmesi, IP adresinden eriþimin engellenmesi,

içeriðe (URL) eriþimin engellenmesi ve benzeri yöntemler kullanýlarak eriþimin engellenmesini,
ö) Ýçeriðin yayýndan çýkarýlmasý: Ýçerik veya yer saðlayýcýlar tarafýndan içeriðin sunuculardan

veya barýndýrýlan içerikten çýkarýlmasýný, 
p) URL adresi: Ýlgili içeriðin internette bulunduðu tam internet adresini,
r) Uyarý Yöntemi: Ýnternet ortamýnda yapýlan yayýn içeriði nedeniyle haklarýnýn ihlâl edildiðini

iddia eden kiþiler tarafýndan içeriðin yayýndan çýkarýlmasý amacýyla öncelikle içerik saðlayýcýsýna, makul
sürede sonuç alýnamamasý halinde yer saðlayýcýsýna iletiþim adresleri üzerinden gerçekleþtirilecek
bildirim yöntemini,”

MADDE 86- 5651 sayýlý Kanunun 3 üncü maddesine aþaðýdaki fýkra eklenmiþtir.
“(3) Bu Kanun kapsamýndaki faaliyetleri yurt içinden ya da yurt dýþýndan yürütenlere, internet

sayfalarýndaki iletiþim araçlarý, alan adý, IP adresi ve benzeri kaynaklarla elde edilen bilgiler üzerinden
elektronik posta veya diðer iletiþim araçlarý ile bildirim yapýlabilir.”

MADDE 87- 5651 sayýlý Kanunun 4 üncü maddesine aþaðýdaki fýkra eklenmiþtir.
“(3) Ýçerik saðlayýcý, Baþkanlýðýn bu Kanun ve diðer kanunlarla verilen görevlerinin ifasý

kapsamýnda; talep ettiði bilgileri talep edilen þekilde Baþkanlýða teslim eder ve Baþkanlýkça bildirilen
tedbirleri alýr.”

MADDE 88- 5651 sayýlý Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fýkrasý aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþ
ve ayný maddeye aþaðýdaki fýkralar eklenmiþtir. 

“(2) Yer saðlayýcý, yer saðladýðý hukuka aykýrý içeriði bu Kanunun 8 inci ve 9 uncu maddelerine
göre haberdar edilmesi halinde yayýndan çýkarmakla yükümlüdür.”

“(3) Yer saðlayýcý, yer saðladýðý hizmetlere iliþkin trafik bilgilerini bir yýldan az ve iki yýldan fazla
olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar saklamakla ve bu bilgilerin doðruluðunu,
bütünlüðünü ve gizliliðini saðlamakla yükümlüdür. 

(4) Yer saðlayýcýlar, yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yaptýklarý iþin
niteliðine göre sýnýflandýrýlabilir ve hak ve yükümlülükleri itibarýyla farklýlaþtýrýlabilirler.

(5) Yer saðlayýcý, Baþkanlýðýn talep ettiði bilgileri talep edilen þekilde Baþkanlýða teslim etmekle
ve Baþkanlýkça bildirilen tedbirleri almakla yükümlüdür.

(6) Yer saðlayýcýlýk bildiriminde bulunmayan veya bu Kanundaki yükümlülüklerini yerine
getirmeyen yer saðlayýcý hakkýnda Baþkanlýk tarafýndan on bin Türk Lirasýndan yüz bin Türk Lirasýna
kadar idari para cezasý verilir.”
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MADDE 89- 5651 sayýlý Kanunun 6 ncý maddesinin birinci fýkrasýnýn (a) bendindeki “ve teknik
olarak engelleme imkâný bulunduðu ölçüde” ibaresi çýkartýlmýþ, ayný fýkraya aþaðýdaki (ç) ve (d) bentleri
eklenmiþ, üçüncü fýkrasýnda geçen “(b) ve (c)” ibaresi “(b), (c), (ç) ve (d)” þeklinde deðiþtirilmiþtir.

“ç) Eriþimi engelleme kararý verilen yayýnlarla ilgili olarak alternatif eriþim yollarýný engelleyici
tedbirleri almakla,

d) Baþkanlýðýn talep ettiði bilgileri talep edilen þekilde Baþkanlýða teslim etmekle ve Baþkanlýkça
bildirilen tedbirleri almakla,”

MADDE 90- 5651 sayýlý Kanunun 6 ncý maddesinden sonra gelmek üzere aþaðýdaki 6/A maddesi
eklenmiþtir.

“Eriþim Saðlayýcýlarý Birliði
MADDE 6/A- (1) Bu Kanunun 8 inci maddesi kapsamý dýþýndaki eriþimin engellenmesi

kararlarýnýn uygulanmasýný saðlamak üzere Eriþim Saðlayýcýlarý Birliði kurulmuþtur.
(2) Birlik özel hukuk tüzel kiþiliðine haizdir. Birliðin merkezi Ankara’dýr.
(3) Birliðin çalýþma usul ve esaslarý Kurum tarafýndan onaylanacak Tüzükle belirlenir. Tüzük

deðiþiklikleri de Kurumun onayýna tabidir.
(4) Birlik, Tüzüðünün Kurum tarafýndan incelenerek uygun bulunmasýný müteakip faaliyete baþlar.
(5) Birlik, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayýlý Elektronik Haberleþme Kanunu kapsamýnda

yetkilendirilen tüm internet servis saðlayýcýlarý ile internet eriþim hizmeti veren diðer iþletmecilerin
katýlmasýyla oluþan ve koordinasyonu saðlayan bir kuruluþtur.

(6) Bu Kanunun 8 inci maddesi kapsamý dýþýndaki eriþimin engellenmesi kararlarý eriþim
saðlayýcýlar tarafýndan yerine getirilir. Kararlarýn uygulanmasý amacýyla gerekli her türlü donaným ve
yazýlým eriþim saðlayýcýlarýn kendileri tarafýndan saðlanýr.

(7) Bu Kanunun 8 inci maddesi kapsamý dýþýndaki eriþimin engellenmesi kararlarý gereði için
Birliðe gönderilir. Bu kapsamda Birliðe yapýlan tebligat eriþim saðlayýcýlara yapýlmýþ sayýlýr.

(8) Birlik, kendisine gönderilen mevzuata uygun olmadýðýný düþündüðü kararlara itiraz edebilir.
(9) Birliðin gelirleri, üyeleri tarafýndan ödenecek ücretlerden oluþur. Alýnacak ücretler, Birliðin

giderlerini karþýlayacak miktarda belirlenir. Bir üyenin ödeyeceði ücret, üyelerin tamamýnýn net satýþ
tutarý toplamý içindeki o üyenin net satýþý oranýnda belirlenir. Üyelerin ödeme dönemleri, yeni katýlan
üyelerin ne zamandan itibaren ödemeye baþlayacaðý ve ödemelere iliþkin diðer hususlar birlik
tüzüðünde belirlenir. Süresinde ödenmeyen ücretler Birlikçe kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir.

(10) Birliðe üye olmayan internet servis saðlayýcýlarý faaliyette bulunamaz.”
MADDE 91- 5651 sayýlý Kanunun 7 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fýkralarý aþaðýdaki þekilde

deðiþtirilmiþ ve maddeye aþaðýdaki fýkra eklenmiþtir.
“(2) Ticari amaçla olup olmadýðýna bakýlmaksýzýn bütün internet toplu kullaným saðlayýcýlar,

konusu suç oluþturan içeriklere eriþimin engellenmesi ve kullanýma iliþkin eriþim kayýtlarýnýn
tutulmasý hususlarýnda yönetmelikle belirlenen tedbirleri almakla yükümlüdür.

(3) Ticari amaçla toplu kullaným saðlayýcýlar, ailenin ve çocuklarýn korunmasý, suçun önlenmesi
ve suçlularýn tespiti kapsamýnda usul ve esaslarý yönetmelikte belirlenen tedbirleri almakla yükümlüdür.”

“(4) Bu maddede belirtilen yükümlülükleri ihlal eden ticari amaçla toplu kullaným saðlayýcýlarýna,
ihlalin aðýrlýðýna göre yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde uyarma, bin Türk Lirasýndan
on beþ bin Türk Lirasýna kadar idari para cezasý verme veya üç güne kadar ticari faaliyetlerini durdurma
müeyyidelerinden birine karar vermeye mahalli mülki amir yetkilidir.”
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MADDE 92- 5651 sayýlý Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fýkrasýnýn dördüncü cümlesinden
sonra gelmek üzere “Eriþimin engellenmesi kararý, amacý gerçekleþtirecek nitelikte görülürse belirli
bir süreyle sýnýrlý olarak da verilebilir.” cümlesi eklenmiþ, dördüncü fýkrasýnda yer alan “(2) ve (5)”
ibaresi “(2), (5) ve (6)” þeklinde deðiþtirilmiþ, onuncu fýkrasýndaki “altý aydan iki yýla kadar hapis
cezasý” ibaresi “beþ yüz günden üç bin güne kadar adli para cezasý” þeklinde deðiþtirilmiþtir.

MADDE 93- 5651 sayýlý Kanunun 9 uncu maddesi baþlýðýyla birlikte aþaðýdaki þekilde
deðiþtirilmiþtir.

“Ýçeriðin yayýndan çýkarýlmasý ve eriþimin engellenmesi 

MADDE 9- (1) Ýnternet ortamýnda yapýlan yayýn içeriði nedeniyle kiþilik haklarýnýn ihlâl
edildiðini iddia eden gerçek ve tüzel kiþiler ile kurum ve kuruluþlar, içerik saðlayýcýsýna, buna
ulaþamamasý hâlinde yer saðlayýcýsýna baþvurarak uyarý yöntemi ile içeriðin yayýndan çýkarýlmasýný
isteyebileceði gibi doðrudan sulh ceza hâkimine baþvurarak içeriðe eriþimin engellenmesini de
isteyebilir.

(2) Ýnternet ortamýnda yapýlan yayýn içeriði nedeniyle kiþilik haklarýnýn ihlâl edildiðini iddia
eden kiþilerin talepleri, içerik ve/veya yer saðlayýcýsý tarafýndan en geç yirmi dört saat içerisinde
cevaplandýrýlýr.

(3) Ýnternet ortamýnda yapýlan yayýn içeriði nedeniyle kiþilik haklarý ihlal edilenlerin talepleri
doðrultusunda hâkim bu maddede belirtilen kapsamda; eriþimin engellenmesine karar verebilir.

(4) Hâkim, bu madde kapsamýnda vereceði eriþimin engellenmesi kararlarýný esas olarak, yalnýzca
kiþilik hakkýnýn ihlâlinin gerçekleþtiði yayýn, kýsým, bölüm ile ilgili olarak (URL, vb. þeklinde) içeriðe
eriþimin engellenmesi yöntemiyle verir. Zorunlu olmadýkça internet sitesinde yapýlan yayýnýn tümüne
yönelik eriþimin engellenmesine karar verilemez. Ancak, hâkim URL adresi belirtilerek içeriðe eriþimin
engellenmesi yöntemiyle ihlalin engellenemeyeceðine kanaat getirmesi halinde, gerekçesini de belirtmek
kaydýyla, internet sitesindeki tüm yayýna yönelik olarak eriþimin engellenmesine de karar verebilir.

(5) Hâkimin bu madde kapsamýnda verdiði eriþimin engellenmesi kararlarý doðrudan Birliðe
gönderilir.

(6) Hâkim bu madde kapsamýnda yapýlan baþvuruyu en geç yirmi dört saat içinde duruþma
yapmaksýzýn karara baðlar. Bu karara karþý 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayýlý Ceza Muhakemesi Kanunu
hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir.

(7) Eriþimin engellenmesine konu içeriðin yayýndan çýkarýlmýþ olmasý durumunda hâkim kararý
kendiliðinden hükümsüz kalýr.

(8) Birlik tarafýndan eriþim saðlayýcýya gönderilen içeriðe eriþimin engellenmesi kararýnýn gereði
derhal, en geç dört saat içerisinde eriþim saðlayýcý tarafýndan yerine getirilir.

(9) Bu madde kapsamýnda hâkimin verdiði eriþimin engellenmesi kararýna konu kiþilik hakkýnýn
ihlâline iliþkin yayýnýn veya ayný mahiyetteki yayýnlarýn baþka internet adreslerinde de yayýnlanmasý
durumunda ilgili kiþi tarafýndan Birliðe müracaat edilmesi hâlinde mevcut karar bu adresler için de
uygulanýr.

(10) Sulh ceza hâkiminin kararýný bu maddede belirtilen þartlara uygun olarak ve süresinde
yerine getirmeyen sorumlu kiþi, beþ yüz günden üç bin güne kadar adli para cezasý ile cezalandýrýlýr.”
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MADDE 94- 5651 sayýlý Kanunun 9 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aþaðýdaki 9/A
maddesi eklenmiþtir.

“Özel hayatýn gizliliði nedeniyle içeriðe eriþimin engellenmesi

MADDE 9/A (1) Ýnternet ortamýnda yapýlan yayýn içeriði nedeniyle özel hayatýnýn gizliliðinin
ihlal edildiðini iddia eden kiþiler, Baþkanlýða doðrudan baþvurarak içeriðe eriþimin engellenmesi
tedbirinin uygulanmasýný isteyebilir.

(2) Yapýlan bu istekte; hakkýn ihlâline neden olan yayýnýn tam adresi (URL), hangi açýlardan
hakkýn ihlâl edildiðine iliþkin açýklama ve kimlik bilgilerini ispatlayacak bilgilere yer verilir. Bu
bilgilerde eksiklik olmasý halinde talep iþleme konulmaz.

(3) Baþkanlýk, kendisine gelen bu talebi uygulanmak üzere derhal Birliðe bildirir, eriþim saðlayýcýlar
bu tedbir talebini derhal, en geç dört saat içinde yerine getirir.

(4) Eriþimin engellenmesi, özel hayatýn gizliliðinin ihlal eden yayýn, kýsým, bölüm, resim, video
ile ilgili olarak (URL þeklinde) içeriðe eriþimin engellenmesi yoluyla uygulanýr.

(5) Eriþimin engellenmesini talep eden kiþiler, internet ortamýnda yapýlan yayýn içeriði nedeniyle
özel hayatýn gizliliðinin ihlal edildiðinden bahisle eriþimin engellenmesi talebini talepte bulunduðu
saatten itibaren 24 saat içinde sulh ceza hâkiminin kararýna sunar. Hâkim, internet ortamýnda yapýlan
yayýn içeriði nedeniyle özel hayatýn gizliliðinin ihlal edilip edilmediðini deðerlendirerek vereceði
kararýný en geç kýrk sekiz saat içinde açýklar ve doðrudan Baþkanlýða gönderir; aksi halde, eriþimin
engellenmesi tedbiri kendiliðinden kalkar.

(6) Hâkim tarafýndan verilen bu karara karþý Baþkanlýk tarafýndan 5271 sayýlý Kanun
hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir. 

(7) Eriþimin engellenmesine konu içeriðin yayýndan çýkarýlmýþ olmasý durumunda hâkim kararý
kendiliðinden hükümsüz kalýr. 

(8) Özel hayatýn gizliliðinin ihlâline baðlý olarak gecikmesinde sakýnca bulunan hâllerde
doðrudan Baþkanýn emri üzerine eriþim engellenmesi Baþkanlýk tarafýndan yapýlýr. Bu karara karþý
sulh ceza mahkemesine itiraz edilebilir.”

MADDE 95- 5651 sayýlý Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fýkrasýnýn (a) bendinde yer
alan “yayýnlarý önlemeye” ibaresinden sonra “, internetin güvenli kullanýmýný saðlamaya, biliþim
þuurunu geliþtirmeye” ibaresi eklenmiþ, beþinci fýkrasý aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþ, maddeye
aþaðýdaki fýkralar eklenmiþtir.

“(5) Baþkanlýk; Bakanlýk bünyesinde 26/9/2011 tarihli ve 655 sayýlý Ulaþtýrma, Denizcilik ve
Haberleþme Bakanlýðýnýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname hükümleri
uyarýnca oluþturulan Ýnternet Geliþtirme Kurulunca internetin yaygýnlaþtýrýlmasý, geliþtirilmesi, yaygýn
ve güvenli kullanýlmasý gibi konularda yapýlacak öneriler ile ilgili gerekli her türlü tedbir veya
kararlarý alýr.” 

“(6) Baþkanlýk, ulusal siber güvenlik faaliyetleri kapsamýnda, siber saldýrýlarýn tespiti ve önlenmesi
konusunda, içerik, yer, eriþim saðlayýcýlar ve ilgili diðer kurum ve kuruluþlarla koordinasyon saðlar,
gerekli tedbirlerin aldýrýlmasý konusunda faaliyet yürütür ve ihtiyaç duyulan çalýþmalarý yapar.

(7) Baþkanlýk kanunlarla kendisine verilen görevlerin ifasý amacýyla araþtýrma ve geliþtirme
merkezleri kurabilir.”
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MADDE 96- 5651 sayýlý Kanunun 11 inci maddesinin ikinci fýkrasýnda yer alan “yer veya eriþim
saðlayýcý olarak faaliyet icra etmesi amacýyla yetkilendirme belgesi verilmesine” ibaresi “yer, eriþim
ve toplu kullaným saðlayýcýlarýn yükümlülüklerine” þeklinde deðiþtirilmiþtir.

MADDE 97- 5651 sayýlý Kanunun ek 1 inci maddesinin dördüncü fýkrasýndan sonra gelmek
üzere aþaðýdaki fýkralar eklenmiþ ve diðer fýkra buna göre teselsül ettirilmiþtir.

“(5) 8/6/1984 tarihli ve 217 sayýlý Devlet Personel Baþkanlýðý Kuruluþ ve Görevleri Hakkýnda
Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayýlan kamu kurum ve kuruluþlarýnda çalýþanlar
kurumlarýnýn, hakim ve savcýlar ise kendilerinin muvafakati ile aylýk, ödenek, her türlü zam ve
tazminatlar ile diðer mali ve sosyal hak ve yardýmlarý kurumlarýnca ödenmek kaydýyla geçici olarak
Telekomünikasyon Ýletiþim Baþkanlýðý emrinde görevlendirilebilir. Bu kapsamda görevlendirilen
personel sayýsý Kurumun kadro sayýsýnýn yüzde 20’sini geçemez. Bu personel kurumlarýndan izinli
sayýlýr. Ýzinli olduklarý sürece memuriyetleri ile ilgili özlük haklarý devam eder ve bu süreler terfi ve
emekliliklerinde hesaba katýlýr. Terfileri baþkaca bir iþleme gerek kalmaksýzýn süresinde yapýlýr.

(6) Baþkanlýk personelinin, kanunlar kapsamýndaki görevlerini yerine getirirken, görevin
niteliðinden doðan veya görevin ifasý sýrasýnda iþledikleri iddia olunan suçlardan dolayý haklarýnda
cezai soruþturma yapýlmasý, Telekomünikasyon Ýletiþim Baþkaný için iliþkili Bakanýn, diðer personel
için ise Kurum Baþkanýnýn iznine baðlýdýr.”

MADDE 98- Ekli (2) sayýlý listedeki kadrolar ihdas edilerek öncelikle Telekomünikasyon Ýletiþim
Baþkanlýðý hizmetlerinde kullanýlmak üzere 5651 sayýlý Kanuna ekli (I) sayýlý listeye eklenmiþtir. 

MADDE 99- 5651 sayýlý Kanuna aþaðýdaki ek madde eklenmiþtir.

“EK MADDE 2 – Baþkanlýða verilen görevlerin yürütülmesi için, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayýlý
Devlet Memurlarý Kanunu ile diðer kanunlarýn sözleþmeli personel çalýþtýrýlmasýna dair hükümlerine
baðlý kalýnmaksýzýn özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda Baþkanlýkta sözleþmeli personel
çalýþtýrýlabilir. Bu suretle çalýþtýrýlacaklarýn unvaný, sayýsý, süresi, ücretleri ve diðer hususlar Bakanlar
Kurulunca yürürlüðe konulacak hizmet sözleþmesi esaslarýna göre tespit edilir. Bunlara ödenecek
ücret, 657 sayýlý Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre çalýþtýrýlanlar için uygulanmakta olan
sözleþme ücreti tavanýnýn beþ katýný, çalýþtýrýlabilecek toplam sözleþmeli personel sayýsý ise 75’i
geçemez ve bu fýkrada belirtilen ücret dýþýnda herhangi bir ödeme yapýlamaz.”

MADDE 100- 5651 sayýlý Kanuna aþaðýdaki geçici madde eklenmiþtir.

“GEÇÝCÝ MADDE 3- (1) Birliðin kuruluþu bu Kanunun yayýmý tarihinden itibaren üç ay içerisinde
tamamlanýr.

(2) Birlik, mevcut internet servis saðlayýcýlarý ile eriþim hizmeti veren iþletmecilerin en az dörtte
birinin katýlýmýyla imzalanan Birlik tüzüðünün Kurum tarafýndan incelenerek uygun bulunmasýný
müteakip faaliyete baþlar. Birliðin kurulmasýný müteakip en geç bir ay içerisinde halen üye olmayan
internet servis saðlayýcýlarý ve eriþim hizmeti veren iþletmeciler üyeliklerini tamamlamak zorundadýr.

(3) Belirtilen sürede Birliðin kuruluþunu tamamlayamamasý hâlinde, Kurum tarafýndan internet
servis saðlayýcýlarýna ve internet eriþim hizmeti veren diðer iþletmecilere bir önceki takvim yýlýndaki
net satýþlarýnýn yüzde biri oranýnda idarî para cezasý uygulanýr.

(4) Birliðin kurulmasýný müteakip bir ay içerisinde üye olmayan internet servis saðlayýcýlarýna
veya internet eriþim hizmeti veren diðer iþletmecilere, Kurum tarafýndan bir önceki takvim yýlýndaki
net satýþlarýnýn yüzde biri oranýnda idari para cezasý uygulanýr.”
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MADDE 101- 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayýlý Araþtýrma ve Geliþtirme Faaliyetlerinin
Desteklenmesi Hakkýnda Kanunun 4 üncü maddesinin beþinci fýkrasýndan sonra gelmek üzere aþaðýdaki
fýkra eklenmiþ takip eden fýkra buna göre teselsül ettirilmiþtir.

“(6) Bu Kanunun 2 nci maddesinin birinci fýkrasýnýn (c) bendinde yer alan elli tam zaman eþ
deðer Ar-Ge personeli sayýsýný otuza kadar indirmeye, kanuni seviyesine kadar artýrmaya veya
sektörler itibarýyla belirlenen sýnýrlar dâhilinde farklýlaþtýrmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.”  

MADDE 102- (1) 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayýlý Elektronik Haberleþme Kanununun 5 inci
maddesinin birinci fýkrasýna aþaðýdaki bent eklenmiþtir.

“(h) Ulusal siber güvenliðin saðlanmasý amacýyla politika, strateji ve hedefleri belirlemek, kamu
kurum ve kuruluþlarý ile gerçek ve tüzel kiþilere yönelik siber güvenliðin saðlanmasýna iliþkin usul
ve esaslarý belirlemek, eylem planlarýný hazýrlamak, Siber Güvenlik Kurulunun sekretaryasýný
yapmak, ilgili faaliyetlerin koordinasyonunu saðlamak, kritik altyapýlar ile ait olduklarý kurumlarý ve
konumlarý belirlemek, gerekli müdahale merkezlerini kurmak, kurdurmak ve denetlemek, her türlü
siber müdahale aracýnýn ve milli çözümlerin üretilmesi ve geliþtirilmesi amacý ile çalýþmalar yapmak,
yaptýrmak ve bunlarý teþvik etmek ve siber güvenlik konusunda bilinçlendirme, eðitim ve farkýndalýðý
artýrma çalýþmalarý yürütmek, siber güvenlik alanýnda faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kiþilerin
uymasý gereken usul ve esaslarý hazýrlamak.”

MADDE 103- 5809 sayýlý Kanunun 6 ncý maddesinin birinci fýkrasýnýn (ü) bendinden sonra
gelmek üzere aþaðýdaki (v) bendi eklenmiþ ve diðer bent buna göre teselsül ettirilmiþtir. 

“v) Siber Güvenlik ve internet alan adlarý konularýnda Bakanlar Kurulu, Bakanlýk ve/veya Siber
Güvenlik Kurulu tarafýndan verilen görevleri Telekomünikasyon Ýletiþim Baþkanlýðý veya diðer
birimleri marifetiyle yerine getirmek.”

MADDE 104- 5809 sayýlý Kanunun 56 ncý maddesine üçüncü fýkrasýndan sonra gelmek üzere
aþaðýdaki fýkralar eklenmiþ ve mevcut dördüncü fýkrasý altýncý fýkra olarak teselsül ettirilmiþtir.

“(4) Kiþinin bilgisi ve rýzasý dýþýnda iþletmeci veya adýna iþ yapan temsilcisi tarafýndan abonelik
tesisi veya iþlemi veya elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlarýn kayýt iþlemi yapýlamaz ve yaptýrýlamaz,
bu amaçla gerçeðe aykýrý evrak düzenlenemez, evrakta deðiþiklik yapýlamaz ve bunlar kullanýlamaz.

(5) Gerçeðe aykýrý evrak düzenlemek veya deðiþtirmek suretiyle kiþinin bilgi ve rýzasý dýþýnda
tesis edilmiþ olan abonelikler kullanýlamaz.”

MADDE 105- 5809 sayýlý Kanunun 63 üncü maddesinin onuncu fýkrasýnda yer alan “ikinci fýkrasý
hükümlerine aykýrý hareket edenler yirmi günden yüz güne kadar; üçüncü fýkrasý hükümlerine aykýrý
hareket edenler yüz günden beþ yüz güne kadar” ibaresi “ikinci, üçüncü, dördüncü ve beþinci fýkralarýna
aykýrý hareket ederek bu iþi bizzat yapanlar elli günden yüz güne kadar” þeklinde deðiþtirilmiþtir.

MADDE 106- (1) 5809 sayýlý Kanuna aþaðýdaki ek madde eklenmiþtir.

“Siber Güvenlik Kurulu 

EK MADDE 1- (1) Siber güvenlikle ilgili olarak kamu kurum ve kuruluþlarý ile gerçek ve tüzel
kiþiler tarafýndan alýnacak önlemleri belirlemek, hazýrlanan plan, program, rapor, usul, esas ve
standartlarý onaylamak ve bunlarýn uygulanmasýný ve koordinasyonunu saðlamak amacýyla; Bakanýn
baþkanlýðýnda Siber Güvenlik Kurulu kurulmuþtur. Siber Güvenlik Kurulunda yer alacak bakanlýk ve
kamu kurum ve kuruluþlarý ile üyelerinin temsil düzeyi Bakanlar Kurulu tarafýndan belirlenir. 
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(2) Kurulun görevleri þunlardýr:

a) Siber güvenlik ile ilgili politika, strateji ve eylem planlarýný onaylamak ve ülke çapýnda etkin
þekilde uygulanmasýna yönelik gerekli kararlarý almak,

b) Kritik altyapýlarýn belirlenmesine iliþkin teklifleri karara baðlamak,

c) Siber güvenlikle ilgili hükümlerin tamamýndan veya bir kýsmýndan istisna tutulacak kurum ve
kuruluþlarý belirlemek,

ç) Kanunlarla verilen diðer görevleri yapmak.

(3) Siber Güvenlik Kurulunun çalýþma usul ve esaslarý Baþbakanlýkça çýkartýlacak yönetmelikle
belirlenir.”

MADDE 107- 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayýlý Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðýnýn
Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn ilk cümlesi aþaðýdaki
þekilde deðiþtirilmiþtir.

“Afet ve acil durumlarla ilgili olarak hazýrlanan plan, program ve raporlarý onaylamakla görevli,
Baþbakan veya görevlendireceði Baþbakan Yardýmcýsýnýn baþkanlýðýnda Milli Savunma Bakaný,
Ýçiþleri Bakaný, Dýþiþleri Bakaný, Maliye Bakaný, Milli Eðitim Bakaný, Çevre ve Þehircilik Bakaný,
Saðlýk Bakaný, Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný, Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný,
Kalkýnma Bakaný, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný ile Orman
ve Su Ýþleri Bakanýndan oluþan Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu kurulmuþtur.”

MADDE 108- 5902 sayýlý Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn ilk cümlesi aþaðýdaki
þekilde deðiþtirilmiþtir.

“Afet ve acil durum hâlleri öncesinde hazýrlýk ve zarar azaltma, afet ve acil durum hâlinde
müdahale, sonrasýnda ise iyileþtirme çalýþmalarýný deðerlendirmek, bunlara iliþkin alýnacak önlemleri
belirlemek, bu önlemlerin uygulanmasýný saðlamak ve denetlemek, kurum ve kuruluþlar ile sivil
toplum kuruluþlarý arasýndaki koordinasyonu saðlamak amacýyla, Baþbakanlýk Müsteþarýnýn
baþkanlýðýnda, Milli Savunma Bakanlýðý, Ýçiþleri Bakanlýðý, Dýþiþleri Bakanlýðý, Maliye Bakanlýðý,
Milli Eðitim Bakanlýðý, Saðlýk Bakanlýðý, Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý, Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlýðý, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk
Bakanlýðý, Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý, Kalkýnma Bakanlýðý
müsteþarlarý ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkaný, Türkiye Kýzýlay Derneði Genel Baþkaný ve
afet veya acil durumun türüne göre Kurul Baþkanýnca görevlendirilecek diðer bakanlýk ve kuruluþlarýn
üst yöneticilerinden oluþan Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu kurulmuþtur.”

MADDE 109- 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayýlý Karayollarý Genel Müdürlüðünün Teþkilat ve
Görevleri Hakkýnda Kanunun 10 uncu maddesine aþaðýdaki fýkra eklenmiþtir.

“(5) Genel Müdürlüðün Teknik Hizmetler Sýnýfýna ait kadrolarýna Kamu Personel Seçme Sýnavý
(B) Grubu puan sýrasýna göre ilk defa açýktan atanacak personel, alým yapýlacak her bir unvan için
boþ kadro sayýsýnýn üç katýna kadar çaðýrýlacak adaylar arasýndan Genel Müdürlükçe yapýlacak sözlü
sýnav baþarý sýrasýna göre atanýr. Genel Müdürlük kadrolarýna yapýlacak atama ve nakil iþlemlerine
iliþkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.”

– 291 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 524)

Nuri 524



MADDE 110- 6001 sayýlý Kanunun 29 uncu maddesi baþlýðýyla birlikte aþaðýdaki þekilde
deðiþtirilmiþtir.

“Otoyollarýn ve tesislerin deðerlendirilmesi

MADDE 29- (1) Genel Müdürlüðün sorumluluðunda bulunan otoyollar ile bunlar üzerinde
bulunan bakým ve iþletme tesisleri, hizmet tesisleri ve diðer mal ve hizmet üretim birimleri ve
varlýklarý ile ilgili olarak Özelleþtirme Ýdaresi Baþkanlýðý tarafýndan bunlarýn mülkiyetinin devri hariç
olmak üzere 4046 sayýlý Kanunun 18 inci maddesinde yazýlý yöntemler ve diðer hükümler
çerçevesinde iþlem yapýlýr. 3465 sayýlý Kanun ve 3996 sayýlý Kanun hükümleri saklýdýr. Bu madde
kapsamýnda iþletme haklarýnýn verilmesi imtiyaz addolunmaz. Bu çerçevede imzalanacak olan
sözleþmeler özel hukuk hükümlerine tabidir. Ýþletme haklarýnýn verilmesine iliþkin haklar ve
yükümlülükler, ücretsiz geçiþ yapacak araçlar, geçiþ ücretleri, artýþ oranlarý ve diðer hususlar iþletme
haklarýnýn verilmesine iliþkin sözleþmelerde düzenlenir. 

(2) 4046 sayýlý Kanun çerçevesinde hisse satýþý yönteminin uygulanmasýna karar verilmesi
durumunda; otoyollar ile bunlar üzerinde bulunan bakým ve iþletme tesisleri, hizmet tesisleri ve diðer mal
ve hizmet üretim birimleri ve varlýklarýn iþletme haklarý, imzalanacak iþletme hakký verilmesi
sözleþmesi/sözleþmeleri ile hiçbir bedel alýnmaksýzýn, iþletme hakký verilmesi sözleþmesi/sözleþmelerinin
yürürlük tarihinden itibaren yirmi beþ yýl süre ile Genel Müdürlük tarafýndan Özelleþtirme Ýdaresi
Baþkanlýðýnca kurulacak anonim þirkete/þirketlere verilir. Ayni sermaye konulmasý açýsýndan, verilen
iþletme hakký 1 (bir) Milyar TL olarak Özelleþtirme Ýdaresi Baþkanlýðýnca kurulacak anonim
þirketin/þirketlerin sermayesine 4046 sayýlý Kanun hükümleri çerçevesinde ilave edilir. Hisse satýþýnda,
hisse deðerlemesi 4046 sayýlý Kanun uyarýnca ayrýca yapýlýr.

(3) Ýþletme hakký verilenlerden elde edilecek gelirler anonim þirkete/þirketlere aittir. Bu þekilde
iþletme hakký verilmesi sözleþmesine konu olan otoyollar ile bunlar üzerinde bulunan bakým ve
iþletme tesisleri, hizmet tesisleri ve diðer mal ve hizmet üretim birimleri ve varlýklarýn yapýmý, bakýmý,
onarýmý ve iþletimi ile ilgili her türlü iþler ve her türlü giderler Genel Müdürlüðe ait olmak üzere
anonim þirket ile Genel Müdürlük arasýnda yapýlacak sözleþmeler çerçevesinde Genel Müdürlük
tarafýndan yapýlýr veya yaptýrýlýr.

(4) Sözleþme süresince her ay için uygulanmak üzere; iþletme hakký verilenlerden Genel
Müdürlük tarafýndan bir ay içinde tahsil edilen tutarlar, tahsil edildiði ayý takip eden ayýn 15 ine kadar
anonim þirkete/þirketlere aktarýlýr. Aktarýlan tutarlardan 25/10/1985 tarihli ve 3065 sayýlý Katma
Deðer Vergisi Kanunu ve 18/11/1983 tarihli ve 2960 sayýlý Boðaziçi Kanunu gereðince ödenmesi
gereken tutarlar kesildikten sonra kalan tutarýn yüzde 25’i Genel Müdürlük payý olarak aktarma
tarihini takip eden on iþ günü içinde, anonim þirket tarafýndan Genel Müdürlüðe ödenir. Bu madde
kapsamýnda Genel Müdürlük tarafýndan yerine getirilmesi gereken yükümlülükler ile ilgili olarak
Genel Müdürlük bütçesinde yeterli ödenek öngörülür. 

(5) Bu madde kapsamýnda iþletme haklarýnýn verilmesine iliþkin sözleþmeler gereðince Genel
Müdürlük tarafýndan iþletme hakkýnýn ilgili þirkete devri 3065 sayýlý Kanunun Geçici 12 nci maddesi
hükmünün uygulanmasý açýsýndan 4046 sayýlý Kanunun 1 inci maddesinin (A) fýkrasý kapsamýnda
yapýlmýþ kabul edilir. Bu kapsamda iþletme hakkýnýn ilgili þirkete devrine iliþkin düzenlenecek
sözleþmeler damga vergisinden, yapýlacak intikal iþlemleri veraset ve intikal vergisinden müstesnadýr. 
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(6) Bu anonim þirket/þirketlerdeki Özelleþtirme Ýdaresi Baþkanlýðýna ait kamu paylarýnýn satýþý
tamamlanýncaya kadar bu þirket/þirketlerdeki kamuya ait hisseler ile imtiyazlý hisseler 13/1/2011
tarihli ve 6102 sayýlý Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarýnca Bakan tarafýndan idare ve temsil edilir.
Yönetim Kurulu, yedi üyeden oluþur. Beþ üye Bakan tarafýndan bildirilen, iki üye 4046 sayýlý Kanun
hükümleri çerçevesinde belirlenerek Özelleþtirme Ýdaresi Baþkanlýðý tarafýndan bildirilen adaylar
arasýndan Genel Kurul tarafýndan atanýr.”

MADDE 111- 13/10/2010 tarihli ve 6015 sayýlý Devlet Desteklerinin Ýzlenmesi ve Denetlenmesi
Hakkýnda Kanuna aþaðýdaki ek madde eklenmiþtir.

“EK MADDE 1- (1) Müsteþarlýkça, kamu tarafýndan doðrudan veya kamu kaynaklarý kullanýlarak
baþka bir kurum veya kuruluþ aracýlýðýyla teþebbüslere herhangi bir þekilde mali fayda saðlayan
uygulamalarýn izlenmesine yönelik yönetmelikler üç ay içinde; devlet desteklerinin bildirimi ve
denetlenmesine iliþkin yönetmelikler ise Kurul tarafýndan 31/12/2014 tarihine kadar yürürlüðe konulur.
Bu tarihi birer yýllýk sürelerle iki defa ertelemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

(2) Kamu kurum ve kuruluþlarý teþebbüslere mali fayda saðlayan uygulamalarýna iliþkin her
türlü kayýt ve veriyi Müsteþarlýkça çýkarýlacak yönetmeliklerle belirlenen usul ve esaslar dâhilinde
Müsteþarlýk bünyesindeki Devlet Destekleri Bilgi Sistemine aktarýrlar.”

(3) Bu maddenin ikinci fýkrasý hükümlerine uyulmamasý hâlinde sorumlu birim amirleri
hakkýnda 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayýlý Türkiye Ýstatistik Kanununun 54 üncü maddesinin ikinci
fýkrasýnýn (b) bendinde belirtilen tutarda idari para cezasý uygulanýr. Ýdari para cezasý uygulanmýþ
olmasý bilgi verme yükümlülüðünü ortadan kaldýrmaz.”

MADDE 112- Ekli (3) ve (4) sayýlý listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli
ve 190 sayýlý Genel Kadro ve Usulü Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname eki (I) sayýlý cetvelin
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý bölümüne eklenmiþtir. 

Bu madde ile taþra teþkilatýna ihdas edilen sosyal çalýþmacý, psikolog, çocuk geliþimcisi,
sosyolog ve öðretmen kadrolarýna yapýlacak atamalarda merkezi yönetim bütçe kanunlarýnda yer
alan kýsýtlamalara tabi tutulmadan kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapýlacak sýnavlar
hakkýnda genel yönetmelik kapsamýnda atama yapýlýr.

MADDE 113- Ekli (5) sayýlý listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayýlý Kanun Hükmünde
Kararname eki (I) sayýlý cetvelin Sosyal Güvenlik Kurumu Bölümüne eklenmiþtir.

MADDE 114- 8/6/1984 tarihli ve 231 sayýlý Basýn Yayýn ve Enformasyon Genel Müdürlüðünün
Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesinin birinci
fýkrasýna aþaðýdaki cümle eklenmiþtir.

“Bu madde kapsamýnda Genel Müdürlük tarafýndan Anadolu Ajansýna yapýlan ödemeler, Hazinenin
ve/veya Anadolu Ajansýnýn, Ajanstaki sermayeye iþtirak taahhütleri bulunmasý hâlinde, öncelikle bu
taahhütler için kullanýlýr.”

MADDE 115 - 27/6/1989 tarihli ve 375 sayýlý Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncý
maddesinin birinci fýkrasýnda yer alan “merkez teþkilatlarýnýn” ibaresi “merkez teþkilatlarý ile 5018
sayýlý Kanuna ekli (III) sayýlý cetvelde sayýlan düzenleyici ve denetleyici kurumlarýn” þeklinde
deðiþtirilmiþtir.
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MADDE 116 - 3/6/2011 tarihli ve 633 sayýlý Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnýn Teþkilat ve
Görevleri Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin birinci fýkrasý aþaðýdaki
þekilde deðiþtirilmiþtir.

“(1) Bakanlýk, merkez, taþra ve yurt dýþý teþkilatýndan meydana gelir.”
MADDE 117- 633 sayýlý Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin ikinci fýkrasýnda

yer alan “üç” ibaresi “dört” þeklinde deðiþtirilmiþtir.
MADDE 118- 633 sayýlý Kanun Hükmünde Kararnamenin Dördüncü Bölümünün baþlýðý “Taþra

ve Yurtdýþý Teþkilatý, Kurullar ve Çalýþma Gruplarý” þeklinde deðiþtirilmiþ ve 23 üncü maddesinden
sonra gelmek üzere aþaðýdaki 23/A maddesi eklenmiþtir.

“Yurtdýþý teþkilatý
MADDE 23/A- (1) Bakanlýk, 13/12/1983 tarihli ve 189 sayýlý Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnýn

Yurtdýþý Teþkilatý Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yurtdýþý teþkilatý
kurmaya yetkilidir.”

MADDE 119- 633 sayýlý Kanun Hükmünde Kararnamenin 33 üncü maddesinin üçüncü
fýkrasýnda yer alan “kuruluþlarýna açar.” ibaresi “kuruluþlarý ile mahalli idareler ve Türkiye Kýzýlay
Derneðine açabilir.” þeklinde deðiþtirilmiþtir.

MADDE 120- 633 sayýlý Kanun Hükmünde Kararnameye aþaðýdaki ek madde eklenmiþtir. 
“Sosyal hizmet kuruluþlarýnýn devri
EK MADDE 1- (1) Bakanlýðýn taþra teþkilatýnda yer alan sosyal hizmet kuruluþlarý Bakanlar

Kurulu kararýyla belirlenecek esaslar çerçevesinde il özel idareleri, belediyeler ve diðer kamu kurum
ve kuruluþlarýna devredilebilir. Bakanlýk, hizmet alanlarý ile ilgili olarak il özel idareleri, belediyeler,
üniversiteler, sivil toplum kuruluþlarý ve diðer kamu kurum ve kuruluþlarý ile ortak projeler yürütebilir.”

MADDE 121- 11/10/2011 tarihli ve 663 sayýlý Saðlýk Bakanlýðý ve Baðlý Kuruluþlarýnýn Teþkilat
ve Görevleri Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fýkrasýnýn (e)
bendi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir. 

“e) Afet ve acil durumlara yönelik saðlýk hizmetlerinin sunumunda ihtiyaç duyulacak haberleþme,
ilaç, týbbi ve teknik malzemelere yönelik planlama, tedarik, daðýtým ve depolama faaliyetlerini
yürütmek, acil saðlýk hizmetlerinin sunumu için gerekli telsiz haberleþme altyapýsýný kurup iþletmek.”

MADDE 122- 663 sayýlý Kanun Hükmünde Kararnameye aþaðýdaki geçici madde eklenmiþtir. 
“GEÇÝCÝ MADDE 14- (1) Türkiye Diyanet Vakfýna ait hastaneler, taþýnýr ve taþýnmazlarý; alt

iþveren veya hizmet alýmý iliþkisi olmaksýzýn bir iþ sözleþmesine dayalý olarak 21/11/2013 tarihi
itibarýyla anýlan hastanelerde çalýþmakta olup da Sosyal Güvenlik Kurumuna tescili yapýlmýþ
olanlardan 14/7/1965 tarihli ve 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun 48 inci maddesinde öngörülen
genel ve ilgili kadro veya pozisyon için aranýlan özel þartlarý taþýyanlar aþaðýdaki usul ve esaslar
çerçevesinde Vakfýn talebi üzerine bir yýl içerisinde Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna devredilir.

(2) Bu maddenin yayýmý tarihinden itibaren altý ay içinde; 
a) Devredilen hastanelerin taþýnýr ve taþýnmazlarý ile bunlarýn bedeli Maliye Bakanlýðý temsilcisinin

koordinatörlüðünde, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Diyanet Vakfý temsilcilerinden
oluþacak üç kiþilik komisyonlar tarafýndan tespit edilerek tutanaða baðlanýr. Komisyonlar, bedel tespit
ederken gerektiðinde meslek kuruluþlarýndan veya bilirkiþilerden yararlanabilir. Tespit edilen bedel
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunca belirlenecek saðlýk kurum ve kuruluþlarýnýn döner sermaye
gelirlerinden bir yýl içerisinde Türkiye Diyanet Vakfýna ödenir.

– 294 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 524)

Nuri 524



b) Birinci fýkrada belirtilen þartlarý taþýyan personelden bir ay içerisinde talepte bulunanlardan;

1- Tabipler ve diþ tabipleri çalýþmakta olduklarý ildeki Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun
ihtiyaç bulunan saðlýk kurum veya kuruluþlarýnýn memur kadrolarýna atanýrlar.

2- Tabipler ve diþ tabipleri dýþýndaki diðer personel, yaptýklarý iþ, eðitim durumu ve bulunduklarý
pozisyon dikkate alýnarak Devlet Personel Baþkanlýðýnýn görüþü üzerine Maliye Bakanlýðýnýn izni ile
çalýþmakta olduklarý ildeki Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun ihtiyaç bulunan saðlýk kurum veya
kuruluþlarýna, döner sermaye adýna vizelenecek pozisyonlarda istihdam edilmek üzere, 657 sayýlý
Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fýkrasý hükümleri uyarýnca sözleþmeli personel statüsüne geçirilir.

Atamada ve sözleþmeli personel pozisyonlarýna geçirilmede, iþ sözleþmeleri askýda bulunanlar
dâhil tam zamanlý çalýþanlar ile emeklilik veya yaþlýlýk aylýðý kesilmek suretiyle çalýþanlar dâhil
herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaþlýlýk aylýðý baðlanmamýþ olanlar dikkate
alýnýr. Ýþ sözleþmesi askýda bulunanlar, iþ sözleþmesinin askýya alýnmasýný gerektiren halin bitiminden
itibaren bir ay içerisinde talepte bulunmalarý kaydýyla bu madde hükümlerinden yararlandýrýlýr.

(3) Personele, memur ve sözleþmeli personel pozisyon statüsüne geçirilmeleri sebebiyle, iþ
mevzuatýna göre Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu veya Türkiye Diyanet Vakfý tarafýndan herhangi
bir tazminat ödenmez, kullanmamýþ olduklarý yýllýk ücretli izin süreleri için herhangi bir ödeme
yapýlmaz. Personelin devir tarihi itibarýyla Türkiye Diyanet Vakfý’nda geçen ve kýdem tazminatýna
esas alýnabilecek hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayýlý Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandýðý
Kanunu uyarýnca ödenecek emekli ikramiyesi veya ilgili mevzuatýna göre ödenecek iþ sonu
tazminatýna esas toplam hizmet süresinin hesabýnda dikkate alýnýr. Personelin, devir tarihine kadar
olan döneme iliþkin diðer mali ve sosyal haklarýndan Vakýf sorumludur.

(4) Personelin emekli ikramiyesi veya ilgili mevzuatýna göre ödenecek iþ sonu tazminatý hesabýna
dâhil edilecek hizmet sürelerinden kaynaklanan ilave maliyetin finansmanýna karþýlýk olmak üzere,
devir tarihi itibariyle ilgililerin atandýklarý kadro veya pozisyon unvaný ile derecesi ve kademesi ile
hizmet süreleri esas alýnarak hesaplanacak emekli ikramiyesi ile iþ sonu tazminatý toplam tutarý,
Türkiye Diyanet Vakfý tarafýndan bir yýl içerisinde döner sermaye hesabýna ödenir veya devredilen
hastanelere ait taþýnýr ve taþýnmaz bedellerinden mahsubu yapýlýr. 

(5) Bu maddenin uygulanmasýnda ilgili kanunlarýn kadro kýsýtlamasýna iliþkin hükümleri
uygulanmaz.”

MADDE 123- Bu Kanunun yayýmý tarihinde;

a) 5378 sayýlý Engelliler Hakkýnda Kanunun 8 inci, 9 uncu ve 12 nci maddeleri,

b) 6015 sayýlý Kanunun geçici 1 inci maddesi,

c) 633 sayýlý Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 9 uncu maddesinin birinci ve dördüncü
fýkralarý ile altýncý fýkrasýnda yer alan “(döner sermaye dâhil)” ibaresi, 

yürürlükten kaldýrýlmýþtýr. 

Diðer mevzuatta bu Kanunla yürürlükten kaldýrýlan hükümlere yapýlan atýflar, bu Kanunla
düzenlenen ilgili hükümlere yapýlmýþ sayýlýr.
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GEÇÝCÝ MADDE 1- (1) Kapatýlan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel
Müdürlüðü taþra teþkilatý tarafýndan 14/6/1997 tarihinde yapýlan personel alýmý sýnavý sonucunda
asil listede yer alan ve sýnavýn iptal edilmesi nedeniyle; atanma þartlarýný haiz olduðu hâlde Devlet
memurluðuna atanmayan, Devlet memurluðuna atanýp göreve baþlatýlmayan kiþilerin bu maddenin
yürürlüðe girdiði tarihten itibaren altý ay içinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýna müracaat
etmeleri hâlinde ve Devlet memuru olabilmek için aranan genel þartlarý kaybetmemiþ olmalarý
þartýyla, mezkûr Bakanlýðýn taþra teþkilatýnýn durumlarýna uygun memur kadrolarýna herhangi bir
sýnýrlamaya tabi olmaksýzýn açýktan atamalarý yapýlýr.  

MADDE 124- Bu Kanunun;

a) 3 üncü maddesi yayýmý izleyen ay baþýnda,

b) 32 nci maddesiyle 3065 sayýlý Kanunun 17 nci maddesinin dördüncü fýkrasýna eklenen (z)
bendi 1/1/2015 tarihinden itibaren yapýlacak teslim ve hizmetlere uygulanmak üzere yayýmý tarihinde, 

c) 45 inci, 46 ncý, 51 inci ve 52 nci maddeleri yayýmý tarihinden yüz seksen gün sonra,

ç) 47 nci, 48 inci ve 54 üncü maddeleri yayýmý tarihinden doksan gün sonra, 

d) 49 uncu maddesi yayýmý tarihinden otuz gün sonra,

e) 82 inci maddesi ile 5520 sayýlý Kanuna eklenen 5/B maddesi, 1/1/2015 tarihinden itibaren
elde edilen kazanç ve iratlara ve bu tarihten itibaren yapýlacak vergi kesintilerine uygulanmak üzere
yayýmý tarihinde,

f) Diðer hükümleri yayýmý tarihinde,

yürürlüðe girer.

MADDE 125- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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