
I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
II. - GELEN KÂĞITLAR
III. - YOKLAMALAR

IV. - GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR
A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
1.- Bayburt Milletvekili Bünyamin Özbek’in, Bayburt’un kurtuluşunun

96’ncı yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması
2.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, büyükşehirlerde il genel

meclisi ve il özel idarelerinin kapatılmasına ilişkin gündem dışı konuşması
3.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın

kurtuluşunun 94’üncü yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması

V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A) TEZKERELER
1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Avrupa Parlamentosu

Katılım Öncesi Eylem Birimi tarafından 19-20 Şubat 2014 tarihlerinde
Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenecek olan “Sağlık ve Tüketicinin
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Korunması” konulu seminere katılması Genel Kurulun 4/2/2014 tarihli
56’ncı Birleşiminde kabul edilen heyeti oluşturmak üzere siyasi parti
gruplarının bildirmiş olduğu isimlere ilişkin tezkeresi (3/1400)

2.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Suudi Arabistan Şûra
Meclisi Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyetinin ülkemizi ziyaret
etmesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 3/11/2013
tarihli 55 sayılı Kararı ile uygun bulunduğuna ilişkin tezkeresi (3/1401)

3.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkanı Cemil Çiçek’in, Tunus Meclis Başkanı Mustapha Ben
Jaafar’ın davetine icabet etmek üzere Tunus’a resmî bir ziyarette
bulunmasına ilişkin tezkeresi (3/1402)

4.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Türkiye Büyük Millet
Meclisi Dışişleri Komisyonu üyelerinden oluşan bir heyetin, Bulgaristan
Parlamentosu Dış Politika Komitesinin davetine icabet etmek üzere
Bulgaristan’a resmî bir ziyarette bulunmasına ilişkin tezkeresi (3/1403)

B) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ
1.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel ve 24 milletvekilinin, iş

kazaları ve meslek hastalıklarının nedenlerinin raştırılarak alınması gereken
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/854)

2.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve 20 milletvekilinin, esnaf ve
sanatkârların yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunların araştırılarak alınması
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/855)

3.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 21 milletvekilinin, üniversite
mezunu işsizlerin sorunlarının raştırılarak alınması gereken önlemlerin
belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/856)

C) DUYURULAR
1.- Başkanlıkça, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda siyasi parti

grubu mensubu olmayan milletvekillerine düşen 1 üyelik için aday olmak
isteyen siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerinin yazılı olarak
müracaat etmelerine ilişkin duyuru

D) ÖNERGELER
1.- Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün’ün, (2/130) esas numaralı

Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin
doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/145)
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VI.- ÖNERİLER
A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ

1.- MHP Grubunun, MHP Grup Başkan Vekili İzmir Milletvekili Oktay
Vural ile MHP Grup Başkan Vekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu
tarafından Adalet ve Kalkınma Partisi hükûmetleri döneminde liyakat,
ehliyet ve tarafsızlık ilkeleri gözetilmeden yapılan bürokrat atamaları ve yer
değiştirmelerde meydana gelen usulsüzlük ve haksızlıkların tespiti, yeni
memur atamalarında hukuk ve hakkaniyet dışında yapılan alımların
belirlenmesi, kamu bürokrasisinde kaosun giderilmesi ve var olan sorunların
çözülmesi amacıyla 11/2/2014 tarih ve 3345 sayıyla Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel
Kurulun 11 Şubat 2014 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve
görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

2.- CHP Grubunun, Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve arkadaşları
tarafından sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından yapılan
yardımlardaki keyfî uygulamaların araştırılması ve alınması gereken
önlemlerin belirlenmesi amacıyla 27/11/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel
Kurulun 11 Şubat 2014 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve
görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi 

3.- AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma gün ve saatlerinin
yeniden düzenlenmesine; gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile
Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında bulunan 532 ve 423 sıra sayılı
kanun tasarılarının bu kısmın 4 ve 13’üncü sıralarına, bastırılarak dağıtılan
546 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin ise kırk sekiz saat geçmeden yine bu kısmın
5’inci sırasına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül
ettirilmesine; 11, 18 ve 25 Şubat 2014 Salı günkü birleşimlerinde sözlü
sorular ve diğer denetim konularının görüşülmeyerek bu birleşimlerde
gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler”
kısmında yer alan işlerin görüşülmesine; 19 ve 26 Şubat 2014 Çarşamba
günkü birleşimlerinde sözlü soruların görüşülmemesine; 546 sıra sayılı
Kanun Teklifi’nin, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak
bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin önerisi

VII.- AÇIKLAMALAR
1.- Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz’ın, Kars Milletvekili Ahmet

Arslan’ın MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı
ifadelerine ilişkin açıklaması
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2.- Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın, Ankara Milletvekili Sinan
Aydın Aygün’ün Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önerge üzerinde yaptığı
konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin bir açıklaması

3.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Millî Savunma Bakanı İsmet
Yılmaz’ın 534 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın kabul edilmesinden sonra
yaptığı konuşması sırasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

4.- Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın, İzmir Milletvekili Oktay
Vural’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

5.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Millî Savunma Bakanı İsmet
Yılmaz’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

6.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Orman ve Su İşleri Bakanı
Veysel Eroğlu’nun 546 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin tümü üzerinde yapılan
soru-cevap işlemi sırasındaki bazı ifadelerine ilişkin bir açıklaması

VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
1.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Kayseri Milletvekili

Mustafa Elitaş’ın MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında
şahsına sataşması nedeniyle konuşması

2.- Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun’un, Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın
CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma
Partisine sataşması nedeniyle konuşması

3.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun’un
sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına ve Cumhuriyet Halk
Partisine sataşması nedeniyle konuşması

4.- İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır’ın, Bolu Milletvekili
Tanju Özcan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve
Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle konuşması

5.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, İstanbul Milletvekili Metin
Külünk’ün CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında
Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması

6.- İstanbul Milletvekili Metin Külünk’ün, Yalova Milletvekili
Muharrem İnce’nin sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına
sataşması nedeniyle konuşması

7.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, Orman ve Su İşleri Bakanı
Veysel Eroğlu’nun 546 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin tümü üzerinde yapılan
soru-cevap işlemi sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması



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

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ

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

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

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

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

5.- 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:
21.01.2014) (S. Sayısı: 532)

6.- Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi
ile 18 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Manisa Milletvekili Erkan
Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili
Mehmet Şandır’ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın; 7269
Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle
Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna Geçici Bir Ek Madde Eklenmesi
Hakkında Kanun Teklifi, Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi
Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Gelir
Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Eskişehir
Milletvekili Ruhsar Demirel ve 1 Milletvekilinin; Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik
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Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Sinop Milletvekili Mehmet Ersoy ve
İstanbul Milletvekili Hüseyin Bürge ile 44 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile İçişleri Komisyonu, Sağlık,
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve
Turizm Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları (2/1967, 2/1074,
2/1438, 2/1529, 2/1571, 2/1966) (S. Sayısı: 546)

X.- OYLAMALAR
1.- (S. Sayısı: 534) Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın
oylaması

XI.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI
1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bağlı kurum ve

kuruluşların İstanbul ilindeki binalarında depreme karşı dayanıklılık ölçümü
yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Emrullah
İşler’in cevabı (7/35180)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, TCDD’ye ait
bazı taşınmazların satışına,

TEDAŞ’a ait bir taşınmazın satışına,
TEDAŞ ve Türkiye Şeker Fabrikalarına ait bazı taşınmazların satışına,
TEDAŞ’a ait bir taşınmazın satışına,
TEDAŞ’a ait bazı taşınmazların satışına,
TEDAŞ’a ve TTA’ya ait bazı taşınmazların satışına,
TTA’ya ait bir taşınmazın satışına,
Sümer Holding’e ait bir tesisin satışına,
Hazineye ait bir taşınmazın satışına,
TEKEL’e ait bir taşınmazın satışına,
Hazineye ait bir taşınmazın satışına,
TEDAŞ’a ait bir taşınmazın satışına,
TEDAŞ’a ait bazı taşınmazların satışına,
Hazine ve TTA’ya ait bazı taşınmazların satışına,
İlişkin Başbakandan soruları ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in

cevabı (7/36519), (7/36520), (7/36521), (7/36522), (7/36523), (7/36524),
(7/36525), (7/36526), (7/36527), (7/36528), (7/36529), (7/36530), (7/36531),
(7/36532) 

3.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, veri hazırlama kontrol
işletmenliği kadrolarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız’ın cevabı (7/36964)
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4.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, İstanbul’da Bakanlığa bağlı
kurum ve kuruluşlarda görev yapmakta iken görevinden alınan bürokratlara
ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı
(7/37056)

5.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Kırklareli’nin Lüleburgaz
ilçesinde yapımı bitirilemeyen bir atık su arıtma tesisine ilişkin sorusu ve
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/37058)

6.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, ekonomistlerin özel hizmet
tazminatı sorununa ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in
cevabı (7/37250)

7.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, 11 Aralık 2013 tarihinde açılışı
yapılan 113 tesise ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel
Eroğlu’nun cevabı (7/37283)

8.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Sakarya Fidanlık Borsası
için satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri
Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/37288)

9.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Samsun DSİ 7. Bölge
Müdürlüğünde iki çalışanın arasında geçtiği iddia edilen bir olaya ilişkin
sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/37328)

10.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Uludağ İhracatçı Birliklerine
ait bir aracın bir milletvekilinin eşine tahsis edildiği iddiasına ilişkin sorusu ve
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin cevabı (7/37480)

11.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, görevden
alınan veya emekliliği istenen Bakanlık personeline ilişkin sorusu ve Orman
ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/37677)

12.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Doğa
Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğünün Trabzon’da gerçekleştireceği
projelere ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun
cevabı (7/37695)

13.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Meteoroloji
Genel Müdürlüğünün Trabzon’da gerçekleştireceği projelere ilişkin sorusu
ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/37696) 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak on bir oturum yaptı.

Birinci, İkinci, Üçüncü, Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Oturumlar
İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın, Millî Eğitim Bakanlığının yapmış olduğu SBS ve

TEOG sınavlarına, 

Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz, Adana ilindeki çiftçilerin sorunlarına, 

Mardin Milletvekili Erol Dora, Millî Eğitim Bakanlığınca yapılan temel eğitimden ortaöğretime
geçiş ortak sınavlarında din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden muaf olan öğrencilerin yaşadıkları
mağduriyete,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, ön lisans öğrencilerinin burs ve kredi sorunlarına, 

Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, Balıkesir ili Karesi İlçe Millî Eğitim Müdürünün aynı
zamanda EĞİTİM-BİR-SEN Sendikasında başkan yardımcılığı görevini sürdürmesinin Anayasa’ya
ve 4688 sayılı Kanun’a aykırı olduğuna,

Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu, Giresun ilindeki hastanelerin yatak
kapasitelerinin yetersiz olduğuna,

Adana Milletvekili Muharrem Varlı, çiftçilerin kendisinden Hükûmete bir mesaj iletmesini
istediklerine ve çiftçilerin bu mesajına,

Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Muhammet
Balta’nın Kentsel Dönüşüm Kongresi’ndeki 10’uncu Yıl Marşı’yla ilgili sözlerine ve bu nedenle
hakkında bir işlem yapılıp yapılmayacağını öğrenmek istediğine,

Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, iktidarın, yolsuzluk yapanların, rüşvet alanların ve halkı
soyanların yanında saf tuttuğuna,

İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel, İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim
Araştırma Hastanesinin taşınmasıyla ilgili çalışanların bazı endişeleri olduğuna,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, 1 Şubat 2014’te Van’ın Gürpınar ilçesinde hastalanan 3
yaşındaki bir çocuğun, yolların kardan kapalı olması nedeniyle yardım gelemediği için hayatını
kaybettiğine, 

İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi, TÜRK TELEKOM tarafından 14 ilde 15
gayrimenkulün satışa çıkarılmasıyla ilgili sorusuna on sekiz aydır cevap alamadığına,

Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş, Gökçeada Bademli’de kaçak yapılan Bademli-Masi Oteli’nin
yıkım kararı olmasına rağmen bu kararın uygulanmadığına ve Aydıncık Kefalos’ta da kaçak yapıların
olduğuna, 

İlişkin birer açıklamada bulundular.

Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu ve 22 milletvekilinin, öğretmenlerin ve öğretim
elemanlarının sorunlarının (10/851),

İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 22 milletvekilinin, engellilerin sorunlarının (10/852),

Mardin Milletvekili Erol Dora ve 22 milletvekilinin, Mardin’in Kızıltepe ilçesindeki Zergan
Deresi’nin ıslah çalışmalarıyla ilgili sorunların (10/853),
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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.

Başbakanlığın;
İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel hakkında 2 adet,
Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna hakkında,
Van Milletvekili Özdal Üçer hakkında,
Tanzim edilen soruşturma dosyalarının yeniden değerlendirilmesi için evrakın ve fezlekenin iade

edilmesine ilişkin tezkereleri okundu; Anayasa Komisyonu ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu
Karma Komisyonda bulunan (3/127, 128, 320, 387) esas no.lu dosyaların Hükûmete geri verildiği
açıklandı.

BDP Grubunun, 30/1/2014 tarihinde Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve arkadaşları tarafından
Diyarbakır başta olmak üzere bölgenin tamamında uzun süreden bu yana yaşanan elektrik
kesintilerinin araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis
araştırması önergesinin (4919 sıra no.lu) Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer
önergelerin önüne alınarak 6 Şubat 2014 Perşembe günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda
okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi yapılan
görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

Hakkâri Milletvekili Adil Zozani, Konya Milletvekili Hüseyin Üzülmez’in BDP grup önerisi
üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına, 

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adana Milletvekili Turgay Develi’nin ve Kocaeli
Milletvekili Lütfü Türkkan’ın BDP grup önerisi üzerinde yaptıkları konuşmaları sırasında Adalet ve
Kalkınma Partisine, 

Sinop Milletvekili Engin Altay, Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın yaptığı açıklaması
sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın sataşma
nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine, 

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın yaptığı açıklaması
sırasında Barış ve Demokrasi Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.
Iğdır Milletvekili Pervin Buldan, Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın BDP grup önerisi

üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,
Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın yaptığı açıklamasındaki

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

3’üncü sırasında yer alan 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’nun (2/1929)
(S. Sayısı: 523),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

4’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel
kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, 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 (1/796, 2/1160, 2/1183, 2/1608, 2/1927, 2/1928, 2/1937)
(S. Sayısı: 524) görüşmeleri tamamlanarak yapılan açık oylamasından sonra kabul edildi. 

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın 524 sıra sayılı Kanun
Tasarısı’nın 115’inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yapmış olduğu konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun yaptığı
açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in yaptığı
açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İzmir Milletvekili Oktay Vural, Malatya’da görme engelli çocukların eğitim sorunlarına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

Birleşime saat 22.19’da ara verildi. 

Meral AKŞENER

Başkan Vekili

Bayram ÖZÇELİK İsmail KAŞDEMİR Muhammet Bilal MACİT

Burdur Çanakkale İstanbul

Kâtip Üye Kâtip Üye Kâtip Üye
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Sekizinci, Dokuzuncu, Onuncu ve On Birinci Oturumlar
Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:
5’inci sırasında yer alan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi

kabul edilen, Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu’nun (1/877) (S. Sayısı: 534)
görüşmeleri tamamlandı, tümünün açık oylamasında toplantı yeter sayısı bulunamadı. 

Toplantı yeter sayısı bulunmadığından, alınan karar gereğince, 11 Şubat 2014 Salı günü saat
15.00’te toplanmak üzere 02.07’de birleşime son verildi.

Sadık YAKUT
Başkan Vekili

Bayram ÖZÇELİK İsmail KAŞDEMİR Muhammet Bilal MACİT
Burdur Çanakkale İstanbul

Kâtip Üye Kâtip Üye Kâtip Üye

II. - GELEN KÂĞITLAR
No: 83

10 Şubat 2014 Pazartesi
Teklifler

1.- Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun; Türk
Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1982) (Sağlık, Aile, Çalışma ve
Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2014)

2.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1983) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2014)

3.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın; Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların
Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1984) (İçişleri ile
Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2014)

4.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın; Batman İline Bağlı İlçe Adlarının Değiştirilmesi
Hakkında Kanun Teklifi (2/1985) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2014)

5.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun; 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1986) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal
İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2014)

6.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın; Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
(2/1987) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2014)
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7.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Dair
Kanun Değişiklik Teklifi (2/1988) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2014)

8.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi
ve Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ile 1 Milletvekilinin; 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi
Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1989) (Anayasa;
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına)
(Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2014)

9.- Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan ve Eskişehir Milletvekili Bedii Süheyl Batum’un;
5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1990)
(Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2014)

Tezkereler
1.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1375) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu
Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2014)

2.- Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1376) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu
Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2014)

3.- İstanbul Milletvekili Egemen Bağış’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
Başbakanlık Tezkeresi (3/1377) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2014)

4.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
Başbakanlık Tezkeresi (3/1378) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2014)

5.- İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
Başbakanlık Tezkeresi (3/1379) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2014)

6.- Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün Yasama
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1380) (Anayasa ve Adalet
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2014)

7.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
Başbakanlık Tezkeresi (3/1381) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2014)

8.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1382) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu
Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2014)

9.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
Başbakanlık Tezkeresi (3/1383) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2014)

10.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
Başbakanlık Tezkeresi (3/1384) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2014)
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11.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
Başbakanlık Tezkeresi (3/1385) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2014)

12.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
Başbakanlık Tezkeresi (3/1386) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2014)

13.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, Siirt Milletvekili Gültan Kışanak ve Şanlıurfa
Milletvekilleri İbrahim Ayhan ile İbrahim Binici’nin Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1387) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu
Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2014)

14.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
Başbakanlık Tezkeresi (3/1388) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2014)

15.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
Başbakanlık Tezkeresi (3/1389) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2014)

16.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
Başbakanlık Tezkeresi (3/1390) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2014)

17.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
Başbakanlık Tezkeresi (3/1391) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2014)

18.- Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
Başbakanlık Tezkeresi (3/1392) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2014)

19.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un Yasama
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1393) (Anayasa ve Adalet
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2014)

20.- Muğla Milletvekili Tolga Çandar’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
Başbakanlık Tezkeresi (3/1394) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2014)

21.- Mardin Milletvekili Abdurrahim Akdağ’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1395) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu
Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2014)

22.- Adana Milletvekili Turgay Develi’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
Başbakanlık Tezkeresi (3/1396) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2014)

23.- Muş Milletvekili Sırrı Sakik’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
Başbakanlık Tezkeresi (3/1397) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2014)
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24.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, Siirt Milletvekili Gültan Kışanak ve Bingöl
Milletvekili İdris Baluken’in Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık
Tezkeresi (3/1398) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna)
(Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2014)

25.- Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
Başbakanlık Tezkeresi (3/1399) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2014)

Raporlar
1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Filistin Devleti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında

İşbirliği ve Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/810) (S. Sayısı: 539) (Dağıtma tarihi: 10.02.2014) (GÜNDEME)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hukuki, Ticari ve
Cezai Konularda Adli İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/813) (S. Sayısı: 540) (Dağıtma tarihi: 10.02.2014) (GÜNDEME)

3.- Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli
Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri
Komisyonu Raporu (1/815) (S. Sayısı: 541) (Dağıtma tarihi: 10.02.2014) (GÜNDEME)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında
İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/824) (S. Sayısı: 542) (Dağıtma tarihi: 10.02.2014) (GÜNDEME)

5.- Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Hükümlülerin Nakli
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu
Raporu (1/838) (S. Sayısı: 543) (Dağıtma tarihi: 10.02.2014) (GÜNDEME)

6.- Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari Konularda
Karşılıklı Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/842) (S. Sayısı: 544) (Dağıtma tarihi: 10.02.2014) (GÜNDEME)

7.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük
Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/847) (S. Sayısı: 545) (Dağıtma tarihi: 10.02.2014)
(GÜNDEME)

8.- Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ile 18 Milletvekilinin;
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile
Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili
Mehmet Şandır’ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifi, Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın; 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla
Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna Geçici Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında
Kanun Teklifi, Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili
İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifi, Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel ve 1 Milletvekilinin; Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi,
Sinop Milletvekili Mehmet Ersoy ve İstanbul Milletvekili Hüseyin Bürge ile 44 Milletvekilinin; Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile İçişleri Komisyonu, Sağlık, Aile, Çalışma
ve Sosyal İşler Komisyonu, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporları (2/1967, 2/1074, 2/1438, 2/1529, 2/1571, 2/1966) (S. Sayısı: 546) (Dağıtma
tarihi: 10.02.2014) (GÜNDEME)
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Sözlü Soru Önergeleri
1.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından canlı yayın

ve dosya transfer sistemlerinin taşra teşkilatında yaygınlaştırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan
sözlü soru önergesi (6/5238) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

2.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hukuki
işlemler ile ilgili hizmet kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5239) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

3.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından afet ve acil
durum yönetiminin etkinleştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru
önergesi (6/5240) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

4.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından etkin bir teftiş
sistemi oluşturulması amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi
(6/5241) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

5.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, denetimli serbestlik uygulaması
kapsamında tahliye edilen kişilere ilişkin Başbakan’dan sözlü soru önergesi (6/5242) (Başkanlığa
geliş tarihi: 24.01.2014)

6.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bahis oyunu bayilerinin denetimine
ilişkin Başbakan’dan sözlü soru önergesi (6/5243) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

7.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, toplu sözleşmelerde akademisyenlerin
dikkate alınmadığı iddiasına ilişkin Başbakan’dan sözlü soru önergesi (6/5244) (Başkanlığa geliş
tarihi: 24.01.2014)

8.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bazı vergi ve harçları belirleme yetkisinin
belediye meclislerinden alınarak Bakanlar Kuruluna verilmesinin sonuçlarına ilişkin Başbakan’dan
sözlü soru önergesi (6/5245) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

9.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, su sıkıntısı yaşanacağı yönündeki
değerlendirmelere ilişkin Başbakan’dan sözlü soru önergesi (6/5246) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

10.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ücretli olarak çalışan engellilere 2014
yılı için vergi indirimi yapılmadığı iddiasına ilişkin Başbakan’dan sözlü soru önergesi (6/5247)
(Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

Yazılı Soru Önergeleri
1.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Suriye’ye gönderilen yardımlara ilişkin Başbakan’dan

yazılı soru önergesi (7/38370) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2014)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Paris’te üç terör örgütü üyesinin
öldürülmesi olayıyla ilgili yürütülen incelemelere ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/38371)
(Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünde
görevli bir polisin yaptığı ankete ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/38372) (Başkanlığa
geliş tarihi: 24.01.2014)

4.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, 17 Aralık 2013 tarihinden itibaren tayin edilen savcılara
ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/38373) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)
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5.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, araştırma görevlilerinin özlük haklarına ve üniversiteden
atılan akademisyenlere ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/38374) (Başkanlığa geliş tarihi:
24.01.2014)

6.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, 17 Aralık 2013 tarihinde başlatılan yolsuzluk ve rüşvet
operasyonundan sonra piyasalarda görülen olumsuzluklara ve alınan önlemlere ilişkin Başbakan’dan
yazılı soru önergesi (7/38375) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

7.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, saldırı helikopterleri konusunda
yürütülen çalışmalara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/38376) (Başkanlığa geliş tarihi:
24.01.2014)

8.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun Türkiye’nin dış
politikasına etkisine ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/38377) (Başkanlığa geliş tarihi:
24.01.2014)

9.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, TOKİ’nin projesiz gerçekleştirdiği ihalelere ilişkin
Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/38378) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

10.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, 17 Aralık 2013 tarihinden itibaren görev yeri
değiştirilen emniyet personeline ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/38379) (Başkanlığa
geliş tarihi: 24.01.2014)

11.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Avrupa Birliği ile vize muafiyeti anlaşması
çerçevesinde imzalanan Geri Kabul Anlaşmasına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/38380)
(Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

12.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Hatay’da İl Jandarma Komutanlığı tarafından
durdurulan bir tırla ilgili iddialara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/38381) (Başkanlığa
geliş tarihi: 24.01.2014)

13.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, devlet içindeki paralel yapılanmayla ilgili hazırlandığı
iddia edilen bir istihbarat raporuna ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/38382) (Başkanlığa
geliş tarihi: 24.01.2014)

14.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamındaki bir
savcılık talimatının uygulanmadığı iddiasına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/38383)
(Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

15.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, memurların ekonomik sıkıntılarına ilişkin
Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/38384) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

16.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, TRT’nin kadınlar ve çiftler buz pateni
kategorilerindeki yarışmaları yayımlamama kararı aldığı iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan
(Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/38385) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

17.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’da 2002-2014 yılları arasında kapanan iş
yerlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/38386) (Başkanlığa
geliş tarihi: 24.01.2014)

18.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, cezaevlerinde izin verilen televizyon kanalı ve
gazetelere ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38387) (Başkanlığa geliş tarihi:
23.01.2014)

19.- Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in, Yargıtay Kanunundaki bir değişikliğin yargının
hızlanması ve adil yargılanma hakkına etkisine ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi
(7/38388) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2014)
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20.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, 17 Aralık 2013 tarihinde başlatılan yolsuzluk ve rüşvet
operasyonunu koordine eden İstanbul Başsavcıvekili’nin görevden alınmasına ilişkin Adalet
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38389) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

21.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, 17 Aralık 2013 tarihinden sonra görevden alınan veya
görev yeri değiştirilen hâkim ve savcı sayısına ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi
(7/38390) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

22.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Bakanlığın Manisa’daki yatırım ve projelerine ilişkin
Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38391) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

23.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, İstanbul’da bir Cumhuriyet savcısının Emniyet
Teşkilatı binalarına girişinin Başsavcılık tarafından yasaklandığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı’ndan
yazılı soru önergesi (7/38392) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

24.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, yargı mensuplarının görev yeri değişikliklerine
ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38393) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

25.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, sigorta primi ödeyenlere usule aykırı olarak yaşlılık
veya engelli aylığı ödendiği iddialarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan yazılı soru
önergesi (7/38394) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

26.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, muhtaç olmayan kişilere ödendiği iddia edilen yaşlı ve
özürlü aylıklarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38395)
(Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

27.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, ölen vatandaşlara  2022 sayılı Kanun uyarınca yapılan
ödemelerin devam ettiği iddialarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi
(7/38396) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

28.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, 2022 sayılı Kanuna aykırı olarak engellilere özür
oranından yüksek ödeme yapıldığı iddialarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan yazılı
soru önergesi (7/38397) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

29.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, 2022 sayılı Kanuna aykırı olarak yaş haddini
doldurmamış kişilere yaşlılık aylığı ödendiği iddialarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38398) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

30.- İstanbul Milletvekili Ayşe Eser Danışoğlu’nun, çocuk gelinler sorununa ve çözülmesi için
yapılan çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38399)
(Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

31.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Bakanlığın Manisa’daki yatırım ve projelerine ilişkin
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38400) (Başkanlığa geliş tarihi:
24.01.2014)

32.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Avrupa Birliği’ne tam üyelik müzakereleri kapsamında
açılması beklenen fasıllara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38401)
(Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

33.- Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç’un, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ihale
döneminde taşeron işçilere yapılan sağlık kontrolü ile ilgili iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38402) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

34.- İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın’ın, kamuda istihdam şekillerine ve kamu personel
reformu çalışmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38403)
(Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)
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35.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, ev hizmetlerinde çalışanların sigorta bildirimi
işlemlerinin kolaylaştırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi
(7/38404) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

36.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili çeşitli hususlara
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38405) (Başkanlığa geliş
tarihi: 24.01.2014)

37.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, 2002-2014 yılları arasında Manisa’da TOKİ tarafından
yapılan konutlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38406) (Başkanlığa
geliş tarihi: 24.01.2014)

38.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Bakanlığın Manisa’daki yatırım ve projelerine ilişkin
Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38407) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

39.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, İstanbul’da başlatılan yolsuzluk ve rüşvet operasyonu
kapsamında gündeme gelen bazı projelerin imar durumlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan
yazılı soru önergesi (7/38408) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

40.- Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in, Suriye’ye tırlarla gönderilen yardımlarla ilgili bir iddiaya
ilişkin Dışişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38409) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2014)

41.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Ermenistan’a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin Dışişleri
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38410) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

42.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Mavi Marmara olayında hayatını kaybedenlerin
ailelerine tazminat ödenmesi ve Filistin’e yönelik ambargonun kaldırılması konusunda yapılan
girişimlere ilişkin Dışişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38411) (Başkanlığa geliş tarihi:
24.01.2014)

43.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, elektrik faturalarındaki kesme bağlama
ücretlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38412) (Başkanlığa
geliş tarihi: 23.01.2014)

44.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Batman Valiliği tarafından dağıtılan kömürlere ve
Batman’daki hava kirliliğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi
(7/38413) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2014)

45.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Iğdır Valiliği tarafından dağıtılan kömürlere ve
Iğdır’daki hava kirliliğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi
(7/38414) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2014)

46.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, Mersin’de elektrik dağıtımı konusunda yaşanan
sıkıntılara ve elektrik dağıtımını gerçekleştiren firmaların denetimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38415) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

47.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, elektrik abonelerinden çeşitli adlar altında tahsil edilen
bedellere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38416) (Başkanlığa
geliş tarihi: 24.01.2014)

48.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Fiskobirlik’e satılan fındıklara ve
Fiskobirlik’e yönelik soruşturmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru
önergesi (7/38417) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)
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49.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlıktaki gıda mühendisliği kadrolarına ve
yapılan atamalara  ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38418)
(Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

50.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, Tekirdağ Gümrüğünden 2013 senesinde mısır ithalatı
gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı’ndan yazılı soru önergesi
(7/38419) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

51.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bingöl Yedisu Kaymakamı ile ilgili iddialara ilişkin
İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38420) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2014)

52.- Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın, Akçakale’ye düşen havan topu mermisi ile Suriye’ye
giden tırlarda bulunduğu iddia edilen havan toplarının aynı yerde üretildiği iddialarına ilişkin İçişleri
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38421) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

53.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, bir belediye tarafından sahte makbuzla
vergi toplandığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38422) (Başkanlığa
geliş tarihi: 24.01.2014)

54.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Diyarbakır’da bir belediyenin,
kaymakamlığa gönderdiği bir resmi yazıda Türkçe dışında bir dil bulunduğu iddialarına ilişkin İçişleri
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38423) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

55.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, kurumun
taraf olduğu davalarda etkin şekilde temsil edilmesi için ihtiyaç duyulan sayıda avukat alımı
yapılmasına yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38424)
(Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

56.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından “Tarihte
Polis” belgesi hazırlanması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin İçişleri Bakanı’ndan
yazılı soru önergesi (7/38425) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

57.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında Emniyet Genel
Müdürlüğü bünyesindeki araçlara sayısına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38426)
(Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

58.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından halkla
ilişkilerin ve kurumsal imajın düzeltilmesi amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan
yazılı soru önergesi (7/38427) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

59.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Kayseri’de meydana gelen kazaya geç müdahalede
bulunulduğu iddiası ile araçlara kış lastiğe takılmasıyla ilgili genelgenin uygulamasına ilişkin İçişleri
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38428) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

60.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, metrobüs sistemiyle ilgili çeşitli hususlara ilişkin
İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38429) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

61.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Anemurium Antik Kenti’nin korunması için
yürütülen çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38430)
(Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

62.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, TEOG sınavında Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi Dersinden muaf olan öğrencilere sıfır puan verildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan
yazılı soru önergesi (7/38431) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2014)
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63.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, Eğitimde Fatih Projesine ilişkin Milli Eğitim
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38432) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2014)

64.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, öğretmen açığına ve öğretmen atamalarına ilişkin
Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38433) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2014)

65.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş
Sınavında uygulanacak puan hesaplama yöntemine ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru
önergesi (7/38434) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

66.- İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, okullarda düzenlenen bir yardım kampanyasına
ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38435) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

67.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında muhasebe ve finans
bölümü mezunları arasından öğretmen kadrolarına atanan kişilerin sayısına ilişkin Milli Eğitim
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38436) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

68.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan İmam Hatip Lisesindeki onarımın ne zaman
sona ereceğine ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38437) (Başkanlığa geliş
tarihi: 24.01.2014)

69.- İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavında
uygulanacak puan hesaplama yöntemine ve oluşabilecek haksızlıklara ilişkin Milli Eğitim
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38438) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

70.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, özel sağlık meslek liselerinin sorunlarına ilişkin Milli
Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38439) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

71.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’de bir lisenin kapatılacağı iddialarına ilişkin
Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38440) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

72.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, zorunlu ve profesyonel asker sayılarına ve askerlik
görevi sırasında hayatını kaybeden vatandaşlara ilişkin Milli Savunma Bakanı’ndan yazılı soru
önergesi (7/38441) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2014)

73.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin genelindeki HES projelerine ilişkin Orman
ve Su İşleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38442) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

74.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacını karşılayan su
kaynaklarında kuraklıktan dolayı yaşanan sıkıntılara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan yazılı
soru önergesi (7/38443) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

75.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki geçici
işçilere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38444) (Başkanlığa geliş tarihi:
24.01.2014)

76.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, Batman’da bir çocuğun ölümüne yol açan atık su
kuyusu ile ilgili ihmal iddialarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi
(7/38445) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

77.- İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak’ın, bazı hastalarda enzim tedavisi uygulanamamasına
ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38446) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

78.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, diş protez teknisyenlerinin iş yüküne
ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38447) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)
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79.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Kayseri’de meydana gelen trafik kazasına geç
müdahalede bulunulduğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38448)
(Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

80.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, kronik hastalıklar ve kanser tedavisinde kullanılan bazı
ithal ilaçların piyasada bulunamamasına ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38449)
(Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

81.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, MNGIE hastalığına yakalanan bir vatandaşa ilişkin
Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38450) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

82.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, kanun tasarılarında 5018 sayılı Kanunun
14’üncü maddesinin uygulanmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı’ndan yazılı soru
önergesi (7/38451) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2014)

83.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2014 yılı itibarıyla TBMM’nin diğer kamu kurumları,
üniversiteler ve diğer ülke parlamentolarıyla işbirliği içinde yürüttüğü projelere ilişkin Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38452) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2014)

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Uludağ Üniversitesinde meydana gelen bir olaya ilişkin
Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/34915) 

2.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, son iki yılda İstanbul’da Bakanlık tarafından yaptırılan
anket ve araştırmalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/34916)

3.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, bazı cezaevlerindeki mahkumlara yönelik keyfi uygulamalara
ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/35015) 

4.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, başka cezaevlerine nakledilen hükümlü ve tutuklulara
ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/35016)

5.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, İstanbul’da kullandığı çalışma ofislerine ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/35067) 

6.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, son on yılda söylediği şarkılar sebebiyle haklarında dava
açılan sanatçılara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/35073)

7.- İstanbul Milletvekili Sedef Küçük’ün, bir kanunun uygulanmasına ilişkin Adalet Bakanından
yazılı soru önergesi (7/35074) 

8.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Erzurum H Tipi Cezaevinde kalan mahkumların
görüşçülerinin fişlendiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/35075) 

9.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, cezaevlerindeki ağır hasta mahkumlara ilişkin Adalet
Bakanından yazılı soru önergesi (7/35076) 

10.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından okul öncesi
çocuklara yönelik yürütülen bir projeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/35137) 

11.- Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, iki koruma polisinin büro hizmetlerine kaydırıldığı
iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/35153)

12.- İzmir Milletvekili Rıza Türmen’in, Suriyeli sığınmacılara yönelik yapılan soruşturmalara
ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/35181)
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13.- Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın, UYAP’ın güvenliğine ilişkin Adalet
Bakanından yazılı soru önergesi (7/35182) 

14.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, belediyelere yapılan icra takiplerine ilişkin Adalet
Bakanından yazılı soru önergesi (7/35183) 

15.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın afet yönetim planına ilişkin
Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/35184) 

16.- Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü’nün, bir açıklamasına ve bir cemaate yönelik ayrıcalık
tanındığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/35307)

17.- Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın, emniyet teşkilatının bir cemaatin kontrolüne verildiği
iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/35310)

18.- Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, Çanakkale İdare Mahkemesi Başkanı hakkındaki
iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/35314)

19.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarına ve akrabalarının
yönetimde olduğu bir vakıf ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36488) 

20.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bazı üniversitelerdeki kadrolaşma iddialarına ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36489)

21.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, yolsuzluk operasyonu sonrasında
yapılan işlemlere ve soruşturmanın güvenilirliğini sağlamak için alınan önlemlere ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36490)

22.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Basın İlan Kurumu tarafından yerel gazetelere e-posta
olarak gönderildiği iddia edilen bir yazıya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36491) 

23.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, 2002 yılından itibaren haklarında soruşturma
ve dava açılan lise ve üniversite öğrencilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36492) 

24.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında İstanbul
Enerji A.Ş.’nin belediyelerden ve kamu kurumlarından aldığı işlere ilişkin Başbakandan yazılı soru
önergesi (7/36493) 

25.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında İstanbul
İmar A.Ş.’nin belediyelerden ve kamu kurumlarından aldığı işlere ilişkin Başbakandan yazılı soru
önergesi (7/36494)

26.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında İstanbul
Otobüs A.Ş.’nin belediyelerden ve kamu kurumlarından aldığı işlere ilişkin Başbakandan yazılı soru
önergesi (7/36495)

27.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında İstanbul
Şehir Hatları A.Ş.’nin belediyelerden ve kamu kurumlarından aldığı işlere ilişkin Başbakandan yazılı
soru önergesi (7/36496)

28.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında İstanbul
Ulaşım A.Ş.’nin belediyelerden ve kamu kurumlarından aldığı işlere ilişkin Başbakandan yazılı soru
önergesi (7/36497) 

29.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında İstime
Medya A.Ş.’nin belediyelerden ve kamu kurumlarından aldığı işlere ilişkin Başbakandan yazılı soru
önergesi (7/36498) 
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30.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında İSTON
A.Ş.’nin belediyelerden ve kamu kurumlarından aldığı işlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi
(7/36499)

31.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında KİPTAŞ
A.Ş.’nin belediyelerden ve kamu kurumlarından aldığı işlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi
(7/36500) 

32.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, TMSF tarafından gerçekleştirilen bir
arazi ihalesine ve çeşitli iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36501)

33.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, KÖYDES Projesi kapsamında
Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde yapılan yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi
(7/36503)

34.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, KÖYDES Projesi kapsamında
Giresun’un Piraziz ilçesinde yapılan yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36504) 

35.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, KÖYDES Projesi kapsamında
Giresun’un Tirebolu ilçesinde yapılan yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36505) 

36.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, KÖYDES Projesi kapsamında
Giresun’un Yağlıdere ilçesinde yapılan yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36506) 

37.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli kadrolarına
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36508) 

38.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Halk Ekmek
A.Ş.’nin belediyelerden ve kamu kurumlarından aldığı işlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi
(7/36510) 

39.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Hamidiye
A.Ş.’nin belediyelerden ve kamu kurumlarından aldığı işlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi
(7/36511) 

40.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında İDTM
A.Ş.’nin belediyelerden ve kamu kurumlarından aldığı işlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi
(7/36512)

41.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında İGDAŞ
tarafından satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36513) 

42.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında İSBAK
A.Ş.’nin belediyelerden ve kamu kurumlarından aldığı işlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi
(7/36514) 

43.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında İSFALT
A.Ş. tarafından satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36515) 

44.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında İSPARK
A.Ş.’nin belediyelerden ve kamu kurumlarından aldığı işlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi
(7/36516) 

45.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında İSTAÇ
A.Ş.’nin belediyelerden ve kamu kurumlarından aldığı işlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi
(7/36517) 
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46.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında İstanbul
Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’nin belediyelerden ve kamu kurumlarından aldığı işlere ilişkin Başbakandan
yazılı soru önergesi (7/36518) 

47.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Borçka ilçesindeki bir köyün yol
sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36533) 

48.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Borçka ilçesindeki bir köyün içme suyu
sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36534) 

49.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Borçka ilçesindeki bir köyün altyapı ve
yol sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36535) 

50.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Borçka ilçesindeki bir köyün ulaşım
sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36536) 

51.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Borçka ilçesindeki bir köyün sulama
suyu sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36537) 

52.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Borçka ilçesindeki bir köyün içme suyu
sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36538) 

53.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Borçka ilçesindeki bir köyün yol
sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36539) 

54.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Borçka ilçesindeki bir köyün içme suyu
sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36540) 

55.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, yeni İçişleri Bakanının dokunulmazlık durumuna ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36541) 

56.- Bursa Milletvekili Turhan Tayan’ın, Uludağ Üniversitesinin çeşitli sorunlarına ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36542) 

57.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, yolsuzluk operasyonu ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36544) 

58.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından hazırlanan
projelere, bağlı kurum ve kuruluşlar için ayrılan ödeneklere ve kapatılan işletme, tesis ve birimlere
ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/36545) 

59.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’nın Emet ilçesinde bulunan bir taşınmaza ilişkin
Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/36546) 

60.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’daki Askeri Havaalanı Mania Planı Uygulaması
nedeniyle ortaya çıkan sorunlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/36547) 

61.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından hazırlanan projelere,
bağlı kurum ve kuruluşlar için ayrılan ödeneklere ve kapatılan işletme, tesis ve birimlere ilişkin Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/36548) 

62.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yardıma muhtaç vatandaşlara yapılan ayni ve nakdi
yardımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/36549) 

63.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından hazırlanan
projelere, bağlı kurum ve kuruluşlar için ayrılan ödeneklere ve kapatılan işletme, tesis ve birimlere
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36552) 
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64.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki bir köyün yol
sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36553) 

65.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki bir köyün yol
sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36554) 

66.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki bir köyün yol
sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36555) 

67.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara Metrosu için Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından yapılan harcamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36556) 

68.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Jandarma Genel Komutanlığı kadrolarına ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/36557) 

69.- Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ’ın, ithal edilen dinleme cihazlarının kayıp olduğu
iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36558) 

70.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, Balıkesir’de yakalanan kaçak göçmenlere
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36559) 

71.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde kaçak
göçmenler için konukevi olarak kullanılması planlanan bir taşınmazın devrine ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/36560) 

72.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, Sinema Filmlerinin Desteklenmesi Hakkındaki
Yönetmelikte yapılan değişikliklere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi
(7/36561) 

73.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da Askeri Havaalanı Mania Planı
Uygulamasından etkilenen tarihi ve turistik eserlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru
önergesi (7/36562) 

74.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, yolsuzluk operasyonu ile ilgili bazı
açıklamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36567) 

75.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından hazırlanan
projelere, bağlı kurum ve kuruluşlar için ayrılan ödeneklere ve kapatılan işletme, tesis ve birimlere
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/36580) 

76.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’daki Askeri Havaalanı Mania Planı Uygulaması
nedeniyle ortaya çıkan sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru
önergesi (7/36581) 

77.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’daki bazı yerleşim yerlerinde internet ve iletişim
konularında yaşanan sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru
önergesi (7/36582) 

78.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Hükümetin Google’a yaptığı içerik kaldırma
taleplerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/36583) 

79.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcıları ile ilgili
iddialara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/36584) 
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80.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından hazırlanan
projelere, bağlı kurum ve kuruluşlar için ayrılan ödeneklere ve kapatılan işletme, tesis ve birimlere
ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/36585) 

81.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından hazırlanan projelere,
bağlı kurum ve kuruluşlar için ayrılan ödeneklere ve kapatılan işletme, tesis ve birimlere ilişkin Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/36586) 

82.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kamuda makine ve endüstri mühendisleri için yeterli
kontenjan ayrılmadığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi
(7/36587) 

83.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından hazırlanan projelere,
bağlı kurum ve kuruluşlar için ayrılan ödeneklere ve kapatılan işletme, tesis ve birimlere ilişkin Çevre
ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/36588) 

84.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki bir okulda
yürütülen soruşturmaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/36593) 

85.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen boya ve boya malzemesi alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından
yazılı soru önergesi (7/36596) 

86.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen organizasyon hizmeti alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından
yazılı soru önergesi (7/36597) 

87.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çocuk oyun grupları alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı
soru önergesi (7/36598) 

88.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen LED trafik bilgilendirme ekranı alımlarına ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/36599) 

89.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yol oto korkuluk yapımı işi alımlarına ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/36600) 

90.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yol süpürge aracı alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı
soru önergesi (7/36601) 

91.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen piyon tip bariyer, rögar kapağı ve yağmur suyu ızgarası alımlarına
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36602) 

92.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kumlama sistemi alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı
soru önergesi (7/36603) 

93.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen elektrik enerjisi alımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru
önergesi (7/36604) 
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94.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen vakumlu yol süpürge araç fırçası alımlarına ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/36605) 

95.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen personel hizmeti alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı
soru önergesi (7/36606) 

96.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çevre düzenleme yapım işi alımlarına ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/36607) 

97.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kent mobilyaları ve çevre elemanları alımlarına ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/36608) 

98.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen sigorta hizmeti alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı
soru önergesi (7/36609) 

99.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen koruma malzemesi alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı
soru önergesi (7/36610) 

100.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bilgisayar destekli teknik çizim yazılım hizmeti alımlarına
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36611) 

101.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kalorifer tesisatı malzemesi alımlarına ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/36612) 

102.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen döşeme makinesi ve bordür pensesi alımlarına ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/36613) 

103.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen soğutma malzemeleri alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından
yazılı soru önergesi (7/36614) 

104.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen andezit bordür ve plaktaş malzemesi alımlarına ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/36615) 

105.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen betonarme bariyer alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı
soru önergesi (7/36616) 

106.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kalorifer tesisat bakım ve onarım hizmeti alımlarına ilişkin
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36617) 

107.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen asansör bakım ve onarım hizmeti alımlarına ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/36618) 
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108.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çelik çubuğu ve bağ teli malzemesi alımlarına ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/36619) 

109.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kompanzasyon malzemesi alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından
yazılı soru önergesi (7/36620) 

110.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen alt geçitlere ait sayaç ayrımı ve kamera tesisatı alımlarına ilişkin
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36621) 

111.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bakım onarım hizmeti alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından
yazılı soru önergesi (7/36622) 

112.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çimento alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru
önergesi (7/36623) 

113.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen asansör ve engelli asansörü alımlarına ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/36624) 

114.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen park oyuncakları alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı
soru önergesi (7/36625) 

115.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yol bakım işçilik hizmeti alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından
yazılı soru önergesi (7/36626) 

116.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen tesisat malzemesi alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı
soru önergesi (7/36627) 

117.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ada ve parsel tadilat yapım işi alımlarına ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/36628) 

118.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen su yalıtım malzemesi alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından
yazılı soru önergesi (7/36629) 

119.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ahşap piknik masası alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı
soru önergesi (7/36630) 

120.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen araç alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi
(7/36631) 
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121.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yürüyen merdiven alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı
soru önergesi (7/36632) 

122.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen sfero döküm baca kapağı ve yağmur suyu ızgarası alımlarına
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36633) 

123.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen prefabrik taksi durakları ve taksi durakları yapım işi alımlarına
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36634) 

124.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen J-9 tipi duvar yapım işi alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından
yazılı soru önergesi (7/36635) 

125.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yol ve kavşak uygulama projesi hizmeti alımlarına ilişkin
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36636) 

126.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen patlayıcı madde ve ateşleme sistemleri alımlarına ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/36637) 

127.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen alüminyum silikat katkılı fırınlanmış tuz alımlarına ilişkin
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36638) 

128.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen elektrik ile yol ısıtma sistemi alımlarına ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/36639) 

129.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yangın ve kurtarma malzemesi alımlarına ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/36640) 

130.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kaldırım ve beton bariyer döşenmesi işi alımlarına ilişkin
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36641) 

131.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kök parçalayıcı makine alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından
yazılı soru önergesi (7/36642) 

132.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen sempozyum düzenlenmesi işi hizmet alımlarına ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/36643) 

133.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen LED aydınlatma malzemesi alımlarına ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/36644) 
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134.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen helikopter alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru
önergesi (7/36645) 

135.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen malzeme depolama üniteleri alımlarına ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/36646) 

136.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen havuz fıskiye sistemleri ve fıskiye sistemleri yapım işi alımlarına
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36647) 

137.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen akaryakıt alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru
önergesi (7/36648) 

138.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen araç dış lastiği alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru
önergesi (7/36649) 

139.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen itfaiyeci eldiveni alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı
soru önergesi (7/36650) 

140.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen park donatıları alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı
soru önergesi (7/36651) 

141.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen konser ve gösteri düzenleme işi alımlarına ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/36652) 

142.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kablo ve elektrik malzemesi alımlarına ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/36653) 

143.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen posta dağıtım hizmeti alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından
yazılı soru önergesi (7/36654) 

144.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen rehberlik, danışma, bilgilendirme ve yönlendirme hizmeti alımlarına
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36655) 

145.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen tel çit alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi
(7/36656) 

146.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen gübre alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi
(7/36657) 
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147.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ceset torbası alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru
önergesi (7/36658) 

148.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen cadde ve sokak tabelaları alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından
yazılı soru önergesi (7/36659) 

149.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen spor malzemesi alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı
soru önergesi (7/36660) 

150.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kamyon dış lastiği alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı
soru önergesi (7/36661) 

151.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen minibüs dış lastiği alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı
soru önergesi (7/36662) 

152.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen iş makinesi dış lastiği alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından
yazılı soru önergesi (7/36663) 

153.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen GSM ses ve data hizmeti alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından
yazılı soru önergesi (7/36664) 

154.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bilgisayar ve yazıcı alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı
soru önergesi (7/36665) 

155.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen madeni yağ alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru
önergesi (7/36666) 

156.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen fotokopi ve makinesi malzemeleri alımlarına ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/36667) 

157.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yazılım geliştirme teknik destek hizmeti alımlarına ilişkin
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36668) 

158.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen akaryakıt ürünü alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı
soru önergesi (7/36669) 

159.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ayakkabı alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru
önergesi (7/36670) 

160.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yazıcı, tarayıcı ve bellek alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından
yazılı soru önergesi (7/36671) 
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No: 84
11 Şubat 2014 Salı

Teklifler
1.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifi (2/1991) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa
geliş tarihi: 29.01.2014)

2.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve 1 Milletvekilinin; Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1992) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2014)

3.- İstanbul Milletvekili Murat Başesgioğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili
İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; 14/7/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1993) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)
(Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2014)

4.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in; Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Teklifi (2/1994) (Adalet ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2014)

5.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun; Sosyal Hizmetler Kanununda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1995) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile
Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2014)

6.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Teklifi (2/1996) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği
ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2014)

Sözlü Soru Önergeleri
1.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gençlik derneklerinin uluslararası derneklerle

işbirliğinin artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Avrupa Birliği Bakanı’ndan sözlü soru
önergesi (6/5248) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

2.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunmasına
yönelik çalışma ve projelere ilişkin Sağlık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5249) (Başkanlığa
geliş tarihi: 27.01.2014)

3.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, sağlık bilinci oluşturulmasına yönelik çalışma ve
projelere ilişkin Sağlık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5250) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

4.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, öğrencilere çevre bilincinin kazandırılmasına
yönelik çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5251)
(Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

5.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, öğrencilerin geri dönüşüme uygun ürünleri
kullanmasının sağlanmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru
önergesi (6/5252) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

6.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, öğrencilerde çevre duyarlılığını sağlamaya yönelik
çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5253) (Başkanlığa geliş
tarihi: 27.01.2014)
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7.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gençlerin doğaya ilgisinin artırılmasına yönelik
çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5254) (Başkanlığa geliş
tarihi: 27.01.2014)

8.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gençlerin doğaya ilgisinin artırılmasına yönelik
çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5255) (Başkanlığa
geliş tarihi: 27.01.2014)

9.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı
yurtlardaki sağlık ve beslenme hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışma ve projelere ilişkin
Gençlik ve Spor Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5256) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

10.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunmasına
yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5257)
(Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

11.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlık tarafından gençlerin sağlık, spor,
beslenme gibi konularda bilinçlendirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Gençlik ve Spor Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5258) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

12.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, ailevi değerler konusunda gençlerin
hassasiyetlerinin artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan sözlü
soru önergesi (6/5259) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

13.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gençlik derneklerinin uluslararası düzeyde diğer
derneklerle işbirliğinin artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan
sözlü soru önergesi (6/5260) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

14.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gençlerin sivil toplum kuruluşlarına katılımlarının
teşvik edilmesi amacıyla yürütülen çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan sözlü
soru önergesi (6/5261) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

15.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından
sanatsal faaliyetler konusunda eksik bilgilendirmeyi önlemek ve tanıtım eksikliğini gidermek adına
yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi
(6/5262) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

16.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, bilgi iletişim teknolojilerinden gençlerin etkin bir
şekilde yararlanmalarına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5263) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

17.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gençlerin bilim ve teknolojiye ilgilerinin
artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan sözlü soru
önergesi (6/5264) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

18.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, bilgi iletişim teknolojilerinden gençlerin etkin bir
şekilde yararlanmalarına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan
sözlü soru önergesi (6/5265) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

19.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kadınların toplumda yaşadığı sorunlar konusunda
duyarlılık sağlamak amacıyla yürütülmekte olan çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5266) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

20.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlık tarafından beslenme ve sporun yararları
konusunda yürütülmekte olan bilinçlendirme çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanı’ndan sözlü soru
önergesi (6/5267) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)
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21.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından
eğitim dışındaki gençlerin sanata yönlendirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Gençlik ve Spor Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5268) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

22.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisinin
artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi
(6/5269) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

23.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, haberleşme ve iletişim kaynaklarını çoğaltmaya
yönelik çalışma ve projelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan sözlü soru
önergesi (6/5270) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

24.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana genelinde yeşil kart uygulamasından
yararlananların sayısına ilişkin Sağlık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5271) (Başkanlığa geliş
tarihi: 27.01.2014)

25.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana Merkez ve ilçelerinin Kültür ve Turizm Koruma
ve Gelişim Bölgeleri arasında yer alıp almadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru
önergesi (6/5272) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

26.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Devlet sporcusu unvanını kazanan sporcu sayısına ve
devlet sporcularına sağlanan mali haklara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan sözlü soru önergesi
(6/5273) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

27.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’da verilen iddia bayiliklerine ve bayilik verilme
kriterlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5274) (Başkanlığa geliş tarihi:
27.01.2014)

28.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki sokak çocuğu sayısına ve sokak çocukları
ile ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi
(6/5275) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

29.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana Büyükşehir Belediyesi ile Adana ilçe ve belde
belediyelerinin İller Bankasına olan borcuna ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5276)
(Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

30.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, asgari ücretten yapılan vergi ve sosyal güvenlik primi
kesintilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5277)
(Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

31.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, İŞKUR’un eğitimine katılarak meslek danışmanlık
sertifikası alanların kamuda istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan sözlü soru
önergesi (6/5278) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

32.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gençlerin kendini geliştireceği araştırma ve bilim
merkezlerinin sayısının artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan
sözlü soru önergesi (6/5279) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

33.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ülkemizde eğitim görmüş yabancı uyruklu
öğrencilerin istihdam imkanlarının genişletilerek üstün yetenekli olanların ülkemizde kalmasını teşvik
etmek amacıyla yürütülen çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi
(6/5280) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

34.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Halk Eğitim Merkezlerinde usta öğretici olarak çalışan
geçici işçilerin hizmet sürelerinin 12 aya çıkarılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru
önergesi (6/5281) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)
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35.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gençlerin kendini geliştireceği araştırma ve bilim
merkezlerinin sayısının artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5282) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

36.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, sivil toplum faaliyetlerine kamu desteğini artırmaya
yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5283)
(Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

37.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, hayvansal ürünlerin fiyatlarındaki artışa ilişkin Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5284) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

38.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, yurt dışında yaşayan gençlerimizin, gençlerimizle
ve ortak değerlere sahip olduğumuz akraba toplulukların gençleri ile daha fazla etkileşimde
bulunmaları amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin Dışişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi
(6/5285) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

39.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 2002-2014 yılları arasında kamuda istihdam edilen
gıda mühendisi sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5286)
(Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

40.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, ergonomik vardiya sistemine geçişin sağlanmasına
yönelik çalışma ve projelere ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5287) (Başkanlığa
geliş tarihi: 27.01.2014)

41.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, vatandaşlardan icra müdürlüklerince alınan harçların
kaldırılmasına ilişkin Adalet Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5288) (Başkanlığa geliş tarihi:
27.01.2014)

42.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kütüphane sayısının artırılmasına yönelik çalışma
ve projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5289) (Başkanlığa geliş
tarihi: 27.01.2014)

43.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gençlerin yaptığı icatların patent tescilini
kolaylaştırmaya yönelik çalışma ve projelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan sözlü
soru önergesi (6/5290) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

44.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından performans
değerlendirme sisteminin işlevselliğinin artırılmasına yönelik yürütülmekte olan çalışma ve projelere
ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5291) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

45.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen
kurum içi bireysel performans değerlendirme sisteminin işlevselliğinin artırılmasına yönelik çalışma ve
projelere ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5292) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, araç giriş kartları üzerindeki boyaların
bozulmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38453)
(Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2014)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, fiilen kesilmemiş elektrikten dolayı
alınan kesinti ücretlerine ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/38454) (Başkanlığa geliş tarihi:
24.01.2014)
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3.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Yardımcı Hizmetler Sınıfı çalışanlarının
sorunlarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/38455) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

4.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, paralel devlet yapılanması ile ilgili iddialara ilişkin
Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/38456) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

5.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, TOKİ’nin iptal edilen ihalelerine ilişkin
Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/38457) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

6.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Emlak Konut GYO’nun reklam faaliyetlerine ilişkin
Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/38458) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Maliye Bakanlığının bazı uzman
kadrolarına ortak sınavla alım yapılmasına ve sonraki süreçte bazı kadrolardaki uzmanların
dezavantajlı duruma gelmiş olmasına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/38459) (Başkanlığa
geliş tarihi: 27.01.2014)

8.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, Suriye’deki muhaliflere MİT aracılığıyla silah
sevkiyatı yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/38460) (Başkanlığa geliş
tarihi: 27.01.2014)

9.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Milli İstihbarat Teşkilatına ait internet
sitesine yapılan ihbar ve bilgi paylaşımlarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/38461)
(Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

10.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bir terör örgütünün Türkiye’de eylem
yapacağına dair iddialara ve alınan önlemlere ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/38462)
(Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

11.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İzmir’in Urla ilçesindeki bir doğal sit
alanındaki yapılaşma iddialarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/38463) (Başkanlığa
geliş tarihi: 27.01.2014)

12.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, yargı mensuplarının güvenliğine ve
Ankara’da bir yargı mensubunun evinin gözetlendiği iddiasına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru
önergesi (7/38464) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

13.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Yüksek İhtisas Hastanesi gece
vardiyası personelinin taşınma işi ile ilgili ihaleye ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/38465)
(Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

14.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Türkiye İklim Değişikliği Stratejisine
ve yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/38466) (Başkanlığa geliş tarihi:
27.01.2014)

15.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından dağıtılan mektuplara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi
(7/38467) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

16.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul’un su kaynaklarına ve şebeke
suyuna ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/38468) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

17.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Erzurum’un Pasinler ilçesine bağlı bir
köyde bedelsiz olarak bir firmaya verildiği iddia edilen bir arsaya ilişkin Başbakan’dan yazılı soru
önergesi (7/38469) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)
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18.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, riskli alan ilan edilen bir mahalleye
ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/38470) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

19.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, Halkbank ve Vakıfbank’ın son on yıllık dönemde
yaptığı reklam harcamalarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/38471) (Başkanlığa geliş
tarihi: 27.01.2014)

20.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre
Başbakanlık ve bağlı kurum, kuruluşlar tarafından yaptırılan kamu spotlarına ilişkin Başbakan’dan
yazılı soru önergesi (7/38472) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

21.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, seçimlerin güvenliğine yönelik yapılan
çalışmalara ve seçmen sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/38473) (Başkanlığa geliş
tarihi: 27.01.2014)

22.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre
Başbakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu davalara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru
önergesi (7/38474) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

23.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre
Başbakanlık ve bağlı kurum, kuruluşlar bünyesinde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli avukatlara
ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/38475) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

24.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda
çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/38476) (Başkanlığa geliş
tarihi: 27.01.2014)

25.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, Kış Olimpiyatlarında bir spor branşına ait
bazı yarışmaların TRT’de yayınlanmayacağı iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Bülent
Arınç) yazılı soru önergesi (7/38477) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

26.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gençliğe yönelik yayın yapan televizyon
kanallarının ve televizyon programlarının artırılmasına ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Bülent
Arınç) yazılı soru önergesi (7/38478) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

27.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kültürel mirasımızın tanıtımına yönelik çalışma ve
projelere ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/38479) (Başkanlığa
geliş tarihi: 27.01.2014)

28.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre bağlı kurum
ve kuruluşlar tarafından yaptırılan kamu spotlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Bülent Arınç)
yazılı soru önergesi (7/38480) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

29.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre bağlı kurum
ve kuruluşların taraf olduğu davalara ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Bülent Arınç) yazılı soru
önergesi (7/38481) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

30.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre bağlı kurum
ve kuruluşlar bünyesinde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli avukatlara ilişkin Başbakan
Yardımcısı’ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/38482) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

31.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda
çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi
(7/38483) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)
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32.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Ziraat Bankasının reklam faaliyetlerine ilişkin
Başbakan Yardımcısı’ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/38484) (Başkanlığa geliş tarihi:
24.01.2014)

33.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Halk Bankasının reklam faaliyetlerine  ilişkin
Başbakan Yardımcısı’ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/38485) (Başkanlığa geliş tarihi:
24.01.2014)

34.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, döviz kurlarındaki artışa ve artışın olumsuz
etkilerine ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/38486) (Başkanlığa
geliş tarihi: 27.01.2014)

35.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, Merkez Bankasının faiz artırım kararına ilişkin
Başbakan Yardımcısı’ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/38487) (Başkanlığa geliş tarihi:
27.01.2014)

36.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre bağlı kurum
ve kuruluşlar tarafından yaptırılan kamu spotlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Ali Babacan)
yazılı soru önergesi (7/38488) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

37.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre bağlı kurum
ve kuruluşlar bünyesinde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli avukatlara ilişkin Başbakan
Yardımcısı’ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/38489) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

38.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre bağlı kurum
ve kuruluşların taraf olduğu davalara ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Ali Babacan) yazılı soru
önergesi (7/38490) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

39.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda
çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi
(7/38491) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

40.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre bağlı kurum
ve kuruluşlar tarafından yaptırılan kamu spotlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Beşir Atalay)
yazılı soru önergesi (7/38492) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

41.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre bağlı kurum
ve kuruluşların taraf olduğu davalara ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Beşir Atalay) yazılı soru
önergesi (7/38493) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

42.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre bağlı kurum
ve kuruluşlar bünyesinde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli avukatlara ilişkin Başbakan
Yardımcısı’ndan (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/38494) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

43.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda
çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi
(7/38495) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

44.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre bağlı kurum
ve kuruluşlar tarafından yaptırılan kamu spotlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Emrullah İşler)
yazılı soru önergesi (7/38496) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

45.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, beyin göçünü önlemeye yönelik çalışma ve
projelere ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Emrullah İşler) yazılı soru önergesi (7/38497)
(Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)
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46.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre bağlı kurum
ve kuruluşların taraf olduğu davalara ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Emrullah İşler) yazılı soru
önergesi (7/38498) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

47.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre bağlı kurum
ve kuruluşlar bünyesinde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli avukatlara ilişkin Başbakan
Yardımcısı’ndan (Emrullah İşler) yazılı soru önergesi (7/38499) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

48.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, yurt dışında yaşayan gençlerimizin kültürümüz ve
değerlerimizle bağlarını güçlendirecek politikaların geliştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalara
ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Emrullah İşler) yazılı soru önergesi (7/38500) (Başkanlığa geliş
tarihi: 27.01.2014)

49.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda
çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Emrullah İşler) yazılı soru önergesi
(7/38501) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

50.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık
ve bağlı kurum, kuruluşlar tarafından yaptırılan kamu spotlarına ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı
soru önergesi (7/38502) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

51.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2013 Aralık ayından bu yana görev yeri değiştirilen
yargı mensubu sayısına ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38503) (Başkanlığa geliş
tarihi: 27.01.2014)

52.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık
ve bağlı kurum, kuruluşlar bünyesinde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli avukatlara ilişkin Adalet
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38504) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

53.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık
ile bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu davalara ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi
(7/38505) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

54.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda
çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38506) (Başkanlığa
geliş tarihi: 27.01.2014)

55.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, farklı cezaevlerinde bulunan kardeşlerin aynı cezaevine
konulmasına yönelik bir çalışmanın yapılmasına ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi
(7/38507) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

56.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Balıkesir Kepsut L Tipi Cezaevinde
gerçekleştiği iddia edilen keyfi uygulamalara ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi
(7/38508) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

57.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, engelli bireylerin fiziksel ve duygusal istismarı
konusunda toplumsal duyarlılığı artırmak adına yürütülen çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38509) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

58.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kadınların siyasal katılım konularında hizmetlerden
faydalanma ve temsil edilme oranlarının artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38510) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

59.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kente göç eden gençlerin psiko-sosyal
ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38511) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)
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60.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gençlerin, çocuk, engelli ve kadınların sanatsal
faaliyetlere katılımının artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38512) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

61.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, bireylerin fiziksel ve duygusal istismarı konusunda
toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla yürütülen çalışma ve projelere ilişkin Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38513) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

62.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kentlere göç eden ve uyum sorunu yaşayan
gençlerin sorunlarının çözümüne yönelik çalışma ve projelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38514) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

63.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık
ve bağlı kurum, kuruluşlar tarafından yaptırılan kamu spotlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38515) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

64.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda
çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi
(7/38516) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

65.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık
ile bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu davalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan
yazılı soru önergesi (7/38517) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

66.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık
ve bağlı kurum, kuruluşlar bünyesinde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli avukatlara ilişkin Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38518) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

67.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık
ve bağlı kurum, kuruluşlar tarafından yaptırılan kamu spotlarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı’ndan
yazılı soru önergesi (7/38519) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

68.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Avrupa’da yaşayan gençlerimiz ile yakın ilişkiler
geliştirilmesine yönelik çalışma ve projelere ilişkin Avrupa Birliği Bakanı’ndan yazılı soru önergesi
(7/38520) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

69.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık
ve bağlı kurum, kuruluşlar bünyesinde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli avukatlara ilişkin Avrupa
Birliği Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38521) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

70.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık
ile bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu davalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı’ndan yazılı soru
önergesi (7/38522) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

71.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda
çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin Avrupa Birliği Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38523)
(Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

72.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gençlerin bilimsel çalışmalara teşvik edilmesine
yönelik çalışma ve projelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan yazılı soru önergesi
(7/38524) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

73.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, teknoloji temalı projelere ilişkin Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38525) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)
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74.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık
ve bağlı kurum, kuruluşlar tarafından yaptırılan kamu spotlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38526) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

75.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, tersine beyin göçünün sağlanmasına yönelik
çalışma ve projelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38527)
(Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

76.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık
ile bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu davalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan
yazılı soru önergesi (7/38528) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

77.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık
ve bağlı kurum, kuruluşlar bünyesinde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli avukatlara ilişkin Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38529) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

78.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda
çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan yazılı soru önergesi
(7/38530) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

79.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, taşeron işçilerin özlük haklarının
iyileştirilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38531)
(Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

80.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, çalışanların iş koşullarının iyileştirilmesine yönelik
çalışma ve projelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38532)
(Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

81.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık
ve bağlı kurum, kuruluşlar tarafından yaptırılan kamu spotlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38533) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

82.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, emekli maaşları arasındaki eşitsizliğin nedenine
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38534) (Başkanlığa geliş
tarihi: 27.01.2014)

83.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda
çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi
(7/38535) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

84.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık
ile bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu davalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan
yazılı soru önergesi (7/38536) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

85.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık
ve bağlı kurum, kuruluşlar bünyesinde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli avukatlara ilişkin Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38537) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

86.- İzmir Milletvekili Ertuğrul Günay’ın, İstanbul Polonezköy’ün imar planına ilişkin Çevre ve
Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38538) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

87.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık
ve bağlı kurum, kuruluşlar tarafından yaptırılan kamu spotlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38539) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)
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88.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, zorunlu deprem sigortası ve doğal afet sigortasına
ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38540) (Başkanlığa geliş tarihi:
27.01.2014)

89.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, zorunlu deprem sigortası yaptırılması gereken
konutların sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38541) (Başkanlığa
geliş tarihi: 27.01.2014)

90.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık
ile bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu davalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı
soru önergesi (7/38542) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

91.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık
ve bağlı kurum, kuruluşlar bünyesinde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli avukatlara ilişkin Çevre
ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38543) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

92.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda
çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38544)
(Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

93.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık
ve bağlı kurum, kuruluşlar tarafından yaptırılan kamu spotlarına ilişkin Dışişleri Bakanı’ndan yazılı
soru önergesi (7/38545) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

94.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gençlik derneklerinin uluslararası düzeyde diğer
derneklerle işbirliğinin artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Dışişleri Bakanı’ndan yazılı
soru önergesi (7/38546) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

95.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, yurt dışında yaşayan gençlerimiz ile ilişkilerin
geliştirilmesine yönelik çalışma ve projelere ilişkin Dışişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi
(7/38547) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

96.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, yurt dışında yaşayan gençlerimizin kültürümüz ve
değerlerimizle bağlarını güçlendirecek politikaların geliştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalara
ilişkin Dışişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38548) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

97.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gençlerimizin uluslararası topluma katılımlarının
artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Dışişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38549)
(Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

98.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, uluslararası organizasyonların Türkiye’de daha
fazla yürütülmesini sağlamaya yönelik çalışma ve projelere ilişkin Dışişleri Bakanı’ndan yazılı soru
önergesi (7/38550) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

99.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, uluslararası alanda faaliyet gösteren gençlik
dernekleri ile işbirliğinin arttırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Dışişleri Bakanı’ndan
yazılı soru önergesi (7/38551) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

100.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, yurt dışında yaşayan gençlerimiz ile ilişkilerin
geliştirilmesine yönelik çalışma ve projelere ilişkin Dışişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi
(7/38552) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

101.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık
ile bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu davalara ilişkin Dışişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi
(7/38553) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)
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102.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda
çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin Dışişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38554) (Başkanlığa
geliş tarihi: 27.01.2014)

103.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık
ve bağlı kurum, kuruluşlar bünyesinde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli avukatlara ilişkin Dışişleri
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38555) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

104.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık
ve bağlı kurum, kuruluşlar tarafından yaptırılan kamu spotlarına ilişkin Ekonomi Bakanı’ndan yazılı
soru önergesi (7/38556) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

105.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında Türk seramik
sanayiinde faaliyet gösteren üretici firmalara ilişkin Ekonomi Bakanı’ndan yazılı soru önergesi
(7/38557) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

106.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gençlerin ülke kalkınmasına etkin katılımını
artırmaya yönelik çalışma ve projelere ilişkin Ekonomi Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38558)
(Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

107.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda
çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin Ekonomi Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38559) (Başkanlığa
geliş tarihi: 27.01.2014)

108.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık
ile bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu davalara ilişkin Ekonomi Bakanı’ndan yazılı soru
önergesi (7/38560) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

109.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık
ve bağlı kurum, kuruluşlar bünyesinde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli avukatlara ilişkin Ekonomi
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38561) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

110.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık
ve bağlı kurum, kuruluşlar tarafından yaptırılan kamu spotlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38562) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

111.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda
çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi
(7/38563) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

112.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık
ve bağlı kurum, kuruluşlar bünyesinde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli avukatlara ilişkin Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38564) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

113.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık
ile bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu davalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan
yazılı soru önergesi (7/38565) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

114.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, teknik şartname hazırlama süreçlerine ilişkin
Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38566) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

115.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, madde bağımlısı gençlerin yaşadıkları sorunlar
ve kötü koşullarla ilgili gençlere uyarıcı mesajlar verecek haber ve programlar hazırlanması ve medya
desteği sağlanması amacıyla yürütülen çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan
yazılı soru önergesi (7/38567) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)
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116.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gençlerin sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerine
katılımının özendirilmesine yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı
soru önergesi (7/38568) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

117.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gençlerin dezavantajlı bireylere yönelik
farkındalıklarının artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan
yazılı soru önergesi (7/38569) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

118.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve bu konuda
gençler arasında farkındalığın artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38570) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

119.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gençlerin doğada daha fazla zaman geçirmelerine
yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38571)
(Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

120.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gençlik doğa kamplarının sayısının artırılmasına
yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38572)
(Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

121.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, ailelere ve gençlere danışmanlık hizmeti
sağlanmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38573) (Başkanlığa geliş
tarihi: 27.01.2014)

122.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, temel hak ve özgürlüklere yönelik eğitici
faaliyetlerin artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru
önergesi (7/38574) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

123.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, milli ve manevi değerlerin gençlere tanıtılmasına
yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38575)
(Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

124.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, suç işleyen gençlerin topluma kazandırılmasına
yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38576)
(Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

125.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, ailevi değerlerin gençler tarafından korunmasını
sağlamaya yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi
(7/38577) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

126.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gençlerin sanat faaliyetlerine katılımının
artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi
(7/38578) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

127.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, evrensel etik ilkeler ve ahlaki değerler konusunda
gençlerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan
yazılı soru önergesi (7/38579) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

128.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, engelli bireylerin sosyal dışlanmasının
önlenmesine yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi
(7/38580) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

129.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gençlerimizin uluslararası alanda rekabet gücünün
artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi
(7/38581) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)
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130.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, uluslararası gençlik dernekleriyle işbirliğinin
artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi
(7/38582) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

131.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gençlerin uluslararası rekabet gücünün
artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi
(7/38583) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

132.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, tersine beyin göçünün sağlanmasına yönelik
çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38584) (Başkanlığa
geliş tarihi: 27.01.2014)

133.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gençlik değişim programlarının yaygınlaştırıl-
masına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi
(7/38585) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

134.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kırsal alanda yaşayan gençlerin uluslararası
faaliyetlere katılımının teşvikine yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan
yazılı soru önergesi (7/38586) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

135.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık
ile bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu davalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru
önergesi (7/38587) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

136.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık
ve bağlı kurum, kuruluşlar bünyesinde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli avukatlara ilişkin Gençlik
ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38588) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

137.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda
çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38589)
(Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

138.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, patates ve kuru fasulye fiyatlarındaki artışa ilişkin
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38590) (Başkanlığa geliş tarihi:
23.01.2014)

139.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, ÇAYKUR’un reklam faaliyetlerine ilişkin Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38591) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

140.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Fiskobirlik’in TMO’dan ham yağ
aldığı iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38592)
(Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

141.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık
ve bağlı kurum, kuruluşlar tarafından yaptırılan kamu spotlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38593) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

142.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda
çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi
(7/38594) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

143.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık
ve bağlı kurum, kuruluşlar bünyesinde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli avukatlara ilişkin Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38595) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)
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144.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık
ile bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu davalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan
yazılı soru önergesi (7/38596) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

145.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık
ve bağlı kurum, kuruluşlar tarafından yaptırılan kamu spotlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38597) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

146.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda
çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38598)
(Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

147.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık
ve bağlı kurum, kuruluşlar bünyesinde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli avukatlara ilişkin Gümrük
ve Ticaret Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38599) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

148.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık
ile bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu davalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı’ndan yazılı
soru önergesi (7/38600) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

149.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli
polisler hakkında sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptıkları paylaşımlar nedeniyle başlatılan
soruşturmaya ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38601) (Başkanlığa geliş tarihi:
27.01.2014)

150.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık
ve bağlı kurum, kuruluşlar tarafından yaptırılan kamu spotlarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı
soru önergesi (7/38602) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

151.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, engelli bireylerin fiziksel ve duygusal istismarı
konusunda toplumsal duyarlılığı artırmak adına yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan
yazılı soru önergesi (7/38603) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

152.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, büyükşehir belediyeleri ile bağlı kurum ve
kuruluşları tarafından gençlerin sanat faaliyetlerine katılımının artırılmasına yönelik yürütülen
çalışma ve projelere ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38604) (Başkanlığa geliş
tarihi: 27.01.2014)

153.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2013 Aralık ayından bu yana Emniyet Genel
Müdürlüğü bünyesinde görev yeri değiştirilen sivil memurlara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru
önergesi (7/38605) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

154.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2013 Aralık ayından bu yana Emniyet Genel
Müdürlüğü bünyesinde görev yeri değiştirilen emniyet mensuplarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan
yazılı soru önergesi (7/38606) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

155.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2013 Aralık ayından bu yana Emniyet Genel
Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen görev ve görev yeri değişikliklerine ilişkin İçişleri
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38607) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

156.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda
çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38608) (Başkanlığa
geliş tarihi: 27.01.2014)
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157.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık
ve bağlı kurum, kuruluşlar bünyesinde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli avukatlara ilişkin İçişleri
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38609) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

158.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık
ile bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu davalara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi
(7/38610) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

159.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’ın Hacıbekir Mahallesi’nde emniyet birimlerince
gerçekleştirilen operasyona ve bu kapsamda gözaltına alınan kişilere ilişkin İçişleri Bakanı’ndan
yazılı soru önergesi (7/38611) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

160.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan’ın, Şanlıurfa’da madde bağımlılığıyla mücadele
konusunda alınan tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38612) (Başkanlığa
geliş tarihi: 27.01.2014)

161.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık
ve bağlı kurum, kuruluşlar tarafından yaptırılan kamu spotlarına ilişkin Kalkınma Bakanı’ndan yazılı
soru önergesi (7/38613) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

162.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık
ile bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu davalara ilişkin Kalkınma Bakanı’ndan yazılı soru
önergesi (7/38614) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

163.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık
ve bağlı kurum, kuruluşlar bünyesinde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli avukatlara ilişkin Kalkınma
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38615) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

164.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda
çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin Kalkınma Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38616) (Başkanlığa
geliş tarihi: 27.01.2014)

165.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, tiyatro salonu, sinema salonu, sergi salonu, müze,
kütüphane bulunmayan il ve ilçe sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan yazılı soru önergesi
(7/38617) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

166.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kültürel ve sanatsal faaliyetler için kullanılacak
mekanların artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan yazılı
soru önergesi (7/38618) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

167.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık
ve bağlı kurum, kuruluşlar tarafından yaptırılan kamu spotlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan
yazılı soru önergesi (7/38619) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

168.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, modern sanat dallarına yönelik sergi, kurs ve
gösterilerin artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan yazılı
soru önergesi (7/38620) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

169.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gençlerin sanat faaliyetlerine katılımının
artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan yazılı soru önergesi
(7/38621) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

170.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gençlere yönelik düzenlenen kültürel ve sanatsal
faaliyetlere ayrılan kaynağın artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Kültür ve Turizm
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38622) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)
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171.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık
ve bağlı kurum, kuruluşlar bünyesinde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli avukatlara ilişkin Kültür
ve Turizm Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38623) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

172.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık
ile bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu davalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan yazılı soru
önergesi (7/38624) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

173.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda
çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38625)
(Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

174.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık
ve bağlı kurum, kuruluşlar tarafından yaptırılan kamu spotlarına ilişkin Maliye Bakanı’ndan yazılı
soru önergesi (7/38626) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

175.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık
ile bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu davalara ilişkin Maliye Bakanı’ndan yazılı soru önergesi
(7/38627) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

176.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık
ve bağlı kurum, kuruluşlar bünyesinde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli avukatlara ilişkin Maliye
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38628) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

177.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda
çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin Maliye Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38629) (Başkanlığa
geliş tarihi: 27.01.2014)

178.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 2002-2014 yılları arasında inceleme ve araştırma
yapmak üzere yurt dışına gönderilen personele ilişkin Maliye Bakanı’ndan yazılı soru önergesi
(7/38630) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

179.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş
Sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38631) (Başkanlığa geliş tarihi:
24.01.2014)

180.- İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak’ın, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp
Anabilim Dalı yardımcı doçentlik kadrosu için verilen ilana ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı
soru önergesi (7/38632) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

181.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, öğrencilerin dezavantajlı bireylerle ilgili
farkındalıklarının artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı
soru önergesi (7/38633) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

182.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık
ve bağlı kurum, kuruluşlar tarafından yaptırılan kamu spotlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan
yazılı soru önergesi (7/38634) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

183.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, öğrencilere demokratik katılım ve yurttaşlık
bilinci kazandırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru
önergesi (7/38635) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

184.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, sanata ilgi duyan gençlere yönelik çalışma ve
projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38636) (Başkanlığa geliş tarihi:
27.01.2014)
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185.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gençlerin temel hak ve özgürlükler konusunda
bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi
(7/38637) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

186.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve bu konuda
gençler arasında farkındalığın artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38638) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

187.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gençlerin sanat faaliyetlerine katılımının
artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi
(7/38639) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

188.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gençlerin dezavantajlı bireylere yönelik
farkındalıklarının artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı
soru önergesi (7/38640) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

189.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, okullarda geri dönüşümle ilgili bilgilendirme
yapılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi
(7/38641) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

190.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gençlerin evrensel etik ilkeler ve ahlaki değerler
konusunda bilinçlendirilmesine yönelik çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı
soru önergesi (7/38642) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

191.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, suç işleyen gençlerin topluma kazandırılmasına
yönelik çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38643)
(Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

192.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, bilimsel çalışmalara gençlerin teşvik edilmesine
yönelik çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38644)
(Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

193.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, bilimsel faaliyetlerin desteklenmesine yönelik
çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38645) (Başkanlığa
geliş tarihi: 27.01.2014)

194.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, öğrencilere demokratik katılım ve yurttaşlık
bilinci kazandırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru
önergesi (7/38646) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

195.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, milli ve manevi değerlerin gençlere tanıtılmasına
yönelik çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38647)
(Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

196.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık
ile bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu davalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru
önergesi (7/38648) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

197.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gençlere yönelik çalışmalar yapan sivil toplum
kuruluşlarına desteğin artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan
yazılı soru önergesi (7/38649) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014) 

198.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kırsal alanda yaşayan gençlerin uluslararası
faaliyetlere katılımının teşvikine yönelik çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı
soru önergesi (7/38650) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)
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199.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık
ve bağlı kurum, kuruluşlar bünyesinde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli avukatlara ilişkin Milli
Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38651) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

200.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, yurt dışında yaşayan gençlerimizin kültürlerinden
kopmamasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi
(7/38652) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

201.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, tersine beyin göçünün sağlanmasına yönelik
çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38653) (Başkanlığa
geliş tarihi: 27.01.2014)

202.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda
çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38654)
(Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

203.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık
ve bağlı kurum, kuruluşlar tarafından yaptırılan kamu spotlarına ilişkin Milli Savunma Bakanı’ndan
yazılı soru önergesi (7/38655) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

204.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık
ve bağlı kurum, kuruluşlar bünyesinde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli avukatlara ilişkin Milli
Savunma Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38656) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

205.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık
ile bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu davalara ilişkin Milli Savunma Bakanı’ndan yazılı soru
önergesi (7/38657) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

206.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda
çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin Milli Savunma Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38658)
(Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

207.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık
ve bağlı kurum, kuruluşlar tarafından yaptırılan kamu spotlarına ilişkin Orman ve Su İşleri
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38659) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

208.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık
ve bağlı kurum, kuruluşlar bünyesinde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli avukatlara ilişkin Orman
ve Su İşleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38660) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

209.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık
ile bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu davalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan yazılı
soru önergesi (7/38661) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

210.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda
çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38662)
(Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

211.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık
ve bağlı kurum, kuruluşlar tarafından yaptırılan kamu spotlarına ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru
önergesi (7/38663) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

212.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık
ile bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu davalara ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi
(7/38664) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)
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213.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık
ve bağlı kurum, kuruluşlar bünyesinde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli avukatlara ilişkin Sağlık
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38665) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

214.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda
çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38666) (Başkanlığa
geliş tarihi: 27.01.2014)

215.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık
ve bağlı kurum, kuruluşlar tarafından yaptırılan kamu spotlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38667) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

216.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda
çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru
önergesi (7/38668) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

217.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık
ve bağlı kurum, kuruluşlar bünyesinde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli avukatlara ilişkin
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38669) (Başkanlığa geliş
tarihi: 27.01.2014)

218.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık
ile bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu davalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38670) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

Meclis Araştırması Önergeleri
1.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel ve 24 Milletvekilinin, iş kazaları ve meslek

hastalıklarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/854) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2012)

2.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve 20 Milletvekilinin, esnaf ve sanatkârların yaşadığı
ekonomik ve sosyal sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/855) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2012)

3.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 21 Milletvekilinin, üniversite mezunu işsizlerin
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/856) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2012)
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11 Şubat 2014 Salı
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 15.03

BAŞKAN: Başkan Vekili Ayşe Nur BAHÇEKAPILI
KÂTİP ÜYELER: Muharrem IŞIK (Erzincan), Muhammet Bilal MACİT (İstanbul)

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 59’uncu Birleşimini açıyorum. 
III.- YOKLAMA

BAŞKAN – Elektronik cihazla yoklama yapacağız. 
Yoklama için iki dakikalık süre veriyorum ve süreyi başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN – Toplantı yeter sayısı vardır. 
İyi çalışmalar, iyi haftalar dileklerimle görüşmelere başlıyoruz.
Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.
Gündem dışı ilk söz, Bayburt’un kurtuluşunun 96’ncı yıl dönümü münasebetiyle söz isteyen

Bayburt Milletvekili Bünyamin Özbek’e aittir.
Buyurun Sayın Özbek. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR
A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
1.- Bayburt Milletvekili Bünyamin Özbek’in, Bayburt’un kurtuluşunun 96’ncı yıl dönümüne

ilişkin gündem dışı konuşması
BÜNYAMİN ÖZBEK (Bayburt) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bayburt’umuzun

düşman işgalinden kurtuluşunun 96’ncı yıl dönümü nedeniyle gündem dışı söz almış bulunuyorum.
Bu vesileyle sizleri saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, biz millet olarak esaret nedir bilmeyiz. Esaretin hiçbir şeklini dün
kabullenmedik, bugün ve yarın da kabullenmeyeceğiz. Birinci Dünya Savaşı’nda Rus askerlerine
karşı Mart 1916’da Kop Dağı’nda büyük bir savunma örneği gösterilmiştir. Bu savunma Mareşal
Fevzi Çakmak Paşa’nın ifadesiyle ikinci Plevne savunması yani Kop savunması olarak tarihe
geçmiştir. 16 Temmuz 1916’da Ruslar ve Ermeniler Bayburt’u işgal etmişlerdir. Rus işgali 1918’li
yıllara kadar devam etmiştir. Ermenilerin Rus iş birliğiyle de bu işgal zulüm ve işkenceye
dönüşmüştür. Halkımızın büyük bölümü şehri terk ederek Sivas, Yozgat, Amasya, Tokat ve Çorum
civarına göç etmek zorunda kalmıştır. Geride kalanlara akla gelmeyecek işkenceler yapılmış, Taş
Mağazalar’da yüzlerce kişi yakılarak şehit edilmiştir. Bir taraftan Ruslarla, Ermenilerle savaş, diğer
tarafta halkın büyük bölümünün evini barkını terk etmesi çok büyük bir çaresizliği, açlığı, yokluğu,
dramı, ölümleri ve felaketleri de beraberinde getirmiştir. Nihayetinde halkımızın kahramanca
mücadelesi neticesinde 21 Şubat 1918 günü işgalden kurtulmuştur.

Değerli milletvekilleri, tarihimizin önemli sayfalarını bilmek, yaşatmak ve gelecek nesillerimize
aktarmak bizlerin en önemli görevidir. Kurtuluş mücadelemizin kazanılmasında önemli yere sahip ve
hâlâ o günün izlerini kaybetmemiş olan Kop savunmasının gelecek nesillere aktarılması için her yıl
19 Şubatta Kop Şehitleri Abidesi’ne yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Şehitlerimize olan vefa borcumuzu
ödemek adına yapılan bu yürüyüşe tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. 
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Değerli milletvekilleri, Bayburt, kahramanlıklarla dolu şanlı bir tarihe sahip olduğu gibi kültürel
zenginlikleri olan bir şehirdir. Önemli tarihî ve turistik mekânlara sahiptir. Bayburt Kalesi, Aydıntepe
Yeraltı Şehri, Çımağıl Mağarası, eşsiz güzellikteki doğası ve yaylalarıyla birlikte Bayburt önümüzdeki
birkaç yıl içerisinde önemli turizm merkezi hâline gelecektir.

Değerli milletvekilleri, yıllardır kendi kaderine terk edilmiş olan Bayburt, on bir yıllık AK
PARTİ iktidarıyla birlikte kalkınmada önemli adımlar atmıştır. Yılların biriktirdiği sorunların
üstesinden gelmek ve bu sorunları kısa sürede çözmek kolay olmamıştır. 2015 yılı itibarıyla tüm il
genelinde tarımdan hayvancılığa, ulaşımdan sağlığa kadar hemen her konuda tüm altyapı sorunu
çözülmüş bir şehir olacaktır. Altyapı sorunu olmayan, temelleri sağlam bir şehirdeki kalkınma gözle
görülür bir şekilde her geçen gün kendini hissettirecektir. Bayburt yakın bir zamanda kültür, turizm
ve bilimsel anlamda adından çok söz ettirecek bir noktaya gelecektir. Bayburt Üniversitesine
yaptığımız yatırımlarla Bayburt uluslararası kongrelere ev sahipliği yapacak noktaya gelmiştir. 

Diğer taraftan, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Bilim, Kültür ve Eğitim Komitesinin
2014 Avrupa Konseyi Müze Ödülü’ne Bayburt’taki Baksı Müzesi layık görülmüştür. Bu ödül bizi
gururlandırdığı kadar ulusal ve uluslararası alanda şehrimizin tanıtımına önemli katkı sağlamıştır.
Kurucusu Değerli Hocamız Profesör Doktor Hüsamettin Koçan’a buradan bir kez daha teşekkür
ediyorum.

Değerli arkadaşlar, Bayburt taş ustaları dünyaca ünlüdür. Genellikle tarihî yapıların restorasyonunu
ülkemizde olduğu gibi dünyanın çeşitli yerlerinde de Bayburtlu taş ustaları yapmaktadır. Dünyaca ünlü
Mostar Köprüsü’nün restorasyonu da yine Bayburtlu taş ustaları tarafından yapılmıştır. Türkiye’deki
tarihî eserlerde, camilerde, minarelerde genelde Bayburt taşı kullanılır. Bu vesileyle, Bayburt taşı
inşallah ileride daha iyi bir seviyeye gelecektir. 

Bu vesileyle arkadaşlar, kurtuluş günümüzde mücadele eden tüm şehitlerimize tekrar Allah’tan
rahmet diliyor; sizleri tekrar saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından “Bravo”
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Özbek. 
Gündem dışı ikinci söz, kapatılan il genel meclislerinin üyelikleri hakkında söz isteyen Bursa

Milletvekili İlhan Demiröz’e aittir. 
Buyurunuz Sayın Demiröz. (CHP sıralarından alkışlar) 
Sayın milletvekilleri, yalnız, sessizliğimizi korursak konuşmacıyı daha iyi dinleyebileceğiz. 
Buyurun Sayın Demiröz. 
2.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, büyükşehirlerde il genel meclisi ve il özel idarelerinin

kapatılmasına ilişkin gündem dışı konuşması
İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, kırk sekiz gün sonra, 30 Mart 2014 tarihi itibarıyla,

il genel meclisi ve il özel idarelerinin kapatılması nedeniyle gündem dışı söz almış bulunuyorum.
Televizyonları karşısında bizi izleyen vatandaşlarımızı, il genel meclisi üyelerimizi, il özel idaresi
çalışanlarımızı ve sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 

“Efsane Meclis Üyeleri” diye Bursa’dan, gazetesinden sesleniyor köşe yazarı ve şöyle diyor:
“Eskiden il genel meclisine girebilmek çok önemli bir şans sayılırdı çünkü âdeta milletvekilliği için
bir staj yeriydi il genel meclisleri. Beş yıl boyunca kendisini yaz kış demeden, kırda, bayırda ahaliye
iyi anlatan politikacılar Türkiye Büyük Millet Meclisinin dik merdivenlerine ilk adımlarını atmış
kabul edilirdi.” ifadesiyle devam ediyor.
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Sayın milletvekilleri, 30 ilde, değişik bir ifadeyle, 30 büyükşehirde 2.025 il genel meclisi üyesi
arkadaşım görevlerini tamamlayarak il genel meclislerine ve il özel idarelerine nokta koyuyorlar.
Tarih onlardan her zaman bahsedecek. Doğruları söylemekten kaçınmayan, bölgeleri, ilçeleri, köyleri
için çırpınan, onların menfaatlerini koruyan, bölgelerini kirleten taş ocaklarına, çimento fabrikalarına
karşı duran, su kaynaklarına, içme sularına, ormanlarına, tarım arazilerine sahip çıkan bu değerli
arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.

Sayın Başbakanın “başarısız” diye nitelendirdiği il genel meclisi ve il özel idare çalışanlarının
ülkemizin her noktasında, emeklerini, çalışmalarını… Kırsal kesime hizmet etmekten, köylüye,
çiftçiye sahip çıkmaktan mutlu olan ve onların sorunlarını çözebilmek için çabalayan, il genel meclisi
üyelerini, il özel idare çalışanlarını yurttaşlarımız unutmayacaktır.

Bursa’da beraber çalışmaktan onur duyduğum ve şu anda bizleri izleyici bölümünden izleyen
Bursa İl Genel Meclisi üyesi arkadaşlarımı Mustafakemalpaşa Çördük, İnatlar için, Karacabey
Şahinköy ve KOTİYAK için, Kestel’de BESOB için, Nilüfer İnegazi’deki dik duruşları için bir kez
daha kutluyorum, onlarla beraber uzun yıllar çalışmanın mutluluğu içerisinde selam ve saygılarımı
sunuyorum.

Değerli milletvekilleri, sosyal haklarıyla ilgili teklif vermemize, önerimize rağmen herhangi bir şey
yapamadığımız tüm özel idare çalışanlarını ve 2.025 il genel meclis üyesini parti farkı gözetmeksizin
kutluyorum. Bu konuşmamı yaparken mart ayındaki toplantılarıyla 30 ilde 2.025 il genel meclisi üyesi
arkadaşımızın nokta koyacağını bir kez daha huzurlarınızda ifade etmek istiyorum.

Gönüllerde her zaman hoş bir seda, saygı ve sevgi ile anılacaktır il genel meclisi üyeleri ve il özel
idare çalışanları. 

Bu duygu ve düşünce içerisinde, sevgili il genel meclisi üyelerine, il özel idare çalışanlarına bir
kez daha şükranlarımızı, teşekkürlerimizi ve sevgilerimizi sunuyor ve buradan “Güle güle sevgili il
genel meclisi üyeleri” diyor, hepinizi en derin saygı ve sevgilerimle selamlıyorum, sağ olun, var
olun. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim. 

Gündem dışı üçüncü söz, 12 Şubat Kahramanmaraş’ın Kurtuluş Haftası münasebetiyle söz
isteyen Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’na aittir. 

Buyurun Sayın Dedeoğlu.(MHP sıralarından alkışlar)

3.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun
94’üncü yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması

MESUT DEDEOĞLU (Kahramanmaraş) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
Kahramanmaraş’ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 94’üncü yıl dönümü kutlama etkinlikleri
kapsamında söz aldım. Bu vesileyle yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. 

O yıllarda Kahramanmaraş’ı ilk önce İngilizler işgal etmiş, daha sonra Kahramanmaraş’ı ele
geçiremeyeceklerini anladıklarından itibaren Fransızlara devretmişler ve nihayetinde Fransızlar
Kahramanmaraş’ı işgal altına almışlar. Kahramanmaraş halkının en önemli sözlerinden bir tanesi
“Maraş bize mezar olmadan düşmana gülizar olmaz.” düşüncesiyle, “Fransızlardan nasıl kurtuluruz?
Nasıl Kahramanmaraş’ımızı yine eski hâline getiririz?” çerçevesi dâhilinde çalışmalarına başlamışlar.
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Kurtuluş Savaşı’nın iki önemli noktası; bir tanesi Sütçü İmam olayı… Hamamdan çıkan
Kahramanmaraşlı kadınlarımızın Fransız askerleri tarafından peçeleri açılmak istenmiş, buna
Kahramanmaraş’ta yaşayan, Uzunoluk Hamamı’nın karşısında bulunan Sütçü İmam müsaade
etmemiş ve nihayetinde orada bulunan askerlere -öldürmek suretiyle- Kahramanmaraş’ın ve Türk’ün
namusuna el uzattırmamıştır.

İkinci en önemli unsurlardan bir tanesi de, yine, kılınan bir cuma namazında Rıdvan Hoca
“Kalede Fransız Bayrağı olduğu müddetçe cuma namazı kılmak caiz değildir.” diyerek halkın cuma
namazı kılmadan Fransız Bayrağı’nı indirip Türk Bayrağı’nı asmalarıyla… Bu da en önemli ikinci
noktasıdır.

Bu olaylar, tabii ki, Türk milletinin, Kahramanmaraş halkının millî şuuruyla gerçekleşmiş.
Fransızların halka yapılan zulümleriyle yirmi iki gün yirmi iki gece Kahramanmaraş mücadele etmiş
ve nihayetinde de Fransızlar Kahramanmaraş’ı terk etmek durumunda kalmışlar.

Bizler Kahramanmaraş’ın kurtuluş mücadelesi veren torunlarıyız. 12 Şubat kurtuluş günümüz,
Kahramanmaraş’ın düğünüdür, bayramıdır, gururudur, onurudur. Buradan tüm Kahramanmaraşlıların
12 Şubat kurtuluş bayramını kutluyorum.

Kurtuluş Savaşı’ndan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 5 Nisan 1925’te kırmızı
şeritli İstiklal Madalyası’yla Kahramanmaraş halkı ödüllendirilmiştir. Yine, Türkiye Büyük Millet
Meclisi tarafından 7 Şubat 1973’te de kahramanlık unvanıyla, yine isminin başına kahramanlık
unvanı gelmek kaydıyla Kahramanmaraş taltif edilmiştir.

Kahramanmaraş’ın bu kurtuluş savaşından sonra mücadelesi bitmiyor. Kendini kurtardıktan
sonra çevredeki komşu illerimize yardıma gidiliyor, burada da birçok Kahramanmaraşlı şehit oluyor.

Yine Kahramanmaraş’ın mücadelesi bitmiyor. Özellikle son on yıldan beri de Kahramanmaraş,
devlet yatırımı almadığı için, istenilen ölçüde devlet yatırımı almadığı için yine mücadelesini veriyor.
Bunların en başında yol, sağlık, eğitim konuları geliyor. Kahramanmaraş yol konusunda -üç girişten
hiçbiri daha şu ana kadar yapılmamış- sağlık konusunda, eğitim konusunda da en son sıralarda.
Mücadelesi hâlâ devam ediyor Kahramanmaraş’ın.

Kurtuluş Savaşı’nda birçok şehidimiz olmuş, gazilerimiz olmuş, kahramanlarımız olmuş.
Buradan hepsine Allah rahmet etsin diyorum, nur içinde yatsınlar diyorum ve yine, son cümle olarak
diyorum ki, Allah bizlere bir daha Kurtuluş Savaşı yaşatmasın. Kurtuluş Savaşı’nın mücadelesini
verirken kendi topraklarımızdan bir tane çakıl taşını vermeyiz  demişiz ve bunu da yapmışız. Şimdi
aynısını tekrar ediyorum. Yine bir tek çakıl taşını vermeyiz, verdirtmeyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. (MHP, AK PARTİ ve
CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Gündeme geçiyoruz.

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının iki tezkeresi vardır, ayrı ayrı okutup bilginize
sunacağım:
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V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) TEZKERELER

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Avrupa Parlamentosu Katılım Öncesi Eylem
Birimi tarafından 19-20 Şubat 2014 tarihlerinde Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenecek olan
“Sağlık ve Tüketicinin Korunması” konulu seminere katılması Genel Kurulun 4/2/2014 tarihli 56’ncı
Birleşiminde kabul edilen heyeti oluşturmak üzere siyasi parti gruplarının bildirmiş olduğu isimlere
ilişkin tezkeresi (3/1400)

10 Şubat 2014

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Avrupa Parlamentosu Katılım Öncesi Eylem Birimi tarafından 19-20 Şubat 2014 tarihlerinde
Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenecek olan “Sağlık ve Tüketicinin Korunması” konulu
seminere Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir heyetin katılması Genel Kurulun 04/02/2014 tarihli
ve 56’ncı Birleşiminde kabul edilmiştir.

28/3/1990 tarihli ve 3620 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi
Hakkında Kanun’un 2’nci maddesi uyarınca heyeti oluşturmak üzere siyasi parti gruplarının bildirmiş
olduğu isimler Genel Kurulun bilgilerine sunulur.

Cemil Çiçek

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı

Ad ve Soyadı Seçim Çevresi

Kemal Değirmendereli Edirne

Ahmet Erdal Feralan Nevşehir

Cemalettin Şimşek Samsun

İsmail Güneş Uşak

2.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Suudi Arabistan Şûra Meclisi Parlamentolar
Arası Dostluk Grubu heyetinin ülkemizi ziyaret etmesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık
Divanının 3/11/2013 tarihli 55 sayılı Kararı ile uygun bulunduğuna ilişkin tezkeresi (3/1401)

10 Şubat 2014

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 03 Ekim 2013 tarihli ve 55 sayılı Kararı ile
Suudi Arabistan Şûra Meclisi Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyetinin ülkemizi ziyaret etmesi
uygun bulunmuştur.

Söz konusu resmî ziyaretin, 28/3/1990 tarihli ve 3620 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin
Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 7’nci maddesi uyarınca Genel Kurulun bilgilerine
sunulur.

Cemil Çiçek

TBMM Başkanı
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BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Meclis araştırması açılmasına ilişkin üç önerge vardır, okutuyorum:

B) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ
1.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel ve 24 milletvekilinin, iş kazaları ve meslek

hastalıklarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/854)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Son zamanlarda giderek artan iş kazaları ve işçi ölümlerinin nedenlerinin tespit edilmesi ve işçi
ölümlerine varan iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için alınması gereken önlemlerin
tespit edilmesi için Anayasa’nın 98’inci ve TBMM İç Tüzüğü’nün 104 ve 105’inci maddeleri
uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 9/5/2012

1) Abdullah Levent Tüzel (İstanbul)

2) Pervin Buldan (Iğdır)

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) Sebahat Tuncel (İstanbul)

17) Mülkiye Birtane (Kars)

18) Erol Dora (Mardin)

19) Ertuğrul Kürkcü (Mersin)

20) Demir Çelik (Muş)

21) İbrahim Binici (Şanlıurfa)

22) Nazmi Gür (Van)

23) Özdal Üçer (Van)

24) Aysel Tuğluk (Van)

25) Leyla Zana (Diyarbakır)
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Gerekçe:
İşçi sağlığı ve iş güvenliği sorunu, işçiler ve tüm çalışanların en temel ve en önemli gündemi

durumundadır. Sorun, sadece kazalar yaşandığında, “Yine ihmal, yine can kaybı.” haberleriyle
sıradanlaştırılmakta ve istatistiksel değerlendirmeler temelinde ele alınıp sonra unutulmaktadır.
Ölümlü iş kazaları öylesine artmaktadır ki “işçi sağlığı ve iş güvenliği” denince ölümler akla
gelmektedir. Oysa, işçi ve emekçilerin istihdam biçimi, ücreti, çalışma ortamı ve günlük çalışma
süresi, sendikalı ya da güvenceli olup olmamaları, emekçilerin ve doğal olarak ailelerinin sağlıklarını
doğrudan etkilemektedir.

Nisan 2012 ayında 87 işçi yaşamını kaybederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının
açıkladığı verilere göre, 2002-2011 yılları arasında iş kazalarında ölen işçi sayısı toplam 11.273’dür.
Aynı dönemde 775.803 iş kazası meydana gelirken, bu kazalarda yaralanan ve sürekli iş göremez
duruma gelen işçi sayısı ise 16.227 ‘e ulaşmıştır.

Bu rakamlara göre, her gün iki-üç ölümlü kaza oluyor demektir. Buna, malullük, kısmi
yaralanma, zehirlenme ve meslek hastalıkları da eklendiğinde, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri
ile meslek hastalıkları riskine karşı korunma önlemlerinin daha çok kâr anlayışına ve özel sektöre
terkedilemeyecek kadar ciddi ve kamusal denetimi zorunlu kılmaktadır.

İş kazalarının ve işçi ölümlerinin yaşandığı, arttığı bölgeler ve zamanın, ekonomik büyümenin
arttığı yer ve döneme denk gelmesi rastlantı değil, iki olgunun ilişkisiyle açıklanabilir. İktisadi
faaliyetler arttıkça cana kasteden iş ortamları, ölen işçi sayısı da artmaktadır. Daha fazla kâr için
sosyal güvenceden yoksun, sağlıksız, güvenli olmayan ortamlarda on iki-on üç saate varan uzun
çalışma süreleri ve daha düşük ücretle işçi maliyetlerini düşürmek için insanca yaşam koşulları göz
ardı edilmektedir.

Türkiye’nin büyüyen sektörleri olan, sırasıyla inşaat, maden, enerji ve hizmet sektörü en fazla
can kaybının da yaşandığı sektörlerdir. Yaralanmalar da yaygın olarak inşaat, tekstil, hizmet, gıda,
metal, maden, gemi inşa ve enerji sektörlerinde görülmektedir. Bu sektörler, yeni teşvik paketi
kapsamına alınan sektörlerdir. Hükûmetin teşvik verdiği bölge ve sektörlerde üretimin artması
beklenen bir durumdur. Ancak bu sürecin daha fazla iş kazalarına yol açmaması için var olan tüzük
ve yönetmeliklerin eksiksiz uygulanması gerekmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığında 16/11/2011 tarihi itibarıyla
işçi sağlığı ve güvenliği yönünden teftişe yetkili 227 iş müfettişi ve 236 iş müfettişi yardımcısı olmak
üzere toplam 463 müfettiş görev yapmaktadır. Oysa Türkiye’de 1,5 milyonun üzerinde iş yeri
bulunmaktadır. Bunun yüzde 92’si 50’nin altında işçi çalıştıran küçük ve orta ölçekli işletme, yüzde
8’i ise 50’nin üzerinde işçi çalıştırmaktadır. 

Diğer yandan, son dokuz yılda 5.314 işçi meslek hastalığına yakalanmış, bunlardan 2.093’ü
malulen emekli olmuştur. Türkiye’de sadece üç meslek hastalığı hastanesi bulunmaktadır.

Sorun tek başına mevzuat eksikliği değil, mevcut düzenlemelerin dahi yerine getirilmemesidir.
Devlet kamusal denetleme görevini yapmaz, bunun için yeterli denetim elemanı ve müfettiş istihdam
etmezken, işletmeler ise üretim maliyetini düşürmek için ilk önce işçi sağlığı ve iş güvenliği
tedbirlerini almaktan imtina etmektedir.

Hükûmet, işçi ölümlerini “Kader.”, “Ölüm bu işin doğasında.” şeklinde değerlendirse de, bilim
çevreleri ve meslek örgütlerinin raporlarına göre tüm iş kazaları ve meslek hastalıkları önlenebilir
durumdadır. Son dönemde artan işçi ölümlerine varan iş kazalarının ve meslek hastalıklarının
nedenlerinin tespit edilmesi, gereken tedbirlerin alınması, Meclis denetim çalışmaları bakımından
büyük önem taşımaktadır.
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2.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve 20 milletvekilinin, esnaf ve sanatkârların yaşadığı
ekonomik ve sosyal sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/855)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel yapısının temel unsurlarından olan esnaf ve

sanatkârlarımızın yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunların saptanması ve alınması gereken önlemlerin
belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 104 ve
105’inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz ve talep ederiz.

1) Haydar Akar (Kocaeli)
2) Mehmet Ali Susam (İzmir)
3) Mehmet Hilal Kaplan (Kocaeli)
4) Namık Havutça (Balıkesir)
5) Ramis Topal (Amasya)
6) Selahattin Karaahmetoğlu (Giresun)
7) Osman Kaptan (Antalya)
8) Ramazan Kerim Özkan (Burdur)
9) İlhan Demiröz (Bursa)
10) Mehmet Şeker (Gaziantep)
11) Emre Köprülü (Tekirdağ)
12) Ahmet İhsan Kalkavan (Samsun)
13) Hasan Ören (Manisa)
14) Kemal Değirmendereli (Edirne)
15) Ümit Özgümüş (Adana)
16) İhsan Özkes (İstanbul)
17) Erdal Aksünger (İzmir)
18) Ali Sarıbaş (Çanakkale)
19) Bülent Tezcan (Aydın)
20) Malik Ecder Özdemir (Sivas)
21) Ali Serindağ (Gaziantep)
Gerekçe:
Esnaf ve sanatkâr kesimi, küreselleşmenin olumsuz etkilerini son birkaç yıldır yoğun şekilde

yaşamaktadır. Üretimi yeterince desteklemeyen mali ve finansal politikalar, vergi oranlarının, BAĞ-
KUR ve SSK primlerinin yüksekliği, hem kendisi hem de yanında çalışanların primlerini ödemek
zorunda olması, ağır çalışma ve emekli olma şartlarına rağmen emekli maaşlarının düşük olması ve
bu kesime yönelik teşvik ve destek politikalarının yetersiz olması esnaf ve sanatkârlarımızın sürekli
olarak kan kaybetmesine, esnaf ve sanatkâr teşkilatının örgüt yapısının zayıflamasına yol açmaktadır.
Bunların üstüne, esnafın karşı karşıya olduğu haksız rekabet, piyasalardaki nakit sıkıntısı ve esnafın
müşterisi olan işçi, memur, çiftçi ve emeklinin alım gücünün düşüklüğü eklenince esnaf ve sanatkârlar
için çok acil olarak tedbirler alınması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
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Esnaf ve sanatkârlarımız, ülkenin orta direği olma vasfını hızla kaybetmekte, alt gelir dilimine
kaymakta, bu büyük camia hızla yoksullaşmakta, kazancı evini geçindirmeye yetmemektedir. Bu
süreç, esnaf ve sanatkâr kesiminin sayısal büyüklüğü dikkate alındığında ülkemiz için hem ekonomik
hem de toplumsal açıdan büyük bir tehlikedir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre
1 milyon 935 bin esnaf bulunmaktadır. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun verilerine
göre, 2005-2010 yılları arasında 912 bin esnaf kepenk kapatmıştır. 2011 yılında ise iş yeri kapanan
esnaf sayısı 117 bindir.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin varlığı, yaygınlığı ve ekonomi içindeki payları, ekonominin
sağlıklı işleyişi ile doğru orantılıdır. Bu işletmeler gelişmiş ya da az gelişmiş olsun, tüm ekonomiler
için büyük önem taşımaktadır. Avrupa Birliğinde ekonomik büyümenin ve istihdam artışının
sağlanmasında en önemli unsurlardan birinin küçük ve orta ölçekli işletmeler olduğu kabul edilmiş
ve bu işletmeleri destekleyecek çeşitli mekanizmalar uygulamaya konulmuştur. Haziran 2000’de,
Avrupa Komisyonu, küçük işletmeleri teşvik etmek ve çeşitli alanlarda desteklemek amacıyla Avrupa
Birliği Küçük İşletmeler Sözleşmesi’ni onaylamıştır. Sözleşme, Avrupa ekonomisinin gelişmesinde
kritik rol oynayan bu işletmelerin önemini vurgulamayı ve bu işletmelerin gelişmesi ve başarısına
yönelik gerekli faktörlerin dikkate alınmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Ülkemiz ekonomik ve toplumsal yapısında esnaf ve sanatkârlar ve küçük işletmeler, göz ardı
edilemeyecek ölçüde önem taşımaktadır. Bu önem, esnaf ve sanatkâr işletmelerinin;

Daha az yatırımla üretim yapabilmeleri ve ürün çeşitliliği sağlamaları,
Emek yoğun çalışarak ve ülke çapında istihdam yaratarak işsizliği azaltmaya katkıda

bulunmaları, istihdamı daha düşük maliyetle sağlamaları,
Talep değişikliklerine daha kısa sürede uyum sağlama becerisine sahip olmaları,
Bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarını azaltmaya katkıda bulunmaları,
Yan sanayi olarak büyük ölçekli firma ve yatırımları desteklemeleri ve tamamlamaları,
Nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmaları, gelirin dengeli dağılımına katkı

sağlamaları ve orta sınıf olarak toplumsal hayatta denge faktörü olmaları,
Toplumsal ve sosyal hayatta denge unsuru ve istikrara katkıları ile demokrasinin vazgeçilmez

unsuru olmaları,
gibi özelliklerinden kaynaklanmaktadır.
Ekonominin canlanması ancak yeni işletmelerin açılmasıyla sağlanabilir. Esnaf istihdam yaratır,

işsizliğe çare olur. Nitekim, Avrupa Birliğinde işsizliğin önlenmesinde en önemli aracın küçük
işletmelerin ve girişimciliğin desteklenmesi olduğu kabul edilmektedir. Bu işletmeler emek yoğun
çalıştığı için büyük işletmelere göre daha fazla istihdam yaratma kapasitesine sahiptir. Her yıl iş
hayatına 1 milyondan fazla kişi katılmaktadır. İş yeri açtıkları sokağı canlandıran esnaf, o bölgeye
hareket katar ve hayat verir. Sosyalleşmeye ve ekonomiye de katkı sağlayan esnaf, parası olmayan
memurun, işçinin, çiftçinin, öğrencinin ve dar gelirlinin âdeta kara gün dostudur. Esnaf, yeri gelir bu
camiaya borç para verir, yeri gelir veresiye mal verir. Sonuç olarak, esnaf ve sanatkârlar hem
ekonomik hem de toplumsal olarak ülkemiz için vazgeçilmezdir. Anayasa’mızın da 173’üncü
maddesinde belirtilen “Devlet, esnaf ve sanatkârı koruyucu tedbirleri alır.” hükmünün hayata
geçirilmesi, bunun için gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

Bu nedenlerle esnaf ve sanatkârlarımızın yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunların saptanması
ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci ve TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve
105’inci maddesi uyarınca Meclis araştırma komisyonu kurulması yerinde olacaktır.
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3.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 21 milletvekilinin, üniversite mezunu işsizlerin
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/856)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İşsizlik ülkemizin en ciddi ve acil sorunlarından biridir. Her meslek grubundan gençlerimiz
arasındaki işsizlik oranı yüzde 20 civarındadır. Genç nüfusun işsizlik oranı açısından dünya
genelindeki en yüksek ortalamaya sahip olan ülkemiz, dünyanın en yoksul ülkelerini bile geride
bırakmıştır. Gençlerin işsiz olması ülkemiz açısından büyük bir kayıptır. “Diplomalı işsiz” olarak
bilinen, ön lisans ve lisans mezunlarının genç işsizler arasındaki oranı da oldukça büyüktür. Eğitimli
genç insanların üretimden, çalışmadan uzak kalması, her açıdan büyük sorunları beraberinde
getirecektir. Ülkemizin geleceğini ilgilendiren bir konuda Türkiye Büyük Millet Meclisinin duyarsız
ve ilgisiz kalmaması gerekir.

2011 yılı itibarıyla sayısı 172’yi bulan üniversitelerde, istihdam ve ihtiyaç muhasebesi
yapılmadan kurulan üniversite ve açılan bölümler, işsizliğin artmasındaki en önemli etkenlerden
biridir. 81 ilde en az bir tane devlet üniversitesi bulunmaktadır. Devlet üniversiteleriyle birlikte büyük
şehirlerde bulunan vakıf üniversiteleri, binlerce bölümden, on binlerce mezun vermektedir ancak bu
mezunların pek çoğu iş bulamamaktadır. İhtiyaca göre eğitim verilmemesi ve ihtiyaç duyulandan
çok daha fazla eleman yetiştirildiği için sorun çözülmez bir hâl almaya başlamıştır.

İktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olan (işletme, iktisat, maliye, kamu yönetimi,
çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, uluslararası ilişkiler) yaklaşık 300 bin kişi Kamu Personel
Seçme Sınavı’na girmiştir. Ne var ki iki yılda İİBF mezunlarına açılan devlet memurluğu kadrosu
sadece 17 binle sınırlı kalmıştır. Başvuru yapan mezunların bir kısmının özel sektörde veya farklı
memuriyetlerde görev aldığı varsayılsa bile, İİBF mezunları açısından işsizlik sorununun vardığı
nokta kolay anlaşılabilir.

Eğitim fakültesi mezunlarının işsiz sayısı da oldukça fazladır. 2011 yılı Kamu Personel Seçme
Sınavı’na giren öğretmen sayısı 300 bin civarındadır. Eğitim fakültelerinden mezun olanların özel
sektörde iş bulma olanağı daha düşük olduğundan, pek çoğu ücretli öğretmenlik gibi geçici işlerde
çalışarak hayatını idame ettirmeye çalışmaktadır. Ataması yapılmayan öğretmenlerin yaşadığı
sıkıntılar kamuoyu tarafından malumdur. Hatta 30’a yakın öğretmenin ataması yapılmadığı için
intihar ettiği bilinmektedir. Öğretmenlerin sorunlarıyla birlikte, gelişmiş bir toplumun kaliteli bir
eğitimle mümkün olacağının, bunun da ancak iyi eğitilmiş öğretmenlerle olabileceğinin altını çizmek
gerekir.

Fen edebiyat fakültelerinden mezun olanların iş olanakları özel sektörde oldukça sınırlı olduğu
gibi devlet kurumlarında da oldukça az sayıda istihdam olanaklarına sahiptirler. Bilim insanı
yetiştirme hedefiyle kurulmuş bu fakülteler on binlerce mezun vermektedir ve ülkemizde akademik
alanda istihdam edilmeleri mümkün değildir. 87 gibi yüksek KPSS puanlarıyla dahi atanamayan işsiz
FEF mezunlarının sayısı her geçen yıl artmaktadır.

Teknik eğitim fakültelerinden mezun olanlar da benzer sorunları yıllardır yaşamaktadır.
Okullarda binlerce öğretmen açığı varken, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin hayatını olumsuz
yönde etkilemektedir.
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Üniversite mezunu işsizlerin sorunlarının ve sorunların çözümü için alınacak tedbirlerin
belirlenmesi için Anayasa’nın 98, İç Tüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca Meclis
araştırılması açılmasını arz ve teklif ederiz. 9/4/2012

1) Veli Ağbaba (Malatya)
2) Mustafa Sezgin Tanrıkulu (İstanbul)
3) Hurşit Güneş (Kocaeli)
4) Mehmet Şeker (Gaziantep)
5) Mehmet Ali Ediboğlu (Hatay)
6) Gürkut Acar (Antalya)
7) Ali Rıza Öztürk (Mersin)
8) Hülya Güven (İzmir)
9) Mahmut Tanal (İstanbul)
10) İhsan Özkes (İstanbul)
11) Muharrem Işık (Erzincan)
12) Namık Havutça (Balıkesir)
13) Hasan Akgöl (Hatay)
14) Mehmet Hilal Kaplan (Kocaeli)
15) Ramazan Kerim Özkan (Burdur)
16) Osman Aydın (Aydın)
17) Arif Bulut (Antalya)
18) Erdal Aksünger (İzmir)
19) Özgür Özel (Manisa)
20) Mustafa Serdar Soydan (Çanakkale)
21) Süleyman Çelebi (İstanbul)
22) Aylin Nazlıaka (Ankara)
BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.
Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki

görüşmeler sırası geldiğinde yapılacaktır.
C) DUYURULAR
1.- Başkanlıkça, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda siyasi parti grubu mensubu olmayan

milletvekillerine düşen 1 üyelik için aday olmak isteyen siyasi parti grubu mensubu olmayan
milletvekillerinin yazılı olarak müracaat etmelerine ilişkin duyuru

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda siyasi parti grubu
mensubu olmayan milletvekillerine de 1 üyelik düşmektedir. Bu Komisyona aday olmak isteyen
siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerinin, 17 Şubat 2014 Pazartesi günü saat 18.00’e
kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yazılı olarak müracaat etmelerini rica ediyorum.

Şimdi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının iki adet tezkeresi daha vardır, ayrı ayrı
okutup oylarınıza sunacağım.

Buyurun.
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A) TEZKERELER (Devam)
3.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil

Çiçek’in, Tunus Meclis Başkanı Mustapha Ben Jaafar’ın davetine icabet etmek üzere Tunus’a resmî
bir ziyarette bulunmasına ilişkin tezkeresi (3/1402)

6 Şubat 2104

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Cemil Çiçek’in Tunus Meclis Başkanı Sayın
Mustapha Ben Jaafar’ın davetine icabet etmek üzere Tunus’a resmî ziyarette bulunması hususu,
28/3/1990 tarihli ve 3620 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi
Hakkında Kanun’un 6’ncı maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine sunulur.

Cemil Çiçek

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Başkanı

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Karar yeter sayısı…

BAŞKAN – Oylara sunmadan önce karar yeter sayısı talebi vardır.

Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Karar yeter sayısı yoktur.

Birleşime on dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 15.38
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İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 15.50

BAŞKAN: Başkan Vekili Ayşe Nur BAHÇEKAPILI
KÂTİP ÜYELER: Muharrem IŞIK (Erzincan), Muhammet Bilal MACİT (İstanbul)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 59’uncu Birleşiminin İkinci
Oturumunu açıyorum.

Başkanlık tezkeresinin oylamasında karar yeter sayısı bulunamamıştı.

Şimdi tezkereyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım.

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

MUHARREM İNCE (Yalova) – Yine yok.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Gene yok efendim. 

BAŞKAN - Ne yapalım?

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Yok efendim.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Sayın Başkanım, neyi ne yapacaksınız? Yani çarpım tablosunu
9’a kadar…

BAŞKAN -  Müsaade ederseniz, kâtip üyelerin fikrini alayım.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Sayın Başkanım, gözle görülen bir şey var. 

BAŞKAN -  Demokrasiye göre idare ediyoruz ya yönetimi.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Ama çelişkili bir durum yok ki.

BAŞKAN - Karar yeter sayısı -kâtip üyeler arasında anlaşmazlık olduğundan- yoktur.

Birleşime on dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 15.51
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ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 16.02

BAŞKAN: Başkan Vekili Ayşe Nur BAHÇEKAPILI
KÂTİP ÜYELER: Muharrem IŞIK (Erzincan), Muhammet Bilal MACİT (İstanbul)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 59’uncu Birleşiminin
Üçüncü Oturumunu açıyorum.

Başkanlığın tezkeresinin yapılan ikinci oylamasında da karar yeter sayısı bulunamamıştı. 
Şimdi, tezkereyi üçüncü kez oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım. 
Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Karar yeter sayısı vardır. 
Diğer tezkereyi okutuyorum:
4.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri

Komisyonu üyelerinden oluşan bir heyetin, Bulgaristan Parlamentosu Dış Politika Komitesinin
davetine icabet etmek üzere Bulgaristan’a resmî bir ziyarette bulunmasına ilişkin tezkeresi (3/1403)

6/2/2014
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu üyelerinden oluşan bir heyetin, Bulgaristan
Parlamentosu Dış Politika Komitesinin vaki davetine icabetle Bulgaristan’a bir resmi ziyaret
gerçekleştirmesi öngörülmektedir.

Söz konusu heyetin Bulgaristan ziyareti, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin
Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 6’ncı maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine sunulur.

Sadık Yakut
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkan Vekili
BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi

vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.
VI.- ÖNERİLER

A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
1.- MHP Grubunun, MHP Grup Başkan Vekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile MHP Grup

Başkan Vekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu tarafından Adalet ve Kalkınma Partisi
hükûmetleri döneminde liyakat, ehliyet ve tarafsızlık ilkeleri gözetilmeden yapılan bürokrat atamaları
ve yer değiştirmelerde meydana gelen usulsüzlük ve haksızlıkların tespiti, yeni memur atamalarında
hukuk ve hakkaniyet dışında yapılan alımların belirlenmesi, kamu bürokrasisinde kaosun giderilmesi
ve var olan sorunların çözülmesi amacıyla 11/2/2014 tarih ve 3345 sayıyla Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 11 Şubat 2014 Salı
günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına
ilişkin önerisi
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11/2/2014

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulu 11 Şubat 2014 Salı günü (bugün) toplanamadığından, grubumuzun aşağıdaki
önerisini, İç Tüzük’ün 19’uncu maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim.

Saygılarımla.

Oktay Vural

İzmir

MHP Grup Başkan Vekili 

11 Şubat 2014 tarih, 2014/3345 sayıyla TBMM Başkanlığına vermiş olduğu İzmir Milletvekili
ve MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural ile Kayseri Milletvekili ve MHP Grup Başkanvekili Yusuf
Halaçoğlu’nun Adalet ve Kalkınma Partisi hükûmetleri döneminde, liyakat, ehliyet ve tarafsızlık
ilkeleri gözetilmeden yapılan bürokrat atamaları ve yer değiştirmelerde meydana gelen usulsüzlük ve
haksızlıkların tespiti, yeni memur atamalarında hukuk ve hakkaniyet dışında yapılan alımların
belirlenmesi, kamu bürokrasisinde kaosun giderilmesi, var olan sorunların çözülmesi amacıyla verdiği
Meclis araştırma önergesinin 11 Şubat 2014 Salı günü (bugün) Genel Kurulda okunarak
görüşmelerinin bugünkü birleşiminde yapılması önerilmiştir.

BAŞKAN – Milliyetçi Hareket Partisi Grubu önerisi üzerinde ilk söz, lehinde olmak üzere
Isparta Milletvekili Sayın Süleyman Nazif Korkmaz’da. 

Buyurun. (MHP sıralarından alkışlar)

S.NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Nevzat, Nevzat!

BAŞKAN – Nevzat.

Bir “Süleyman Nazif” diye tutturdum sizi…

S.NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Sizinle anlaşacağız Başkanım.

BAŞKAN – Teşekkür ederim, sağ olun.

Tekrar kusura bakmayın.

S.NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Estağfurullah.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Kamuda yapılan haksız, hukuksuz atamaların araştırılması üzerine Milliyetçi Hareket Partisi
adına vermiş olduğumuz önerge hakkında söz aldım, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

AKP dönemi, kamu bürokrasisi için kayıp ve dejenerasyon yıllarıdır. Binlerce yıllık devlet
geleneği olan ve Batı dünyasının kabile, soy, sülaleler hâlinde yaşadığı asırlarda çağının en güçlü
cihan devletlerini kurma örneklerini sergileyen milletimiz kamu görevlisine her zaman saygıda kusur
etmemiştir. Hele hele görevlerini ifa ederken devletin şefkat ve merhamet hisleriyle insanına hizmeti
bir borç bilmiş, adalet ve hakkaniyet duygusuyla herkese eşit mesafede durmuş; günün, devranın
adamı değil de devletin adamı olmuş memurunu hep baş tacı etmiştir. Ama değerli arkadaşlar,
kurulduğunu günden beri AKP Hükûmetinin devletle problemi vardır, devletin adamlarıyla problemi
vardır. Devleti tahrip etmenin yegâne yolunun kamu bürokrasisini tahrip etmekten geçtiğini Sayın
Erdoğan bilmektedir. Devleti öcü, ceberut gösteren zihniyet devlet memurunu da hırpalamaya devam
etmektedir. Devletimizin binlerce yıllık gelenekleri maalesef altüst olmuştur, çiviler yerinden çıkmıştır,
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sapla saman birbirine karıştırılmıştır. 17 Aralıktaki hırsızlık, yolsuzluk depreminden sonra artık gem
iyice azıya alınmıştır. Çünkü artık Erdoğan ve tâifesi başlarının kaygısına düşmüştür. Bunu nereden
anlıyoruz? Hukukun bile karşısına geçilmiş, hâkim, savcı bizzat Sayın Başbakan tarafından tehdit
edilmiş, yargının başına çuval geçirilmiştir. Devletin kolluk güçleri, adalet güçleri zapturapt altına
alınarak yolsuzluk dosyaları kapatılmaya çalışılmıştır. Kamu menfaatleri adına, adalet adına direnen
kamu görevlileri ise zulüm süzgecinden geçirilmeye, kıyma makinelerinden geçirilmeye başlamıştır.
AKP sözcüleri ve Erdoğan kitlelere verdikleri hak, hukuk ve dürüstlük sözlerini unutmuşlar ve bir
gecede, binlerce insanı ilgilendiren sürgün kararnameleri çıkarmışlardır. Hukuk devletinin en önemli
gereklerinden birisi, adalet dağıtan hâkim ve savcıların siyasetten bağımsız bir kurul tarafından atanması
ve böylece hâkim, savcı kararlarının üzerine yansıyabilecek bir baskı oluşmasının engellenmesidir.

Hükûmet, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunu emri altına almak istemiştir. 2010 yılında yaptığı
değişikliği, vatandaşa anlattığı gerçeklerini inkâr etmede bir beis görmeyerek HSYK’yı kontrol altına
almak istemiştir. Bir gecede savcıların ellerindeki dosyalar alınmış, kendine yakın gördüğü savcılar
görevlendirilmiştir. Ne için yapılmıştır bu? Kendisini, oğlunu, bakanları, mahdumları, bacanakları ve
yoldaş iş adamlarını bizzat ilgilendiren dosyaların hâkim, savcı önüne gelmesinden sonra bu adım
atılmıştır. Bir gecede yüzlerce hâkim, savcının yeri değiştirilmiştir. Bu yer değiştirmelerle hâkim ve
savcıların bundan sonraki meslek hayatları karalanmış, lekelenmiştir. Değerli arkadaşlar, içinizde ilgili
arkadaşlarımız bilir. Hâkim, savcı için zamanından önceki yer değiştirmeler, birinci sınıfa ayrılmalarında
yahut daha sonraki yükselmelerinde bir engel olarak karşılarına çıkarılabilmektedir.

Sayın Erdoğan, bu işte gerçekten masum olduğuna inanıyorsan nedir bu telaşın? Niye hâkim ve
savcı ve ellerindeki dosyalarla uğraşıyorsun? Nedendir bu baskı, bu zulüm? Bu yaptığınız açıkça
suçluluk psikolojisinin tezahürü değil midir? Yoksa aklanma bu şekilde olmaz. Çiğ et yemediysen
karnının ağrımayacağını bilmelisin. Ama her gün çıkan dinlemeler ve tapeler, üzerinizdeki suçların
ağırlığını artırmaktadır. Hâkim, savcı tayinleri; dosyaları alıp, efendim, delil karartmalar, hepsi
nafiledir. Adaletten kaçış yok, mutlaka adalet önünde hesap vereceksiniz. 

Kolluk güçleri üzerine baskı yapıyorsunuz. Onları hiçbir haklı gerekçe olmadan uzaklaştırıyor,
bu karda kışta yollara döküyorsunuz; alınlarına çocuklarına bile izah edemeyecekleri karalar
çalıyorsunuz. Hırsızı polis, polisi hırsız; suçluyu suçsuz, suçsuzu suçlu yaptınız. Polisin kabahati
çalan çırpanın peşine düşmüş olması mı? Zaten görevi bu değil mi değerli arkadaşlar? Yani,
çevremizdeki hırsızlar, haramzadelerin onuru, haysiyeti devletin gücünü temsil eden üniformaların
onurundan, haysiyetinden daha mı kıymetlidir? 

Son dönemlerde 750 kadar polis amiri ile 6 bine yakın polis memuru “atama” adı altında bu
karda kışta âdeta hicrete tabi tutulmuştur. Yüklerini omuzlamışlar, çocuklarını okullarından alarak
karda kıyamette, eşlerine bile olan biteni izah edemeden, gözyaşlarını içlerine akıtarak yola
düşmüşlerdir. Bu gözyaşı, bu ah, bu vebal sizi ve Sayın Başbakan, en başta seni yakacaktır. 

Ağlamalardan sorumlu Sayın Devlet Bakanı, Sayın Arınç, olur olmaz her şeye gözyaşı dökerken
bu masumlara dökecek iki damla gözyaşın kalmadı mı? 

Bu insanlara yapılan zulüm aslında insanımızın devlete olan inanç ve güvenini ortadan
kaldırmıştır. Hırsızın, yolsuzun peşine düşerek yakalamak konusunda artık insanlar isteksizdir çünkü
her birinin altından AKP Hükûmeti ve yakın çevreleri çıkmaktadır. 

“Durmak yok, yola devam.” derken yolunu bulan AKP’nin bakan ve yetkili sözcüleri artık
“Yolun Sonu Görünüyor” türküsünü bir kez daha hatırlamalıdırlar. Bu hesap mutlaka sorulacaktır; bu
dünyada da, ruzimahşerde de bu zulmün mutlaka karşılığı görülecektir. 
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AKP Hükûmeti hizmet hareketiyle olan kavgasını artık “ya herro ya merro” noktasına götürmüştür
ki vicdan, insaf, vefa, adalet duygularıyla ilişiğini tamamen kestiğini cümle âleme göstermiştir. 

Şimdi, dershanelerle ilgili yeni bir düzenleme Meclise sevk edilmiştir. Maksat, eğitim, eğitimin
ıslahı ya da nesillerin istikbali falan değildir. Bir intikam ve öç yasasıdır gelen, birilerinin burnu
sürtülecek ve diz çöktürülecektir. Binlerce müdür, öğretmen, öğrenci ve velinin ne olacağının hiçbir
önemi yoktur AKP için. “Hizmet hareketinin inleri”nden kastettiği herhâlde bu olmalıdır. Buradan
hesaplaşmak istemektedirler, buradan vurmak istemektedirler darbeyi. Bu yasayla birlikte, senelerini
eğitim yöneticiliğine vermiş 100 bin okul müdürü boşa çıkmaktadır. Maksat, kendi adamlarını
yerleştirmek; maksat, kendince oralardaki hizmet hareketine mensup müdürleri, öğretmenleri
cezalandırmaktır. Sonra? Sonra AKP’nin militanı hâline gelmiş öğretmenlerle bu kadroları doldurup
millî eğitimi tamamen teslim almaktır. 

Soruyorum sizlere değerli milletvekilleri: Hangi dönemde parti devlet olmuştur, parti ve devlet
aynı tüzel kişilikte birleşmiştir? Sürekli eleştirdiğiniz, değerli AKP milletvekilleri, tek parti döneminde.
Vali, kaymakam, partinin il ve ilçe başkanlarıdır; memurlar, partinin hizmet ajanlarıdır. Bir de
komünist, faşist diktatörlüklerde bu mevzubahistir. Mao’nun Çini’nde, Stalin’in Rusyası’nda,
Mussolini’nin İtalyası’nda ve Führer Almanyası’nda görülebilmektedir bu hayal ettiğiniz sistem.
Muhalif, farklı, çoğulcu görüşlere kesinlikle tahammülü yoktur Adalet ve Kalkınma Partisinin. Devleti
parti devleti, milleti de otokrat devletin hizmetkârı hâline getirmek istemektedir. Beyler, aciz ve komik
duruma düşüyor ve bu diktatörlüğe özenmenizle yıllar sonra bile milletin dilinden kurtulamayacağınızı
hatırlatmak istiyorum. Lideri Führer’leştiriyorsunuz; yetmiyor, evliyalaştırıyor; yetmiyor, haşa,
peygamber ve Tanrı konumuna getiriyorsunuz. Bunu milletin kabullenmeyeceğini göreceksiniz.

Herkes bilmektedir ki demokrasilerde suç işleyen bedelini öder, hata yapan gider; faturayı
bürokrasiye, sağa sola kesmez, üstlenir. Kamu yönetimi üzerindeki haksız ve hukuksuz uygulamaları
araştırmak ve bununla ilgili çözüm önerileri üretmek üzere vermiş olduğumuz…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
S. NEVZAT KORKMAZ (Devamla) –…Meclis araştırma önergesine desteğinizi bekliyor,

heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
MHP grup önerisinin aleyhinde olmak üzere ilk konuşmacı Kars Milletvekili Ahmet Arslan.
Buyurun Sayın  Arslan. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
AHMET ARSLAN (Kars) – Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Milliyetçi Hareket Partisi

Grubu önerisi aleyhine AK PARTİ Grubumuz adına söz almış bulunuyorum. Herkesi saygıyla
selamlıyorum.

Önergenin gerekçesiyle başlayacağım, birkaç şeyin iyi anlaşılabilmesi adına. Önergenin
gerekçesinde diyor ki: “Kamu hizmeti veren bürokrat, yönetici ve memurlar herhangi bir siyasi parti
veya kişinin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar. Kamu görevlileri
görevlerini tarafsız olarak yerine getirmek, kamunun ve devletin menfaatlerini korumak
zorundadırlar.” Yine, devam ediyor, burayı iyi dinleyin lütfen: “Bürokratların ve memurların
tarafsızlık ilkesinden ayrılması devleti ve kamuyu zarara uğratır, vatandaşın devlete ve adalete olan
güvenini tahrip eder, kaos ortamı oluşturur. Atamalar yapılırken liyakat, ehliyet ve tarafsızlık gibi
objektif kavramlar göz önünde bulundurulmadan ‘benim adamımı nasıl makam ve yetki sahibi
yaparım’ görüşü göz önünde bulundurulmuştur ve idari yargı bu atamaların bir kısmını iptal etmiştir.”
deniyor.  Çok güzel söyleniyor sayın arkadaşlar. 
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Yine sayın hatip dediler ki: “AK PARTİ dönemi bürokrasi açısından kayıp yıllardır.” ve yine
dediler ki: “AK PARTİ’nin devlet ve devlet adamıyla problemi vardır.” Bütün bunları, birkaç cümleyi
ifade ettikten sonra döneceğim ve sizlerle tekrar paylaşacağım.

Saygıdeğer arkadaşlar, on bir yıldır, AK PARTİ Hükûmeti, bürokratıyla, memuruyla, dünya
lideri ülkeler arasında yer almak adına gayret gösteriyor. Bundan önceki hükûmetler göstermediler
mi? Belki de gösterdiler. Gösterdiler ama 70 sente muhtaç olduk; gösterdiler ama başbakanlarımız,
bakanlarımız bile yurt dışına giderken neredeyse arandılar, içeri alınmak, ülkelerine alınmak
istemediler. AK PARTİ dönemi ne yaptı? AK PARTİ dedi ki: “Ben, 2023 hedefi koyuyorum,
dünyanın 16’ncı ekonomisinden 10’uncu ekonomisi, hatta ilk 10 ekonomisi arasında yer alacağım.”
Ve yine AK PARTİ, Genel Başkanıyla, Sayın Başbakanıyla dedi ki: “Ben, dünya liderleri arasında
yer alacağım, başkalarının bana biçtiği rol çerçevesinde hareket etmeyeceğim, rolümü ben kendim
belirleyeceğim ve ona göre hareket edeceğim.” Onun için “…”(x) dedi, onun için bir başka yerde bir
başkalarının hedefleri peşinde değil, kendi ülkesinin, kendi insanının kendi omuzlarına yüklediği
sorumluluğun hedefleri çerçevesinde ilerledi.

Hâl böyle olunca birileri çıktı, 17 Aralığı başlattı. 17 Aralıkla ilgili bir şey söylemeden, yine
geriye döneceğim çünkü 17 Aralıkla ilgili, günlerdir burada herkes bir şeyler söylüyor… 

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Sen de söyle! Sen de söyle! 
AHMET ARSLAN (Devamla) – …bizim arkadaşlarımız da açıklama yapıyor. 
S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Kasalarda bulunan 4,5 milyon doları söyle! Söyle!
AHMET ARSLAN (Devamla) – Müsaade et. O kadar güzel bir şey söyleyeceğim ki neye

uğradığını şaşıracaksın.
BAŞKAN – Laf atmayalım lütfen.
S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Söyle! Söyle!
BAŞKAN - Sayın Korkmaz…
AHMET ARSLAN (Devamla) – AK PARTİ Hükûmeti diyor ki: “Ben, 2023, 2050, 2071

hedeflerini ortaya koyuyorum.” 
S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – MHP’den çaldınız o hedefleri, hırsızlık yapmayın!
AHMET ARSLAN (Devamla) – “Bu hedeflere göre ülkem büyümeli, bu hedeflere göre projeler

yapmalıyım. Bu hedeflere göre Türkiye sadece haritalar üzerinde önemli bir konumda olmamalı.
Türkiye, bu önemli konumunun gereğini yapmalı. Türkiye, bu önemli konumuna göre havaalanları
yapmalı, kara yollarını bölünmüş yol hâline getirmeli, yeni demir yolları yapmalı.” 

Ne yaptı Türkiye on bir yılda? 
SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) – Demir yolları yaptı! Demir yolları yaptı!
AHMET ARSLAN (Devamla) – Arkadaşlar, Avrupa’yı Orta Asya’ya bağlayacak bölünmüş

yolları yaptı.
SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) – Daha önce yapılmamıştı demir yolları, bir tek sizde yapıldı!
AHMET ARSLAN (Devamla) – Sayın Başkan, denizin altından demir yolu, tren yürüttü. Ne

yaptı? Dedi ki: “Karadeniz Otoyolu’nu bitireceğim. Bununla yetinmeyeceğim, bunun devamında
üçüncü bir köprü yapacağım ki Orta Asya’dan kalkan bir yük Londra’ya kadar gidebilsin. 
                             

(x) Bu bölümde Hatip tarafından Türkçe olmayan kelimeler ifade edildi.
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S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Marmaray Projesi için buradan Sayın Bakana teşekkür et. 
AHMET ARSLAN (Devamla) - Bunun için Marmaray’ı, Bakü-Tiflis-Kars’ı yapacağım ki Orta

Asya’dan kalkan bir yük Londra’ya kadar, Avrupa’nın her yerine gidebilsin. Bunun için yeni bir
tünel, Avrasya Tüneli yapacağım ki İslamabad’tan, Afganistan’dan kalkan bir yük İran üzerinden
Türkiye’ye, Türkiye üzerinden Avrupa’ya gidebilsin. Bunun dışında dedi ki: “Sadece orta omurgadaki
bölünmüş yol koridorunu bitirmeyeceğim, güneyden de bir doğu-batı eksenli koridor yapacağım ve
yine döneceğim “Dereyolu” dediğimiz yolu da bitireceğim, Türkiye’yi doğu-batı eksenli 4 tane ana
koridora kavuşturacağım.” Ama yeter mi? Yetmez. “Kuzey-güney eksenli, Karadeniz’i Akdeniz’e
bağlayan yeni yollar, yeni bölünmüş yollar, yeni otoyollar yapacağım.”

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Kamu bürokrasisiyle ilgili zulmü anlatsana zulmü! 
AHMET ARSLAN (Devamla) – Ve yine dedi ki: “İstanbul’u İzmir’e köprüyle, bölünmüş yolla,

otoyolla bağlayacak bir proje yapacağım.”
S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Şu sürdüğünüz polisleri anlat, hâkim ve savcıları anlat!
AHMET ARSLAN (Devamla) - Arkadalar, başka birileri bunları anlayamadığı için, hayal bile

edemediği için bunlara karşı çıkıyorlar. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Doğru, ayakkabı kutularında 4,5 milyon doları hayal

edemedik, doğru! 
BAŞKAN – Sayın Korkmaz…
AHMET ARSLAN (Devamla) - Arkadaşlar, siz, ulaşım koridorları anlamında dünyada söz

sahibi olursanız dünya ticareti sizin üzerinizden yürür. Siz, dünyada söz sahibi olursanız sadece
Marmaray’la, batı-doğu eksenli bir demir yoluyla yetinmezsiniz; ikinci demir yolu koridorunu
düşünürsünüz, üçüncü köprünüzün üzerine bir de demir yolu düşünürsünüz.

Bu da yetmiyor arkadaşlar, bugün Almanya’da büyük havaalanları var, bunlara “hauptport” veya
“büyük havalimanı” deniyor. Esprisi şu: Dünyanın her yerinden sizin üzerinize bir hareket olur ve
buradan dağılır.

OKTAY VURAL (İzmir) – Alo, Fatih, yayını kesme!
AHMET ARSLAN (Devamla) - Neye yarar? Uçak gelse dahi para verir, uçsa dahi para verir,

yolcu gelse dahi para verir.
S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Alo, Fatih!
AHMET ARSLAN (Devamla) - Türkiye ne yaptı? Başkalarının hayal edemediği, 35 milyon iç

ve dış yolcuyu bugün 150 milyona çıkardı. Durup dururken mi çıkardı? Durup dururken çıkarmadı;
Türkiye, AK PARTİ hükûmetleriyle, bürokratıyla, devletiyle birlikte yeni havaalanları yaptı,
havaalanlarını daha modern hâle getirdi, yeni yatırımlar yaptı, böyle oldu. Bu da yetmedi, üçüncü
havaalanını planladı; hayalleriniz yetmez.

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Ne kadar götürdü, kaç milyon dolar?
AHMET ARSLAN (Devamla) - Yılda bir havaalanı 150 milyon yolcu taşıyacak. 
Arkadaşlar, bunların hepsi birilerini çok rahatsız etti. Dünya çapında söz sahibi olan, dünyadaki

ülkeleri yöneten, dünya ticaretine yön veren ülkeleri rahatsız etti. Niye? Türkiye artık başkalarının
biçtiği role göre değil, kendi karar verdiği role göre hareket eder hâle geldi. Ne oldu? Birileri bundan
çok rahatsız oldu. İşte, birileri de döndü, bu rahatsızlığa alet oldular. Gerekçenin en başında vardı;
devletin yararını düşüneceksiniz, zararına sebep olmayacaksınız. Birileri kalktı, bunun hilafına
hareket etti. Bunun hilafına hareket ediyorsanız… Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetiyle, Başbakanıyla,
milletiyle büyük bir ülkedir. Bunun gereğini yapar, yapıyor, yapacaktır, buna hiç şüpheniz olmasın. 

Yine, dediniz ki: “Siz bir lider yetiştiriyorsunuz, Führer’leşiyor, peygamberleşiyor, tanrılaşıyor.”
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S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Evet.
AHMET ARSLAN (Devamla) - Herkes çok iyi şahittir ki bu lider sadece milletten aldığı

sorumluluğun gereğini yapmak üzere milletin hizmetkârıdır.
MUHARREM İNCE (Yalova) – Senin arkadaşın dedi bunları. Biz demedik, senin arkadaşın

diyor.
AHMET ARSLAN (Devamla) - Onun dışındaki sizin bildiğiniz liderler Führer olmaya

heveslidir, sizin bildiğiniz liderler peygamber olmaya heveslidir. (MHP sıralarından gürültüler) İşte,
sizin işinize gelmediği için bunu dönüp başkasına yakıştırıyorsunuz.

Arkadaşlar, ben AK PARTİ hükûmetlerinin bir bürokratıydım.
OKTAY VURAL (İzmir) – Ulaştırma Bakanlığındaki ihale havuzlarından bahset!
AHMET ARSLAN (Devamla) - Ben bu bürokratlığa nasıl geldim, biliyor musunuz? Bizden

önceki Hükûmet döneminde üç yıldır genel müdürlük yapan arkadaş alındı, ben getirildim,
mahkemeye verildi. Mahkeme dedi ki: “AK PARTİ’nin yaptığı, üçlü kararnameyle atanan Ahmet
Arslan liyakate uygun bir arkadaştır. Liyakat çerçevesinde bu arkadaşın devam etmesi doğrudur.”
Siz böyle kararlara alışık olmadığınız için, siz başka amaçlarla geçmişte atamalar yaptığınız için AK
PARTİ’nin de sizin gibi davrandığını düşünüyorsunuz. 

ERKAN AKÇAY (Manisa) - Ulaştırma Bakanlığındaki ihale havuzlarından bahset bakalım, var
mı, yok mu?

AHMET ARSLAN (Devamla) - Yine, diyorsunuz ki: “Akrabalara, eşe dosta atama yapıyorlar.”
Evet, bu dedikoduyu çıkardınız, kiminle ilgili çıkardınız? Benimle ilgili çıkardınız. Her yerde dediniz
ki: “Binali Yıldırım’ın eniştesidir, onun için bürokrattır, onun için genel müdür.” Arkadaşlar, eğer
“Dünyada yaşayan herkes kardeştir.” diyorsanız doğrudur, benim eşim Binali Yıldırım’ın kardeşidir.
Eğer böyle bakmıyorsanız benim eşim Ankaralıdır, Binali Yıldırım Erzincanlıdır, ben Karslıyım. 

Arkadaşlar, bütün bunlar AK PARTİ hükûmetlerinin yaptıklarını hayal dahi edemeyen insanların
AK PARTİ’liyi karalama, AK PARTİ bürokratını karalama… Sayın Başbakanın “Benim valim, benim
genel müdürüm…” 

ALİM IŞIK (Kütahya) – Kendi milletvekiliniz diyor onu. Yanlış mı söylüyor?
AHMET ARSLAN (Devamla) – Tabii ki böyle söyleyecek. Sayın Başbakan bir genel başkan

olarak söylemiyor, diyor ki: “Bu devletin Başbakanı bensem, bu devleti ben yönetiyorsam, bu devlette
kamunun menfaatini düşünüyorsam, kamunun menfaatini düşünen vali de, genel müdür de, bürokrat
da benimdir. Ben yanlış yapanlara, yanlış yapmak isteyenlere yedirmem.” Bunun böyle olduğunu
iyi bilin. 

ALİM IŞIK (Kütahya) – İhale havuzlarını bir açıkla, ihale havuzlarını.
AHMET ARSLAN (Devamla) – Dolayısıyla, millet niye üçüncü havaalanına karşı, niye üçüncü

köprüye karşı; niye İstanbul’a, İzmir’e karşı, bunları çok iyi bilin diyorum, saygıdeğer
vatandaşlarımın da bunu çok iyi bilmesini diliyorum. Aleyhinde olduğumuzu söylüyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN – Teşekkür ederim. 
Birleşime beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 16.26
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DÖRDÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 16.29

BAŞKAN: Başkan Vekili Ayşe Nur BAHÇEKAPILI
KÂTİP ÜYELER: Muharrem IŞIK (Erzincan), Muhammet Bilal MACİT (İstanbul)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 59’uncu Birleşiminin
Dördüncü Oturumunu açıyorum.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Sayın Başkan...
BAŞKAN - Milliyetçi Hareket Partisi grup önerisinin lehinde Sayın Muharrem İnce’ye söz

vereceğim. 
S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Sayın Başkan...
BAŞKAN – Yalnız, bir söz talebi var.
Buyurun Sayın Korkmaz.
S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Efendim, şimdi, bakın, İç Tüzük’teki bir hükmün arkasına

gizlenerek, bize orada o kadar söylenen söz varken “Bir önceki oturumda söylenenlerle ilgili konuşma
hakkı olmaz.” ilkesinin arkasına sığınarak böyle bir hakkı elimizden alamazsınız. Bizim
söyleyeceklerimiz var. 

BAŞKAN – Şimdi, bu sözlerinizi reddediyorum, bir.
S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Ama niye ara verdiniz?
BAŞKAN – İki...
S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Niye ara verdiniz Sayın Başkan?
BAŞKAN – İki...
S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Niye ara verdiniz? 
BAŞKAN – İki, konuşmacılarda gruplar arasında anlaşmazlık olduğundan ve bundan sonraki

konuşmacının kim olduğuna karar verememe gibi bir sıkıntımız olduğundan ara vermek zorunda
kaldık.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Burada var mıydı böyle bir şey? Bizim önergemizle ilgili,
bununla ilgili miydi?

BAŞKAN – Ara verdiğimizde Sayın Vural’ın konuşmacı problemini çözdüğünü belirttiler
yardımcılar Kanunlar Kararlardan, dolayısıyla da beş dakikayı beklemeden çıktık.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Söz istiyorum o zaman yerimden.
BAŞKAN – Sayın Vural konuşmasını sanıyorum bir başka arkadaşla    -geri çekerek- değiştirmiş;

o yüzden, yine tekrar ediyorum, süreyi beklemeden oturumu açmak zorunda kaldık. Dolayısıyla da
sizin sataşmadan dolayı sözünüz bana sunduğunuz, söylediğiniz kelimelerle birlikte
sıfatlandırmamanız gerektiğini size öncelikle sunuyorum ama İç Tüzük’ü uygulamak zorundayım. Bir
anlamda da böyle bir sorunumuz var. Bu nedenle, ben size yerinizden söz vereyim Sayın Korkmaz.
Anlaştık mı?

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – “Süleyman Nazif Bey” tabii anlaştı.
BAŞKAN – Süleyman Nazif diyorum size ama o da yani belli, tarihî bir kişiliği olan bir kişi.
Buyurun, bir dakika…
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VII.- AÇIKLAMALAR
1.- Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz’ın, Kars Milletvekili Ahmet Arslan’ın MHP grup

önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Sayın Başkan, benim konuşmama cevaben bir arkadaşımız

-Adalet ve Kalkınma Partisinden- çıktı, bürokrasiyi yetmiş sente muhtaç etmekten bahsetti. Hâlbuki,
Dubai’de Körfez Savaşı’na girerken Amerika Birleşik Devletleri Başkanının tabiriyle “at pazarlığı”
yapan Adalet ve Kalkınma Partisiydi.

Efendim, 1993 yılından beri Türkiye 16’ncı büyük ekonomidir. AKP’nin emeği kadar ondan
önceki bütün hükûmetlerin de emeği vardır. 10’uncu ekonomi olma konusuna da kendiniz bile
inanmıyorsunuz, büyük bir hayal.

Birileri çıktı… 17 Aralıkta olan biten hırsızlık, yolsuzluk meselesidir. Hırsızlık, yolsuzluk
meselesini aydınlatmak herkesin görevidir, sadece muhalefetin değil.

2023, 2053 ve 2071 projeleri Adalet ve Kalkınma Partisinin Milliyetçi Hareket Partisinden
çaldığı projelerdir. Efendim “Denizin altına -bilmem- metro döşedik.” diyor. Bak, burada Milliyetçi
Hareket Partisinin Grup Başkan Vekili var, o dönemin Ulaştırma Bakanı, teşekkür borçlusunuz,
teşekkür etmeniz lazım.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Korkmaz.
S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Teşekkür ediyorum.

VI.- ÖNERİLER (Devam)
A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ (Devam)
1.- MHP Grubunun, MHP Grup Başkan Vekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile MHP Grup

Başkan Vekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu tarafından Adalet ve Kalkınma Partisi
hükûmetleri döneminde liyakat, ehliyet ve tarafsızlık ilkeleri gözetilmeden yapılan bürokrat atamaları
ve yer değiştirmelerde meydana gelen usulsüzlük ve haksızlıkların tespiti, yeni memur atamalarında
hukuk ve hakkaniyet dışında yapılan alımların belirlenmesi, kamu bürokrasisinde kaosun giderilmesi
ve var olan sorunların çözülmesi amacıyla 11/2/2014 tarih ve 3345 sayıyla Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 11 Şubat 2014 Salı
günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına
ilişkin önerisi (Devam)

BAŞKAN – Milliyetçi Hareket Partisi Grubu önerisi lehinde ikinci konuşmacı Yalova
Milletvekili Sayın Muharrem İnce.

Buyurun Sayın İnce. (CHP sıralarından alkışlar) 
MUHARREM İNCE (Yalova) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Aslında farklı bir konuşma yapacaktım ama AKP sözcüsünü dinleyince sanki bütün bürokratlar

böyle liyakate göre atanmış… Bakın, ben size şimdi örnekler vereyim: Gaziantep İslâhiye’de ilçe
başkanlığı yapan ve sabıka kaydı bulunan birini yargıç yaptınız. İstanbul hâkimliğine atadığınız Veysi
Pekacar Mardin Midyat AKP İlçe Yönetim Kurulu Üyesiydi. Van Cumhuriyet Savcılığına atadığınız
İbrahim Halil Dulkadir AKP Mezitli İlçe Başkanıydı. Bakırköy hâkimliğine atadığınız Abdullah
Boyalı Antalya AKP Demre İlçe Yönetim Kurulu Üyesiydi. Konya Akşehir hâkimliğine atanan
Serdar Atalar AKP Kahramanmaraş Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesiydi.
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ÜNAL KACIR (İstanbul) – Yasal engel mi var?
MUHARREM İNCE (Devamla) – Karaman Cumhuriyet Savcılığına atanan Bahri Bayazıtoğlu

AKP Ordu İlçe Yönetim Kurulu Üyesiydi. Bursa Gemlik Cumhuriyet Savcılığına atadığınız Barış
Zehir AKP Sancaktepe Belediye Meclisi Üyesiydi. Erciş Cumhuriyet Savcılığına atadığınız Kasım
Kılıç AKP Tarsus Belediye Meclisi Üyesiydi. Şimdi, bunlar adalet dağıtacak öyle mi! Bunlar adil
olacaklar, tarafsız olacaklar! 

Her iktidar tabii ki müsteşarlarını, genel müdürlerini, daire başkanlarını belirleme hakkına
sahiptir. Siz kapıcıya kadar geldiniz, siz öyle bir noktaya geldiniz ki artık, siz sadece bürokrat
atamıyorsunuz, iş adamı atıyorsunuz, gazeteci atıyorsunuz, gazeteci; medya patronu atıyorsunuz siz.
Yani Hükûmet patronu, Hükûmetin adına bir patron var, Hükûmetin adına yazar var. Siz damattan
yazar yapıyorsunuz artık. Mesela, artık gazetecilere şöyle soracaklar: “Nerede çalışıyorsun?” “Ben
bir Hükûmet gazetesinde köşe yazarıyım.” Siz memleketi, basını, medyayı, yargıyı, iş dünyasını bu
hâle getirdiniz.

OKTAY VURAL (İzmir) – Teyyo basın, Teyyo.
MUHARREM İNCE (Devamla) – Yani, Rekabet Kurulu Başkanı atıyorsunuz, 20’nci Dönem

Refah Partisi milletvekili. Bern’e basın müşaviri atıyorsunuz, İngilizcesi “yes”, “no”dan ibaret. Yani
milletvekili olanlar, kamuda bürokratken AKP’ye hizmet edip, AKP’li yöneticilerin aklanmasına
hizmet edip sonra milletvekili olanlar, bakan yardımcısı olanlar, bunları saymıyorum. 

Yani, ombudsman kurumu oluşturduk, değil mi? Kamu başdenetçisi olacak. 
Şimdi, bakın, değerli arkadaşlarım, kamu başdenetçisi olan kişi -oğlunun nikâh şahidi Recep

Tayyip Erdoğan- Hrant Dink davasında karara imza atan hâkim. 
Muhittin Mıhçak, kamu denetçisi, Erdoğan kararında tek muhalif üye. 
Abdullah Cengiz Makas, kamu denetçisi, AKP tüzüğünü hazırlayanlardan birisi. 
Serpil Çakın, kamu denetçisi, AKP kadın kolları üyesi. 
Zekeriya Aslan, kamu denetçisi, AKP’nin eski milletvekili. 
Mehmet Elkatmış, kamu denetçisi, AKP kurucu üyesi. 
Değerli arkadaşlarım, kimi kandırıyorsunuz?
OKTAY VURAL (İzmir) – Turkcell’e de yönetim kurulu üyesi atadılar AKP il başkan

yardımcısını. 
MUHARREM İNCE (Devamla) – Ben şu anda buraya bir büyük hazırlıkla gelmedim; ben, sayın

milletvekilinin konuşması üzerine hemen, ilk etapta aklıma gelenleri derleyip toparlayıp size sunmak
istedim. Eğer ben buraya iki günlük bir hazırlıkla çıkmış olsam, devleti, tepeden tırnağa, akraba, eş
dost, hala, dayı, enişte, kayınço, bunlarla nasıl doldurduğunuzu, nasıl yandaşlarınızı devlette liyakati
yok ederek, yeteneği yok ederek, insanların onca yıllık emeklerini bir kalemde silerek, sizlere hizmet
etmek isteyen, aslında hiç de yeteneği olmayan, bu işlerden anlamayan insanları buraya nasıl
getirdiğinizi tek tek açıklarım. Yani, iki günlük bir çalışmayla saatler süren, herhâlde bir yarım saat
zamana ihtiyacım vardır bunları anlatmak için.

Bakın, sayın milletvekilleri, ben şunu söylemek istiyorum size: AKP’nin grup önerisinde bu
hafta sonu çalışmak var. Peki, Meclis, salı, çarşamba, perşembe günleri çalışır İç Tüzük gereği. Bu
grup önerisi kabul edildiği takdirde -ki AKP çoğunluk olduğuna göre bu kabul edilecek- hafta
sonu bu Meclis çalışacak; cuma, cumartesi, pazar çalışacak. Peki, size şunu soracağım: Bu acele…
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Bu hafta sonu çalışmasını biz niye yapacağız? Yani, hafta sonu biz burada ataması yapılmayan
öğretmenlerin sorununu mu çözeceğiz? Böyle bir çalışmamız varsa, eğer 300 bin ataması yapılmayan
öğretmenin sorununu burada çözeceksek söz, sabahlara kadar çalışalım. Peki, biz burada hafta sonu
taşeron işçilerinin sorununu mu çözeceğiz? (CHP sıralarından alkışlar) Bunu çözeceksek hayhay;
134 milletvekili, hep birlikte biz -Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz veriyorum- cumartesi
pazar yetmez, gece sabaha kadar çalışalım. Taşeron işçilerinin sorununu hep beraber çözelim. 

Peki, o geçinemeyen, o aldıkları üç kuruş maaşla kendileri geçinirken bir de işten atılan
oğullarına bakan, işsiz kalan kızına bakan emeklilerin sorunlarını görüşeceksek eğer, size söz
veriyorum, üç ay boyunca haftanın yedi günü yirmi dört saati çalışalım. Hiç problem değil.

Peki, biz burada eğer bu hafta sonu yaşa takılan emeklileri görüşeceksek hiç itirazım yok. (CHP
sıralarından alkışlar) Hiç itirazım yok, gelin, bu sorunu burada çözelim. Bu hafta sonu yetmez,
önümüzdeki on hafta sonu için de Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına siz söz veriyorum: Bütün
milletvekillerimiz burada olacak, hiçbir engel çıkartmayacağız, hiçbir zorluk çıkartmayacağız hatta
konuşmaya bile gerek yok, zaman kaybı da olmasın. Getirin, oylayalım, hep birlikte yaşa takılanların
sorununu çözelim. 

SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) – 4/C.
MUHARREM İNCE (Devamla) - Eğer biz hafta sonu burada özgür bir Türkiye, daha özgür bir

Türkiye, mutlu bir Türkiye, yasakların kalktığı bir Türkiye, basını özgür bir Türkiye’yi tartışacaksak
gelin, çalışalım.

SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) – 4/C.
MUHARREM İNCE (Devamla) – 4/C’lilerin sorununu tartışacaksak, orman köylüsünün

sorununu tartışacaksak gelin, bunları tartışalım. Ama bu hafta sonu ne için çalışacak bu Meclis biliyor
musunuz? Hırsızlığın, yolsuzluğun, rüşvetin izlerini silmek için çalışacak yani Büyük Millet Meclisi
bir çamaşır makinesi görevi yapacak. Temizlik için lojistik destek sağlanacak. Bu hırsızlığın,
yolsuzluğun, rüşvetin, ayakkabı kutusundaki dolarların, o paraların, o ahlaksız iş adamlarının
siyasetçilerle ilişkilerinin temizlenmesi için çamaşır makinesi görevi yapacak bu Meclis. 

Eğer bakın, doğrudan bu hafta sonu bu Meclis ne için çalışacak biliyor musunuz? Zarrab’a
çalışacak, Zarrab’a. Zarrab’a çalışacak bu Meclis, yolsuzluğa bulaşmış mahdumlara çalışacak, bu
Meclis Zarrab’a çalışacak. Nasıl mı çalışacak? Söyleyeyim: O mahkemeler müebbet hapis cezasını
verirken oy çokluğuyla verdiler mi? Verdiler. Nasıl olur da müebbet hapis için oy çokluğuyla karar
veren mahkeme alıkoyma için oy birliği istiyor? Yani, müebbet hapis verirken bile oy birliği
istemiyorsunuz da alıkoyma, elkoyma için, teknik takip için neden oy birliği istiyorsunuz? Zarrab’dan
korkuyorsunuz, Zarrab’ın konuşmasından korkuyorsunuz. Ve tehdit ediyor, tehdit, diyor ki: “Ya beni
çıkarın, ya beni kaçırın, ikisinden birini yapın; düzenleyin, bu düzenlemeleri yapın.” Siz de bu hafta
sonu bu düzenlemeleri yapacaksınız şimdi. 

Bakın, değerli arkadaşlarım, ezici bir çoğunluğunuzu tenzih ediyorum, hiç de bu yolsuzluklarla,
bu rüşvetlerle işinizin olmadığını biliyorum, inanıyorum ve öyle inanmak istiyorum. Değerli
arkadaşlarım, Zarrab’ın mal varlığına elkoyma kararını kaldırmak zorunda kalınacak bu
düzenlemeden sonra yani hafta sonu Zarrab’a çalışacaksınız, bunu bilmiş olunuz.

Değerli arkadaşlarım, bunu bu Meclis hak etmiyor. Yani, on beş gün içinde tüm dinleme ve
teknik takip kararlarının yeniden alınması zorunluluğu getiriliyor. Yani, dikensiz bir gül bahçesi
yaratacaksınız. Bırakın hırsızlık yapanlar, rüşvete, yolsuzluğa bulaşanlar, ayakkabı kutularından dolar
fışkıranlar, evlerinde, yatak odalarında kasa bulunanlar, para sayma makinesi bulunanlar hesabını
versin, bırakın hesabını versin.
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Bu düzenlemeye alet olmayın diyorum, bu çalışmaların içerisinde olmayın diyorum, sizi
vicdanınızla baş başa bırakıyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN – Teşekkür ederim. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu önerisi aleyhinde Kayseri Milletvekili Sayın Mustafa Elitaş

konuşacaklar.
Buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce heyetinizi saygıyla

selamlıyorum.
Şimdi, burada, Sayın İnce konuşmasına başlarken bürokraside hâkimlerin, savcıların nasıl

atandığıyla ilgili ifade etti. Açıkçası, yani eğer bu kişi hukuk fakültesini bitirdikten itibaren, herhangi
bir şekilde, doğrudan doğruya kamu görevlisi olduysa zaten bunların bir siyasi parti üyesi olması
mümkün değil. Özellikle hâkim ve savcılar bir yerden aday oldukları takdirde onların mesleğe geri
dönmemek üzere -ki 30 Mart tarihinde yapılacak seçimlerde- istifa etme mecburiyetleri var. Nitekim,
1 Aralık 2013 tarihinde Yüksek Seçim Kurulu bu konuyla ilgili kararını verdi. Kim, hangi partiden
olursa, BDP’den olsun, MHP’den olsun, CHP’den, AK PARTİ’den olursa olsun, aday adayı olabildiği
takdirde, olmak istediği takdirde geri dönmemek üzere istifa mecburiyeti var. Yani şimdi, mesela,
Erzincan’da savcılık yapan bir arkadaşımız Cumhuriyet Halk Partisinden şu anda milletvekili,
Cumhuriyet Halk Partisinden bir milletvekili.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Sayın Elitaş, benim anlattığım tersi. İlçe yönetim kurulunda…
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) –  Eğer, şimdi, sizden birileri aday adayı olursa, aday adayı

yaptığınız veya aday yaptığınız kişi, yaptığı kararlarla adalet mefhumunu bir tarafa bırakıp ideolojik
görüşüyle karar verdi diyorsak zaten tuz koktu demektir.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Tersini anlattım ben.
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Bakın, biz bir kanun çıkardık, muhtemelen sizin de

desteğinizle bir kanun çıkardık. AK PARTİ iktidara geldiğinde, yanlış hatırlamıyorsam, 8 bin
civarında hâkim, savcı vardı. O günlerde, yargının hızlandırılmasıyla ilgili çıkardığımız kanunda
avukatlık mesleğini belli bir süre icra edenlerle ilgili, yapılacak sınavlar içerisinde eğer başarıya
ulaşırlarsa bunların hâkim ve savcı olarak atanmasına imkân verdik. AK PARTİ 2001 yılında kuruldu.
O süre içerisinde, eğer birileri Cumhuriyet Halk Partisine üyeyse avukat olarak, AK PARTİ’ye
üyeyse, başka siyasi partilere de üyeyse ve yapılan sınavda da başarı gösterdiyse hâkim ve savcı
atanmasında herhangi bir engel olduğunu düşünmüyorum.

MUHARREM İNCE (Yalova) - Siz de CHP’li üyeleri çıkarın da görelim bakalım. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) -  Açıkçası, bugün bir siyasi partinin başka partilerin aldığı oy

kadar, hatta başka siyasi partilerin aldığı oydan daha fazla üyesi varsa, bugün bu ülkede seçmenlerin
yarısı AK PARTİ’ye oy veriyorsa, yani bazı insanların AK PARTİ’lilerin kamuda görev almalarına,
sizin zihniyetinizi makul karşılarsak mümkün değil dememiz gerekir. Yani siz “Ey vatandaş, AK
PARTİ’ye üye olma, üye olursan ben, senin, burada, üyeliğinden dolayı herhangi bir kamu görevine
gelmeni eleştiririm ve şiddetle eleştiririm.” diye siz birilerine mesaj gönderiyorsunuz.  

SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) – “Yargıya” diyoruz, yargıya. Biz “yargıya” dedik efendim. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Bakın…
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SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) – Grup başkan vekilimiz “Yargıya” dedi. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Sayın Çelebi, bakın, ben de onu izah ediyorum, yarım

dinlediniz.
SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) – “Savcı ve hâkimler için” dedi.
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Sayın Çelebi, yarım dinlediniz.
SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) – Yo, yo tam dinledim. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Biz, hâkim ve savcılarla ilgili, belli bir süre -beş yıl- avukatlık

yapmış olanları yapılan sınav ile hâkim ve savcı atama yetkisini Türkiye  Büyük Millet Meclisinde
verdik. Bunlar içerisinde AK PARTİ’li de olabilir… 

SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) – Hepsi AK PARTİ’li. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – …Cumhuriyet Halk Partili de olabilir.
SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) – Hiç yok.  
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Yo, yo, geç, geç! 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Bakın, atanan 4-5 bin tane hâkim ve savcıdan 5 tane, 6 tane

saydı, bilemediniz 10 tane saydı. 
SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) – Şu anda bulduklarımız.
BAŞKAN – Sayın Çelebi, rica ediyorum, lütfen.  
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Yani bu konuyla ilgili birilerini eleştirmeye kalkarsanız, o

zaman, gidip de bunların hangisinin CHP’li olduklarıyla ilgili şecerelerini de araştırmak
mecburiyetindesiniz. Bu arkadaşlar olabilir. 

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Adana Valisi ne oldu, Adana Valisi? 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Birisi sivil hayatında her türlü siyasi düşünce ve siyasi partiye

üye olma hakkına mensup. Kamu görevlisi de sandığa gittiği takdirde sandıkta oy verecek, o da bir
siyasi görüşünü ortaya çıkaracak. Ama burada asıl önemli olan mesele ne biliyor musunuz? Oraya
oturduğu anda, ideolojisini bir tarafa bırakarak, sadece kanunun yazdığı çerçevede vicdanıyla ve
kanunlara uygun olarak karar verdiği takdirde bunda bir sorun yok demektir. 

Bakın, değerli milletvekilleri, tekrar altını çizerek söylüyorum: AK PARTİ, 2011 seçimlerinde
bu ülkenin vatandaşlarından 22 milyona yakın oy almıştır ve bugün AK PARTİ’nin üye sayısı 10
milyondur. Bu, diğer siyasi partilerin aldığı üye sayısından daha fazla bir rakamdır. 

ALİ ÖZ (Mersin) – Zorla üye yaparsan ne olacak? 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Yani üye sayısı bu kadar olan bir siyasi parti içerisinde sivil

hayatında da eğer insanların siyasete, sivil toplum örgütleri vasıtasıyla siyasi partilere girmesini arzu
ediyorsak bunu da herhâlde hoş görmemiz gerekir.

ALİ ÖZ (Mersin) – Yanlış bilgilendiriyorsunuz. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Ha, şu olabilir: İşte “Dervişin fikri neyse zikri odur.” diye bir

şeyi de zikredebilmek için yaşamak lazım, görmek lazım, okumak lazım; onu, hayatına icra etmek
lazım. Bugün, bu ülkede biz, siyasi parti il başkanlarının vali olduğunu gördük. 

ALİ ÖZ (Mersin) – Şimdi de valiler il başkanı. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Siz bunu eğer o dönem içerisinde, siyasi parti il başkanlarının

vali olduğu dönem içerisinde kendi yaşam tarzınızda, kendi icraatlarınızda “Bunlar da bu şekilde
uygular.” diye söylüyorsanız size hak vermek gerekir. 
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SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Adana Valisine bir gelsene Adana Valisine. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Ama şunu söylüyoruz, diyoruz ki: Siyasi düşüncesi ne olursa

olsun, görevini yaparken hakkaniyetle yaptığı takdirde bu işte hiçbir engel olmaması gerekir ve
eleştiri de haksızdır. 

Bakın, değerli milletvekilleri, bugün görüşeceğimiz -biraz sonra oylamasını yapacağımız-
kanunla ilgili yani Sayın İnce’nin söylediği şeylerden hiçbir şey yok. 

MUHARREM İNCE (Yalova) – Hafta sonu için söyledim, hafta sonu. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Torba yasa olarak geldi. Bu torba yasa içerisinde AFAD’la

ilgili 6 maddelik, 7 maddelik, 8 maddelik düzenleme var ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon
Başkanlığıyla ilgili 4-5 madde düzenleme var, organize sanayi bölgeleriyle ilgili çeşitli düzenlemeler
var. 

SAKİNE ÖZ (Manisa) – Yeni mi aklınıza geldi bunlar, niye torbaya doldurdunuz?
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Toplam 53 maddeyle ilgili düzenlemenin yani bunun ne

Zarrab’la ilgisi var ne de yargıyla alakası var. Ama söylerseniz ki Adalet Komisyonunda veya
Anayasa Komisyonundaki görüşülecek kanun teklifiyle ilgili yargının daha adil ve yargının
tarafsızlığını daha etkin ve egemen hâle getirecek bir düzenleme var diyorsanız ona, doğru. Yargıyı
ideolojik olmaktan çıkarmak diyorsanız ona,  doğru. 

SAKİNE ÖZ (Manisa) – Var, var. Valilerin başına müsteşarları atamak var. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Şimdi, değerli milletvekilleri, bugüne kadar söylediğimiz

hadise şu: Görevi değiştirilen, yeri değiştirilenler dışarıdan, AK PARTİ il yönetim kurulu üyesini
almadık. Bir hâkimin görevi değiştirildi, öbür hâkim getirildi. O da hâkim, gelen de hâkim. Görevi
değiştirilen savcı, yerine getirilen yine savcı. Yani, dışarıdan veya başka ülkelerden biz bu konuyla
ilgili insanlar getirmedik. Bu görevi hakkıyla yapan 13 bin tane, 15 bin tane -ne kadar varsa- hâkim
ve savcının içerisinden yapılan bir tercihtir. 

SAKİNE ÖZ (Manisa) – Şimdi mi aklınıza geldi bu hâkimler?
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Bu tercih de kanunlarla eğer siyasi iradeye bu imkân

verilmişse buna da herkesin “evet” demesi gerekir; yoksa “Yargıyı farklı yöne doğru götürmek…
ALİ ÖZ (Mersin) – Savcılara soruşturma açtınız mı? 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – …yargının farklı farklı işlemler yapması için veya birilerini

‘aklamak paklamak’ diye yapmak için yapıyor.” diyorsanız büyük bir haksızlık yapıyorsunuz. 
Yine açıkça söylüyorum: Biz hiç kimsenin kirli çamaşırlarını, kirli icraatlarını temizlemek üzere

seçilmedik ve AK PARTİ misyonu içerisinde bu da yoktur.
Yine ifade ediyorum; eğer birileri geçmişlerinde birilerinin kirli çamaşırlarını temizledilerse,

onların yaptıkları karanlık işleri örtbas etmeye çalıştılarsa, bu AK PARTİ iktidarını ancak bu şekilde
suçlayabilirler. 

O anlamda değerli milletvekilleri, yargı aşaması daha henüz başlamamış, soruşturma aşamasında
olan bir konuyla ilgili ne olur infaz yapmayın. 

ALİ ÖZ (Mersin) – Siz dün yapmadınız mı?
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – İnfaz yapmayın. İnfaz yaptığınız takdirde hani bazen biz

konuşuyoruz, söylüyoruz; işte diyoruz: “Eskişehir Belediye Başkanınızla ilgili iddianame var.” ve bu
iddianame gerçekleşmiş, mahkemede. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanıyla ilgili, yanlış
hatırlamıyorsam, 200 yıla yakın bir talep var, iddianame gerçekleşmiş. 
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MUHARREM İNCE (Yalova) – 450 yıl!

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Mahkeme bunu kabul etmiş. Onun yargılaması sürüyor.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Mandalinadan 200 yıl…

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Ama hâlâ biz diyoruz ki: “O yargılama sonuçlanıncaya kadar
Eskişehir Belediye Başkanı da, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı da yargının hüküm vermesi anına
kadar masumdur.” Bu masumiyet karinesini ortaya koymadığımız sürece, siz insanları bir tapede…

Tapede, şunlar şuna şu kadar parayı vermiş, bunlar bu kadar parayı vereceklermiş, verecekleri
paralar bir havuzda toplanacakmış, toplanacak havuzla birlikte bunlar televizyon satın alacaklarmış...
Yani tıpkı Nasrettin Hoca’nın hikâyesine benziyor. İşte “Buradan çalılara yün takılacak da, yün
toplanacak da, birikecek de, bunları da eğireceğiz, biz bundan bir gömlek öreceğiz.” ifadesine
benziyor. O tapeleri okuduğunuzda iddianame diye sunulan şey de “Bunlar bir araya gelecekler,
geldikleri çerçevede alacaklar bir oluşum, havuz oluşturacaklar, bu havuzun başında da Başbakanın
oğlu var. Asıl niyetleri böyle olduğundan dolayı…” diye birkaç kişinin telefon konuşmasıyla ilgili
burada kesin hükme varıp yargısız infaz yapmayın diyorum. Ben bu önergenin aleyhinde olduğumu
ifade ediyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar).

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

ALTAN TAN (Diyarbakır) – 630 milyon dolar topladınız mı toplamadınız mı? Onu söyleyin. O
günden bugüne kadar “hayır” diyemediniz, yalanlayamadınız.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Sayın Başkan, 69’a göre söz istiyorum. İleri sürdüğüm görüşten
başka bir görüş ileri sürdü.

BAŞKAN – Evet “İleri sürdüğünüz görüşten başka bir görüş söylediğinizi atfetti.”, bunu iddia
etmiştiniz.

Buyurun iki dakika.

VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
1.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın MHP grup

önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
MUHARREM İNCE (Yalova) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Elitaş, ben bir hâkimin, bir savcının istifa edip bir partiden aday olmasından söz etmedim.
Bu doğal; AKP’den de, CHP’den, her partiden aday olabilir, buna itirazım yok. Ben AKP üyesiyken
hâkimliğe geçmesini anlattım, 8-10 tane örnek verdim. Siz de dediniz ki: “CHP’li de vardı.” E,  bir
tane de siz örnek verin.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Başta anlattım ama.

MUHARREM İNCE (Devamla) – Bakın, üç dönemdir beraber milletvekiliyiz, değil mi? Ben 10
tane örnek verdim AKP üyesi, meclis üyesi, ilçe yöneticisi. Siz de bir tane CHP ilçe yöneticisi örnek
verin. Diyorsunuz ki: “Benim partim fazla oy alıyor.” Tamam da sizin partiniz benim partimin on katı
mı fazla oy alıyor? Siz bir tane örnek vereceksiniz, bir tane örnek veremiyorsunuz. “Bunları fişleyelim
mi, şecerelerine mi bakalım?”

İHSAN ŞENER (Ordu) – Fişleme yapmıyoruz biz.

MUHARREM İNCE (Devamla) – E, yapmıyor musunuz?

İHSAN ŞENER (Ordu) – Yok.
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MUHARREM İNCE (Devamla) – İşiniz o değil mi sizin? “Kırk sene bizi fişlediler, şimdi
fişleme sırası bizde.” diyen siz değil misiniz, sizin milletvekiliniz değil mi? Peki, sizin arkadaşınız
değil mi… Siz fişleyenleri de fişlemediniz mi? Ha, bak, şuraya geleyim: Siyasi parti il başkanlarının
vali olduğu devir, seksen sene önce öyleydi. Evet, doğru. Biz o günden demokrasiye geçmek
istiyoruz, siz seksen sene öncesine geri dönmek istiyorsunuz, aramızdaki fark bu. “Biz demokrasiye
doğru gidelim.” diyoruz. Siz de diyorsunuz ki: “Seksen sene önce böyleydi, vali siyasi partinin il
başkanıydı, biz böyle olalım.” Bak, bu değişiklik “O da devletin hâkimi, bu da devletin hâkimi…”
Tamam da siz belli  dosyalar için uğraşıyorsunuz, belli dosyalar için. Yoksa örgüt üyesi dediğiniz bir
hâkimi, savcıyı İstanbul’dan alıp Tekirdağ’a gönderdiğiniz zaman örgüt üyesiyse örgüt üyeliği yine
devam ediyor, İstanbul il sınırlarında örgüt üyeliği sona ermiyor. Sizin derdiniz -tabii ki dışarıdan,
AKP teşkilatından hâkim, savcı getirmiyorsunuz ama- belli dosyalara AKP’nin hâkimlerini getirmek,
o savcıları getirmek, derdiniz bu.

Teşekkür ederim, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Teşekkür ederim. 

VI.- ÖNERİLER (Devam)
A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ (Devam)
1.- MHP Grubunun, MHP Grup Başkan Vekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile MHP Grup

Başkan Vekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu tarafından Adalet ve Kalkınma Partisi
hükûmetleri döneminde liyakat, ehliyet ve tarafsızlık ilkeleri gözetilmeden yapılan bürokrat atamaları
ve yer değiştirmelerde meydana gelen usulsüzlük ve haksızlıkların tespiti, yeni memur atamalarında
hukuk ve hakkaniyet dışında yapılan alımların belirlenmesi, kamu bürokrasisinde kaosun giderilmesi
ve var olan sorunların çözülmesi amacıyla 11/2/2014 tarih ve 3345 sayıyla Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 11 Şubat 2014 Salı
günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına
ilişkin önerisi (Devam)

BAŞKAN – Milliyetçi Hareket Partisi Grubu önerisini oylarınıza sunuyorum…

OKTAY VURAL (İzmir) – Karar yeter sayısı.

BAŞKAN – Karar yeter sayısı arayacağım.

Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kâtip üyeler arasında anlaşmazlık var. 

Elektronik cihazla yapalım. 

İki dakika süre veriyorum.

Buyurun.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – Karar yeter sayısı yoktur. 

Birleşime on dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.58
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BEŞİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 17.10

BAŞKAN: Başkan Vekili Ayşe Nur BAHÇEKAPILI

KÂTİP ÜYELER: Muharrem IŞIK (Erzincan), Muhammet Bilal MACİT (İstanbul)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 59’uncu Birleşiminin
Beşinci Oturumunu açıyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu önerisinin oylamasında karar yeter sayısı bulunamamıştı.

Şimdi öneriyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım: Öneriyi kabul
edenler… Kabul etmeyenler… Karar yeter sayısı vardır, öneri kabul edilmemiştir.

Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre
verilmiş bir önerisi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım:

2.- CHP Grubunun, Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve arkadaşları tarafından sosyal yardımlaşma
ve dayanışma vakıflarından yapılan yardımlardaki keyfî uygulamaların araştırılması ve alınması
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 27/11/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 11 Şubat 2014 Salı günkü
birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin
önerisi 

11/2/2014

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulu 11/02/2014 Salı günü (bugün) toplanamadığından, grubumuzun aşağıdaki
önerisinin, İç Tüzük’ün 19’uncu maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını saygılarımla
arz ederim.

Muharrem İnce

Yalova

Grup Başkan Vekili

Öneri:

Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve arkadaşları tarafından, 27/11/2013 tarihinde, Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanlığına sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından yapılan yardımlardaki
keyfî uygulamaların araştırılması ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla verilmiş
olan Meclis araştırma önergesinin (1136 sıra no.lu) Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen
diğer önergelerin önüne alınarak, 11/2/2014 Salı günlü birleşimde sunuşlarda okunması ve
görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılması önerilmiştir.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen, sessizliğimizi muhafaza edelim, konuşmacıyı kürsüye
çağıracağım; özellikle rica ediyorum, lütfen.

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu önerisi lehinde ilk konuşmacı, Bolu Milletvekili Sayın Tanju
Özcan, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)
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TANJU ÖZCAN (Bolu) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önemli bir konuyu, aslında,
gündeme getiriyoruz ama her nedense, konunun ne olduğunu bile bazı arkadaşlarımız dinleme ihtiyacı
duymadan iktidar partisi kulisine doğru yöneldiler.

Konu, arkadaşlar, az önce kâtip üye arkadaşımın okuduğu gibi, sosyal devlet olmanın gereği
olarak devlet tarafından yapılan yardımlardaki usulsüzlükler ve adaletsizliklerle ilgili yani
Türkiye’deki milyonlarca yoksul vatandaşımızı ilgilendiren bir konu ama “fakir fukara, garip gureba”
edebiyatı yapan AKP milletvekillerinin, böylesine önemli bir konuya bile duyarsız kalmasını hayretle
takip ediyorum, vatandaşımıza da sizleri şikâyet ediyorum.

Arkadaşlar, konu, gerçekten son derece önemli, Türkiye’deki milyonlarca insanı ilgilendiriyor.
Bakın, ben -hiç abartmadan söylüyorum- halk arasında sürekli olan ve halkın gerçekten sorunlarını
bizatihi halktan dinleyen ve bu noktada en iddialı 5 milletvekilinden biri olduğunu söyleyen bir
milletvekili olarak bu konuşmayı yapıyorum. 

Arkadaşlar, kendi seçim bölgemdeki gezilerimden elde ettiğim ve bizatihi kendi gözlerimle
gördüğüm iki üç kısa anekdotu anlatarak sözlerime başlamak istiyorum.

Yer: Bolu, Sağlık Mahallesi’nde bir ev. Arkadaşlar, ben bu eve gece saat on birde gittim. Ev
demeye bin şahit ister, sadece bir odadan ibaret. O odada da sadece bir kanepe var, başka hiçbir
oturacak koltuk dahi yok. Bir kanepe var, o kanepede felçli bir teyze yatıyor, tek başına. Felçli bir
teyze yatıyor ama o evde tek başına yaşamıyor; akli dengesi bozuk bir oğlu var ve yine, akıl zayıflığı,
sıkıntısı olduğu belli olan bir gelini var ve evde de 3 tane çocuk yaşıyor, tek oda içerisinde. Çocuklar
birer tane kuru ekmek bulmuşlar, bunu kemirmeye çalışıyorlar açlıktan. Yakacak odunları yok,
soğukla baş edemiyorlar ve bu ailede çalışan tek kişi yok. Bu aile nasıl yardım alacağını bile
bilemediği için, usulü bilemediği için bu aileye bugüne kadar devlet bir yardım eli dahi uzatmamış. 

Yine, Çıkınlar Mahallesi’nde bir Mehmet Amca. Görünce tüylerim diken diken oldu, 90 yaşında
bu adam, 90 yaşında. Yine, tek göz odada yaşıyor, tek göz odada.

RIFAT SAİT (İzmir) – Kaymakamlığa başvur, yardımcı oluver.

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Bunların hepsini Sayın Milletvekilim, merak etmeyin, Sayın
Valiyle paylaşıyorum ve bu sorun hâlâ çözülmediği için burada dillendiriyorum.

Adamcağız kaşık yapıyor, tahta kaşık. Ellerini sobaya doğru dokundurmuş. Bulduğu kartonları
yakmaya çalışıyor, bu kadar zor durumda ve bu adama devlet yardım etmiyor.

Yine, çok vahim bir hikâye… Bir babayla konuştum geçenlerde. Toplam 4 çocuğu var, Sayın
Başbakanın çağrısına uymuş, 2 tane daha çocuk yapmış, “2 tane yetmez.” demiş. İkiz kız babası, 2
çocuğu da 2 kızı da üniversiteyi kazanmış. Asgari ücretle çalışıyor, 350 lira kira veriyor. 2 çocuk
ayrı ayrı şehirlere gitmiş -kız çocuk bunlar- ve adamcağız diyor ki: “İki aydır kızımla konuşamadım,
bir tanesiyle. Ne yiyor, ne içiyor, bilmiyorum. Çaresizlikten para gönderemiyorum. Allah korusun,
bu yoksulluk şartlarında bu kız kötü yola düşse ben ne yaparım?”

İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) – Ona burs bağla, maaşından burs ver.

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Burs konusunda da –merak etmeyin- Bolu’daki partililerinize,
hâli vakti yerinde olduğunu düşündüğü, hayırsever olduğunu düşündüğü insanlara da müracaat etmiş
ama herhangi bir sonuç alamamış, sayın milletvekilleri.

İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) – Sen ver sen. Sen niye vermiyorsun?

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen, müdahale etmeyin.
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TANJU ÖZCAN (Devamla) – Sayın milletvekilleri, şimdi, bakın, bu gezilerde önemli bir şey
tespit ettim. Bir: Gerçekten ihtiyacı olduğu için devletten yardım alan insanlar var, gerçekten ihtiyacı
olduğu için. İki: İhtiyacı hiç olmadığı hâlde devletten yardım alanlar var. Evinde, benim evimde
olmayan büyüklükte LCD ekran televizyonlar olduğunu da gördüm. Listeyi alıp tek tek dolaştım bu
insanları. Üçüncü bir grup daha var: İhtiyacı olup da yardım alamayanlar var. Bunlar da ikiye
ayrılıyor: Bazıları utanıp sıkılıp yardım isteyemeyenler, bazıları da o kadar çaresiz ki yol yordam
bilmiyor, nasıl müracaat edeceğini bile bilmiyor, böyle bir grup da var.

Tuhaf bir hesap yapılıyor, biliyor musunuz, bu yardımlarla ilgili hesabın nasıl yapıldığını belki
çoğunuz bilmezsiniz. Asgari ücret baz alınıyor arkadaşlar. Hanede yaşayan kişi sayısına bölünüyor
ve kişi sayısı üzerinden bir hesap yapılıyor, 255 liranın üzerinde bir geliri varsa bu aileye yardım
yapılmıyor. Böyle tuhaf da bir hesaplama yapıyoruz. En sonunda bu hesap yöntemi 2013 Aralığının
sonunda güncellendi Bakanlık tarafından ve bu hesap yöntemine bire bir uyulduğunda gerçekten çok
az aileye yardım yapılabildiğini görmenin üzüntüsünü de yaşıyoruz. Yardım almak isteyen insanların
evlerine dahi gidilmiyor çoğu zaman yetkililer tarafından. Bazen konu komşuya soruluyor, bazen de
muhtara soruluyor veya sorulmuyor, “İhtiyacı yok.” deniyor, “Bunun damadı zengin, damadı bunlara
yardım ediyor.” deniyor. Laf bunlar, boş laf. Ve bunun sonucunda gerçekten ihtiyaç sahibi insanlara
bu anlamda yardım yapılamıyor.

Bir de tuhaf bir şey var: Yardıma ihtiyacı olanı biz devlet olarak tespit etmiyoruz. Gidiyoruz
diyoruz ki o insanlara: “Şunları, şunları, şunları getireceksin.” Bir kamyon dolusu evrak doldurmasını
bekliyoruz. Evde bakım yardımı alabilmek için o vatandaştan şunu bekliyoruz: “Sen evde bakıma
muhtaç olan vatandaşı, yakınını, babanı, anneni, kardeşini evde bırak, benim verdiğim formu al, kapı
kapı devlet kurumlarını dolaş, yardıma ihtiyacın olup olmadığını biz senin adına tespit edelim.” Böyle
bir anlayış olabilir mi sayın milletvekilleri? 

Evet, bir de enteresan bir şey var. Bizim anlayışımıza göre en azından, yardımın karşılıksız
olması lazım. Dinî anlayışımıza göre de yardımın karşılıksız olması lazım, sağ elin verdiğini sol elin
görmemesi lazım ama Anadolu’ya çıktığınızda yardımların karşılıksız yapılmadığını ve gizli
yapılmadığını görüyorsunuz. Göstere göstere insanlara kömür yardımı yapılıyor, bütün komşular
görsün diye. İnsanlar fişleniyor arkadaşlar, fişleniyor AKP’li belediyeler tarafından. “Bu, bize oy
verecekse şayet buna yardım yapalım.” deniyor. Ve hiç sıkılmadan, devletin memurları, AKP’nin
yöneticileri gibi “Bak sana bu yardımı yapıyoruz ama karşılığında oyunu vereceksin.” Bazen o
insanlara Kur’an-ı Kerim uzatılıp üzerine yemin etmeleri şartı getiriliyor oy alabilmek için. (AK
PARTİ sıralarından gürültüler)

METİN KÜLÜNK (İstanbul) – Yapma ya! Yapma ya! 

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Bunların hepsini biliyorsunuz siz, bunların hepsini biliyorsunuz.

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) – Nerede gördün nerede! 

METİN KÜLÜNK (İstanbul) – İspat edemezsin onu.

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Arkadaşlar, ilçelerde kaymakamlar AKP ilçe başkanı gibi olmuş.

ÜNAL KACIR (İstanbul) – Ne kadar ayıp bir şey ya.

ALİ ŞAHİN (Gaziantep) – İftira atıyorsun, yazık! 

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Arkadaşlar, oy karşılığında kaymakamlar, AKP’ye oy verilmesi
karşılığında gidip bu yoksul insanlara yardım ediyor.
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ALİ ŞAHİN (Gaziantep) – Biraz utan konuşurken. Ayıp ya!

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Sen utan bu tablo karşısında.

ÜNAL KACIR (İstanbul) – Bunu yapan da şerefsiz, uygulayan da…

ALİ ŞAHİN (Gaziantep) – Kuran-ı Kerim’in neşriyatını alet ediyorsun konuşmalarına

BAŞKAN – Karşılıklı konuşmayın lütfen. 

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Arkadaşlar, bir de şöyle bir meselemiz var, şöyle bir meselemiz
de var: 3294 sayılı Kanun’a 1989 yılında biz bir ek madde getirdik. Niye getirdik bunu?
Bulgaristan’dan gelen soydaşlarımıza yardım edebilmek için. Nedir bunun özü? Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşı olmasa bile, başka ülke vatandaşı olsa bile buna yardım edelim diye, doğru mu? Ama, bu,
şu anda kim için kullanılıyor? Özellikle, Suriye’den Sayın Başbakanın daveti üzerine ülkemize gelen
ve Sayın Başbakanın söylediği rakam doğruysa -en az bu sayı 600 bin diyor- 600 bin insanı yoksul
insanımızın ekmeğine ortak ediyoruz. Ya, sen Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak kendi yoksuluna
baktın, kendi fakirine, muhtacına sahip çıktın da başka ülkenin vatandaşlarına başka bir kaynak
ayırmadan, o yoksul insanın ekmeğinden bir parça daha vermeyi nasıl içinize sindiriyorsunuz? 

ALİ ŞAHİN (Gaziantep) – Yazık ya! İnsanlıktan utan, insanlığından utan. 

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Bakın, siz büyük devletseniz, siz bu kadar kudretli bir
Hükûmetseniz, önce kendi yoksulunuza sahip çıkacaksınız…

ALİ ŞAHİN (Gaziantep) – İnsanlığından utan! 

TANJU ÖZCAN (Devamla) – …önce kendi yetiminize sahip çıkacaksınız, bunu özellikle
söylüyorum, sonra başkalarına sahip çıkacaksınız.

ALİ ŞAHİN (Gaziantep) – İnsanlığından utan! Kendi yoksulumuza da bakıyoruz. Yazık, yazık!

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Hükûmet olmanın, devlet yönetmenin gereği budur. 

ALİ ŞAHİN (Gaziantep) – CHP’nin insanlık anlayışı bu mu? Sizin insanlığa bakışınız bu mu? 

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Arkadaşlar, bugün Genel Başkanımız bize grup toplantısında bir
tape izletti. Orada Sayın Başbakan öyle yoğun şekilde gayret ediyor ki Sabah ve ATV’nin alımıyla
ilgili, bir havuz oluşturmaya çalışıyor, iş adamlarını arıyor. Dedim ki kendi kendime: Ya, Türkiye’de
bu kadar yoksul var, keşke bu ülkenin Başbakanı o yoksullarla ilgili havuz oluşturmak için bu iş
adamlarını arasaydı, “Verin bakalım o milyon dolarları, en azından yoksullara gitsin.” deseydi.
Türkiye’de yolsuzluğa giden paranın yarısı yoksullara gitse, bu ülkede gerçekten ihtiyaç sahibi insan
kalmaz arkadaşlar. 

HÜSEYİN BÜRGE (İstanbul) – Sizin için geçerli. 

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Gelin bu adaletsizlikleri araştıralım, bununla ilgili “evet” oyu
vermenizi bekliyorum. 

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ederim. 

ALİ ERCOŞKUN (Bolu) – Sayın Başkanım, Bolu’yla alakalı bazı gerçek dışı rakamlar söz
konusu oldu.

BAŞKAN – Sizin şahsınıza bir sataşmada bulunmadı. 

TANJU ÖZCAN (Bolu) – Ben onun şahsına bir şey söylemedim.
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MUHARREM İNCE (Yalova) – Sataşma yok. 

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Sayın Başkan…

RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) – “Araştıralım.” dedi.

BAŞKAN – Bir dakika arkadaşlar, şunu bir çözelim. 

RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) – “Böyle bir şey var.” diyor, “Araştıralım.” diyor
arkadaş.

BAŞKAN – Sayın Ercoşkun, sizin şahsınızla ilgili bir sataşmada bulunmadı, size yerinizden
açıklama hakkı verebilirim ama önce bir grup başkan vekilinizi dinleyeyim. 

Buyurun Sayın Satır. 

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Sayın Başkanım, bizim dönemimizde…

RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) – Yani, böyle bir şey yok…

BAŞKAN – Sayın Özkan, grup başkan vekilini duymuyorum, lütfen…

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Sayın Başkan, bizim dönemimizde kurulan Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın faaliyetleriyle biz her zaman iftihar ettik fakat uygulamada
sıkıntılar olduğundan ve buna da bizim sebep olduğumuzdan arkadaşımız bahsetti. Sataşmadan dolayı
cevap vermek istiyoruz müsaade ederseniz.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Hayır, sataşma yok.

TANJU ÖZCAN (Bolu) – Sataşma yok efendim.

BAŞKAN – Buyurun.

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Benim yerime Bolu Milletvekili arkadaşımız cevap
verecek.

BAŞKAN – Buyurun Ali Ercoşkun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

İki dakika.

TANJU ÖZCAN (Bolu) – Efendim, ne sataşması var bunda?

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, şöyle bir uygulama yapıyoruz…

RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) – “Araştıralım.” diyor.

BAŞKAN - Sayın Ercoşkun, siz konuşun, ben açıklamamı sonra yapacağım.

Buyurun; iki dakika.

VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam)
2.- Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun’un, Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın CHP grup önerisi

üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle konuşması
ALİ ERCOŞKUN (Bolu) – Sayın Başkanım, öncelikle teşekkür ediyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önce, Bolu’da birlikte milletvekili olarak görev
yaptığımız Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili arkadaşımız bazı rakamlar verdi, kendi şahit olduğu
bazı durumlarla ilgili bilgiler verdi. Maalesef, evet, belki gitmiş olduğu yerlerde bu durumlarla
karşılaşmış olabilir ama Bolu da, aynı diğer 80 vilayetimiz gibi devletin yardım eli uzattığı
noktalardan birisi. 2007 yılında sadece 358 bin liralık bir yardım bütçesi söz konusuyken, 2013
yılında bu rakam 10,2 milyon liraya çıktı. 358 bin lira nere, 10,2 milyon nere?
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İZZET ÇETİN (Ankara) – Fakir çoğalmış.

ALİ ERCOŞKUN (Devamla) - Aynı şekilde 2007-2013 arasında 38 milyon liralık yardım bütçesi
Bolu’da bütün vatandaşlarımıza, ihtiyacı olan vatandaşlarımıza dağıtıldı. 

Evde bakım hizmeti 2007 yılında sadece 180 kişiye verilirken, 31/1/2014 itibarıyla bu rakam
1.186 kişiye yani 10 katına çıkmış durumda. Dolayısıyla, engelli memur istihdamından işçi
istihdamına kadar birçok noktada bu yardımları Bolulu vatandaşlarımıza iletiyoruz. 

Siz burada birçok ithamda bulundunuz; işte, Kur’an-ı Kerim’e el basmaktan tutun… Yani dini
siyasete alet etmeyle bizi itham ederken diğer taraftan kendiniz de maalesef böyle bir işin içerisine
giriyorsunuz ama bu tabii, bizi şaşırtmıyor. Neden? 

İZZET ÇETİN (Ankara) – Yaptıklarınızı anlattı. 

ALİ ERCOŞKUN (Devamla) - Bir taraftan başörtüsüyle alakalı kanunu Anayasa Mahkemesine
götürürken, diğer taraftan çarşaflılara rozet takmayı âdet edinmiş bir parti, ancak bu şekilde bunları
istismar edebilir diyorum.

Ben Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

TANJU ÖZCAN (Bolu) – Sayın Başkanım…

BAŞKAN – Bir şeyi açıklamak zorundayım…

MUHARREM İNCE (Yalova) – Biz açlardan söz ediyoruz, o başörtüsünden söz ediyor. 

BAŞKAN – Sayın İnce, lütfen…

Buyurun.

TANJU ÖZCAN (Bolu) – Efendim, konuşmamda ben sayın milletvekilliyle ilgili hiçbir şey
söylemedim ancak benim söylediklerimin doğru olmadığını söylemek suretiyle, benim haksız
ithamlarda bulunduğumu söylemek suretiyle… 

ALİ ERCOŞKUN (Bolu) – Rakamlar ortada. 

TANJU ÖZCAN (Bolu) - …beni açıkça hedef alarak sataşmada bulunmuştur. Sataşmadan dolayı
söz istiyorum efendim.

BAŞKAN – Şimdi, bakın, Sayın Özcan, talebinizi anladım ama sizin söylediklerinizle ilgili,
sizin ileri sürdüğünüz fikirden başka bir fikir açıklamasında bulunmadı. 

TANJU ÖZCAN (Bolu) – Efendim, dini siyasete alet etmekle suçladı beni, ne alakası var?

BAŞKAN – Sadece “Sizin gördüğünüz olaylar da olmuş olabilir.” dedi. 

Şimdi, normal sataşma, İç Tüzük’e göre -sataşmanın düzenlendiği maddede- ne size ne Ali
Ercoşkun’a söz vermem gerekiyordu. Açıklamamı yapıyorum ama maalesef, şöyle bir uygulama
gelişti ve gelişmekte. Sayın Satır, sizi hedef alarak söylemiyorum, bütün grup başkan vekili
arkadaşlarım aynı davranışta bulunuyorlar. Size de Sayın Ali Ercoşkun’a da İç Tüzük’e göre söz
vermemem gerekiyor ama grup başkan vekilleri bu durumu uyguladığım zaman söz istiyorlar, benim
de doğal olarak, grup başkan vekillerine söz verme gibi bir hassasiyetim var, sözü devrediyorlar,
dolayısıyla İç Tüzük’ü sanki böyle bir arkadan dolanarak delme gibi bir durum yaşıyoruz. 

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Dolandırmayacaksın Sayın Başkan.
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BAŞKAN – Şu anda bunun ben sadece böyle olmaması gerektiğini size açıklıyorum ama
yaparsanız tabii ki bir müeyyidem yok, sadece bu konuda hassasiyetle davranmanızı rica edeceğim
sayın grup başkan vekilleri.

Buyurun.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Yoksulluktan bahsetti bizim milletvekilimiz, Sayın konuşmacı
başörtüsünden bahsetti…

ALİ ERCOŞKUN (Bolu) – Hayır, Kur’an-ı Kerim’den bahsetmedim. 

MUHARREM İNCE (Yalova) - …partimizin tüzel kişiliğine bir saldırıda bulundu. Söz
verirseniz sataşmaya cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN – Size söz vereceğim, siz de hakkınızı Özcan’a teslim edeceksiniz.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Ben hakkımı Sayın Özcan’a gönül rahatlığıyla devrediyorum.

BAŞKAN – Elbette ki, Sayın Satır da gönül rahatlığıyla Sayın Ercoşkun’a sözünü devretti, bunu
vurgulamanıza gerek yok ama bu uygulamayı yapmasak çok daha memnun olurum diye
düşünüyorum.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Yok, ben zorunlu olduğum için değil, gönül rahatlığıyla… 

BAŞKAN – Buyurun Sayın Özcan.

3.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun’un sataşma nedeniyle yaptığı
konuşması sırasında şahsına ve Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması

TANJU ÖZCAN (Bolu) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın milletvekilleri, öncelikle şuna çok şaşırdığımı ifade etmeliyim: “Efendim, biz iktidara
geldiğimizde 358 milyar lira yardım yapılıyordu.

ALİ ERCOŞKUN (Bolu) – 358 bin lira…

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Şimdi bu, 10,2 milyon liraya yani trilyon liraya çıktı. Nereden
nereye…” demesini yadırgıyorum, hani, Başbakanın üslubuyla. Ya, arkadaş, bunda sevinecek bir şey
mi var? Senin zamanında yoksulluk artmış Bolu’da, senin zamanında ihtiyaç sahibi olan insan sayısı
artmış, senin zamanında yardıma muhtaç insan sayısı artmış. Bunda övünülecek bir şey var mı? 

ALİ ERCOŞKUN (Bolu) – “Bolu’ya yardım yapılmıyor.” diyordun ya, onun karşılığında
söyledim. 

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Sen keşke şunu söyleseydin: “Bolu’da bizim geldiğimizde 5 bin
tane işsiz vardı, şimdi biz bu sayıyı bine indirdik. Nereden nereye…” deseydin.

ALİ ERCOŞKUN (Bolu) – Onu da deriz, onu da söyleriz. 

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Şimdi, ben sana şunu söylüyorum: Sizin zamanınızda,
geldiğinizde Bolu’da 5 bin işsiz varsa şimdi bu sayı 12-13 bine ulaştı. Nereden nereye Ali Bey,
nereden nereye!

ALİ ERCOŞKUN (Bolu) – İstersen o rakamları da veririz. 

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Bakın, şunu da söylemeliyim: Arkadaşlar, gelin, bu araştırma
önergesine, grup önerimize “evet” deyin, ben size  Kur’an-ı Kerim üzerine yemin ettirilerek yardım
alan insanları Bolu’da göstereyim. Var mısınız?

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) – Getir, getir, getir!

– 529 –

TBMM B: 59 11 . 2 . 2014 O: 5

98–101Nuri



TANJU ÖZCAN (Devamla) – Var mısınız? Bakın, ben açık söylüyorum, evine kadar götüreceğim.
GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) – Gösterme, getir!
METİN KÜLÜNK (İstanbul) – Pazarlıkla yapma, getir onu, pazarlıkla yapma bu işi. 
TANJU ÖZCAN (Devamla) – Bu insanların isimlerini buradan zikredip kendilerini ifşa etmek

istemiyorum. 
GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) – İspatlayacaksın, ortaya bir şey atıyorsun, ondan sonra

konuşacaksın!
TANJU ÖZCAN (Devamla) – Bu insanları siz zaten yeterince utandırmışsınız. 
GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) – On bir yıldır siyaset yapıyorum, Kur’an üzerine el

bastırmadık biz.
TANJU ÖZCAN (Devamla) – Hangi kaymakamın AKP’ye oy verilmesi karşılığında kömür

yardımında bulunduğunu ispatlamaya hazırım. 
GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) – İspatlayabiliyorsan ispatla. 
TANJU ÖZCAN (Devamla) – Benim buna yüreğim yetiyor. Peki, sizin bu önergeye “evet”

demeye ve kurulacak komisyonla birlikte Bolu’ya gitmeye, buradaki yoksul insanların sorunlarını
araştırmaya, hangi kaymakamın kömür yardımı karşılığında AKP’ye oy istediğini görmeye yüreğiniz
yetiyor mu, yetmiyor mu arkadaşlar? 

METİN KÜLÜNK (İstanbul) – Elbette yetiyor, problem yok, getir hemen. 
GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) – İspatla, tamam. 
TANJU ÖZCAN (Devamla) – Mesele budur arkadaşlar. Yolsuzlukları konuşacağız, yoksullukları

konuşacağız, yoksulların sorunlarını konuşacağız. Konuyu başka yerlere çekmeye çalışmayın. 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ederim. 
ÜNAL KACIR (İstanbul) – “Müftünün karısıyım” diyen gibi birisini bulur getirirsiniz. 
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Sayın Başkan…
BAŞKAN – Buyurun Sayın Satır.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Kömür ve diğer yardımlar konusunda suistimal

yapıldığı ve kaymakamların bu konuda referans kullandığı konusunda…
BAŞKAN – Ne gibi bir sataşma unsuru gördünüz?
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Kaymakamlığın “AK PARTİ’lilere kömür dağıtın.”

dediğini söyledi arkadaşımız, ona cevap vermek durumundayım müsaade ederseniz. 
BAŞKAN – Buyurun. 
Biraz sonra İnce de hazırlanacak herhâlde. 
İki dakika…
4.- İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır’ın, Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın sataşma

nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle konuşması
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bizim

iktidarımız döneminde kurulan bir sivil yapıdır.

– 530 –

TBMM B: 59 11 . 2 . 2014 O: 5

101–104Nuri



TANJU ÖZCAN (Bolu) – Öyle mi, öyle mi! Baktınız mı ne zaman kurulmuş?

MİHRİMAH BELMA SATIR (Devamla) – Özellikle, bu yapının kurulmasında emeği geçen
birisi olarak çok büyük bir memnuniyetle söylemek istiyorum ki, bu yapının içerisinde kamu otoritesi,
özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri vardır. Türkiye’de, hiçbir zaman yoksulluk
sürdürülebilen bir şey olmasın, sayılar azalsın diye bu yapılar kurulmuştur.

TANJU ÖZCAN (Bolu) – 86’da kurulmuş olmasın!

MİHRİMAH BELMA SATIR (Devamla) – Bu yapıyla birlikte, Türkiye’nin birçok yerindeki
yardıma muhtaç insanlar bilimsel yöntemlerle tespit edilmiştir. Bu konuda da çok iddialıyız.
Türkiye’de yoksulluğun azaltılması konusunda çalışmalar devam etmekle birlikte, ihtiyaç sahibi olan
insanlarımıza da insan onuruna yakışan bir şekilde yardım ve destek politikaları ürettik ve bu
çalışmalarımız devam ediyor.

Eğer, sayın vekilin söylediği gibi, AK PARTİ referansıyla bu yardımların yapıldığı ve bu işin bir
suistimale dönüştüğü, hak etmediği hâlde evinde büyük model LCD olanların aldığına dair belgeleri,
bilgileri, dokümanları varsa anında ilgililere, ilgili birimlere, kaymakamlıklara, valiliklere veya
savcılıklara müracaat edebilirdi. 

TANJU ÖZCAN (Bolu) – Yaptık, yaptık.

MİHRİMAH BELMA SATIR (Devamla) - Bu gibi konular maalesef siyasi malzeme yapılmaması
gereken konular.

TANJU ÖZCAN (Bolu) – Sayın Valiyi arayın, sorun, söyler size.

MİHRİMAH BELMA SATIR (Devamla) – Sizin artık uğraşacak başka bir şeyiniz kalmadı,
bunlarla uğraşmaya başladınız. Biz, bu yardımlarla övünç duyuyoruz. İnsanlara, daha az gelirli
insanlara destek politikalarına önem veriyoruz.

İZZET ÇETİN (Ankara) – Yardım değil, muhtaçlık.

TANJU ÖZCAN (Bolu) – Daha çok yardım yapın diyoruz, daha çok yardım yapın.

MİHRİMAH BELMA SATIR (Devamla) – Bilimsel değerlerle, bilimsel verilerle bu insanları
tespit etmeye çalışıyoruz. Yoksulluğun sürdürülebilir bir şey olmadığını tekrar söylüyorum.
Yoksullarımızın sayısının azalmasına yönelik çalışmalarımız da devam ediyor.

Dinî konular da -ki bu konudaki söylemlerinizi de şiddetle reddediyorum- Kur’an-ı Kerim
hepimizin başının tacıdır.

TANJU ÖZCAN (Bolu) – Onu söylüyoruz biz de, ayıp değil mi?

MİHRİMAH BELMA SATIR (Devamla) - Ama bir Kur’an-ı Kerim’e el bastırılarak kömür
dağıtılması, kapılarına kömür bırakılması gibi basit bir konuyu da size yakıştırmadığımı söylemek
istiyorum.

TANJU ÖZCAN (Bolu) – Ayıp değil mi işte, ayıp değil mi o?

ÜNAL KACIR (İstanbul) – Ayıp değil, şerefsizliktir o! 

MİHRİMAH BELMA SATIR (Devamla) - Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ
sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Sayın Başkan…
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BAŞKAN – Buyurun Sayın İnce.
MUHARREM İNCE (Yalova) – Sayın Başkan, sayın grup başkan vekili “Sosyal Yardımlaşma

iktidarımız döneminde kuruldu.” dedi. 
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Mütevelli heyeti…
MUHARREM İNCE (Yalova) – Ya, yazık, ayıp, günah! Ta, Özal döneminde…
BAŞKAN – Tamam, teşekkür ederim, kayıtlara geçti.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Ta, Özal döneminde…
BAŞKAN – Lütfen, yoksulluğun siyasetini yapmayalım.
MUHARREM İNCE (Yalova) – Yani, bir dakika…
BAŞKAN – Buyurun.
MUHARREM İNCE (Yalova) – Sayın Başkanım, bir taraftan Menderes’in, Özal’ın devamı

olduğunuzu söyleyeceksiniz, öbür taraftan Özal’ın kemiklerini sızlatacaksınız. Özal’ın döneminde
kurulmadı mı bu?

MEHMET GÜNAL (Antalya)  - Doğru. 
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Fak-Fuk Fon olarak kuruldu, mütevelli heyetini biz

oluşturduk.
MUHARREM İNCE (Yalova) – Niye “Biz kurduk.” diyorsunuz bunu? Niye doğru bilgi

vermiyorsunuz?
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen karşılıklı konuşmayın. 
Sizi dinliyorum ben Muharrem İnce.
MUHARREM İNCE (Yalova) – Kamuoyuna Sayın Satır’ın… 
ÜNAL KACIR (İstanbul) – Sayın İnce, Mecliste beraberdik, hatırlayın.
BAŞKAN – Lütfen laf atmayın Sayın Kacır. 
MUHARREM İNCE (Yalova) – Sayın grup başkan vekilinin bunu düzeltmesi lazım. Yazık,

günah… 
İHSAN ŞENER (Ordu) – Özal da Menderes de bizimdir.
BAŞKAN – Teşekkür ederim, kayda geçti, ihtarınız kayda geçti, teşekkür ederim.
MUHARREM İNCE (Yalova) – Sizden önce elektrik de yoktu zaten! 
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Zaten sizden önce hiçbir şey yoktu! 

VI.- ÖNERİLER (Devam)
A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ (Devam)
2.- CHP Grubunun, Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve arkadaşları tarafından sosyal yardımlaşma

ve dayanışma vakıflarından yapılan yardımlardaki keyfî uygulamaların araştırılması ve alınması
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 27/11/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 11 Şubat 2014 Salı günkü
birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin
önerisi (Devam)

BAŞKAN – Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi üzerinde, aleyhinde olmak üzere ilk
konuşmacı Metin Külünk, İstanbul Milletvekili. 

Buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
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METİN KÜLÜNK (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri saygıyla, muhabbetle
selamlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisinin grup önerisinin aleyhinde söz almış bulunuyorum. 

Tabii ki, biraz evvel kürsüye gelen milletvekili arkadaşımız, özellikle yoksulluk üzerinden,
hepimizi irite edecek, rencide edecek iki hususu ifade etti. Kendisini şuna davet ediyorum: Bahsettiği
anlamda, kadim kitabımız Kur’an’ın üzerine insanlara el bastırıp oy avcılığı yapan birileri varsa ya
da garibin gurebanın yoksulluğu üzerinden, oturduğu mülki idare makamını kullanarak siyaset aracına
dönüştüren mülki amir varsa hiç grup önerisinin üzerinde pazarlık yapmaya gerek yok, hodri meydan!
Getirin, istediğinizi getirin, üzerinde duracak mıyız durmayacak mıyızı birlikte göreceğiz. (AK
PARTİ sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)

Türkiye, tarihinin en önemli zorluklarından olan bir dönemi daha, çok şükür aştı. Bu ülke,
demokrasi ve istikrarın üstüne karabasan gibi çöken darbeler geleneğinin farklı, yeşile bulandırılmış
portakal rengi boyutunu da 17 Aralıkta savuşturdu çok şükür. Türkiye 2023’e emin ve istikrarlı
adımlarla yürüyor, siyaset ve ekonomide istikrar devam ediyor çok şükür.

Biraz hafızalarımızı tazeleyelim diyorum. Parlamentonun tüm üyelerinin her birinin birbirimize
son derece yüksek saygısı var, birbirimize saygı duyuyoruz. 17 Aralıktan bu yana, bu kürsüden,
grubumuzun milletvekillerine ve partimize yönelik işittiğimiz hakaretler karşısında tek cümleyle
şunu söylüyoruz: Es-selâm, es-selâm, es-selâm… Bunun manası şudur: Siz de emin ellerdesiniz, siz
de bizim dünyamızda güvendesiniz. Bize hakaret etseniz de bizim yüreğimiz o kadar geniş ki sizin
hakaretlerinize de selam deyip emindesiniz diyecek kadar. 

Saygıdeğer milletvekilleri, bir zihniyet sorgulaması yapmak istiyorum. Bu zihniyet, kimi zaman
bu ülkenin son seksen yıllık tarihinde askerî darbeler üzerinden kendini gösterdi, kimi zaman İstanbul
dükalığı üzerinden gösterdi, kimi zaman sağda ve solda tek parti şeflik anlayışı üzerinden gösterdi,
kimi zaman da 17 Aralıkta olduğu gibi yeşile bulandırılmış turuncu darbe girişimiyle kendini tazeledi.
Türkiye bu anlayışı çok şükür iyi tanıdığı için, sokakta milletin feraseti, Parlamentonun gücü ve bu
ülkenin liderinin dirayetli duruşuyla bu ülkenin demokrasi ve istikrarı üzerindeki vesayeti çok şükür
ortadan kaldırdı. 

Bakın saygıdeğer milletvekilleri, Türkiye’nin büyüyüp yeniden büyük Türkiye rüyasını
dillendiren tarihteki bütün liderleri ne yaşamış, bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu,
Abdülaziz. Düşüşteki Osmanlıyı yeniden ayağa kaldırıp bir küresel güç yapma noktasında siyaseten
ve iktisadi anlamda ve askerî anlamda Osmanlıyı yenilediği için başına gelen akıbet Abdülaziz’in
boğdurulmasıdır. 

Bu ise cennetmekân Abdülhamid Han. Otuz üç yıl boyunca emperyalizme meydan okuyan,
devletin birliğini ve bekasını koruyan, modern bir devlet olma yolunda ülkede akıl değişiminin
mimarı olan cennetmekân Abdülhamid Han da Abdülaziz Han’ın akıbetinin bir benzerine uğratıldı.

Bu fotoğrafa dikkatle bakınız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün özel sektöre binbir emekle
kurdurduğu uçak fabrikası tek parti şeflik döneminde tencere üreten imalathaneye çevrildi. AK PARTİ
iktidarında ise, bakınız, bu milletin rüyaları gerçek oldu, millî tank üretimi başladı, geçmişten gelen
o akıl üretimi eyleme dönüştü, havuzlu çıkarma gemimizi yapıyoruz. 

TUFAN KÖSE (Çorum) – Millî tankçılar cezaevinde, haberin var mı? Tankçılar cezaevinde,
gemiciler cezaevinde!
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METİN KÜLÜNK (Devamla) – Saygıdeğer milletvekilleri, ama hamdolsun ki bugün geldiğimiz
noktada artık, bu ülke, kendi millî savunma sanayisinde yerli üretimi yüzde 50 noktasına çıkarmış
bulunmaktadır.

Saygıdeğer milletvekilleri, 17 Aralıkta turuncu darbe girişimi olarak, portakal rengi darbe
girişimi olarak tezahür eden darbeci zihniyet… Ülkeyi CHP ve tek parti cenderesinden kurtaran,
ekonomik bir sıçramayı gerçekleştiren, yaşatan Adnan Menderes de idam sehpasına yollandırılmıştır.
Menderes’in suçu neydi? Menderes’in suçu, bu milleti tarihiyle barıştırmak, Anadolu’yla barıştırmak,
bu ülkeyi yeniden coğrafyayla barışık bir ülke noktasına getirmek noktasında attığı adımlardı ama
Menderes’in akıbeti de idam sehpası olarak tecelli etti ne acı ki. Keşke bugün, bu milletin siyasetin
ve Parlamento iradesinin arkasındaki güçlü duruşunu Menderes de görebilseydi, merhum Özal da
görebilseydi. 

Saygıdeğer milletvekilleri, Türkiye karşıtı bu darbeci zihniyet, ülkenin içine düştüğü krizden
kurtaran Refahyol Hükûmetini de bu manşetlerle alaşağı etmişti. Hafızalarımız çok uzakta değil, on
sekiz yıl öncesinde. Yine bu ülkenin kalkınması için çabalayan Sultan Abdülhamid’den Turgut
Özal’a, Adnan Menderes’ten Recep Tayyip Erdoğan’a her bir lider, aynı cümlelerle, bugünkü gibi
itham edildi, iftira atıldı, “diktatör” denildi ama onlar diktatör değildi, bu toprakların yetiştirdiği millî
liderlerdi. Millî lider olmanın bedeli, ecnebi akıl tarafından “diktatör” olarak itham edilerek
gölgelenmek istendi ama çok şükür, Özal milletin bağrında yaşıyor, Menderes milletin bağrında
yaşıyor, Abdülhamid milletin bağrında yaşıyor, Abdülaziz milletin bağrında yaşıyor. Menderes’in
idamına imza atanlar, tarihin çöplüğünde…

MUHARREM İNCE (Yalova) – Atatürk nerede yaşıyor? Atatürk nerede?

METİN KÜLÜNK (Devamla) – Mustafa Kemal de yaşıyor, elbette yaşıyor. Mustafa Kemal’in
de yaşadıkları, bir gün, tarih üzerinde daha açık olarak ortaya çıkacaktır. Mustafa Kemal’i
cezalandırmak isteyen akılla, 17 Aralıktaki yeşile bulandırılmış portakal rengi darbe girişimi arasında,
28 Şubatın aklı arasında hiçbir fark yoktur. O da “millî devlet” dediği için -Mustafa Kemal-
cezalandırılmak istenmiştir ve Millî Şef üzerinden. 

Saygıdeğer milletvekilleri, bugün geldiğimiz nokta itibarıyla, bakın, sizin tarif ettiğiniz
Türkiye’yi size gösteriyorum: Bu, sizin Türkiye’niz. 1989-1994 arası İstanbul. Bu da AK PARTİ
belediyesinin İstanbul’u. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Birisinde kuyruk var, su bidonları var;
diğerinde barajlar ve akan sular var.

Sayın Bakanım, siz de görüyorsunuz değil mi?

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) – Görüyorum, sağ
olun.

METİN KÜLÜNK (Devamla) – Bakın, Özal’a da “sivil diktatör” demiştiniz, Özal’a da.
“Erdoğan’ın da akıbeti Menderes gibi olacak.” diye birileri rakı masalarında konuşuyor. Avcunu
yalayacaklar. Bu millet liderini yedirtmedi, yedirtmeyecek. Kimsenin endişesi olmasın.

TUFAN KÖSE (Çorum) – İdam cezası kalktı, senin haberin yok herhâlde! 

METİN KÜLÜNK (Devamla) – Bakın sizin İstanbul’unuza, bakın: Ha İstanbul, ha Ruanda.
Bak bizim İstanbul’umuza: Lale bahçesi, bütün renklerin dans ettiği, raks ettiği İstanbul. Aradaki
fark: Bu sizin, bu da AK PARTİ iktidarının İstanbulu. 
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Bakın, bu sizin 17 Aralıkta arkasında durarak “Bir iktidar devşirebilir miyiz?” diye heyecan
duyduğunuz anlayışın adresini gösteriyorum size. 28 Şubat sürecinde “Hükûmeti devirmemiz sizin
de çıkarınıza olur.” diyen akıl, 17 Aralıkta da sizi böyle kandırıyor. Size de diyor ki: “Bu Hükûmeti
devirirsek bu sizin de çıkarınıza olur.” Oysa, duracağımız yer sandıktır.

Ve şunu söylüyoruz size: Bakın, sizin Türkiye’nizde ikna odaları vardı, şimdi başörtüsü
özgürlüğü var. Sizin Türkiye’nizde 28 Şubatta içi boşaltılan bankalar… IMF’e borcu sıfırlanmış
Türkiye var.

TANJU ÖZCAN (Bolu) – Ya, yoksullarla bunun ne alakası var?

METİN KÜLÜNK (Devamla) – Ve son söz olarak söylüyorum ki, size son söz olarak
söylüyorum ki bu millet liderini yedirttirmedi, yedirttirmeyecek.

Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ederim. 

MUHARREM İNCE (Yalova) – Herhâlde açıklama yapmamı istemiyorsunuz, değil mi Sayın
Başkan?

BAŞKAN – Buyurun Sayın İnce.  

MUHARREM İNCE (Yalova) – Teşekkür ederim. 

BAŞKAN – Usulen soruyoruz Sayın İnce, dinliyoruz ama usulen de soruyoruz. Sizin de
açıklamanız gerekiyor usulen ama…

Buyurun. 

VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam)

5.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, İstanbul Milletvekili Metin Külünk’ün CHP grup önerisi
üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması

MUHARREM İNCE (Yalova) – Şimdi, tabii, millî değerleri kim tahrip etti, devletin
geleneklerini kim yok etti, kurumlarını kim diz çöktürdü, başkalaştırdı, bunları çok iyi biliyoruz.

Lale Devri’ni gösteriyor, İstanbul’da lale ektiklerini. Vallahi, Osmanlı da Lale Devri’ni yaşadı
ama sonra çöktü -mutlu bir azınlık yaratmıştı Osmanlı- tıpkı Osmanlıdaki Lale Devri gibi siz de
çöküş noktasındasınız.

İHSAN ŞENER (Ordu) – Umut fakirin ekmeği. 

MUHARREM İNCE (Devamla) – Bakın, şimdi, uçak fabrikasından tencere fabrikasına
söylemini yapacağınıza; SEKA’yı kim sattı, Etibank’ı kim sattı, Sümerbank’ı…

İHSAN ŞENER (Ordu) – Biz sattık. 

METİN KÜLÜNK (İstanbul) – Biz sattık. 

MUHARREM İNCE (Devamla) – …limanları, bankaları, TELEKOM’u, TEKEL’i, PETKİM’i,
TÜPRAŞ’ı…

İHSAN ŞENER (Ordu) – Hepsini, evet.

MUHARREM İNCE (Devamla) – Bu milletin doksan yıllık birikimlerini, bu fukara milletin
doksan yıldır dişinden tırnağından biriktirerek kurduklarını kim sattı? 

BAŞKAN – Sayın İnce…
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MUHARREM İNCE (Devamla) – O beğenmediğiniz tek parti döneminin, o beğenmediğiniz
Cumhuriyet Halk Partisi döneminin insanlarının yaptıklarını siz sattınız. Sizden önceki…

İHSAN ŞENER (Ordu) – Artık sahibi olduğunuz bankaya para yatırmıyorlar mı?

BAŞKAN – Sayın İnce, sataşmadan söz aldınız, sataşmaya cevap verin lütfen. 

MUHARREM İNCE (Devamla) – Sataşmaya cevap veriyorum zaten, partime sataştığı için. 

BAŞKAN – Partinize sataştı diye cevap vermiyorsunuz şu anda. 

MUHARREM İNCE (Devamla) – Zamanımı çalmayın efendim, zamanımı çalmayın, ekstra
zaman vermelisiniz bana. 

BAŞKAN – Ben size ekleyeceğim zamanı. 

MUHARREM İNCE (Devamla) – Buraya sataştı zaten.

BAŞKAN – Zamanınızı ekleyeceğim, lütfen. 

MUHARREM İNCE (Devamla) – Sataştığı yer burası zaten. 

BAŞKAN – Burası değildi. 

MUHARREM İNCE (Devamla) – Neresiydi?

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Hanımefendi, burası.

BAŞKAN – Neyse efendim.

Buyurun, devam edin. 

MUHARREM İNCE (Devamla) – Bunları söylemedi mi? 

BAŞKAN – Devam edin.

MUHARREM İNCE (Devamla) – Bunları söylemedi mi?

Ne söyleyeceğime sizin karar verecek hâliniz yok!

BAŞKAN – Gerekçenizi açıklamadınız Sayın İnce, bu nedenden dolayı açıklamanız gerekiyordu. 

MUHARREM İNCE (Devamla) – Siz sınıf başkanı değilsiniz, Meclis Başkanısınız. 

BAŞKAN – Süreyi ekleyin lütfen.

Buyurun. 

MUHARREM İNCE (Devamla) – Siz tek parti dönemine takıntılısınız. Altmış yıldır
söylediğiniz yalanın 2013 versiyonunu çıkardınız şimdi. “Camide içki içtiler.” İmam diyor ki:
“İçmediler.” “Yok, içtiler.” İmamı sürüyorsunuz. 

İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) – Yalan konuşma! 

MUHARREM İNCE (Devamla) – “Camilere saman doldurdu.” yalanını altmış sene anlattınız,
bir altmış sene de “Camide içki içtiler.” yalanını anlatırsınız şimdi. (AK PARTİ sıralarından
gürültüler)

İHSAN ŞENER (Ordu) – Çöp dağları yalan mıydı İstanbul’da? 

MUHARREM İNCE (Devamla) – O zaman görüntüleri göster, görüntüleri göster.

Hani belediye başkanının gelinine eli sopalı insanlar saldırmıştı, hani cuma günü bu görüntüleri
açıklayacaktınız? Ya, üzerinden üç mevsim geçti, aylar geçti, kırk cuma geçti, niye açıklamıyorsunuz?

TUFAN KÖSE (Çorum) – Yalan.
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MUHARREM İNCE (Devamla) – İsmet Paşa… O camilere Trakya’da Alman ordularına karşı
saman doldurup içine silah koydular, silah. Ey tarih cahilleri, bunu okuyun da… O silahlarla
Türkiye’yi savunmak için yaptılar bunu. 

İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) – Yalan be!
MUHARREM İNCE (Devamla) – Ya cahiller söylüyor bunu ya yalancılar söylüyor. Cahilseniz

de yalancıysanız da sizi Allah’a havale ediyorum. İnsaf, yazık, günah, ayıp! Bu memleketin
kurucularına altmış yıldır aynı yalanları söylüyorsunuz. Bıkmadınız mı bu yalandan, utanmıyor
musunuz daha hâlâ yalan söylemekten!

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN – Teşekkür ederim. 
METİN KÜLÜNK (İstanbul) – Sayın Başkanım…
BAŞKAN – Sayın Külünk, buyurun.
METİN KÜLÜNK (İstanbul) – Sayın İnce konuşmasında, benim konuşmama istinaden

“Utanmıyor musunuz?” kelimesiyle şahsımı ve şahsımın üzerinden arkadaşlarımı itham ve ilzam
etmiştir, cevap vermek istiyorum.

BAŞKAN – Siz, şahsınıza laf atıldıysa ancak söz alabilirsiniz.
METİN KÜLÜNK (İstanbul) – Şahsımla ilgili kısma…
BAŞKAN – İki dakika Sayın Külünk. 
Buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
6.- İstanbul Milletvekili Metin Külünk’ün, Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin sataşma

nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
METİN KÜLÜNK (İstanbul) – Sayın İnce, teşekkür ediyorum. Siyasi tarih analiz gerektirir.

Elbette, bu ülkede insanlık tarihini de analiz edeceğiz, tekrar tekrar edeceğiz, siyasi tarih üzerinden
yeni çıkarımlarda bulunacağız; bu çok doğaldır. Bu, çarpı sıfır demek değildir. Doğruları da
söyleyeceğiz ama bulunduğumuz noktadaki siyasi duruşumuzun gerektirdiği analitik eleştiriyi de
gerçekleştireceğiz. Bundan hiç alınmaya gerek yok; bakın, hiç gerek yok. Tarih konuşuyor. Buyurun,
ilk yolcu uçağımız, bu tarafta da “Uçak yerine düdüklü tencere üretti.” Cevap… Sayın Ufuk Uras’ın
babasının anılarını lütfen okuyun; anılarında, İsmet Paşa ile Nuri Demirağ arasında, Yeşilköy
Havalimanı’nın ilk yapıldığı yerdeki konuşmayı tekrar tekrar okuyun.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Ya yetmiş sene öncesini geç, sen ayakkabı kutularını anlat,
ayakkabı kutularını!

BAŞKAN – Sayın İnce…
MUHARREM İNCE (Yalova) – Sen yatak odasındaki kasaları anlat kasaları, geç bunları!
BAŞKAN – Sayın İnce, lütfen…
METİN KÜLÜNK (Devamla) - Bakın, gazete ilanıyla satılan 16 cami; tarih konuşuyor. 
MUHARREM İNCE (Yalova) – Sen paraları anlat, paraları, yeşilleri!
METİN KÜLÜNK (Devamla) - Onların da cevabını veririz.
MUHARREM İNCE (Yalova) – Bak, 168 tane savcının yine yerlerini değiştirmişsiniz.
METİN KÜLÜNK (Devamla) - Bakın, Mustafa Kemal Paşa ile İsmet Paşa arasındaki diyaloglar;

bunları bugün konuşacağız. 
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Bahsettiğiniz ayakkabı kutularıyla ilgili konu hukuku intikal etmiş. Hukukun herkesin hesabını
görmeye gücü yetecektir. Ama, siz, bir hukuk bürokrasisi üzerinden gerçekleştirilmek istenen,
Parlamentoyu yok sayan, seçilmiş iradeyi yok sayan darbe girişiminin arkasında durmayın. Bizim,
o insanların hukukta, mahkemede hesap vermesinden hiçbir grup milletvekili arkadaşımız olarak
endişemiz de yok, gocunduğumuz da yok. 

SAKİNE ÖZ (Manisa) - Fezlekeler nerede? Fezlekeleri getirin o zaman!
METİN KÜLÜNK (Devamla) - Bize bunların üzerinden gelip günlerdir hakaret etmeyi terk

edin. Biz insanız. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
METİN KÜLÜNK (Devamla) - Bizim izzetinefsimizle bu derece oynamaya hiç kimsenin hakkı

yok arkadaşlar. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Külünk.

VI.- ÖNERİLER (Devam)
A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ (Devam)
2.- CHP Grubunun, Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve arkadaşları tarafından sosyal yardımlaşma

ve dayanışma vakıflarından yapılan yardımlardaki keyfî uygulamaların araştırılması ve alınması
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 27/11/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 11 Şubat 2014 Salı günkü
birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin
önerisi (Devam)

BAŞKAN - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu önerisi lehinde Kütahya Milletvekili Sayın Alim Işık
konuşacak.

Buyurun Sayın Işık.
Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisini bir kez daha hatırlatıyorum size ve

konuşmalarınızı bunun üzerinden yapmanızı öneriyorum.
Cumhuriyet Halk Partisinin grup önerisi sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında yapılan

yardımlardaki keyfî uygulamaların araştırılması ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi
konusundadır; lütfen, konuşmacılar bu içeriğe uygun davransınlar. Lütfen, rica ediyorum, İç Tüzük’ü
uygulamak zorunda bırakmayın beni.

Çok özür dilerim Sayın Işık.
Buyurun.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Bize gelince mi aklınıza geldi Başkanım, bize gelince mi

aklınıza geldi?
BAŞKAN - Çok özür dilerim Sayın Işık.
Buyurun.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – İki saattir Sayın Külünk’ü niye uyarmıyorsun? Niye

uyarmıyorsunuz, uyarı yapmıyorsunuz ona?
BAŞKAN – Sayın Işık, buyurun. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, niye müdahale etmediniz? “Sizin

Türkiye’niz” dediği zaman niye müdahale etmiyorsunuz? 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, ben açıklamamı bütün Genel Kurula yaptım. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Ne konuştular Sayın Başkanım, ne konuştular da bizi
uyarıyorsunuz?

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Şimdi mi aklınıza geldi Sayın Başkan, şimdi mi aklınıza
geldi?

BAŞKAN - Her tarafa aynı şekilde, eşit mesafede davranıyorum, herkese aynı vurguyu
yapıyorum.

Buyurun Sayın Işık.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Sayın Başkan, bu tutumunuzu kınıyorum. 

Biz burada yoksulları, yardımlaşmayı konuşurken düdüklü tencere muhabbeti yapılıyor,
dinliyorsunuz; tek parti dönemine laf edilince cevap veriyorum, sözümü kesiyorsunuz. Eğer bir daha
benim bu şekilde sözümü keserseniz hakkınızda burada tartışma açarım.

BAŞKAN – Sayın İnce, bana bu şekilde davranmaya hakkınız yok.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Üslubunuz hakkında burada tartışma açarım.

BAŞKAN - İç Tüzük’ü okursanız, aksine, kınama yetkisinin bana ait olduğunu görürsünüz. 

MUHARREM İNCE (Yalova) – Siz kendinizi kınayın o zaman, o zaman kendinizi kınayın.

BAŞKAN - Ben bütün Genel Kurula hitap ettim “Lütfen konuya gelin, İç Tüzük’ü bana
uygulatmak zorunda bırakmayın.” dedim. 

MUHARREM İNCE (Yalova) – Yanlı tutumunuzu kendiniz kınayın o zaman.

BAŞKAN - Hiç kimseyi hedef almıyorum.

MUHARREM İNCE (Yalova) – İstediğin İç Tüzük’ü uygula. İç Tüzük senin sopan değildir.

MEHMET GÜNAL (Antalya) – İç Tüzük’ü uygulamadığınız için böyle oluyor zaten.

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Sayın Başkan…

BAŞKAN - Sayın Halaçoğlu, grubunuzu hedef almadım.

Buyurun Sayın Alim Işık…

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Sayın Başkan, şimdi, kusura bakmayın ama konuşmanın en
başından beri neden hatırlatmadınız da sadece bizim temsilcimiz çıkınca bunu hatırlatma ihtiyacını
duyduğunuzu anlamaya çalışıyorum.

BAŞKAN – Çünkü bu aşamada en üst noktaya geldi bu tartışmalar. 

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Ama bizimle ne alakası var?

BAŞKAN - Sizin konuşmacınıza ve size yönelik bir davranış değildir. Kaç kere söylemem
gerekiyor inandırmam için?

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Ama Sayın Başkan, bundan önceki konuşmalarda
hatırlatmadığınız bir konuyu neden şimdi hatırlatma gereği duyuyorsunuz, bunu merak ediyorum. 

BAŞKAN – Çünkü artık işin dozajı kaçtı.

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Siz ne konuşacağımızı biliyor musunuz Sayın Başkan?

BAŞKAN - Sayın Halaçoğlu, grubunuza ve konuşmacınıza yönelik hiçbir davranışım yoktur.
Başka bir şey söylemiyorum.
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YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Ama bizim grubumuz konuşurken konuşuyorsunuz. 

BAŞKAN – Buyurun Sayın Işık.

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) - Taraflısınız, taraflı!

MEHMET GÜNAL (Antalya) – “Alo Fatih” hattı mı çalışıyor?

ALİM IŞIK (Kütahya) – Teşekkür ediyorum  Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun vermiş olduğu önergenin lehinde söz aldım. Bu vesileyle
ülkemizde 1986 yılından bu yana bir sosyal devlet anlayışı gereğinin sonucu olarak yardıma muhtaç
ailelerimize Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesinden yapılan yardımların dağıtımı sırasında
yaşanan usulsüzlük ve yolsuzluklar ya da haksızlıkların araştırılmasına yönelik bir önergeden
bahsediyoruz. Sayın Başkan konuyu hatırlattı, kendisine teşekkür ediyorum ama ben bu önerge
doğrultusunda konuşacağım Sayın Başkanım, hiç merak etmeyin.

BAŞKAN – Teşekkür ederim. Siz her zaman öyle yaparsınız zaten Sayın Işık.

ALİM IŞIK (Devamla) – Değerli milletvekilleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının
bütçesinden yasal kalemler üzerinden dağıtılan sosyal yardımları başlıklar hâlinde sizlerle paylaşmak
istiyorum öncelikle. 

“Eğitim Yardımları” adı altında şartlı eğitim yardımı, ücretsiz ders kitapları, eğitim materyali,
öğle yemeği giderleri, engelli öğrencilerin okullarına ücretsiz taşınması, öğrencilere ev kiralama veya
taşıma desteği ile yurt yapımı kalemlerinden yardım yapılıyor. “Aile Yardımları” başlığı altında gıda
yardımları, barınma yardımları, yakacak yardımları yani kamuoyunun daha çok “kömür yardımı”
olarak bildiği yardımlar yapılıyor. “Engelli Yardımları” başlığı altında engelli ihtiyaç yardımı kalemi
üzerinden yardım yapılıyor. “Sağlık Yardımları” başlığı altında tedavi destekleri yapılabiliyor, yine
şartlı sağlık yardımı destekleri yapılabiliyor ve “Özel Amaçlı Yardımlar” başlığı altında da aşevleri,
afet yani acil durum yardımları gibi yardımlar yapılıyor.

Şimdi, bu yardımların yapılmasında, sosyal yardımlarla vatandaşımızın desteklenmesinde hiçbir
sorun yok. Keşke imkânımız daha fazla olsa da daha çok insanımıza yardım yapabilsek ama Türkiye
gerçekleri bugün itibarıyla şunu gösteriyor değerli milletvekilleri: Bugün yaklaşık 7 milyon aileye
yardım yapılıyor yani Türkiye’deki ailelerin yaklaşık üçte 1’i yardıma muhtaç hâle gelmiş. Üzerinde
durmamız gerek konulardan birisinin bu olduğunu düşünüyorum. Keşke bu üçte 1, beşte 1, onda 1
olabilse ama bugün yaklaşık 20 milyon ailenin üçte 1’ine yardım yapan bir devlet hâline geldiysek
bunun üzerinde durmamız gerektiğini düşünüyorum.

Değerli milletvekilleri, bu yardımlarla ilgili önemli sıkıntılardan birisi, özellikle seçim öncesi
dönemlerde köy muhtarları ve mahalle muhtarları resmen baskı altına alınıyor. Yani yardıma muhtaç
ailelere, dağıtılacak kişilere bu yardımların dağıtımı konusunda, köy ve mahalle muhtarları, özellikle
iktidar partisinin il ve ilçe yöneticilerinin baskısı altında, hak etmeyen ailelere bu yardımları vermek
zorunda kalıyor. Birinci araştırılması gereken sorun budur. Sizler de çok iyi biliyorsunuz ki yardıma
muhtaç, gerçek, bu yardımı alması gereken insanlar, sadece siyasi partilerin kul arayışına uygun
cevap vermedikleri için, “Öyle olacaksa ben bu yardımdan vazgeçiyorum.” dedikleri için yardımları
alamazlarken muhtarların ve il, ilçe teşkilatlarının belirlediği listelerde hiç yardıma muhtaç olmayan
aile bireylerinin bu yardımlardan yararlandığını görüyoruz. Bu, sıkıntıların birisidir.
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İkincisi, özellikle iktidar partisinin il ve ilçe yöneticilerinin referans olmadığı kişiler
kaymakamlıklar veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından bu yardımlardan
yararlandırılmamaktadır. Canlı bir örnek vereceğim size: Kütahya ili Emet ilçesinde çocuğu kan
kanseri olan bir aile babası bu yardımları alırken, bir gün kaymakamlığa gittiğinde “Kusura bakma,
bu yardımı sana bu defa veremeyeceğiz.” sözüyle karşılaşmıştır. Düzenli olarak Ankara’ya çocuğunu
tedaviye getiriyor. “Neden?” dendiğinde “Sen Adalet ve Kalkınma Partisi üyesi değilsin veya üyesi
olma teklifini kabul etmemişsin, kusura bakma.” İsmini verebilirim.

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) – Evet, lütfen ya.

ALİM IŞIK (Devamla) – İsmini veririm, veririm abla, ben size veririm.

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) – Verin, bana verin, olsun.

BAŞKAN – Sayın Enç, lütfen…

ALİM IŞIK (Devamla) – Ama buradan veremem, buradan veremem. 

Özel isteyen arkadaşım varsa sizi görüştürürüm. Müdahale ettim, kaymakamlığı aradım. Bu
arkadaşımızın, bu kardeşimizin çocuğunu tedavi ettirebilmesi için bir 300 lira daha lütfen almasına
ben aracı olduğum için biliyorum. İsmini veririm. Çünkü bunlar bu memlekete yakışmıyor, bu
kaymakamlara yakışmıyor. 

MUHARREM İNCE (Yalova) – Yüzlerce var böyle, yüzlerce, binlerce var.

OKTAY VURAL (İzmir) – Bunlar zalim, zalim.

ALİM IŞIK (Devamla) – Bu sizin iktidar partisi il ve ilçe yöneticilerine hiç yakışmıyor çünkü
siyasi partiler hizmet etmek için önemli demokratik kurumlardır, kuruluşlardır. Bu aracılıkta, partiye
üye olursan veya partiye üye olma teklifine hayır diyorsan buna göre yardım alırsın veya almazsın
anlayışını hepimizin reddetmesi lazım. Bu, yaşadığım canlı örnektir. Özellikle bunu sizlerle
paylaşmak istiyorum.

İkincisi, engelli vatandaşlarımızın birçoğu engellerinden dolayı bu kurumlara, kuruluşlara
gidemedikleri, aracı gönderdikleri için bu yardımları almada sıkıntı çekiyorlar. Şimdi, vakıf
yöneticileri diyor ki: “Engellinin buraya gelmesi lazım.” Engellinin oraya gidecek hâli yok, evinde
yatalak hasta. Buna şimdi niye zorlama getiriyorsunuz? Bu sıkıntıyı çözmemiz lazım, araştırılması
lazım. 

Bir diğeri, kömür ihtiyacı olmayan, evinde doğal gaz bağlı ailelere kömür yardımı yapılıyor,
özellikle seçim öncesinde. Bu insanlar aldıkları bu kömür torbalarını gizlice, “satılamaz” ibaresi
olmasına rağmen, gidiyorlar, kömür satan kuruluşlara verip yarı fiyatına, üçte 1’i fiyatına paraya
dönüştürerek bu işi suistimal ediyorlar. Bunu araştırmamız, engellememiz lazım. Bunun örneklerini,
medyaya da yansıdığı için sizler de çok iyi biliyorsunuz. Bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Kömür
yardımı yapılacaksa, gerçekten o kömürü yakacak, yardıma muhtaç ailelere bu yardım yapılmalı.
Evinde doğal gaz bağlı olan aileye hangi gerekçeyle kömür yardımı yapılıyor, hangi gerekçeyle
kömür torbaları istemediği hâlde evinin önüne yıkılıyor, millete afişe ediliyor? Bunları iyi görmemiz
lazım, iyi anlamamız lazım.

Diğer taraftan, iktidar partisinin il ve ilçe başkanlıklarına yardımsever vatandaşların yardım
çekleri teslim ediliyor, gelen insanlara bunlar kampanyayla dağıtılıyor. Bunlar bu Türkiye’ye
yakışmıyor. İktidar partisinin çok değerli milletvekili arkadaşlarım, sizlerin de buna bina etmesi
gerekiyor. Ben size gösteririm cebimde olduğunu ama hoş olmayacağı için, belgesi olduğu için bunu
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konuşuyorum. Bir iş adamı gidip de iktidar partisinin il başkanına “Bu çekleri, yardım çeklerini
dağıtın.” diyor, veriyorsa teşekkür etmek lazım. Ama bu iktidar partisi gidip de bu çekleri
kampanyayla yardıma muhtaç insanları sıraya dizip imza karşılığı veya üye formunu doldurduktan
sonra dağıtıyorsa ayıp olan budur. Bu ayıbı önlememiz lazım. Onun için, bunlar hoş şeyler değil,
bunların mutlaka önüne geçilmesi gerekiyor.

Diğer taraftan, bedelli askerlik paralarının şehit aileleri ve gazi ailelerine dağıtılması, yardım
edilmesi amacıyla toplanmasına yönelik burada bir kanun çıkardık. “Bugüne kadar, bedelli askerlik
paraları maalesef bu ailelere verilmedi; ‘yardım’ adı altında, bu ülkenin vatandaşı olmayan ama
Türkiye’ye sığınmış Suriyeli vatandaşlara dağıtıldı.” iddialarını bugüne kadar bu Hükûmet
cevaplamadı. Verdiğimiz önergeler cevapsız dönüyor. Şimdi, bunu söylememiz lazım. Eğer, Suriyeli
vatandaşlara bedelli askerlik parasının toplandığı kaynaktan bu yardım yapıldıysa Hükûmetin
yetkililerinin bunu açıklaması lazım, milletin de bilmesi lazım. Şimdi, kanunu öyle çıkarıyorsunuz,
parayı başka yerde dağıtıyorsunuz. Bu hoş şey değil.

Sonra, rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarında adı geçen iş adamlarını hayırsever iş adamları olarak
kamuoyuna yansıtarak bu işin üstünü örtmeye kalkmanın Türkiye Büyük Millet Meclisindeki hiçbir
milletvekili arkadaşıma yakışmadığını söylemek istiyorum. Hayırsever iş adamı milletin malını
çalarak hayır yapmaz. Daha sonra, Deniz Feneri davasında insanlarımızın hayır hasenat duyguları
köreltildi. Bunun üstüne hepimizin gitmesi gerektiğini düşünüyorum.

Onun için bu önergenin yerinde bir önerge olduğunu ve araştırılmasının çok önemli olduğunu
ifade ediyor, önergeye evet oyu vereceğimizi paylaşarak hepinize saygılar sunuyorum. (MHP
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Işık. 
Bir şey mi söyleyecektiniz?
MUHARREM İNCE (Yalova) – Yoklama isteyecektim. 
BAŞKAN – Biraz daha beklemeniz gerekecek.
MUHARREM İNCE (Yalova) – Ben bir şey demedim, siz dediniz. 
BAŞKAN – Ben sordum size Sayın İnce, her şeye alınıyorsunuz. 
MUHARREM İNCE (Yalova) – Hayır, alınmıyorum. 
BAŞKAN – Sakin olalım biraz, lütfen. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Hayır efendim, manidar oluyor! Biliyor musunuz, çok manidar bir

zamanda!
BAŞKAN –  Cumhuriyet Halk Partisi Grubu önerisinin aleyhinde son konuşmacı Mersin

Milletvekili Sayın Ertuğrul Kürkcü. 
Buyurun. (BDP sıralarından alkışlar) 
FERİT  MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, bizim Türkiye’mizde böyle! Var

ya bizim Türkiye’miz! O nasıl Türkiye’ymiş? Sonuna kadar Türkiye bizim, hepimizin. 
BAŞKAN –  Elbette, şüphemiz yok hiçbirinden. 
FERİT  MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Evet, ama müdahale etmediniz. 
BAŞKAN –  Elbette, hepimizin Türkiyesi.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan “Sizin Türkiye’niz…” dedi,

müdahale etmediniz. 
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BAŞKAN – Sayın Konuşmacıyı dinleyelim.

Buyurun. 

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (Mersin) – Sayın Başkan, sevgili arkadaşlar; bu önerge elbette, mutlaka
araştırılması gereken bir büyük toplumsal sorunla ilgili; iki bakımdan, hatta üç bakımdan.

Birincisi, yoksulluğun kendisi ve Hükûmetin bu yoksullukla karşı karşıya gelme, bunları ortadan
kaldırma yönünde bir iradeye sahip olup olmadığı. İkincisi, şimdiye kadar bu yolda ortaya konulmuş
araçların adilane ve düzgün bir biçimde kullanılıp kullanılmadığı. Nihayet, bu soru önergesinde ifade
edildiği şekliyle, Türkiye’deki yoksulların kendileri ile dışarıdan göçler yoluyla Türkiye’ye gelen
yoksullar arasında bu sosyal yardımların nasıl bölüştürüleceğine ilişkin meseleler.

Birincisi, şunu saptamamız yerinde olur: Yoksulluk ne Adalet ve Kalkınma Partisi Hükûmeti
tarafından yaratılmıştır ne de onun tarafından ortadan kaldırılabilir; tıpkı, daha önceki hükûmetler
tarafından kaldırılamadığı ve kaldırılamayacağı gibi. Bu, Türkiye’de bütün hükûmetlerin sürdürmekle
kendilerini yükümlü hissettikleri kapitalist düzenin zorunlu sonucudur. Kapitalist düzen, zenginler ve
yoksullar, sömürenler ve sömürülenler, işçiler ve patronlar olmadan olamayacağı için, kaçınılmaz
olarak, kapitalizm yoksulluk doğurur, kapitalizm eşitsizlik ve adaletsizlik doğurur ama hükûmetler
bir sosyal kisveye büründürmeden kendi siyasetlerini hükûmet edemeyecekleri için, her hükûmet de
bu yoksullukla şöyle ya da böyle mücadele edeceğine dair asla tutamayacağı sözler verir, asla
gerçekleşmeyecek programlar ortaya koyar çünkü yoksulluğun temel kaynağı işsizliktir. Daha
doğrusu, bunu daha genişlemesine, genişliğine söyleyecek olursak, işçinin kapitalist piyasaya
sunabildiği biricik meta olan iş gücünün fiyatı durmaksızın azalırken diğer metaların, malların
durmaksızın yükselmesinin yol açtığı yoksunluk ve bunun sonucu olan yoksulluk Türkiye’de, başka
yerlere nispetle çok daha çarpık, çapraşık, adaletsiz ve eşitsiz bir biçimde ortaya çıkıyor. 

Türkiye, kendisini genellikle Avrupa ülkeleriyle kıyaslamayı seviyor ama böyle baktığımız
zaman, Avrupa’da işsizlikle mücadelede hemen hemen en geride olan ülke olduğu apaçık ortada. Bu
bakımdan, Adalet ve Kalkınma Partisinin temsilcilerinin burada çoktandır övündükleri gibi
övünülecek hiçbir şey yok, rakamlar ortada. Türkiye’de Nisan 2013’te 23 milyon 668 bin 942 kişi
muhtaç olarak görünüyor. Asgari ücretin üçte 1’inden az gelire sahip olanların sayısı 9 milyon 203
bin 853 kişi. 6,7 milyon hane yoksuldur Türkiye’de. Bu, neredeyse nüfusun üçte 1’inin yoksul ve
sosyal yardım olmaksızın kendi hayatını sürdüremeyeceği bir tablodur ve bu tablo, öte yandan şu
açıdan ilginçtir ki yöneltilen eleştirilerin doğruluğunu onaylamak bakımından: Sadece 2013 Ocak-
Nisan arasında, 1 milyon 53 bin 27 kişi daha bu yoksulluk yardımına muhtaç olan kişiler arasına
katılmıştır. Rakamların büyüklüğünü söylememe gerek yok, Türkiye’nin nüfusuyla kıyaslayın,
neredeyse bir yılın üçte 1’inde, bir kent kadar nüfus yoksullar arasına katılıyor. 

Adalet ve Kalkınma Partisinin bu yoksullukla mücadele bakımından uyguladığı politikaların
eşitsiz, adaletsiz ve ölçüsüz olduğu doğrudur, bununla ilgili bir tartışmaya bile gerek yoktur ancak
bir araştırma yapıldığında, gerçekte ne kadar çok kaynağın ne kadar çok usulsüz ve kuralsız bir
biçimde kullanıldığını da görmek mümkün olacaktır fakat bütün bu kadar etrafında kıyamet
koparttığımız şey, ulusal gelirin sadece yüzde 1’i kadarı sosyal yardım olarak dağıtılmaktadır.
Dolayısıyla, Türkiye’nin zengin azınlığı ve onun kapitalist düzenini sürdürmekle görevli olan
Hükûmet, aslında millî gelirin sadece yüzde 1’ini yoksullar arasında şu ya da bu şekilde dağıtıyor
olmakla kendisini Türkiye’nin gelmiş geçmiş hükûmetlerinin en hayırseveri olarak göstermeye
çalışıyor. 
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İşin doğrusu, Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde usulsüz ve kuralsız da olsa yardımların
dağıtılmasında ve yardıma muhtaç kişilerin sayısında artış olmasına rağmen, bu yardımların
dağıtılmasına, yardıma muhatap olanlara “dilenci”, yardımı verenleri “sadaka veren” olarak
söylemek, göstermek, halka karşı bir haksızlıktır. Doğrudan doğruya hakları olan, kamu bütçesinden
mutlaka ve mutlaka kendilerine düzenli ve kurallı bir biçimde aktarılması gereken yardımın bir
bölümünü kuralsız olarak aldıkları için insanları dilenci, onlara bunları dağıtanları da sadaka dağıtıyor
olarak değerlendiremeyiz.

Bizim istememiz gereken -ki istiyoruz- bütün yurttaşlara onurlu yaşayabilecekleri bir yurttaşlık
gelirinin yarından tezi yok belirlenmesi ve bağlanması gerekir. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmak,
bu ülkede doğmak, kendinden önceki kuşakların bu ülkenin zenginliğine çalışarak, alın teri dökerek,
emek vererek katkıda bulundukları için, bu ülkenin kolektif zenginliğinin doğal sahibi oldukları için,
bütün yurttaşlarımıza onurlu yaşayabilecekleri bir yurttaşlık gelirinin bağlanması en önemli meseledir.
Kamu kaynaklarının bu şekilde bölüştürülmesi mümkün olsaydı, aslında, bugün, yoksulluğun bütün
bu gösterişli yardım kampanyalarına rağmen bu kadar büyümesi söz konusu olmaz, tersine bunda
giderek artan bir azalış olabilirdi ama bu, şüphesiz, servet dağılımının Türkiye’de değiştirilmesi, çok
kazananlardan ve yüksek gelir sahiplerinden, servet sahiplerinden yoksullara doğru bir kaynak
transferini gerektirirdi. Adalet ve Kalkınma Partisi, bu kaynak transferini asla yapamayacağı bir
biçimde kapitalizmin katarına altından zincirlerle bağlanmıştır. Bunun ayrıca yolsuzluklarla berelenmiş
olması bahsidiğerdir fakat hiç yolsuzluk olmadan da yapacağı şey bundan başka bir şey değildi. Adalet
ve Kalkınma Partisinin hayal ettiği, ümit ettiği gelişme düzeyindeki ülkelere baktığımızda, Amerika
Birleşik Devletleri’ne baktığımızda, orada da yoksulluğun diz boyu olduğunu, Almanya’da da
yoksulluğun diz boyu olduğunu, Yunanistan’da da yoksulluğun diz boyu olduğunu göreceğiz. O
nedenle, yoksulluk ve kapitalizm arasındaki organik ilişkiyi unutarak tartışmak beyhudedir. 

Ancak, burada bir sözcünün dile getirdiği “Bizim kendi yoksullarımız varken başkalarına nasıl
yardım yaparız?” sözünün de insan hakları ve göçmen hakları bakımından sorunlu olduğunun altını
çizmek isterim. Şöyle ya da böyle, Hükûmet yanlış siyasetleri sonucunda Türkiye’yi bir şekilde sel
gibi bir mülteci akınına maruz bırakmış olsa da o gelen mültecilere kaynak dağıtmak, hak sağlamak,
onların -çocuklardan, kadınlardan başlayarak- hepsine kaynak yaratmak Türkiye’nin belli başlı bir
sorumluluğudur, bundan vazgeçilemez. Ancak, tabii, şu sorular doğrudur: Bunlar hangi kaynaklardan
aktarılıyor? Kimin hakkı kimden alınıp kime veriliyor? Bütün bunlar meçhuldür, bu açıdan büyük bir
kaos vardır. Bu kaosun giderilebilmesi bakımından, bu Meclis araştırmasına doğrusu ihtiyaç vardır.
Bu çerçevede, bu Meclis araştırması ihtiyacı açıkça ortadadır. Bu kaotik gidişe son vermek ve
yoksulluğun sebepleri üzerine yönelmek, Türkiye’de aşırı bolluğun kendisinden doğan aşırı
yoksulluğun en önemli insani sorun olarak karşımıza dikildiğini görmek ve Türkiye’yi sömüren,
yoksulları, ezilenleri, madunları ve mağdurları sömüren, ezen devlet sermaye ortaklığının topluma
hesap vermesini sağlamak en önemli meseledir. Bunu yerine getirmek için Meclisi görevini yapmaya
davet ediyorum. Bu önergeyi verdikleri için de arkadaşlarımıza teşekkür ederim bu vesileyle.

Hepinize iyi günler. (BDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu önerisini oylamaya sunacağım.
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III.- YOKLAMA
(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı)
MUHARREM İNCE (Yalova) – Sayın Başkan, yoklama istiyoruz.
BAŞKAN - Yoklama talebi vardır.
Şimdi tespiti yapalım: Sayın İnce, Sayın Ayaydın, Sayın Akar, Sayın Öz, Sayın Özkan, Sayın

Serter, Sayın Aslanoğlu, Sayın Eyidoğan, Sayın Kaplan, Sayın Özdemir, Sayın Tanal, Sayın Tayan,
Sayın Aygün, Sayın Topal, Sayın Köse, Sayın Balbay, Sayın Bayraktutan, Sayın Kesimoğlu, Sayın
Öz, Sayın Gürkan ve Sayın Korutürk.

Yoklama için iki dakika süre veriyorum.
Yoklamayı başlatıyorum.
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)
BAŞKAN – Toplantı yeter sayısı vardır. 

VI.- ÖNERİLER (Devam)
A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ (Devam)
2.- CHP Grubunun, Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve arkadaşları tarafından sosyal yardımlaşma

ve dayanışma vakıflarından yapılan yardımlardaki keyfî uygulamaların araştırılması ve alınması
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 27/11/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 11 Şubat 2014 Salı günkü
birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin
önerisi (Devam)

BAŞKAN – Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Öneri kabul
edilmemiştir.

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi
vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.

3.- AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma gün ve saatlerinin yeniden düzenlenmesine;
gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında bulunan
532 ve 423 sıra sayılı kanun tasarılarının bu kısmın 4 ve 13’üncü sıralarına, bastırılarak dağıtılan
546 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin ise kırk sekiz saat geçmeden yine bu kısmın 5’inci sırasına
alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; 11, 18 ve 25 Şubat 2014 Salı
günkü birleşimlerinde sözlü sorular ve diğer denetim konularının görüşülmeyerek bu birleşimlerde
gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında yer alan
işlerin görüşülmesine; 19 ve 26 Şubat 2014 Çarşamba günkü birleşimlerinde sözlü soruların
görüşülmemesine; 546 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel
kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin önerisi

11/2/2014
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulu 11/2/2014 Salı günü (bugün) toplanamadığından, İç Tüzük’ün 19’uncu maddesi
gereğince, grubumuzun aşağıdaki önerisinin Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim.

Mustafa Elitaş
Kayseri

AK PARTİ Grup Başkan Vekili
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Öneri:
Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında bulunan

532 ve 423 sıra sayılı kanun tasarılarının bu kısmın 4 ve 13’üncü sıralarına, bastırılarak dağıtılan
546 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin ise kırk sekiz saat geçmeden yine bu kısmın 5’inci sırasına alınması
ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesi,

Genel Kurulun;
11, 18 ve 25 Şubat 2014 Salı günkü birleşimlerinde sözlü sorular ve diğer denetim konularının

görüşülmeyerek bu birleşimlerde gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen
Diğer İşler” kısmında yer alan işlerin görüşülmesi;

19 ve 26 Şubat 2014 Çarşamba günkü birleşimlerinde sözlü soruların görüşülmemesi;
Haftalık çalışma günlerinin dışında 14, 15 16 ve 17 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;

11 Şubat 2014 Salı günkü (bugün) birleşiminde 266 sıra sayılı Kanun Tasarısı’na kadar olan
işlerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar;

12 Şubat 2014 Çarşamba günkü birleşiminde 380 sıra sayılı Kanun Tasarısı’na kadar olan işlerin
görüşmelerinin tamamlanmasına kadar;

13 Şubat 2014 Perşembe günkü birleşiminde 63 sıra sayılı Kanun Tasarısı’na kadar olan işlerin
görüşmelerinin tamamlanmasına kadar;

14 Şubat 2014 Cuma günkü birleşiminde 471 sıra sayılı Kanun Tasarısı’na kadar olan işlerin
görüşmelerinin tamamlanmasına kadar;

15 Şubat 2014 Cumartesi günkü birleşiminde 462 sıra sayılı Kanun Tasarısı’na kadar olan işlerin
görüşmelerinin tamamlanmasına kadar;

16 Şubat 2014 Pazar günkü birleşiminde 375 sıra sayılı Kanun Tasarısı’na kadar olan işlerin
görüşmelerinin tamamlanmasına kadar;

17 Şubat 2014 Pazartesi günkü birleşiminde 230 sıra sayılı Kanun Tasarısı’na kadar olan işlerin
görüşmelerinin tamamlanmasına kadar;

Yukarıda belirtilen birleşimlerde gece 24.00’te günlük programın tamamlanamaması hâlinde
günlük programın tamamlanmasına kadar;

18 ve 25 Şubat 2014 Salı günkü birleşimlerinde 15.00–23.00 saatleri arasında;
19, 20, 26 ve 27 Şubat 2014 Çarşamba ve Perşembe günkü birleşimlerinde ise 14.00–23.00

saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesi;
546 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak

görüşülmesi ve bölümlerinin ekteki cetveldeki şekliyle olması önerilmiştir:
546 Sıra Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1967)
Bölümler Bölüm Maddeleri Bölümdeki Madde Sayısı
1. Bölüm 1 ila 26 ncı maddeler 26
2. Bölüm 27 ila 53 üncü maddeler 

(Geçici 1 inci madde dâhil) 28
Toplam Madde Sayısı 54
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BAŞKAN – Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu önerisi üzerinde, lehinde olmak üzere 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 lehinde görüşlerimi ifade etmek üzere söz
almış bulunuyorum, bu vesileyle de yüce heyetinizi saygılarımla selamlarım.

Değerli arkadaşlar, önerimizde, 546 sıra sayılı Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve bir kısım
milletvekilinin bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına ilişkin kanun
teklifinin ki basında, kamuoyunda “AFAD yasası” olarak da bilinen bu yasa teklifinin bugün gündeme
alınarak görüşmelerine başlamayı önermekteyiz. 

Yine, önümüzdeki pazartesi, yani 17 Şubata kadar gündemdeki uluslararası sözleşmelerin
görüşmelerinin yapılması, önümüzdeki hafta salı günü Meclisimizin saat üçten on bire kadar,
çarşamba ve perşembe günkü birleşimlerinde ise ikiden on bire kadar çalışmasını önermekteyiz.

Bu AFAD yasası, toplam 54 madde olup iki bölüm hâlinde görüşülecektir.
Önerimize desteklerinizi bekler, yüce heyetinizi saygılarımla selamlarım. (AK PARTİ

sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Adalet ve Kalkınma Partisi Grup önerisinin aleyhinde ilk konuşmacı, İzmir Milletvekili Sayın

Mustafa Balbay.
Buyurun Sayın Balbay. (CHP sıralarından alkışlar)
MUSTAFA ALİ BALBAY (İzmir) – Sayın Başkan, CHP İzmir Milletvekili olarak gündemdeki

konu üzerine söz almış bulunuyorum. 
Sevgili arkadaşlar, öncelikle Meclisin daha çok çalışma planlaması ve daha çok yasayı Meclisten

geçirmesi elbette bir icraattır ancak ben öncelikle – bugün, biraz önce, Sosyal Yardımlaşma Fonu’yla
ilgili konuşma da yapıldı- en büyük açlığın özgürlük açlığı olduğunu sizlerle paylaşmak isterim. 

Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinin çatısı altında Anayasa Komisyonu 22 maddelik bir
yeni paket üzerinde duruyor. Çok yasa çıkarmak, bu Meclisin çok fazla çalışmış olması, çok üretim
yaptığı anlamına gelmiyor.

Sayın milletvekilleri, bugün, Türkiye’de, pek çok kişinin -gerek cezaevlerinde olan gerekse
olmayan- pek çok yargılamalar nedeniyle kendisini özgür hissetmeyen pek çok kişinin birinci
açlığının özgürlük olduğunu ve bu Meclisin buna cevap vermediğini vurgulamak isterim. Bu
Meclisten çıkan ve özgürlükler getirebileceği tartışılan her yasanın gerek cezaevlerinde gerekse
onların yakınları çevresinde nasıl algılandığını sizlerle şöyle bir örnekle paylaşmak isterim: Türk
filmlerinde vardır; ıssız çölün ortasında, bir kişiyi ağaca bağlar zalim bir kişi ve o su istediğinde,
gülerek bir metre ötesinden yere su döker. İşte, bu Meclisin “Özgürlük getirebilir.” diye gündeme
getirdiği ancak devamında özgürlüklerin gelmediği yasalar böyle bir örneğe benziyor sevgili
arkadaşlar. Özellikle, iktidar partisinin son 22 maddelik çalışmasının, temelde özgürlükleri
getirmesinin kaçınılmaz bir toplumsal beklenti olduğunu paylaşmak istiyorum. 

Biraz önce Adalet ve Kalkınma Partisi adına konuşan arkadaşımızın pek çok fotoğraf
gösterdiğini gördüm; laleleri gösterdi, barajları gösterdi. Ama, on iki yıl boyunca -ben araştırdım
bulamadım, varsa, arkadaşlar söylerlerse de sevinirim- bin işçinin çalıştığı bir tek fabrika açılmadı
Türkiye’de. Şu anda, ekonominin sözüm ona patlama yaptığı, kalkındığı söyleniyor. Ama, Türkiye’de
kalkınma hızının cumhuriyet tarihinin genel ortalamasının üzerinde olmadığını…
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MEHMET ERDOĞAN (Gaziantep) – Gaziantep’e gel de gör.
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen sessizliğinizi koruyun, konuşmacıya saygı duyun,

lütfen.
MUSTAFA ALİ BALBAY (Devamla) – …Türkiye’deki genel rakamın üzerinde olmadığını

ayrıca paylaşmak isterim.
Örneğin, dövizdeki son artışla birlikte, arkadaşlar, Türkiye’de açlık sınırı olan 2 doların altında

yaşayan insan sayısı arttı. Yeniden, fakirliğin konuşulduğu bir ülke hâline geldik. Şimdi, tabii, dövizin
artmasıyla birlikte ihracatın arttığı söyleniyor. Şu anda, arkadaşlar, 1 liralık katkıyla ithalata dayalı
ihracatın yapıldığı sektörler var. O 1 liralık katkıyla, bazen yarım liralık katkıyla ihracat yapılıyor ve
sadece ihracat kısmı toplumla paylaşılıyor ama ithalat kısmı paylaşılmıyor. Sağduyu sahibi
ekonomistler,  önceki gün benim de konuştuğum kişiler, maalesef, bir felaket tellallığı yapmak da
istemem ama bu gidişin bir krize gebe olduğunu da paylaşıyorlar.

Ayrıca, tarımla ilgili de… Ben, özgürlüğümün son iki ayında -bugün 61’inci günü- 19 şehir
dolaştım ve 128 konuşma yaptım, rastgele kahvelerde durdum arkadaşlar. Tarım kesiminin tablosu
şu: Bu Hükûmetin ekip biçmeyle fazla bir ilgisi kalmamış arkadaşlar. Tarlalardan, vesaire topraktan…
Bir tek lalenin gösterildiğini gördüm. Eğer varsa “Şu binlerce dönümlük alanı biz yeni ekime açtık.”
diyebilirler ama sanıyorum, bu Hükûmetin tarımla ilgili tek ilgisi, Tarım Bakanının soyadının “Eker”
olması. (CHP sıralarından alkışlar) Bir başkası soyadı “Biçer” olan varsa onu da koyup “Eker-Biçer”
olabilir! Ama, arkadaşlar, tarım potansiyelimiz 100 milyon insanı doyurabilecek durumdayken şu
anda, incir ve fındık dışında ithal etmediğimiz ürün kalmadı. Öteki ürünlerde de, özellikle Türkiye’yle
bütünleşmiş pek çok alanda, buğdaydan mercimeğe, pek çok şeyin ithal edilmekte olduğunu… Ve şu
anda, biz tarımı küçümsüyoruz ama arkadaşlar, Amerika’nın özellikle tarım alanında, başta mısır ve
buğday olmak üzere dünyanın 1’inci ihracatçısı olduğunu düşünürsek, tarımın gerçekten hiç de
küçümsenmemesi gereken bir alan olduğunu ayrıca paylaşmak isterim. 

Şimdi, arkadaşlar, tabii, son dönemde, özellikle, ben ilk konuşmamda da Sayın Dışişleri
Bakanının kimi icraatını onaylamadığımı değişik şekillerde vurgulamıştım. Tabii “Davutoğlu”nun
“D”si düşünce “Avutoğlu” dediğimde alındı; seviye düşüklüğü değildi, sadece bir harf düşüklüğüydü
ama sizlerle şunu paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Ben baktım, araştırdım, yılda ortalama beş yeni
büyükelçilik açılıyor. Örneğin Gabon’a açılıyor, Papua Yeni Gine’ye açılıyor, Honolulu gibi yerlere
açılıyor ama arkadaşlar, bu zaman dilimi içinde, düşünün, AKP iktidarı döneminde, şu anda,
çevremizdeki dört ülkeyle hiç ilişkimiz kalmadı, büyükelçimiz yok; Mısır’la, Suriye’yle, İsrail’le ve
son dönemde iyileşebilecekken -daha önceden kalan bir sorun olarak- Ermenistan’la, büyükelçimiz
yok. Yani, biz komşularıyla ilişkisini büyükelçilik düzeyinde kapatmış ama uzak coğrafyalarda
büyükelçilik açan bir ülke konumundayız dış politika bağlamında.

Bunun dışında, arkadaşlarım, ayrıca paylaşmak istediğim, özellikle de vurgulamak istediğim
durum: Biraz önce özgürlüklerin altını çizdim. Bunun yanında, özellikle yargıyla ilgili
uygulamalardan iktidar partisinin de yakınmakta olmasına -deyim yerindeyse- seviniyorum çünkü bir
konu sorun olarak masaya konursa çözüm başlamış demektir. 

Arkadaşlar, daha dün, Gezi olayları nedeniyle İstanbul’da bir mahkeme iddianameyi reddetti,
Ankara’daki bir mahkeme de fidan dikmeyi terör faaliyeti saydı. Bunun başlıca nedeni, şu anda, artık
yargının bir hukuk zemininden çıkıp her mahkemenin kendince bir karar verir olmasından
kaynaklanmaktadır. Şu anda, arkadaşlar, 2 kere 2 Ankara’da 5 ediyor, İstanbul’da 8 ediyor, İzmir’de
2 ediyor, sonra da bütün medya “2 kere 2 kaç eder?” diye demokratik bir tartışma içine girmiş oluyor! 
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Arkadaşlar, medya demişken ayrıca vurgulamak istediğim durum şu ki şu anda, bugünkü iktidar
şöyle bir hedef peşinde: Çok kanallı tek seslilik. Şimdi, sözüm ona, çok kanal varmış gibi görünüyor
ama gerçeğe bakıyorsunuz, bütün kanallar aynı sesi yansıtıyor. Bu çok kanallı tek seslilik arayışı,
arkadaşlar -iktidar dâhil- hiçbir iktidara öteki ülkelerde de yaramamıştır, Türkiye’de de
yaramayacaktır. Medyayla ilgili tartışmalarda, siz, ne kadar sizden yana olsun diye çaba harcarsanız
harcayın, böyle bir iletişim çağında yayın organlarının sadece iktidarın sesi olmasını beklediğiniz
an, ne yaparsanız yapın, mutlaka farklı ses çıkacaktır, Türkiye’de de bu yaşanmaktadır. Ancak, son
dönemde yasal olan dinlemeler nedeniyle ortaya çıkmış olan ses kayıtlarının iktidar partisinin sayın
milletvekilleri tarafından da ayrıca dinlenmesini ben dilerim.

Burada, AKP iktidarı adına konuşma yapan arkadaşların yakın tarihimizle ilgili yaptığı
karşılaştırmalara bakınca şu soruyu sizlerle paylaşmadan geçemiyorum arkadaşlar: Lütfen, düşünün, on
iki yıl normalleşme süreci olur mu? Mademki Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihiyle karşılaştırıyorsunuz,
Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihinde ilk on iki yılda yapılanları bir gözünüzün önüne getirin ve şu andaki
on iki yılı, hâlâ, Türkiye, normalleşme süreci içinde geçiriyor. Ve şu anda ilk on iki yılın ardından bugün,
iktidarın kendi içindeki koalisyonun arasındaki çatışma -ben günde 25 gazeteyi okuyorum arkadaşlar-
iktidar koalisyonunun içindeki çatışmalara bakıyorum, sanıyorum yakında Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyinden barış gücü isteyeceksiniz. Böylesine, kavgada edilmeyecek sözlerin paylaşıldığı bir tablo.

Sayın milletvekilleri, ben “AKP” diyorum, siz “AK PARTİ” diyorsunuz ama…

HÜSEYİN FİLİZ (Çankırı) – Ayıp oluyor, ayıp oluyor!

MUSTAFA ALİ BALBAY (Devamla) - …sadece adının “AK PARTİ” olmasıyla ak olunmuyor
gerçekten. Bir Anadolu sözünü sizlerle paylaşmak isterim. Derler ki Anadolu’da işlerin kötüye gittiği
dönemlerde: “Her işte kara bahtım; karpuz kestim, ak çıktı.” derler. AK PARTİ’nin adının bunu
çağrıştırdığını paylaşmak istiyorum, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Adalet ve Kalkınma Partisi grup önerisinin lehinde son konuşmacı Kırıkkale Milletvekili Sayın
Ramazan Can, buyurun.

Ramazan Can…

Sayın Ramazan Can salonda yok herhâlde.

OKTAY VURAL (İzmir) – Tamam efendim, oylamaya geçelim.

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Bir tane aleyhte var, bizim var.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan...

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan ben konuşacağım, ben.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, konuşmacı yoksa biz hazırız.

BAŞKAN – Müsaade eder misiniz arkadaşlar, Grup Başkan Vekiliyle konuşuyorum.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Hayır, böyle bir usul yok yani konuşmacı yoksa…

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, Ramazan Can’ın yerine AK PARTİ grubundan
ben konuşacağım. 

BAŞKAN - Kim? Siz mi konuşacaksınız?

Sayın Mustafa Elitaş, Kayseri Milletvekili; buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
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AYTUĞ ATICI (Mersin) – Efendim, ondan önce biz istedik ama Sayın Başkanım. Tutanakları
getirtelim tutanaklardan bakalım.

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

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, ben konuşacağım.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – AK PARTİ grup önerisini biraz sonra Türkiye Büyük Millet
Meclisinde eğer milletvekili arkadaşlarımız oyladıkları takdirde…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Tutanaklara bak, ben ondan önce istedim. Hayır, konuşturamazsın
onu.

BAŞKAN – Müsaade eder misiniz? Lütfen, konuşmacı kürsüde.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Hayır efendim, ben konuşacağım. Tutanaklara bak.

BAŞKAN - Sayın Elitaş bir dakika, ekleyeceğim sürenizi.

KAMER GENÇ (Tunceli) – “Ben konuşacağım.” dedim efendim.

BAŞKAN - Ben “Konuşmacı yok.” diye bir şey belirtmedim.

KAMER GENÇ (Tunceli) – “Yok.” dedin efendim. 

BAŞKAN - Sadece konuşmacıyı aradım, Grup Başkan Vekili “Ben konuşacağım.” dedi. 

Buyurun Sayın Elitaş.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Hayır efendim. Hanımefendi bakın, Sayın Başkan, lütfen… 

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

KAMER GENÇ (Tunceli) – Hayır konuşturamazsın, tutanaklara bak.

BAŞKAN – Lütfen yerinize oturur musunuz?

KAMER GENÇ (Tunceli) – Hayır, ne “Lütfen yerine otur.”u? Sen doğru dürüst Meclisi
yönetsene! Ya Meclisi doğru dürüst yönetin!

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Biraz sonra oylayacağımız AK PARTİ grup önerisini…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Mustafa otur, bırak; konuşma hakkı sende değil.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – …eğer değerli milletvekilleri oylarıyla kabul ettikleri takdirde…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Konuşma hakkı sende değil, tutanaklara bak.

İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) – Ya sen mi buranın amirisin be, otur yerine!

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – …bugün gündemimizin ön sırasına çektiğimiz, Plan ve Bütçe
Komisyonunda cuma günü tamamlanan, temel yasa olarak görüşeceğimiz 53 maddelik bir kanun
teklifi mevcut. Bu 53 maddelik kanun teklifinin bugün bitimi diye karar aldık ama muhtemelen siyasi
parti gruplarıyla yapacağımız bir anlaşma, görüşme çerçevesinde, herhâlde belirli bir maddesine
gelene kadar devam edebiliriz diye tahmin ediyorum, yarın da yine aynı şekilde. Pazar, pazartesi
gününe kadarki yapacağımız programı da gündemine getirmiş olduk. 

KAMER GENÇ (Tunceli) – Bak, çok kötü Meclisi yönetiyorsunuz. Burada bu kişisel
konuşmadır, gruplar adına konuşma olmaz; grup önerisi hakkında 4 kişi konuşur.
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MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Biraz sonra, geçen hafta perşembe günü oylamada karar yeter
sayısı bulunamayan kanun teklifinin oylamasını yaptıktan sonra, yine geçen hafta aldığımız karar
gereğince, 532 sıra sayılı Birleşmiş Milletlerle ilgili uluslararası sözleşmenin oylamasından sonra
herhâlde bu AK PARTİ Grubu önerisi kabul edildikten sonra gündemimizdeki kanun tasarılarını
görüşmek üzere devam edeceğiz. 

Ben, haftamızın hayırlı olmasını, huzurlu olmasını temenni ediyorum. 

Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu önerisi üzerinde, aleyhinde olmak üzere Sırrı Sakık, Muş
Milletvekili. (BDP sıralarından alkışlar)

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan… Sayın Başkan, sana laf söylüyorum. Başkan, bakın,
bu grup önerisidir. Grup önerisinde alınan konuşmalar, İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre, kişisel
konuşmadır. Burada “grup adına” diye bir şey yok. Kişisel, grup önerisinin 2 lehinde, 2 aleyhinde
konuşulur; 19’uncu madde böyle. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – 19’uncu maddede “şahsı adına konuşma” yazmaz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) – Daha sen taze Başkansın, bu konuları bilmiyorsun.

BAŞKAN – Ben burada ne yaptığımı gayet iyi biliyorum. Lütfen yerinize geçin.

Sırrı Sakık, buyurun.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Bilmiyorsun, bu kişisel konuşmadır.

BAŞKAN – Sayın Sakık, buyurun.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – 19’uncu maddede yazmaz. 

BAŞKAN – Sayın Sakık, buyurun lütfen.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Şimdi, bak, tutumunuz hakkında söz istiyorum bu arkadaşımız
konuşsun da.

BAŞKAN – Buyurun.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – 19’uncu madde ne kişi yazar ne süreyi yazar, git bak 19’uncu
maddeye.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Öğren, öğren, öğren Mustafa, öğren, öğren. Hâlâ sen cehaletinden
kurtulamadın be. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – 19’a bak bakayım. 19’da kişisel konuşma yok. 

KAMER GENÇ (Tunceli) – Bak… Daha öğrenemedin be!

BAŞKAN – Sayın Sakık, bir dakikanızı rica edeceğim. 

Sayın milletvekilleri, grup önerileri üzerinde buraya gelen konuşmacılar gruplar arasında
anlaşma üzerine…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Efendim, gruplar arasında anlaşma olmaz. Olur mu? Burada
bağımsız milletvekilleri de var. 

BAŞKAN – …konuşma sahibi olmuşlardır, söz sahibi olmuşlardır. Siz kendi grubunuzun
kararına uymuyorsanız o sizin sorununuz, o beni ilgilendirmiyor. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) – Efendim, cehaletini ortaya koyma, cehaletini ortaya koyuyorsun. 
BAŞKAN – Buyurun Sayın Sakık. 
SIRRI SAKIK (Muş) – Sayın Başkan, sevgili arkadaşlar; ben de hepinizi saygıyla sevgiyle

selamlıyorum. 
Evet, AKP Grubunun grup önerisi var; yeniden, her hafta salı günü Parlamentonun daha çok

çaba sarf etmesini, daha çok çalışmasını talep etmektedir. Buna biz grup olarak varız; eğer AKP,
gerçekten halkın özgürlüğüyle ilgili, gerçekten halkın sorunlarıyla ilgili bir torba yasayı, bir
demokratikleşmeyi hayata geçirecekse biz de varız, her seferinde bizleri göreve davet ediyor ama
gelen yasalarda halkın refahı, halkın huzuru yok. Eğer, gerçekten, bugün, bu hafta içerisinde, bizim
uzun süredir seslendirdiğimiz, mesela hasta tutuklu ve hükümlülerle ilgili bir yasal düzenleme olmuş
olsaydı, biz de sizinle birlikte cumartesi de, cuma da, pazar da, isterseniz gecenin şafağına kadar
birlikte çalışalım. Ama, sizin, gerçekten, muhalefetin ve ülkemizin temel sorunları olan sorunlarla
ilgili bir duyarlılığınız yok, siz gerçekten… Mesela Van’da birkaç yıldır deprem sorunundan dolayı
yaşanan o sıkıntıları ortadan kaldıracak yasal düzenlemeleri yapmak üzere Parlamentoyu biz göreve
davet ediyoruz ama siz bununla ilgili bir şey getirmiyorsunuz. Van’da yine üç gün önce o çocuğun,
Muharrem’in vefatıyla ilgili babasının, ailesinin yaşadığı sıkıntıları gerçekten ortadan kaldıracak
yasal bir düzenlemeniz varsa buyurun, hep beraber olalım. Yani, sadece Muharrem bebek değil,
Ceylan Önkolların, onlarca bebeklerin bu ülkede nasıl yaşamını yitirdiklerine hepimiz tanıklık ettik.
Ve cezaevinde hasta tutsaklarla ilgili -elimizde- yaptığımız araştırmalar sonucu, 108 tane ağır hasta
var ve bu hastalardan Aynur Epli, Abdulhalik Orak, Abdullah Altan, Alican Işık yani 108 tane insan,
Fatih Hilmioğlu… Ve bu insanların cezaevindeki sıkıntıları var. Bu sıkıntılarla ilgili dönüp
Parlamento bir yasal düzenleme yapmıyor.

Ve yine, bakın, bu kadar sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz, daha yaz ayında Ali İsmail Korkmaz’ın
Eskişehir’de nasıl yaşamını yitirdiğine tanıklık ettik ve Eskişehir’de, orada saldırıya maruz kaldı ve
orada öldürüldü. 

Daha önce de ona benzer, Uğur Kaymaz da aynı şekilde Kızıltepe’de öldürülmüştü; 12
yaşındaydı, bedeninde 13 kurşun vardı. Ve bunun mahkemesi Mardin’de görülmesi gerekirken
mahkemeyi Eskişehir’e aldırdılar bilinmeyen güçler ve sonra Eskişehir’de Uğur’un katilleri aklandı. 

Şerzan Kurt, Muğla’da saldırıya uğradı -bir üniversite öğrencisiydi- polis silahını çekti ve
öldürdü. Kamera kayıtlarında var. Polis bir yıl içeride kaldı, o mahkemeyi de Eskişehir’e verdiler ve
orada katil aklandı. 

Şimdi, Eskişehir’de Ali İsmail Korkmaz yaşamını yitiriyor, Eskişehir’den dava alınıp Kayseri’ye
gönderiliyor. Yani, gerçekten siz bu ülkenin sorunlarıyla ilgili bir yasal düzenleme yapıyorsunuz da
muhalefet bu konuda size katkı mı sunmuyor? Tam tersine, katilleri kollayan ve koruyan bir anlayış
içerisindeyiz.

Ve Paris’te… Barış sürecinden bahsediyorsunuz yani çözüm sürecinden bahsediyorsunuz.
Çözüm süreci olduğu dönemde Paris’te 3 kadın katlediliyor, 3 Kürt kadını katlediliyor. Bununla ilgili
bir araştırma mı yapıyorsunuz? Hayır. Çözüm sürecini önemsiyorsunuz ve önemsediğinizi de
söylüyorsunuz ama çözüm süreciyle ilgili herhangi bir adımı da atmıyorsunuz. Bugünkü yaşadığınız
bütün sıkıntıları… Diyorsunuz ki: “Çözümle ilgili kararlı olduğumuz için bize kumpaslar kuruluyor,
bize tuzaklar kuruluyor; bize Oslo’da tuzak kuruldu, Habur’da tuzak kuruldu, Paris’te tuzak kuruldu.”
Peki, bu tuzakları nasıl araştıracaksınız, çözümü nasıl hayata geçireceksiniz yani muhatap olduğunuz
kesimlerle ilgili nasıl bir yasal düzenleme yapacaksınız? Bu da yok. Şimdi, dönüp sormazlar mı size,
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çözümle ilgili bu kadar ciddi bir hassasiyetiniz varsa ve gerçekten bu karanlık güçler… Ve ben
inanıyorum ki çözüm sürecidir Türkiye’yi bu kadar tetikleyen süreç ama siz bunları görmüyorsunuz,
çözüm süreciyle ilgili bir yasal düzenleme yapmıyorsunuz. Bir yıllık bir süredir –söylüyoruz- kan
yok, gözyaşı yok, ölüm yok, tabut yok ama siz bu rehavete kapılıp yasal düzenleme denilen bir şey
de yapmıyorsunuz. Siz muhatap olduğunuz kesimlerle neyi konuşacaksınız, neyi çözeceksiniz, hangi
sorunu çözeceksiniz? Yani, eğer bir karşılıklı helalleşmeden bahsediyorsak siz, Kürtlerin demokratik
haklarını hayata geçirmek gibi bir görevle karşı karşıyasınız. Yoksa sadece biz, siz geldik, karşılıklı
bir helalleşme, bir af… Böyle bir sorun çözülmez; sorunlarımız yerli yerinde duruyorsa, Kürt sorunu
eğer yerli yerinde duruyorsa, demokratikleşmeyle ilgili küçük bir adım atılmamışsa; dil yasak, kültür
yasak, kimlik yasaksa; hâlâ on binlerce insan elinde silah dağlarda bulunuyorsa, hâlâ on binlerce
insan Mahmur Kampı’nda, orada mülteci hayatı yaşıyorsa bu iktidarın bununla ilgili ciddi adımlar
atması gerekir ama ne yazık ki siz, hâlâ, inşallahla, maşallahla bu işi geçiştirmeye çalışıyorsunuz.
Şimdi, artık bizim karnımız bunlara tok. Gerçekten biz ciddi ve biz gerçekten hilesiz ve klişesiz,
amasız, lakinsiz bir yol arkadaşıyız; onun için sizi göreve davet ediyoruz. Bu yasal düzenlemelerle
siz gerçekten adımlar atabilirsiniz. İlk adım, bu hasta tutuklu ve hükümlülerin bir an önce
özgürlüklerine kavuşması gerekir. 

Bakın, son günlerde eski JİTEM’cilerin, eli kanlı, kirli, onlarca, on binlerce Kürt’ün kanına elleri
bulaşmış bir komutanın Sayın Öcalan’la İmralı’da yaptığı bir görüşmeyi, bir montaj kaseti piyasaya
sunuyorlar. Kiminle? Onların yani Ergenekon’un kılıç artıklarıyla piyasaya sürüyorlar ve açıkça da
söylüyorlar: “Biz bu müzakere sürecini baltalamak adına yapıyoruz.” Şimdi, bu kasetin bizim
hayatımızda, Kürtlerde yani Kürt özgürlük hareketinde, BDP’de ve Kürt halkında bir karşılığı yoktur.
Biz Sayın Öcalan’ı çok iyi tanıyoruz. Sayın Öcalan’ın bu topraklarda ne istediğini az çok hepimiz,
çok çok iyi biliyoruz çünkü 21 Mart 2013 manifestosu halkların gönüllü birlikteliğini oluşturacak
demokratik bir Türkiye’yi o gün de söylüyor, o kasette de onlar var, bugün de diyaloglar var. Ama,
barış müzakereleri eğer bir müzakereye dönüştüğü an, biz gerçekten, Türkiye’de eşit yurttaşlık
temelinde demokratik bir Türkiye’yi inşa etmek istiyoruz. 

Onun için, bu kasetleri piyasaya sunanlar, biz sizleri çok iyi tanıyoruz, sizlerin kimlere hizmet
ettiğinizi biliyoruz. Sizin bizim halkımızda, bizim yanımızda hiçbir karşılığınız yoktur. Biz sizin
bunları niye yaptığınızı çok çok iyi biliyoruz. 

Asıl bunu bilmesi gereken de iktidar partisidir. Eğer bunlar böyle silahlanmış, kuşatılmış bir
şekilde barış sürecine karşı böyle bir şantaj içerisindelerse sizin de yapabileceğiniz tek şey,
demokratikleşmeyi ve özgürleşmeyi hayata geçirmektir. Onun ötesindeki bir yol, emin olun, sizin de
sonunuz olur.

Biz ne yaparız? Direne direne kazanacağız. Biz yoktan var olduk, ta otuz yıldır kavga ediyoruz,
birçok iktidarlarla da kavga ede ede geldik buralara ama diliyoruz, umuyoruz ki ilk kez Türkiye
gündemine gelen, bugüne kadar devam eden bu görüşmeler, bir yıllık görüşmeler diyalogdan
müzakereye geçer, bir an önce yasal düzenlemeler yapılır. Yani, oraya gidip gelenler, orada Sayın
Öcalan’la görüşmeleri sürdürenler yasal düzenlemeyle bunu hayata geçirebilir. Bu size çok dostça bir
öneridir. Gerçekten samimiyseniz bunun gereğini yapmalısınız yani bu sorunu siyasetüstü bir sorun
olarak görmelisiniz ve onun için adım atmalısınız. Biz böyle görüyoruz ve böyle de değerlendiriyoruz,
sizi de bu noktada göreve davet ediyoruz. Yapmamız gereken en büyük yasa, gerçekten, halklar
arasındaki bu kavgayı bitirip kendi ülkemizde hukukun ve huzurun ülkesini yaratacak barışın
projesini hayata geçirmektir, gerisi hiçbirimize yarar getirmez.

Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. (BDP sıralarından alkışlar)
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BAŞKAN - Teşekkürler.
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun önerisini oylarınıza sunuyorum...
OKTAY VURAL (İzmir) – Karar yeter sayısı…
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, Sayın Başkan, Sayın Başkan… Biz sana “Başkan”

diyoruz ya, evvela bizi dinlemek zorundasın.
BAŞKAN - Benim nasıl davranacağımı bana öğretmeyin.
Buyurun.
KAMER GENÇ (Tunceli) – Başını öne dikmenin ne anlamı var?
BAŞKAN - Buyurun, saygılı saygılı konuşun.
KAMER GENÇ (Tunceli) – Şimdi, senin biraz önceki uygulaman yanlış. İç Tüzük’ün 19’uncu

maddesine göre verilen grup önerisi… Yanındaki o memurlarına sor, bilmiyorsun.
SIRRI SAKIK (Muş) – Onlar memur değil, vekil, vekil.
KAMER GENÇ (Tunceli) – O grup önerisi üzerinde 4 tane kişi -2 lehte, 2 aleyhte- konuşur.
BAŞKAN - Sayın Genç, söylemek istediğiniz şeyi biliyorum, niye tekrar ediyorsunuz? Dinlemek

zorunda değilim bildiğim şeyleri tekrar etmenizi.
KAMER GENÇ (Tunceli) – Bir dakika canım…
Bak, ben orada AKP’de lehte konuşan milletvekili olmayınca “Ben istiyorum sözü.” dedim -

tutanaklara bak- yanlış yaptın, tutumun hakkında 63’üncü maddeye göre usul tartışması açılmasını
istiyorum.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, İç Tüzük’ün 19’uncu maddesini ben de biliyorum.
KAMER GENÇ (Tunceli) – Bir de siz söyleyin.
BAŞKAN - İç Tüzük’ün 19’uncu maddesindeki konuşmaların, konuşma sürelerinin İç Tüzük’ün

63’üncü maddesine göre yapıldığını da biliyorum.
KAMER GENÇ (Tunceli) – Evet.
BAŞKAN - Grup önerilerinde şahıs adına konuşulduğunu da biliyorum.
KAMER GENÇ (Tunceli) – Ee, niye “grup” dedin ya? Biraz önce “grup” dedin.
BAŞKAN - Müsaade edin.
Ben, milletvekilini çağırdığım zaman…
KAMER GENÇ (Tunceli) – O “Yok.” dedi, ben arkasından “Ben varım.” dedim.
BAŞKAN - …grup başkan vekili yok…
Müsaade eder misiniz!
KAMER GENÇ (Tunceli) – Ben müsaade etmem, doğru konuş!
BAŞKAN - Daha doğrusu, sizden izin almak zorunda da değilim.
KAMER GENÇ (Tunceli) – Doğru konuşmuyorsun.
BAŞKAN - Birleşime elli dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 18.46
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ALTINCI OTURUM
Açılma Saati: 19.45

BAŞKAN: Başkan Vekili Ayşe Nur BAHÇEKAPILI
KÂTİP ÜYELER: Muharrem IŞIK (Erzincan), Muhammet Bilal MACİT (İstanbul)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 59’uncu Birleşiminin Altıncı
Oturumunu açıyorum.

İç Tüzük’ün 37’nci maddesine göre verilmiş bir doğrudan gündeme alınma önergesi vardır;
okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım:

V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)
D) ÖNERGELER
1.- Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün’ün, (2/130) esas numaralı Pasaport Kanununda

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/145)
15/3/2012

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
26/10/2011 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunduğum (2/130) esas no.lu

Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi’nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi
İçişleri Komisyonunda süresi içerisinde görüşülmemesi nedeniyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi
İçtüzüğü’nün 37’nci maddesi gereğince doğrudan Genel Kurul gündemine alınmasını talep ediyorum.

Gereğini arz ederim.
Saygılarımla.

Sinan Aydın Aygün
Ankara

BAŞKAN – Teklif sahibi olarak Ankara Milletvekili Sayın Sinan Aygün konuşacak.
Buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)
SİNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bir de bir “sayın”ım

var, Sayın Mustafa Elitaş, Grup Başkan Vekilimiz, değerli büyüğüm, değerli ağabeyim; vermiş
olduğum kanun teklifi yeşil pasaport uygulamasının iş âleminde geçerli olması konusunda bir kanun
teklifi. Yeşil pasaportu kimler alıyor? Bizler alıyoruz, eski bakanlar alıyor; 1’inci, 2’inci, 3’üncü
derece memurlarımız alıyor, BDDK üyeleri alıyor, TMSF üyeleri alıyor ve yukarıda saymış olduğum
kişilerin eş ve çocukları alıyor. Tabii, bu arada, büyükşehir belediye başkanları da görevleri süresince
bunu alıyorlar. Bundan bir müddet evvel, İçişleri Bakanlığına sormuş olduğum soru önergesinde,
merak ettik, Türkiye’de şimdiye kadar kaç tane yeşil pasaport alınmış diye. Alınan pasaport sayısı
2 milyon 107 bin 426 adet, şu ana kadar alınan ama mevcut kullanılanın sayısı da 993.267 adet. Yani
ortalama 7 bin pasaport daha olursa 1 milyon diyebiliriz. 1 milyon pasaport devlet memurları olarak
varsaydığımız 1’inci, 2’nci, 3’üncü derece memurlara veriliyor. Biz de diyoruz ki: Bu kanunu, 2006
yılında -iktidara geldiğiniz zaman ben Ankara Ticaret Odası Başkanıydım, Odalar Birliğinin de
Konsey Başkanıydım- o zaman hükûmetinizle bunu masaya yatırmıştık, aşağı yukarı üç dört gün de
çalışmıştık, bir noktaya getirmiştik, ama 2006 yılından sonra bu kanun bir daha çıkmadı, o zaman da
destek vermiştiniz.
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Dediğimiz ne bizim? Dediğimiz şu: İhracatın teşvik edilmesi için 30 milyon Amerikan
dolarından fazla ihracat yapan ihracatçıya -bu aşağı yukarı bin pasaport ediyor- yıl içerisinde gelir
vergisi konusunda illerde 1’inci, 2’nci, 3’üncülere, yine, kurumlar vergisinde illerde 1’inci, 2’nci,
3’üncülere, yine, illerde ve ilçelerde oda başkanlarına verilmek üzere… Toplam pasaport sayısı,
bunların hepsini yaparsak 5 bin civarında hususi pasaport, yeşil pasaport ediyor. Yani iş âlemine,
ihracatçıya, çok vergi verene, kurumlar vergisi, gelir vergisi verenlere, oda başkanlarına, bu kanun
eğer buradan çıkarsa şayet, 5 bin kişiye daha pasaport vereceksiniz. Ne kadar pasaportumuz vardı?
993 bin tane, 5 bin tane de ilave edince 998 bin tane olacak. 

Şimdi, tabii ki -ben böyle öngörüyorum ki- muhalefetten gelen bir teklif olduğu için biraz sonra
oylarınızla reddedeceksiniz. Ben de Kayseri’ye çok giden bir milletvekiliyim, orada çok değerli
dostlarım var, orada da şunu diyeceğim: “Ben kanun teklifini getirdim -oda başkanlığını da ziyaret
ediyorum- sizlere yeşil pasaport verilecekti ama Sayın Mustafa Elitaş o gün Grup Başkan Vekiliydi,
alamadık.” Orada birçok vergi rekortmeni arkadaşım var, onlara da aynısını söyleyeceğim, “Bu
kanunun çıkmasını Sayın Mustafa Elitaş engelledi.” diyeceğim. 

Yine, Konya’ya gittiğim zaman -Hüseyin Üzülmez’i göremiyorum burada- Konya Oda
Başkanına diyeceğim ki “Sana yeşil pasaport verdirecektim ama Hüseyin Üzülmez engelledi.” Bu
arada Mustafa Ağabey’e de cevap hakkı doğmuş oluyor dolayısıyla.

O yüzden kanunu vermekteki amacımız, piyasadaki pasaportun yüzde yarımını iş âlemine
vermeniz, hepsi bu. Bu da sürekli olmayacak, eğer önümüzdeki sene bir daha vergi rekortmeni olursa,
bir daha ihracat şampiyonu olursa bir dönem daha uzayacak yani birer yıllık aralarla uzayacak
pasaportlar bunlar. Tabii ki bunun, burada, biraz sonra oylarınızla ret olacağını da biliyorum ama
benim hem ticaret odası başkanlığı dönemimde hem de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine Konsey
Başkanlığı dönemimde bu kanunla çok uğraştık, sizinle de çok görüştük. O zaman yeni iktidardınız,
2006 yılında, çok da sıcak bakıyordunuz. Sizlerle birçok toplantı yaptık, milletvekilleriyle.

SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) – Zamanlaması manidar.

SİNAN AYDIN AYGÜN (Devamla) – Evet. 

Ama şu anda geldiğimiz süreçte bu gerçekleşmedi. Burada ret olacağını da biliyorum ama
önümüzdeki günlerde bir torba kanun çıkarsa, bizim talebimiz 5 bin kişiye daha pasaport vermek
yani Türkiye’nin ihracatını yapan, Türkiye’nin vergisinin yüzde 95’ini veren kişilerin ellerine bir
yeşil pasaport vermek, onları onore etmek, oda başkanını onore etmek. Türkiye’de 367 oda başkanı
var, 367 oda başkanı var. O yüzden kanunuma destek verirseniz sevinirim. Vermezseniz, dediğim
gibi, Kayseri’ye gittiğim zaman Mustafa Ağabeyimizi şikâyet ederim.

Hepinize saygılar sunuyorum.

Her şey gönlünüzce olsun diyorum.(CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Cevap hakkı verirsiniz herhâlde.

BAŞKAN – Size mi? İsterseniz veririz cevap hakkı.

Diğer konuşmacı Ankara Milletvekili Sayın Levent Gök, buyurun.

LEVENT GÖK (Ankara) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ankara Milletvekilimiz Sayın
Sinan Aygün’ün Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde söz aldım.
Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum.
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Aslında, genelde, arkadaşlarımızla görüştüğümüzde, iktidar olsun, muhalefet olsun, hemen
hemen herkesin birleştiği bir kanun teklifi. Bu kanun teklifinde biz, özellikle sosyal demokrat bir
parti olarak Türkiye’deki işverenlerimizin, oda başkanlarımızın, ihracat yapan ya da yurt dışıyla iş
yapan iş adamlarımızın da Pasaport Kanunu’ndaki bir yasal engel nedeniyle alamadıkları yeşil
pasaportu, halk arasında tabir edilen yeşil pasaportu almak ve yurt dışına çıkışlarının daha kolaylıkla
gerçekleştirilmesini temin amacıyla verilmiş bir önergeyi konuşuyoruz. Çok haklı, çok da masum bir
kanun teklifi. Bunun sağa sola çekilecek bir yanı da yok. Sayın Aygün’ün de belirttiği gibi, yaklaşık
5 bin kişiyi ilgilendiren bu kanun teklifinde yeşil pasaport dediğimiz pasaportun verilmesiyle iş
adamlarımızın yurt dışına çıkışlarının daha serbest hâle gelmesi, vize engeline takılmaması,
küreselleşen dünyamızda ekonomik argümanların içinde iş adamlarımızın daha fazlasıyla yer alması,
kendilerine çıkartılan hukuki engellerin önlenmesi amaçlanıyor. 

Yani bu konuda bence iktidar partisi milletvekillerinin de bu kanun teklifini desteklemesinin
çok doğru olduğunu düşünüyorum. Yani iş adamlarımızın, ihracatçılarımızın, oda başkanlarının
yapacakları işte onları kolaylaştırıcı bir kanun teklifini desteklemek herhâlde başta iktidar partisine
düşen bir görevdir diye düşünüyorum. Biz muhalefette olmamıza karşın… Türkiye ekonomisine
daha fazla katkı sağlanmasını, ihracatın yapılması suretiyle ya da yurt dışında alınacak müteahhitlik
hizmetleriyle ya da satılacak mallarla, iş adamlarımızın kuracakları ilişkilerle Türkiye’ye getirecekleri
dövizin ya da girdilerin Türkiye ekonomisine katılmasını ve Türkiye’nin de gelir düzeyinin
artırılmasını da doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen bir kanun teklifidir. Hem ekonomik gerekçesi
haklıdır hem hukuki gerekçesi haklıdır hem de siyasi gerekçesi haklıdır ve gerçekten de, bir ana
muhalefet partisinin iktidarla olan diyalog ilişkilerine de katkı sağlayacak bir kanun teklifidir. Eğer
bu kanun teklifi reddedilirse iktidar partisinin, herhâlde, bir ana muhalefetin getirdiği bu kadar haklı
bir kanun teklifini niçin reddettiğini kamuoyuna açıklaması gerekir.

Şimdi elbette bunları söylüyoruz ama ben kanun teklifinin oylarınızla reddedileceğini biliyorum.
Neden biliyorum? Biz muhalefet olarak işverenlerimizin önünü açmak isterken siz de işverenlerimizin
iktidarınıza bağımlı olmasını istiyorsunuz. İstiyorsunuz ki Türkiye’deki işverenler, iş adamları sadece
iktidarınızın kontrolündeki kamu ihalelerine girebilsinler, onlardan nemalansınlar, size mahkûm
olsunlar; işte, Sabah, ATV fezlekesinde olduğu gibi, bir televizyonun kurtuluşu için aralarında para
toplamaya mecbur edilsinler. İktidarın çökerttiği kurumlar para toplamaya mahkûm edilerek, sizden
iş almaya mahkûm edecek bir düzeni amaçladığınız için iş adamlarımızın  yurt dışına rahatça giriş
çıkışlarını yapacağı bu kanun teklifini reddedeceksiniz.

Medyaya getirdiğiniz sınırlamalar ortada, yargıya getirdiğiniz düzenlemeler ortada. Herkesi
kendinize  bağlamak istiyorsunuz, doğal olarak işverenleri de kendinize bağlamak istiyorsunuz. Yahu,
bırakın  bir nefes alsınlar. Yani, iş adamlarının görevi ATV’yi, Sabah gazetesini kurtarmak değil ki.
Ama kamu ihalelerini sizden alacaklar, siz de onlara talimat vereceksiniz “Şu kadar parayı toplayın.”
İş adamlarımızın önünü açalım değerli AKP’li milletvekilleri; iş adamlarımız, Türkiye’ye katkı
sağlasınlar, yeni kazançlar getirsinler, yeni katma değerler getirsinler, size mahkûm olmaktan da
kurtulsunlar. Türkiye’ye gelecek her para, her girdi Türkiye’nin millî gelirinin yükseltilmesine çok
da katkı sağlar diye düşünüyoruz. 

Bu kadar haklı gerekçeli olan bir kanun teklifini desteklemezseniz biz de sizleri herkese şikâyet
ederiz.

Hepinize saygılar sevgiler sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
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BAŞKAN –  Teşekkür ederim.
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, Sayın Aygün ismimden  bahsederek…
LEVENT GÖK (Ankara) – Ama iyi bahsetti.
BAŞKAN – İyi bahsetti Sayın Elitaş.
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Ben de kanunla ilgili bir görüş belirtmek istiyorum. 
BAŞKAN – Ben anlamıyorum yalnız, çok konuşuluyor.
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, sataşma anlamında değil, ben… 
SİNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Sataştım Başkanım, sataştım.
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Aygün sataşmış bana Sayın Başkanım. 
SİNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Sataştım efendim.
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen, Grup Başkan Vekili konuşuyor, ben de dinlemek

zorundayım ki işlem yapacağım.
Buyurun Sayın Elitaş.
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, izin verirseniz “sataşma” demek nezaketsizlik

olur, Sayın Aygün konuyu gerçekten nezaket çerçevesinde anlattı yasayla ilgili. Ben de bu konuyla
ilgili iki dakika görüşlerimi beyan etmek istiyorum.  

BAŞKAN – Açıklama yapacaksanız yerinizden söz vereyim.
Buyurunuz Sayın Elitaş. 

VII.- AÇIKLAMALAR (Devam)
2.- Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın, Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün’ün Pasaport

Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin
önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin bir açıklaması

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.
Sayın Aygün’ün getirdiği kanun teklifi genel manasıyla baktığımızda gerçekten doğru bir teklif.

Ben, 1994 yılında Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkan Vekili olarak
göreve başladığım, 2004 yılına kadar devam ettiğim süre içerisinde, Türkiye’de ihracat yapıp Türk
ürünlerini dünyanın her tarafına pazarlayan ve ihracatın 30 milyar dolardan 150 milyar doları aşan
bir seviyeye getiren iş adamlarının gümrükten çıkarken, yurt dışına çıkarken belirli bir taltif görmeleri
gerektiğine inanan birisiyim. Çünkü, bu ülkeye istihdam yaratarak, ihracat yaparak, üretim yaparak
katkı sağlayan iş adamlarının devlet memurlarının üst düzeyinde olanlar gibi en azından bir itibar
görmeleri kanaatindeyim. Yalnız, bu kanun teklifi üzerinde baktığımızda -ben de Sayın Aygün’le
şimdi paylaştım- bunun genel Pasaport Kanunu içerisinde düzenlenmesi gerektiğini ifade ediyorum.
Şu anda biz İç Tüzük’ün 37’inci maddesine göre önergeyi kabul ettiğimiz takdirde görüşme anlamına
gelmiyor. Önergeyi kabul ettiğimiz takdirde kırmızı gündemin sonunda bir yerde durmasıyla ilgili bir
sonuç ortaya çıkıyor. Biz bu konuyla ilgili…

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Bundan daha kolay gelir. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Daha kolay gelmez, İç Tüzük 37’yle ilgili tekrar bir istekte

bulunursunuz, o gelir. 
Şimdi, İçişleri Bakanlığının, Dışişleri Bakanlığının bu konuyla ilgili çalışmaları var. Mesela,

burada bir örnek vereyim: Büyükşehir belediye başkanlarının görevleri sürecince yeşil pasaport
almalarını düzenliyor, “Görevleri bittiği anda yeşil pasaportları gitsin.” deniyor. Türkiye’de 30
vilayette büyükşehir belediye başkanlığını beş yıl veya uzun süreler yapmış kişilerin aldıkları yeşil

– 558 –

Nuri 181–185

TBMM B: 59 11 . 2 . 2014 O: 6



pasaportun benim kanaatimce ömür boyu devam etmesi gerekir. Nitekim, bizim yaptığımız daha
önce Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin özlük haklarını düzenleyen bir kanun teklifinde
milletvekillerinin, milletvekilliği görev süresi bitmiş olanların da kırmızı pasaportlarının
alınmamasıyla ilgili bir durum vardı, onunla ilgili bütün siyasi partilerin yaptığı bir imzalı teklif vardı
ama maalesef sadece AK PARTİ milletvekillerinin imzasıyla şu anda Türkiye Büyük Millet
Meclisinin komisyonunda bulunmakta. Açıkça ifade ediyorum, Sayın Aygün’ün verdiği… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN – Toparlarsanız Sayın Elitaş. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - …teklif esas itibarıyla düzgün bir teklif, olumlu bir teklif ama bu
teklifin komisyonlarda görüşülmeden Türkiye Büyük Millet Meclisi nezdinde tartışılmasının
sonuçlarının olumsuz olabileceği kanaatiyle, AK PARTİ Grubu olarak, mantık olarak doğru olduğunu
ama düzenleme açısından olumsuz olabileceğini düşünerek olumsuz kanaat belirttiğimi ifade ediyorum. 

Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN – Teşekkür ederim. 

V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)
D) ÖNERGELER (Devam)
1.- Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün’ün, (2/130) esas numaralı Pasaport Kanununda

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/145)
(Devam)

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge
kabul edilmemiştir. 

Gündemin “Oylaması Yapılacak İşler” kısmında yer alan Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın açık oylamasına
başlıyoruz. 

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

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
1.- Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/877) (S. Sayısı: 534) (x)
BAŞKAN - Daha önce açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılması kabul edilmişti. 

Oylama için şimdi iki dakika süre veriyorum.  

Oylama işlemini başlatıyorum. 

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – Pusulaları okuyorum: 

Sayın Çağatay Kılıç? Veysel Eroğlu verdi adına. 

Sayın Ahmet Davutoğlu? Sayın İsmet Yılmaz verdi.

Oğuz Kağan Köksal? Burada. 
                              
(x) 534 S. Sayılı Basmayazı 6/2/2014 tarihli 58’inci Birleşim Tutanağı’na eklidir.
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KAMER GENÇ (Tunceli) – Davutoğlu nerede yahu?
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Ona vekâleten ben kullandım.
BAŞKAN – Beşir Atalay? Burada.
KAMER GENÇ (Tunceli) – Yahu vekâleten olur mu oy kullanma?
BAŞKAN – Sayın Gürsoy Erol? Burada.
KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, yoklamada vekâlet olmaz.
YAHYA AKMAN (Şanlıurfa) – Yoklama değil oylama bu!
BAŞKAN – Sayın Ülker Can…
Sayın Ali Babacan’a vekâleten Sayın Beşir Atalay…
KAMER GENÇ (Tunceli) – Oylamada vekâlet olmaz!
BAŞKAN – Açık oylamada vekâleten oy kullanma olur.
KAMER GENÇ (Tunceli) – Vekâleten oy kullanma olmaz. 184 olması lazım.
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, siz devam edin.
KAMER GENÇ (Tunceli) – Yoklamada vekâlet olmaz.
BAŞKAN – Biz açık oylama yapıyoruz Sayın Milletvekili, açık oylama yapıyoruz. Lütfen, biz

açık oylama yapıyoruz.
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, doğrudur.
KAMER GENÇ (Tunceli) – Hayır efendim, yoklamada vekâleten olmaz.
BAŞKAN – Hayır, biz açık oylama yapıyoruz, lütfen…
KAMER GENÇ (Tunceli) – Açık oylama ama 184 olması lazım.
BAŞKAN – Açık oylama sonucunu açıklıyorum: 
“Kullanılan oy sayısı : 185
Kabul : 181
Ret : 3
Çekimser : 1 (x)

Kâtip Üye Kâtip Üye
Muharrem Işık  Muhammet Bilal Macit

Erzincan İstanbul”
Böylelikle, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.
Sayın Bakan bir teşekkür konuşması yapacak, böyle bir talepte bulundu.
Buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;

değişen şartlar, askerlik süresinin kısalması ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yeniden yapılanmasına
uyum amacıyla 15 kanun ve 1 kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmıştır. Değişikliğe konu
alanlardan birisi, hava değişiminde geçirilen sürelerin askerlik hizmetinden sayılacak kısmın yeniden
düzenlenmesidir.
                              
(x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir.
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Bir diğer değişiklik konusu, yedek subay aday adaylarının test ve mülakat merkezlerine sevki
uygulamasına son verildiğinden bakaya durumu yeniden tanımlanmış ve bu durumda olanların
geldikleri takdirde birliklerine sevk edileceklerine dair düzenleme yapılmıştır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu’nun kimlik
kartları, özlük dosyaları ve sosyal hizmetlere ilişkin hükümleri günümüz ihtiyaçları da dikkate
alınarak yeniden düzenlenmiştir. Orduevleri, askerî gazinolar, kışla gazinoları, özel, yerel ve kış
eğitim merkezleri ile askerî kantinlerde mehmetçiğin çalıştırılması uygulamasından vazgeçilmektedir.
Ayrıca, bu yerlerde çalışan personelin de uzman olması gerekmektedir. Bu çerçevede, bahse konu
tesislerin tamamında veya belirli bölümünde verilen hizmetlerin üçüncü şahıslara kiralanması,
işlettirilmesi veya hizmet alımı yöntemiyle karşılanması için düzenleme yapılmıştır. Ayrıca, söz
konusu tesislerin vergi mükellefiyetliği konusundaki tereddütler de giderilmiştir. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin general, amiral kadroları ile son dönemde teşkilat yapısında meydana
gelen değişikliklere uygun olarak Yüksek Askerî Şûra çalışmalarına yönelik hükümler
güncellenmiştir. Zaman zaman emeklilik, sağlık, istifa veya zorunlu nedenlerle yıllık kontenjan
dâhilinde terfi ettirilecek sayıda üst rütbeli personel bulunmaması hâlinde komuta kademesinde bir
zafiyet oluşmasını önlemek için Yüksek Askerî Şûranın terfi ve emeklilik değerlendirmelerinin geniş
bir çerçevede ele alınmasına imkân sağlanmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kabul edilen yasayla gerek görevde gerekse emekli olan
personelin özlük haklarında iyileştirmeler yapılmıştır. Görevleri sebebiyle haklarında kamu davası
açılmış ancak, beraat eden Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin avukatlık asgari ücret tarifesine göre
avukatına ödediği ücret ile dava masrafları yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, devlet memurlarında
olduğu gibi, kurumların bütçesine konulacak ödenekten karşılanacaktır. 

Bu arada, yasanın Meclisimizde görüşülmesi sırasında, sanıkları arasında Türk Silahlı Kuvvetleri
mensuplarının bulunduğu davalar için birtakım değerlendirmeler yapılmıştır. Bu davalarla Türk
Silahlı Kuvvetlerinin yargılandığı ifade edilmiştir. Bu doğru değildir. Sanıklar arasında öğretim
üyeleri de var, milletvekilleri de var, gazeteciler de var. Hiç kimse çıkıp öğretim üyelerinden dolayı
“Üniversiteler yargılanıyor.”, milletvekillerinden dolayı “Türkiye Büyük Millet Meclisi yargılanıyor.”
ya da gazetecilerden dolayı “Gazeteler yargılanıyor.” demedi. Suç ve suç ihdası şahsidir; yargılanan,
hukuku ihlal ettiği iddiasıyla mahkeme karşısına çıkarılan kişilerdir, onların ait olduğu kurumlar
değildir. 

Bir vekilimiz “Askerî casusluk davasında yok yok” tabirini kullandı; bu, bir diğer ifadeyle “Ne
ararsan var.” demektir. 

Hukuku ihlal eden hareketlerle sair eylemlerin birbirinden ayırt edilmesi hukuk devletinin
gereğidir, hâkime düşen görev de suçlu ile suçsuzu ayırt etmektir; yargı bunun için vardır. 

Ceza yargılaması süreci ile disiplin mevzuatı doğrultusunda işlem yapılması süreci iki ayrı
süreçtir. Ceza konusu olmayan fiiller pekâlâ disiplin ihlali olarak değerlendirilebilir ve buna göre de
işlem yapılır, yapılan bu işlemler de yargı denetimine tabidir. 

Biz hiçbir personelimizin mağdur olmasını istemeyiz, bunun için de hukuk düzeni içinde gereğini
yerine getiririz; ancak, bunun reklamının yapılmasına da gerek duymayız. Şeyh Edibali’nin dediği
gibi “Dünya senin gözlerinin gördüğü gibi değildir. Sevgi, davanın esasıdır, sevmekse sessizliktedir.
Bağırarak da sevilmez, görünerek de sevilmez.” (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Türkiye Cumhuriyeti
hiçbir hukuk dışı yapıya destek vermez, gücünü hukuka bağlılıktan alır. Bu nedenle de bugünkü
Türkiye Cumhuriyeti son iki yüz yıllık devlet sürecinin en güçlü ve en itibarlı devletidir. 

– 561 –

Nuri 190–193

TBMM B: 59 11 . 2 . 2014 O: 6



Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yapılan bir başka düzenlemeyle, makam tazminatı almayan
takriben 30 bine yakın subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş emeklilerine de millî
istihbarat hizmetleri ve emniyet hizmetleri sınıfına mensup emekli personel ile çarşı ve mahalle
bekçileri gibi, her ay 100 Türk Lirası verilmesi sağlanmıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Devamla) – Muvazzaf uzman erbaşların… 
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Devamla) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

(AK PARTİ sıralarından alkışlar)
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan…
BAŞKAN – Buyurun. 

VII.- AÇIKLAMALAR (Devam)
3.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın 534 sıra sayılı

Kanun Tasarısı’nın kabul edilmesinden sonra yaptığı konuşması sırasındaki bazı ifadelerine ilişkin
açıklaması

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkanım, çok teşekkür ederim. 
Tabii, sayın bakanların bir kanun çıktıktan sonra nezaketen Genel Kurula, hem komisyona hem

diğerlerine teşekkür etmesi usuldendir ama bunu... 
Tasarıyla ilgili bilgi verirken biz de şunu ifade etmeliyiz ki, bu tasarıda, burada sözleşmeli

subaylar yoktur, astsubayların derdi çözülmemiştir, uzman erbaşların derdi çözülmemiştir. Dolayısıyla
bütün bunlar ortalıkta kalmış ve Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup kimi kesimlerin sorunlarının
çözülmediği de bir gerçektir. Dolayısıyla Sayın Bakanın bu ifadesi karşısında biz de bu kanunla ilgili
bu görüşlerimizi ifade etmek zorunda kaldık. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN – Teşekkür ederim. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Yerimden bir açıklama yapmak

istiyorum.
BAŞKAN – Buyurun. 
4.- Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın, İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın yaptığı

açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;

burada yapılan düzenlemeyle muvazzaf uzman erbaşların eğitim durumlarına göre 2.200 rakamını
geçmemek üzere astsubaylar için belirlenmiş olan ek göstergenin üçte 2’sinin uygulanması kabul
edilmiştir. Bu, özlük haklarında iyileştirmedir. 

Yine, burada uzman erbaşlarla ilgili bir açıklama yapmak isterim. Bilindiği üzere 3269 sayılı
Uzman Erbaş Kanunu 1985’te çıktı. Bu Kanun’un 3’üncü maddesinde “uzman erbaş” tanımı
verilmekte. Buna göre, uzman erbaşın, bu Kanun hükümlerine göre istihdam edilen uzman çavuş ve
uzman onbaşıları ifade edeceği; uzman onbaşı için en az ilköğretim okulu mezunu, uzman çavuş için
ise en az lise mezunu çavuşlar ile en az ilköğretim okulu mezunu olup askerlik hizmetini çavuş olarak
yapmış olma şartı aranmaktadır. Bu Kanun ilk çıktığında hizmet süreleri olarak en çok 30 yaşına
girdiği yıl olarak belirtilmiştir. Bu Kanun çıktığında bunlar “30 yaşına kadar çalışır, daha sonra
sözleşmeleri feshedilir.” denilmiştir. 14 Şubat 2004 tarihinde 5085 sayılı Yasa’yla bunların çalışma
süresi 45 yaşına girdikleri yıla kadar uzatılabilir hâle gelmiştir. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) – Niye konuşuyor?
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – 2010 yılında yine bizim dönemimizde

çıkartılan bir yasayla da ola ki bunlar emekliliğini kazanamazsa o zaman Millî Savunma Bakanlığına
bağlı ANT Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında emekli aylığına hak kazandıkları tarihe
kadar devlet memuru olarak istihdam edilecekleri hükmü getirilmiştir. 1986’dan AK PARTİ iktidarına
kadar görevde bulunan hiçbir hükûmetin aklına uzman erbaşların gerek yaşını gerek emeklilik
keyfiyetini gerekse de göstergelerini düzenlemek aklına gelmedi. Bu konuları biz düzenledik, kendi
döneminde yapamadıklarını bu dönemde bizden talep etmelerinden de memnunuz. Demek ki bu
talepler ancak bu dönemde karşılanabilir ve dile getirilebilir.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bakan.
KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan…
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, söz talebim var. Söz talebim var efendim.
BAŞKAN – Özür dilerim, görmedim.
Buyurun Sayın Vural.
5.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın yaptığı

açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
OKTAY VURAL (İzmir) – Teşekkür ederim.
Sayın Bakanın bu ifadeleri gerçekten hayret verici. Astsubaylar Genelkurmay Başkanıyla

toplantı yaptı. Genelkurmay Başkanlığı diyor ki: “Maliye Bakanlığı, Bakanlık vermiyor.”
Astsubayların hangi derdini çözüyorsunuz? Yani uzman erbaşların, sözleşmeli subayların dertleri
devam… Şimdi, izleyen değerli kardeşlerim bir telefon açsınlar size. Yani sanki astsubayların, uzman
erbaşların, sözleşmeli subayların bütün dertlerini bitirmişler, hepsi abat olmuş, sıkıntıları kalmamış.
Genelkurmay Başkanlığındaki toplantıyı biliyor musunuz? Bu toplantıda neden onların istediklerini,
Genelkurmay Başkanlığının istediklerini Maliye Bakanlığı vermiyor diye Genelkurmay Başkanı
şikâyet ediyor Hükûmeti? Dolayısıyla tablo budur. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
BAŞKAN – Ben teşekkür ederim.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Sayın Başkanım, hem

astsubaylarımıza neler verdiğimizi hem de uzmanlara neler verdiğimizi sayabilirim. 
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, şimdi, biraz önce AKP Grubu önerisi üzerinde…

Bakın, tutanaktan okuyorum. Sayın Ramazan…
BAŞKAN – Talebiniz nedir?
KAMER GENÇ (Tunceli) – Bir dakika efendim. Teklif şu: Çok keyfî Meclisi yönetiyorsunuz,

açıklayacağım. 
Şimdi, bak, siz soruyorsunuz “Sayın Ramazan Can salonda yok.” diyorsunuz. 
BAŞKAN – Yok, demiyorum, iyice okuyun. Tutanaklar bende de var.
KAMER GENÇ (Tunceli) – Efendim, burada tutanakta var. Hanımefendi, bak “Sayın Ramazan

Can salonda yok, herhâlde.” 
BAŞKAN – “Herhâlde…” Evet.
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KAMER GENÇ (Tunceli) – Evet, “herhâlde” de o anlama geliyor. Oktay Vural diyor ki: “O
zaman oylamaya geçelim.” BDP’li arkadaşımız diyor ki: “Hayır, bizim aleyhte söz hakkımız var.”
Ben o zaman yerimden diyorum ki: “Ben söz istiyorum.” 

BAŞKAN – Sizden önce kim istiyor, onu da okuyun.
KAMER GENÇ (Tunceli) – Kimse istemiyor. Hayır, tutanağa bakın işte.
BAŞKAN – Ferit Mevlüt Aslanoğlu istiyor sizden önce. 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Efendim? Kim?
BAŞKAN – Ferit Mevlüt Aslanoğlu, iyice bakın.
KAMER GENÇ (Tunceli) – Hayır efendim. “Biz konuşacağız.” diyor. Bakın, aynen tutanaktan

okuyorum. Pervin Buldan  “Bir tane aleyhte söz var.” diyor. Kamer Genç “Sayın Başkan…” diyor,
ondan sonra Ferit…

BAŞKAN – Hayır, eksik okuyorsunuz. Bakın, şimdi, gereksiz bir tartışma yapıyoruz. 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Hayır efendim, bir dakika… Bir dinle de…
BAŞKAN – Sayın Pervin Buldan’dan sonra Sayın Mustafa Elitaş “Sayın Başkan…” diyor. 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Evet, ondan sonra ben “Sayın Başkan…” diyorum. Ondan sonra da

Mevlüt Aslanoğlu…
BAŞKAN – Ondan önce Elitaş “Sayın Başkan…” diyor.
KAMER GENÇ (Tunceli) – Bakın Hanımefendi, önce ben söz istiyorum. 
BAŞKAN – Sonra siz diyorsunuz, sonra Mevlüt Aslanoğlu söylüyor. 
KAMER GENÇ (Tunceli) –  Hayır, hayır, ben söz istiyorum. Yani bu kadar, bu Meclisi keyfî…
BAŞKAN – Ben diyorum ki: “Arkadaşlar, Grup Başkan Vekiliyle konuşuyorum.” Sayın Grup

Başkan Vekili de “Ben konuşacağım.” diyor, bu bir. 
İkincisi…
KAMER GENÇ (Tunceli) – Onu benden sonra diyor. Hanımefendi, bakın, burada açık söz var

yahu! Ben diyorum ki…  Bak, Mustafa Elitaş “Sayın Başkan…” diyor, ondan sonra Kamer Genç
“Sayın Başkan…” diyor.

BAŞKAN – Sayın Genç, lütfen oturur musunuz yerinize.
Bütün Genel Kurulun bilgisine sunuyorum…
KAMER GENÇ (Tunceli) – Oku bakalım oradan.
BAŞKAN – Ben: “Adalet ve Kalkınma Partisi Grup önerisinin lehinde son konuşmacı Kırıkkale

Milletvekili Sayın Ramazan Can, buyurun.
Ramazan Can…
Sayın Ramazan Can salonda yok herhâlde.
Sayın Oktay Vural: Tamam efendim, oylamaya geçelim.
Sayın Pervin Buldan: Bir tane aleyhte var, bizim var.
Sayın Mustafa Elitaş: Sayın Başkan…
Sayın Kamer Genç: Sayın Başkan…
Sayın Mevlüt Aslanoğlu: Sayın Başkan, konuşmacı yoksa biz hazırız.
Başkan: Müsaade eder misiniz arkadaşlar, Grup Başkan Vekiliyle konuşuyorum.”
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KAMER GENÇ (Tunceli) – Söyle…

BAŞKAN – Sayın Genç, bana “siz” diye hitap edin, ben size “siz” diye hitap ediyorum.

Sayın Genç: “Ben konuşacağım ben.”

KAMER GENÇ (Tunceli) – “Ben konuşacağım.” dedim.

BAŞKAN – Sayın Mustafa Elitaş: “Sayın Başkan, Ramazan Can’ın yerine ben konuşacağım.”

KAMER GENÇ (Tunceli) – Ben önce demişim Hanımefendi. Hayır, ben önce demişim. 

BAŞKAN – Hiçbir usul aykırılığı yok. Kaldı ki bu tartışma bir buçuk saat önce yapıldı.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Ee…

BAŞKAN – Bu konuyla ilgili olan işlem tartışıldı, karara bağlandı.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Hayır, bir dakika… Sayın Başkan, önce o tutumunuzu da şey
ediyorum. Bir dakika efendim.

BAŞKAN – Dolayısıyla da, lütfen Sayın Genç, Genel Kurulun düzenini bozmayın. Biz
çalışmamızda ilerleyeceğiz.

Buyurun Sayın Vural.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Hanımefendi, bir dakika… Sayın Başkan, bir beni dinler misin.

Bakın, siz, bu konuyu karara bağlamadan kaçıp gittiniz. Böyle bir şey olur mu arkadaşlar?

BAŞKAN – Olur… Olur… Ara verdim.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Olmaz efendim. Ara veremezsin. 

BAŞKAN – Benim tasarrufumda olan bir şey. Sizinle tartışmak istemiyorum Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Yani burada tartışılan bir konuda karar almadan çekip gidiyorsunuz. 

BAŞKAN – Sayın grup başkan vekili, lütfen…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Dolayısıyla tutumunuz hakkında söz istiyorum 63’üncü maddeye
göre.

BAŞKAN – Usul tartışması açamam çünkü işlem tamamlandı, geçti gitti. 

KAMER GENÇ (Tunceli) – Hayır efendim.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Vural.

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkanım, bu grup önerileriyle ilgili, gruplar kendi aralarında
milletvekillerinin söz taleplerini değerlendiriyor; Adalet ve Kalkınma Partisine düşmüş söz, o
olmayınca grup başkan vekili söz alıyor. Dolayısıyla bu konuda tartışılacak bir durum yok.

BAŞKAN – Evet, teşekkür ederim. Ben açıklamamda onu da yapacaktım ama siz yerine
getirdiniz, çok teşekkür ederim Sayın Vural.

OKTAY VURAL (İzmir) – Bu konuda böyle bir düzenin oluşturulmasını milletvekillerinin
hakları açısından doğru buluyoruz efendim. Grupların hakları açısından doğru buluyoruz.

BAŞKAN – Sayın Genç, lütfen yerinize oturun.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Hayır, bakın, burada…

OKTAY VURAL (İzmir) – Kaldı ki Sayın Genç’in de o süre içerisinde bir şeyi de yok. Bu
durumda, Adalet ve Kalkınma Partisinin ve diğer grupların hakları da var.
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BAŞKAN – Evet.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Ee, var da…

OKTAY VURAL (İzmir) – Dolayısıyla diğer grupların da Cumhuriyet Halk Partisiyle Milliyetçi
Hareket Partisi ve BDP’nin de hakları var.

BAŞKAN – Şimdi tutanağı size okudum Sayın Genel Kurul.

Sayın Vural, size çok teşekkür ederim. Tamamlanmış bir işlemin usul tartışmasını konuşuyoruz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) – Hanımefendi, hayır, tamamlamadınız. Meclisi kapatıp gittiniz, ara
verdiniz. Böyle kaçmakla Meclis yönetilmez. Doğru dürüst Meclisi yönetirseniz, tarafsız yönetirseniz
olur. 

BAŞKAN - Bu konuda usul tartışması açmamın yeri yok. 

KAMER GENÇ (Tunceli) – Bu kişisel bir sözdür. Kişisel sözde grupların…

BAŞKAN - Lütfen genel düzeni bozmayınız. Lütfen Genel Kurulun düzenini bozmayınız. İç
Tüzük’ün gerekli hükümlerini yerine getirmek zorunda beni bırakmayınız. Lütfen… (AK PARTİ
sıralarından alkışlar)

KAMER GENÇ (Tunceli) – Haydi yap bakalım! Ne yapacaksan yap, haydi bakalım!

BAŞKAN – Siz beni tehdit mi ediyorsunuz? Tehdit mi ediyorsunuz beni? 

KAMER GENÇ (Tunceli) – Keyfî Meclisi yönetiyorsun. Meclisi keyfî yönetiyorsun.

BAŞKAN - Tehdit mi ediyorsunuz beni, cevap verin. Tehdit mi ediyorsunuz?

KAMER GENÇ (Tunceli) – Mecliste karar almadan gidiyorsun, ondan sonra… Burası senin
çiftliğin mi? Çiftliğin mi?

BAŞKAN - Tamam, işlem yapıyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) – Yap! Haydi yap! Ne işlem yapıyorsan yap!

BAŞKAN - Sayın idare amirleri, lütfen konuşmacıyı sükûnete davet eder misiniz.

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Siz de tehdit ediyorsunuz ama Sayın Başkan.

İZZET ÇETİN (Ankara) – Sayın Başkan, baskıyla Meclisi yönetemezsiniz!

BAŞKAN – Lütfen… 161’inci maddeyi uygulatmak zorunda beni bırakmayın. 

İZZET ÇETİN (Ankara) – Baskıyla Meclis yönetilemez!

BAŞKAN – Şimdi siz başlayın.

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Uygulayın Sayın Başkan.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, siz gündeme geçin.

BAŞKAN - Evet, sayın milletvekilleri, 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.
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IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam)
2.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı,

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

BAŞKAN – Komisyon? Yok.
Ertelenmiştir.
2’nci sırada yer alan,  Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile

Adalet Komisyonu raporlarının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.
3.- Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu

Raporları (1/484) (S. Sayısı: 287)
BAŞKAN – Komisyon? Yok.
Ertelenmiştir.
3’üncü 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.

4.- 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 sıraya alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Arasında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölgesel
Hizmet Merkezinin İstanbul’da Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlayacağız.

5.- 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: 21.01.2014) (S. Sayısı: 532) (x)

BAŞKAN - Komisyon? Yerinde.
Hükûmet? Yerinde.
Komisyon raporu 532 sıra sayıyla bastırılıp dağıtılmıştır.
Tasarının tümü üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Iğdır Milletvekili Sayın Sinan

Oğan konuşacaktır.
Buyurun Sayın Oğan. (MHP sıralarından alkışlar)

                              
(x) 532 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.
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MHP GRUBU ADINA SİNAN OĞAN (Iğdır) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Birleşmiş
Milletler Kalkınma Programı’nın özellikle Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölgesel Hizmet
Merkezinin irtibat bürosunun İstanbul’da kurulması elbette önemlidir. Buna siyaseten de buna teknik
olarak da itiraz etmek, bu kanuna karşı çıkmak veya bunun onaylanmasına karşı çıkmak elbette
mümkün değildir ve bizim de Birleşmiş Milletlerin ilgili ofisinin İstanbul’da kurulmasından
memnuniyet duyacağımızı ifade etmek istiyorum. Bu sebeple de Türkiye’nin…

Sayın Başkan, pazar yerine dönmüş Meclis. Meclise mi konuşuyoruz, pazar yerine mi
konuşuyoruz belli değil.

GÜLAY DALYAN (İstanbul) - Nasıl hissediyorsan…

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, sayın konuşmacının dediklerini duydunuz, lütfen…

Buyurun.

SİNAN OĞAN (Devamla) – Değerli milletvekilleri, elbette ki Birleşmiş Milletler irtibat ofisinin
İstanbul’da kurulması önemli ancak bununla beraber Türkiye’nin dış politikasına da bakmak lazım.
Bunu Türkiye’nin dış politikası açısından önemli bir adım olarak görebiliriz ama bununla beraber,
son günlerde özellikle Türk dış politikasında ilginç gelişmeler oluyor, onunla ilgili bazı hususların
da altını çizmemiz lazım.

Hükûmetin, sizin de ifadelerinizde, Sayın Başbakanın da ifadelerinde şu gerçek var: “Adalet ve
Kalkınma Partisi Hükûmeti son on bir yılın en sıkıntılı günlerinden geçiyor.” Bunu siz söylüyorsunuz,
bunu biz görüyoruz, vatandaş görüyor, eloğlu bunu görmüyor mu? Elbette ki eloğlu da bunu görüyor
ve Türkiye’yi yakından takip eden özellikle küresel çevreler, Türkiye’nin bu zayıf anında, Türkiye’yi
yakından ilgilendiren çok stratejik önemli konuları birer birer Türkiye’nin önüne getirmiş durumda. 

Bir yandan, bakıyorsunuz, Iğdır’da, Ermenistan’la sınırımızda mayın temizleme faaliyetleri
başlamış. Tabii, mayın temizleme faaliyetlerini, biz Suriye sınırından hatırlıyoruz. Türkiye’nin
gündemine mayın temizleme ve bu mayın temizleme işinin İsrail’e verilmesi geldiğinde, hiç kimse,
bunun, bir gün gelecek ve Suriye’de kanın oluk gibi aktığı bir süreçte, İsrail’in şimdiden o bölgeye
hâkim olma isteğinin altında yatan sebeplerden en başlıcası olduğunu o günlerde maalesef kamuoyu
bilmiyordu ama gün geldi, İsrail’in neden o bölgenin mayınına talip olduğu gün gibi ortaya çıktı. 

Şimdi, Türkiye sınırında, Ermenistan’la olan sınırımızda başka bir mayın temizleme faaliyeti
gerçekleşiyor ve ne hikmetse bunun da finansının yüzde 70’ini AB’nin gönüllü bir şekilde
karşılamaya hazır olduğunu görüyoruz. Bunun da dikkatli bir şekilde ele alınması lazım. Karabağ
sorunu çözülmeden, Ermenistan Türkiye’ye yönelik iddialarından bir adım geri atmadan, Türkiye’nin
sessiz sedasız, maalesef dış baskılara boyun eğerek, Ermenistan’la kapıları açma girişiminin ayak
seslerinin geldiğini görüyoruz.

Bir taraftan Ermenistan’la mayın temizleme ilişkileri sürdürülüyor ama öbür taraftan da
bakıyoruz, Türkiye için millî bir mesele olan Kıbrıs meselesinde, yine sessiz sedasız “yes be
annem”cilere taş çıkartacak derecede yeni bir sürecin başladığını görüyoruz ve maalesef, bu süreçlerin
hiçbirisi ne kamuoyunda tartışılıyor ne yüce Mecliste tartışılıyor. Kamuoyu bugünlerde maalesef ki
“Alo Fatih”lere kilitlenmiş durumda; polis, yargıç sürgünlerine kilitlenmiş durumda ve Türkiye
bugünlerde ayakkabı kutularına kilitlenmiş durumda. Elbette ki bu yolsuzluklar, elbette “Alo Fatih”ler
Meclis kürsüsünden konuşulacak, elbette ki sizin yarattığınız suni gündemlerin arasında bu önemli
gündemlerin kaybolmasına müsaade etmeyeceğiz ama dış politikada da ne oluyor, ne bitiyor,
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Türkiye’nin bütün dikkati bu tarafa yönelmişken dış politikada Türkiye’nin millî saydığı hususların
da kaşla göz arasında birilerine peşkeş çekilmesine elbette ki müsaade edilmeyecektir. Bu sebeple,
Kıbrıs’ta ne olup bittiğinin de burada, Mecliste görüşülmesi lazım. Orada yeni bir “yes be annem”ci
furyanın başlatılıp başlatılmadığının burada gelinip konuşulması lazım ama bütün bunların yanında,
çok daha ilginç bir gelişme oluyor değerli arkadaşlar. Birkaç gündür hem Sayın Davutoğlu’nun
ağzından hem Sayın Başbakanın ağzından, denize düşen yılana sarılır misali bir İsrail ipine sarılma
sevdasının bugünlerde Hükûmetinizde oluştuğunu görmekteyiz. Bu İsrail sevdası, acaba Gazze’de
mazlumun, Müslüman’ın hakkı verildi de mi sizde ortaya çıktı? Bakıyoruz, öyle bir şey yok.
Gazze’ye ambargo kaldırılmış falan değil. Filistinlilere yönelik İsrail ambargosu, Filistinlilere yönelik
İsrail’in zulmü hâlâ devam ediyor. Peki, İsrail’in -sizin de orada provokasyonunuzla- maalesef
katlettiği 9 vatandaşımızın hakkı hukuku ödenmiş midir? O konuda da sahte bir özür. Ama neyin
özrü? Onu da “İsrail bizden özür diledi.” diye satıyorsunuz. Öyle bir özür falan yok. İsrail
“Operasyonda bazı hatalar olmuş olabilir.” diyor. “Operasyon doğru, iyi yaptık ama bazı hatalar varsa
o operasyonda ondan da üzgünüz.” diyor. Dolayısıyla, ortada bir özür falan yok. Milleti de bu
anlamda “İsrail bizden özür diledi.” diye kandırmaya da hakkınız olmadığını ifade etmek istiyorum. 

Peki, durup dururken bu İsrail sevdasının birdenbire ortaya çıkmasında acaba sizin İsrail ipine
sarılma gibi, bu, artık, idare edemediğiniz iç ve dış politikada İsrail’le omuz omuza bazı meseleleri
aşma hedefiniz olabilir mi? Bunu da kamuoyu yakında öğrenecektir, bundan emin olabilirsiniz.

Değerli arkadaşlar, tabii, sizin İsrail sevdanızın yeni olmadığını kamuoyu çok iyi biliyor. Biz de
Meclis kürsüsünden defalarca örnekleriyle, ispatıyla, kanıtıyla burada ifade ettik. Hani, İran’dan
İsrail’e olası bir füze saldırısından İsrail’i korumak için Malatya’ya kurduğunuz füze savunma
sistemini ne Malatyalılar ne Türk milleti unutmuş değil. Yine, aynı şekilde, Mavi Marmara’da, zulmü,
zalimcesine insanlarımızı katledenlerle sizin ticari ilişkilerinizin süreç içerisinde nasıl arttığını
rakamlarıyla ve verdiğimiz soru önergelerine yazdığınız resmî cevaplarla da kamuoyuna bunları ifade
etmiştik. Kamuoyu da sizin İsrail’le ticaretinizin bu süreç içerisinde, “…(x)” tiyatrolarının olduğu
günlerde dahi İsrail’le ticaretin, Türkiye’nin İsrail’le ticaretinin en yakın dost ve müttefikleriyle bile
olmayacak derecede arttığını rakamlarıyla ifade etmiştik. Dolayısıyla, bu, bugün, sizin İsrail’le
yeniden ilişkileri düzeltme gayretinizi kamuoyu hangi amaçla yaptığınızı da gayet iyi biliyor.

Dış politikada, Doğu Türkistan’da Çin’in zulmü devam ediyor. Dış politikada, maalesef,
Kerkük’te kan akmaya devam ediyor ve Sayın Davutoğlu’nun sanki dış politika gündeminde Kerkük
diye bir madde yok, Sayın Davutoğlu’nun dış politika gündeminde Doğu Türkistan gibi bir madde
maalesef yok. Sayın Davutoğlu’nun gündeminde bugünlerde hangi madde var? İsrail maddesi var.
Hangi madde var? Ermenistan maddesi var. Hangi madde var? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
maddesi var. Kim istiyor peki bu sorunların çözülmesini? Amerika istiyor. Kim bastırıyor? Yahudi
lobisi, Rum lobisi bastırıyor ve denize düşen yılana sarılır gibi, siz de şimdi Rum lobilerinin, Yahudi
lobilerinin ipine sarılmış durumdasınız.

Tabii, bizim de bunları vatandaşa anlatmamız lazım, bizim de bunları vatandaşa
anlatacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Her ne kadar, elinizin altında “Alo Fatih” hatları yirmi dört
saat çalışıyor olsa bile, ta Fas’tan Sayın Başbakan işi gücü yokmuş gibi “Alo Fatih” hatlarına sarılsa
bile, sizin İsrail’le gerçekteki iş birliğinizi; sizin Rum lobisiyle, Ermeni lobisiyle yapmış olduğunuz
ve planlamış olduğunuz bu planları, iş birliği planlarını biz elbette ki kamuoyuyla paylaşacağız.
                              
(x) Bu bölümde Hatip tarafından Türkçe olmayan kelimeler ifade edildi.
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Yeri gelmişken altını çizmekte fayda var değerli milletvekilleri. Biz Sayın Başbakanın hakikaten
de işi gücü var zannediyorduk. Biz, Türkiye’nin iç ve dış gündeminin bu kadar yoğun olduğu bu
süreçte Sayın Başbakanı meşgul, işinde gücünde ve Türkiye’nin meseleleriyle uğraşıyor biliyorduk
ama meğerse Sayın Başbakan işini gücünü ya birilerine havale etmiş veyahut da biraz önce ifade
ettiğim Amerikan, İsrail, Rum, Yahudi, Ermeni lobilerine havale etmiş olacak ki, Sayın Başbakan
bugün “Alo Fatih” hatlarıyla meşgul. Televizyonda geçen bir alt yazıya dahi tahammülü olmayan bir
yönetim anlayışınız bugün Türkiye’nin önünde maalesef bir ibret tablosu gibi duruyor. Sadece
Başbakan düzeyinde mi? Değil.

Değerli arkadaşlar, bazen, hakikaten eliniz ayağınız o anlamda dolaşıyor. En son örneği
Kadirli’de… Kadirli Devlet Hastanesinin temizlik işçilerine ve bazı memurlara oradaki yerel parti
görevlileriniz talimat gönderiyor, “Akşam mesai bitimine kadar herkes AK PARTİ seçim bürosunda
olacaktır –ve eklemeyi de unutmuyor- buna uymak da mecburidir.” diyor. Ya, Allah aşkına, milleti
esir mi aldınız siz?

Bir yandan, “Alo Fatih” hattıyla Milliyetçi Hareket Partisinin ve onun Sayın Genel Başkanının
ifadelerini alt yazıdan kaldırmaya çalışın, ee, öte taraftan da, başka bir “Alo Fatih” hattı kurun,
vatandaşa “Alo talimat” yağdırın. Var mıdır böyle bir demokrasi anlayışı Avrupa’da? Yoktur elbet.
Nerede var bu demokrasi anlayışı? Bazı Arap şeyhliklerinde, Rusya’da, Çin’de, diktatör birtakım
ülkelerde var. Bu, aslında uygulamayla da sizin, Türkiye’nin diktatörlüğe gittiğinin en basit örneğidir.
Ama daha vahimi nedir biliyor musunuz? Benim de seçim bölgem olan Iğdır’da vatandaşı ekmeğiyle
tehdit eden bir yönetim anlayışına sahip olmanızdır. PKK Iğdır’da –çok açık ifade ediyorum- tehdit
silahını yeniden devreye sokmuş ve diyor ki: “Bizim yakın olduğumuz, bizim gösterdiğimiz sandığa
oy vermezseniz sizi canınızla tehdit ediyorum.” Peki, AKP ne yapıyor? AKP de vatandaşa diyor ki:
“Bize oy vermezseniz, taşeronda çalışan işçiler, asgari ücretle ay sonunu zor getiren insanlar sizin
ekmeğinizi elinizden alırım.” Bu nasıl bir vicdansızlıktır! Bu nasıl bir vicdansızlıktır! Birisi vatandaşı
canıyla tehdit ediyor, öteki ekmeğiyle, işiyle  tehdit ediyor. Ve Iğdır’da bunun örneklerini de gelin size
birer birer sunayım. Yahu, sizin başka işiniz yok mu? Başbakanınız “Alo Fatih” hattını kullanıyor,
Iğdır’da il başkanınız taşeron işçilerin, güvenlik görevlilerinin Facebook sayfalarını takip ediyor.
Eğer MHP’ye sempati besleyen birisi varsa, kazara Facebook sayfasında MHP’yle ilgili veyahut da
sizin yanlışlarınızı gösteren bir paylaşımda bulunmuşsa vay o taşeron işçisinin hâline, ertesi gün
hemen çöküyor sizinkiler ve adamı işiyle, adamı ekmeğiyle tehdit ediyor. Arkadaşlar, emin olunuz
ki dünyadaki en tehlikeli şey insanları ekmeğiyle ve canıyla tehdit etmektir. İnsanları siz ekmeğiyle
ve canıyla tehdit ederseniz, o insanlar da eğer duvara kadar dayanmış ve en son artık duvara sırtını
yaslamışsa ondan daha tehlikeli şey yoktur emin olunuz ve öyle bir tokat atar ki o tokadın sesinin
birisi sizin genel merkezinizde, ötekisi, bu aralar başka bir hat kurduğunuz Kandil’de duyulur, bundan
emin olunuz. Dolayısıyla da bugün baktığımızda, Iğdır’da örneğini sıkça benim bizzat gördüğüm,
Kadirli’de son örneğini bugün gördüğümüz ve Sayın Başbakanın da “Evet, Fas’tan aradım.” itirafında
bulunduğu, bu milleti her taraftan kıskaca alma politikanızdan, siyasetinizden, gelin, yol yakınken
vazgeçin; aksi takdirde milletin tokadıyla karşı karşıya kalacaksınız, ama siz, öyle anlaşılıyor ki
milletin tokadının ne olduğunu herhâlde 30 Martta göreceksiniz, millet de bunu 30 Martta, insanları
ekmeğiyle tehdit etmenin, insanları canıyla tehdit etmenin ne olduğunu size gösterecektir.

İnsanları dinlemeyi de bırakın artık bir tarafa. Vatandaşı dinliyorsunuz, vatandaşın kiminle
konuştuğunu dinliyorsunuz, eski iş birliği yaptığınız arkadaşlarınızla beraber dinliyordunuz, Allah’ın
hikmetine bakın, şimdi birbirinizi dinliyorsunuz. 
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VAHAP SEÇER (Mersin) – Bizi de dinlemişler. Tüm Mersinlileri dinlemişler.

SİNAN OĞAN (Devamla) – Vatandaşı dinliyorsunuz, ya, bir de vatandaşın derdini dinleyin, ne
olur! Bir de vatandaşın derdini dinleyin, “Bunun ne derdi var?” deyin. Gelin, Iğdır’da vatandaşın ne
derdi var bir de onu dinleyin. Tehdit etmeden önce, “Ya, sen eğer burada, bir taşeronda 800 liraya iş
bulmuşsan, niye hâlâ bize değil, niye hâlâ MHP’ye yöneliyorsun?” diye, vatandaşı bir dinleyin Allah
aşkına, ne olur! Vatandaş da size anlatsın. Eğer siz, o vatandaşın ilgisini, alakasını ve size oy
vermesini sağlamak istiyorsanız o vatandaşın telefonunu değil, o vatandaşın derdini dinleyeceksiniz. 

Ve sizin eğer içinizde azıcık bir demokrasi kırıntısı kalmışsa MHP’nin ve Sayın Genel
Başkanımızın alt yazısına dahi tahammül etmek durumundasınız arkadaşlar. Demokrasi bir tahammül
sanatıdır, demokrasi birbirimize tahammül etmemizi gerektirir, ama siz “Alo Fatih” hatlarıyla ve
şimdi, öyle anlaşılıyor ki “Alo Fatih” hatlarının yeni serileri de devreye girmiş, siz “Alo Fatih”
hatlarıyla milletin sesini kesmeye çalışıyorsunuz. 

Şimdi öğreniyoruz ki neyi örnek veriyor bir sayın milletvekili ve aynı zamanda başdanışman,
diyor ki: “Biz Meclisin sesini kestik.” Doğru, Meclisin, maalesef, sesini kestiniz. “Biz Meclisin sesini
kestik, biz Mecliste bunu yayınlamıyoruz, siz nasıl gösterirsiniz.” Ne ilginçtir, bugün Sayın Genel
Başkanımızın da grup toplantısında yaptığı konuşma ne zaman kesildi biliyor musunuz. Habertürk
bir kısmını verdi, ne zamanki söz konusu “Alo Fatih”lere geldi ve anında Habertürk yayını kesti.
Valla, ne güzel iş! Siz vatandaşı dinleyin; haksız, düzmece sebeplerle polisi, askeri yargı önüne
çıkarın; televizyonları “Alo Fatih” hattıyla emrinize alın, “Meclis yayınını biz kestik.” diye itirafta
bulunuyorsunuz, Meclis yayınını kesin. 

Yahu, Allah aşkına, emin olunuz ki, bakın, hiçbir zalim diktatör, bu uygulamalarla hiçbir zalim
diktatör milletin sesini keserek ebediyen o iktidarda, o koltukta oturamamıştır. Siz de ne yaparsanız
yapın, ister telefonları toptan kaldırın, şimdi sosyal medyaya musallat olmaya çalışıyorsunuz, ister
sosyal medyayı kapatın, ister Meclisin sesini, televizyon yayınlarını kesin, çaresi yok. Bugün Sayın
Genel Başkanım da ifade etti, gerekirse 76,5 milyonun hepsine tek tek gideceğiz ve sizin bu milletin
sesini nasıl kesmeye çalıştığınızı, sizin nasıl kendi yandaş basın yayın örgütünüzü kurmaya
çalıştığınızı millete tek tek anlatacağız ve bunları yapmakla da ayakkabı kutularından çıkan balya
balya yetimin hakkını, milletin parasını gizleyemeyeceğinizi de, televizyon yayınlarını keserek,
insanları dinleyerek, insanları tehdit ederek, kış gününde memurları haksız yere sağa sola sürerek
bunları önleyemeyeceğinizi bilmeniz lazım arkadaşlar. 

Burada tek bir çare var, tahammül ve bugün sizin şikâyet ettiğiniz konular dün sizin dilinize
doladığınız konulardı. Siz bugün bu dinlemelerden şikâyet ediyorsunuz ama dün onu yapanları
siyaseten dilinize doladığınızı millet unutmuş değil ve hiç kimsenin de ahının, mazlumun ahının,
yetimin hakkının da şimdiye kadar kimsede kalmadığını ve size de kalmayacağını bilmenizi ister,
saygılar sunarım. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Birleşime on dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 20.46
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YEDİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 21.00

BAŞKAN: Başkan Vekili Ayşe Nur BAHÇEKAPILI
KÂTİP ÜYELER: Muharrem IŞIK (Erzincan), Muhammet Bilal MACİT (İstanbul)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 59’uncu Birleşiminin
Yedinci Oturumunu açıyorum. 

532 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerine devam edeceğiz. 
Komisyon? Yok. 
Ertelenmiştir. 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Niye erteliyorsunuz? 
BAŞKAN - 5’inci sıraya alınan Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve Ağrı Milletvekili Ekrem

Çelebi ile 18 Milletvekilinin Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Teklifi ile Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup
Mehmet Şandır’ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifi, Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın; 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla
Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna Geçici Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında
Kanun Teklifi, Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili
İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifi, Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel ve 1 Milletvekilinin Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi,
Sinop Milletvekili Mehmet Ersoy ve İstanbul Milletvekili Hüseyin Bürge ile 44 Milletvekilinin; Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile İçişleri Komisyonu, Sağlık, Aile, Çalışma
ve Sosyal İşler Komisyonu, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporlarının görüşmelerine başlayacağız. 

6.- Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ile 18 Milletvekilinin; Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile
Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili
Mehmet Şandır’ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifi, Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın; 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla
Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna Geçici Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında
Kanun Teklifi, Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili
İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifi, Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel ve 1 Milletvekilinin; Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi,
Sinop Milletvekili Mehmet Ersoy ve İstanbul Milletvekili Hüseyin Bürge ile 44 Milletvekilinin; Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile İçişleri Komisyonu, Sağlık, Aile, Çalışma
ve Sosyal İşler Komisyonu, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve  Turizm Komisyonu ile Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporları (2/1967, 2/1074, 2/1438, 2/1529, 2/1571, 2/1966) (S. Sayısı: 546) (x)
                              
(x) 546 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.
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BAŞKAN - Komisyon? Burada. 

Hükûmet? Burada. 

Komisyon Raporu, 546 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, bu teklif, İç Tüzük’ün 91’inci maddesi kapsamında
temel kanun olarak görüşülecektir. Bu nedenle teklif, tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanıp
maddelerine geçilmesi kabul edildikten sonra bölümler hâlinde görüşülecek ve bölümlerde yer alan
maddeler ayrı ayrı oylanacaktır. 

Teklif üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Konya Milletvekili Sayın Mustafa Kalaycı
konuşacak. 

Buyurun. (MHP sıralarından alkışlar) 

MHP GRUBU ADINA MUSTAFA KALAYCI (Konya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
görüşülmekte olan 546 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin geneli üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu
adına söz aldım. Bu vesileyle hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Yine, 28 ayrı kanun veya kanun hükmünde kararnamede değişiklikler yapan torba niteliğinde bir
kanun teklifini görüşüyoruz. Son zamanlarda çok başvurulan bir yol hâline gelen torba kanun
uygulaması, hukuki güvenlik ilkesini ihlal etmektedir. Kanunlar için aranan öngörülebilir, anlaşılabilir
ve ulaşılabilir olma özellikleri yok edilmektedir. Hukuki güvenlik ilkesinin ihlal edildiği bir ülkede
hukuk devletinden bahsedilemez. 

Kanun tasarı ve teklifleri yarım yamalak, düzensiz, özensiz, eksik ve ciddiyetsiz bir şekilde
hazırlanmaktadır. Plan ve Bütçe Komisyonu, âdeta, Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğüne
dönüşmüş olup, Komisyonda eksiklikler giderilmeye, metinler düzeltilmeye çalışılmaktadır ama
Komisyon görüşmelerinde maddelerin sahibinin olmadığı ve maddeler hakkında bilgi verecek yetkili
bulunamadığı durumlarla da sıkça karşılaşılmaktadır. Birbiriyle hiç ilgisi olmayan pek çok konuda
düzenlemelerin yer aldığı torba kanunların yapım sürecinde pek çok konu dikkatlerden kaçmakta ya
da kaçırılmaktadır. Özel nitelikte, adrese teslim, çıkar sağlamaya yönelik bazı maddeler torba
kanunlara sıkıştırılmaktadır. 

Bu kanun teklifiyle yapılan düzenlemeler de sağlıklı bir yasama yapılmadığını, çıkarılan
kanunların uygulamada ne gibi sonuçlara neden olacağının irdelenmediğini, bu nedenle aynı
konularda tekrar tekrar düzenleme yapmak zorunda kalındığını göstermekte, AKP zihniyetinin
öngörüsüzlüğünü ve beceriksizliğini açık bir biçimde ortaya koymaktadır. 

Biliyorsunuz, on beş ay önce kabul edilen 6360 sayılı Kanun uyarınca büyükşehir bulunan illerde
il özel idareleri ve il genel meclislerinin kaldırılması, belde ve köylerin mahalle hâline getirilmesi
hükme bağlanmıştır, 30 mart yerel seçimleriyle de uygulamaya geçilecektir. Ancak, anılan kanun
çıkarılırken başka kanunları nasıl etkileyeceği dikkate alınmamıştır. Şimdi ise uygulamada ortaya
çıkacak hukuki boşlukları gidermek üzere bu kanun teklifinin birçok maddesinde düzenleme
yapılmaktadır. İl genel meclisleri ve il özel idarelerinin çeşitli kanunlarda yer alan hakları ile yetki
ve sorumluluklarıyla ilgili boşta kalacak hususlar düzenlenmektedir. 

Yine, yeterince inceleme yapılmadığı, uygulamada başka sorunlarla karşılaşılacağı
görülmektedir. Nitekim, 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun’un 4’üncü maddesinin üçüncü
fıkrasında il özel idarelerine verilen hak ve yetki ortada kalacaktır. Anılan maddede yeraltı suyu
kuyusu olanların ihtiyacını aşan sular ile sulama, kullanma ve işlenerek veya doğal hâliyle içme suyu
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olarak satılmak üzere çıkarılan yer altı sularının, hazinenin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm
ve tasarrufu altında bulunan yerlerdeki kaynak sularının il özel idarelerince kiraya verilmesi hükmü
bulunmaktadır. İl özel idareleri kapanacak olan illerde bu suları kim kiraya verecek? Kiraya verilmiş
yerleri kim takip edecek? Kira gelirlerini kim tahsil edecek? Bu konuda da bir hukuki boşluk
oluşacağı ve düzenleme ihtiyacı olduğu açıktır. 

Değerli milletvekilleri, yer altı suyu kullanımıyla ilgili önemli bir sorun oluşturacak bir konudan
daha bahsetmek istiyorum. Sayın Orman ve Su İşleri Bakanımızın burada olduğunu görünce bu
konuyu konuşmama dâhil  ettim. Geçen yıl Yeraltı Suları Hakkında Kanun’da yapılan düzenlemeyle,
kuyulara 1 Mart 2014 tarihine kadar ölçüm sistemi kurulması, kurmayanların ise 1 Mart 2014 tarihine
kadar DSİ Genel Müdürlüğünden talep etmesi üzerine 1 Mart 2016’ya kadar kurulması veya
kurdurulması, bedelinin yüzde 10 fazlasıyla kuyu sahibinden alınması öngörülmüştür. Bu şartlara
uymayanların da masrafları sahibinden alınarak kuyularının kapatılması hükme bağlanmıştır. 

Yer altı suyu kullanımının kontrol altına alınması önemlidir fakat alınan tedbirler üreticileri zor
duruma düşürmemeli ve yapılacak işlemler akılcı ve uygulanabilir olmalıdır. Su kaynakları için tedbirler
alınsın ama bütün fatura neden çiftçiye çıkarılıyor? Önce Hükûmetin kendine düşen görevleri yapması
gerekmektedir. Bu nedenle ve öncelikle sulama şebekelerinin bir an önce kapalı sisteme dönüştürülmesi,
basınçlı sulama sistemlerine geçilmesine dair tedbirlerin artırılması, arazi toplulaştırılması çalışmalarına
hız kazandırılması ve dış havzalardan su getirmeye yönelik projelerin hayata geçirilmesi gerekmektedir.
Bu çalışmaların tamamlanmasıyla kuyuların birçoğu zaten devre dışı kalacaktır.

Yer altı sularını korumayı amaçlayan tedbirler, tarımsal üretimi azaltmayacak şekilde planlanmalı
ve altyapısı hazırlanarak uygulamaya konulmalıdır. Türkiye genelini kapsayan sayaç takma
zorunluluğunun Bakanlar Kurulu kararıyla sadece Konya havzası ve Meriç, Ergene havzası için
uygulanması kabul edilmiştir. DSİ tarafından hazırlanan Yer Altı Suyu Eylem Planı’na göre de ölçüm
sisteminin kurulmasını takiben kota uygulanmasına geçilecektir. Zaten zor şartlar altında üretim
yapan çiftçiye ölçüm sisteminin maliyeti bile önemli bir mali yük getirecektir. Anlaşılan o ki AKP
Hükûmeti, Konya Ovası’nda çiftçiyi ve köylü toptan bitirecektir. Çünkü çiftçi hangi bitkiyi ekerse
eksin 1 dekara 200 ton suyun yetmesi mümkün değildir. AKP Hükûmeti, Konyalı çiftçiye açıkça
“Tarlanı ekmeyeceksin.” diyor. Çiftçinin ve köylünün iflahını kesmiş, şimdi de “Suyunu keseceğim.”
diyor. Çiftçi, cihazları 1 Marta kadar taktırmadı diyelim. Zaten pek taktıran da olmadı. Ne
yapacaksınız? “Kuyunu kapatır, masrafını da alırım.” mı diyorsunuz? Çiftçiyi tehdit mi ediyorsunuz?
Hele bir deneyin de görün! İyi bilin ki Konyalı çiftçiler AKP’yi o kuyulara gömecektir. 

Ey AKP Hükûmeti, aklını başına devşir. Konyalı çiftçi pancar ekemezse Ilgın, Çumra, Ereğli ve
Konya şeker fabrikaları ne olacak? Şeker fabrikalarını da mı kapatacaksınız? AKP Hükûmeti,
Konya’nın kaderiyle oynamaktadır. “Tarımın başkenti” diye anılan Konya, bu uygulamayla işsizliğin
ve yoksulluğun başkenti hâline gelecektir. Kuyulara ölçüm sistemi kurulmasıyla ilgili düzenleme
gözden geçirilmeli, hatta, su israfını önleyecek diğer çalışmalar sonuçlandırılarak bu hüküm tümüyle
kaldırılmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, sorunları dayanılmaz hâle gelen sadece çiftçilerimiz değil, esnaf ve
sanatkârımız da dertlidir. Bu teklifte esnafımızın umutla beklediği düzenlemeler yoktur. Pek çok
vatandaşın sigorta prim borcuna yeniden yapılandırma imkânı geleceği, 4/C’lilere kadro verileceği,
taşeron işçilerinin kadrolara alınacağı, iş ve meslek danışmanlarının sorunlarının çözüleceği konusunda
basında “müjde” başlıklarıyla haberler yer almıştır. Hatta tasarının, Ekonomi Koordinasyon Kurulunda
yapılan çalışmaların ardından Bakanlar Kuruluna da sunulduğu ifade edilmiştir ancak bugünlerde peş
peşe torba kanunlar kabul edilmesine karşın bu konularda bir düzenleme yoktur. 
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Emekliyken çalışan esnafımızdan her gün onlarca şikâyet alıyoruz. Kimine 5 bin lira, kimine 10
bin lira, kimine 20 bin lira, hatta, kimine 40 bin lira sosyal güvenlik destek primi borcu çıkarılmış.
AKP Hükûmeti, zaten haksız bir şekilde emekli aylığından kesilen bu parayı beklemiş, beklemiş,
yıllar sonra faiziyle birlikte yüklüce borç çıkararak esnafın ümüğüne çökmüş. Ekmek teknesini,
dükkânını satsa bile bu borcu ödeyemeyecek esnafımız var. Binlerce emekli çalışan esnaf, gelen
borçlar nedeniyle büyük bir şok yaşamaktadır. Taksiciden dolmuşçuya, bakkaldan tamirciye,
berberden lokantacıya kadar tüm esnafımız, bu borçlar nedeniyle Hükûmete ateş püskürmektedir. 

AKP Hükûmeti, kaç para emekli aylığı verdiğine bakmıyor, bir de esnafa “Emekliyken niye
çalıştın, niye evinde, kahvede oturmadın da dükkân çalıştırdın?” der gibi ceza kesiyor. Esasen, iş
yeri açan, dükkân işleten, böylelikle katma değer yaratan, ekonomiye katkı sunan esnafımız,
ödüllendirilmesi gerekecek yerde cezalandırılmaktadır. Müşteri bulamadığı, tahsilat yapamadığı,
vergi borçlarının hakkından gelemediği bir dönemde çıkarılan bu borçlar, esnaf ve sanatkârı iyice zora
sokmuştur. Emekliyken çalışan esnaf ve sanatkârın emekli aylığından sosyal güvenlik destek primi
kesilmemeli, çıkarılan borçlar da mutlaka silinmelidir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, görüşmekte
olduğumuz bu kanun teklifine böyle bir madde eklenmesi için gerekli desteği ve katkıyı vermeye
hazırız. Eğer biraz insafınız kaldıysa çalışan esnafa çıkarılan borçları kaldırmanız gerekmektedir.

Değerli milletvekilleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 5902 sayılı Kanun’la 2009
yılında kurulmuştur. Bu Kanun’la Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü,
İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Afet İşleri
Genel Müdürlüğü kaldırılmış, taşradaki sivil savunma müdürlükleriyle afet işleri şube müdürlükleri
il özel idarelerine devredilmiş, illerde il özel idaresi bünyesinde valiye bağlı il afet ve acil durum
müdürlükleri kurulmuştur.

Bu kanun teklifiyle tam tersi bir düzenleme yapılmakta, Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığının taşra teşkilatı oluşturulmaktadır. Taşra teşkilatı olarak valiye bağlı il afet ve acil durum
müdürlükleri kurulmakta, il özel idarelerine bağlı il afet ve acil durum müdürlükleri ile sivil savunma
arama ve kurtarma birlik müdürlükleri başkanlık bünyesine alınmaktadır. Bu devir yapılırken de
illerde çalışan personel mağdur edilmektedir. 

40 AKP milletvekilinin verdiği 2 kanun teklifinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının
taşra teşkilatı hâline getirilen il müdürlüklerinde çalışan personelin maaşlarının 700 liranın üzerinde
azaltılması hususunun yer alması dikkat çekicidir. AKP milletvekilleri işi gücü bırakmış kamu
çalışanlarının ekmeğiyle oynamaktadır. 

Personelin sosyal denge tazminatını almaya devam etmelerine yönelik, Milliyetçi Hareket Partisi
milletvekilleri olarak verdiğimiz önerge, maalesef, komisyon üyesi AKP milletvekillerinin oylarıyla
reddedilmiştir. Bu haksızlık mutlaka düzeltilmelidir. İlgili maddede bu önergemizi tekrar vereceğiz,
umarım desteklersiniz. 

Diğer taraftan, yine komisyonda verdiğimiz “Sivil Savunma Uzmanı” kadrosunun “Afet ve Acil
Durum Yönetimi Uzmanı” olarak değiştirilmesi önergemiz, komisyon üyesi AKP milletvekillerinin
oylarıyla reddedilmiştir.

Sivil savunma, seferberlik ve savaş hâli hizmetleri ile afet ve acil durum hizmetlerinin
koordinasyonunu yürütmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen sivil savunma
uzmanları, mevzuattan kaynaklanan haklarını alamamaktan, emsali oldukları personel ile aynı özlük
haklarına sahip olamamaktan ve kurumlar arası ücret farklılığından dolayı ciddi mağduriyet
yaşamaktadır. 2010 yılında çıkarılan Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma
Usul ve Esasları ile Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik’te şube müdürü görev, yetki ve
sorumluluklarına sahip oldukları belirtilmesine karşın şube müdürleri için öngörülen özlük haklarından
yararlanamamaktadır. Sivil savunma uzmanlarının yaşadıkları mağduriyet bir an önce giderilmelidir.
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Değerli milletvekilleri, yolsuzluk batağına saplanan AKP Hükûmetinin bugünlerde gözü başka
bir şeyi görmemektedir, rüşvet ve yolsuzluk iddialarını örtbas etmenin telaşına düşmüştür. Son
günlerde çıkarılan her kanun bu yönde hükümler içermektedir. AKP zihniyeti, gölgesinden bile korkar
hâle gelmiş, hiçbir gerekçe olmaksızın kamu görevlilerini yerinden yurdundan etmektedir. AKP
Hükûmetinin, rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarını yürüten savcı, hâkim ve polis müdürleri ve
memurlara yönelik kıyım harekâtı diğer bakanlıklara yönelmiştir. Bu kanun teklifinde, Gençlik ve
Spor Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığının yönetici kadrolarında kıyım yapılacağını gösteren düzenlemeler mevcuttur.

20 AKP milletvekili tarafından verilen ve komisyon görüşmelerinde esas alınan kanun teklifinde,
Gençlik ve Spor Bakanlığındaki sayıları 38 olan müsteşar yardımcıları, genel müdürler, genel müdür
yardımcıları, birinci hukuk müşaviri, müstakil daire başkanları ve diğer daire başkanlarının
görevlerine son verilerek bakanlık müşaviri kadrolarına atanması öngörülmüştür. Bu düzenleme,
tepkilerimiz üzerine komisyonda çıkarılmıştır ancak bundan vazgeçilmekle birlikte, 10 adet bakanlık
müşaviri kadrosu ihdas edilmesi, Bakanlıktaki bazı üst düzey yöneticilerin görevden alınacağını
göstermektedir. Aynı şekilde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı için 10 bakanlık müşaviri kadrosu
ihdas edilmektedir. Bu düzenleme de bu Bakanlıktaki bazı üst düzey yöneticilerin görevden
alınacağına işaret etmektedir. 

Bir başka düzenlemeyle, sayıları 92 olan il afet ve acil durum müdürleri ile sivil savunma arama
ve kurtarma birlik müdürlerinin görevine son verilerek araştırmacı kadrosuna atanmaktadır. 92 müdürün
görevden alınmasının 40 AKP milletvekilinin imzasını taşıyan iki ayrı kanun teklifinde yer alması,
yine, Gençlik ve Spor Bakanlığında 38 üst düzey yöneticinin hiçbir gerekçe sunulmadan görevden
alınmasının da 20 AKP milletvekilinin imzasını taşıyan kanun teklifinde yer alması dikkat çekicidir.

AKP milletvekilleri işi gücü bırakmış, kamu kurumlarındaki yöneticiler için kıyım
yapılabilmesini önermiştir. AKP zihniyeti, personel kıyımı yapmak için kadrolar ihdas ederken,
yıllardır kadro bekleyen kamu çalışanlarını görmezden gelmektedir. 4/C’liler ve taşeron işçileri için
kadro verileceği müjdeleri verilirken başka amaçlarla kadro ihdas edilmektedir. 4/C’liler, aynı işi
yapan emsallerinin aldığı mali ve sosyal hakları yıllardır alamamaktadır. Kadroya alınmayan 4/C
mağdurları, bu ülkenin vatandaşları değil midir? Bu arkadaşlarımızı neden görmezden geliyorsunuz,
neden kadroya geçirmiyorsunuz?

Bakınız, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 4/C statüsünde ve yardımcı hizmetler sınıfında
çalışanlar da mağdurdur. Kendilerine hizmet eden çalışanların mağduriyetini gideremeyenlerin
başkalarına hayrı olur mu? Soruyorum, bu arkadaşlarımızın haklarını nasıl ödeyeceksiniz? 4/C’liler
kadroya alınmalı, yardımcı hizmetler sınıfında çalışanlar genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmelidir.
Ayrımcılık ve haksızlıklar giderilmelidir. 

Yine, iş ve meslek danışmanları, açılacak kadrolara atama yapılmayı beklerken AKP zihniyeti,
kendi keyfi için, personel kıyımı yapmak için kadro ihdas etmektedir. Hâlbuki, 2012 Nisan ayında
yapılan atama töreninde Sayın Başbakan “Biz varken emekler asla zayi olmayacak. Söz konusu
gençlikse yapamayacağımız hiçbir şey yoktur. Artık, her işsizin bir iş ve meslek danışmanı olacak.”
demişti. Ancak, bugün itibarıyla iş ve meslek danışmanlarının kendisi işsiz olup işsiz iş ve meslek
danışmanı sayısı 7 bini bulmuştur. Verilen sözler yine tutulmamış, AKP Hükûmeti iş ve meslek
danışmanlarını kaderine ve işsizliğe terk etmiştir. İş ve meslek danışmanlarına mesleklerine uygun
olan alanlarda istihdam imkânları getirilmeli ve mağduriyetleri mutlaka giderilmelidir. 
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Değerli milletvekilleri, bu kanun teklifinde mahalli idarelerle ilgili maddeler yer almaktadır.
Mahalli idareler ve belediyelerle ilgili kanunlarda bugüne kadar birçok düzenleme yapılmakla birlikte,
il genel meclisi üyeleri ve belediye başkanlarımızın sorunlarına yıllardır bir çözüm getirilmemiştir. İl
özel idaresinin karar organı il genel meclisidir. Önemli bir görev yapan il genel meclisi üyeleri, 5302
sayılı Kanun’a göre, sadece toplantı başına huzur hakkı alabilmektedir. Ödenen huzur hakkı da
gerçekten çok yetersizdir. Ayrıca, 5302 sayılı Kanun’da il genel meclisi üyelerinin sosyal güvencesiyle
ilgili hiçbir hüküm bulunmamaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu konuda verdiğimiz kanun
teklifleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde beklemektedir. İl genel meclisi üyelerinin hem
sosyal güvenceye kavuşturulmasını hem de aldıkları huzur hakkının iyileştirilmesini istiyoruz.

Belediye başkanlarımızın da özlük haklarıyla ilgili sorunları bulunmaktadır. Özellikle emekli
belediye başkanlarımıza ödenen tazminatlarla ilgili, makam ve görev tazminatıyla ilgili farklı
uygulamalar bulunmaktadır. “Geçmişte Emekli Sandığı iştirakçiliği yok.” diye bu tazminatlardan
yararlanamayan, görev yapmış birçok belediye başkanımız bulunmaktadır. Yine, uzun süre belediye
başkanlığı yapmış olmasına rağmen “atamayla geldi” diye bu tazminatlardan yararlanamayan
belediye başkanlarımız vardır. Yine, 2008 yılında çıkan Sosyal Güvenlik Yasası’yla bu tarihten sonra
yani şu an itibarıyla, 2009 yılında belediye başkanı seçilen başkanlarımız, maalesef, eğer geçmişinde
Emekli Sandığı iştirakçiliği yoksa yine bu tazminatı alamamaktadır. Belediye başkanlarının özlük
hakları mutlaka iyileştirilmeli, belediye başkanlarının emekli aylıklarındaki farklılıklar giderilmeli,
her ne şekilde olursa olsun, belediye başkanlığı yapanların, belediye başkanlığı için belirlenen
haklardan eşit olarak yararlandırılması gerekmektedir. 

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Mersin Milletvekili Sayın Vahap Seçer konuşacak. 

Buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)

CHP GRUBU ADINA VAHAP SEÇER (Mersin) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi
saygıyla selamlıyorum. 546 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin üzerine söz aldım.

Değerli arkadaşlarım, mevcut torba kanun, geçtiğimiz hafta Plan Bütçe Komisyonunda
görüşüldü ve 28 kanun ve kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapıldı. İlk geldiği orijinal
metinde 35 maddeden oluşuyordu ve daha sonra önergelerle ilave edilen maddelerle -53 artı 1 geçici
madde- 54 madde hâlini aldı. Bunun içerisinde birçok farklı konu var yine her torba yasada olduğu
gibi. Kooperatiflerle ilgili düzenlemeler var, Gençlik ve Spor Bakanlığıyla ilgili birtakım
düzenlemeler yapıldı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığıyla ilgili, askerî personelle ilgili, Sermaye
Piyasası Kuruluyla ilgili yine düzenlemeler var, yeni bir üniversite kurulmasına dair bir düzenleme
var. Asıl en önemlisi, büyük bir çoğunluğunu oluşturan torba yasadaki değişikliklerinde…
Biliyorsunuz, yeni bir Büyükşehir Yasası çıktı geçtiğimiz yıl, ilginçtir, orada o yasaya uydurulması
gereken bazı düzenlemeler yapılmamış ve Sayın Bakanın, Sayın Beşir Atalay’ın da komisyon
görüşmeleri sırasındaki cevabı “Biz bu düzenlemeleri unuttuk.” şeklinde oldu. Yani “Bir yasa
yapıyoruz ama yasada bazı düzenlemeleri unutabiliyoruz.” Bu da paradoksal bir durum gerçekten.

Şimdi, kanun teklifinin 1’inci maddesi, Jandarma Genel Komutanlığına 3 bin yeni uzman erbaş
kadrosuyla ilgili. Bu, 2014 yılı bütçe görüşmeleri sırasında Plan Bütçe Komisyonunda müzakere
edilmişti ve 2014 bütçesine dâhil edilmişti. Bugün de bu torba yasa içerisinde 3 bin uzman erbaşın
kadro artırımına gidiliyor. Gerekçe de askerlik süresinin kısalması ve bundan kaynaklanan erken terhis.
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Şimdi burada da bir çelişki durumu söz konusu. Bir anlamda askerlik süresini niçin kısaltıyoruz?
Türkiye sayısal itibarla hem NATO’nun hem dünyanın en fazla asker sayısı bulunduran ordusu ve
bunun da tabii ki bir mali portesi var. Türkiye bu yükten kurtulmalı, bunu zamana yaymalı, asker
sayısını azaltmalı.

İyi, güzel; askerlik süresini kısalttık, dolayısıyla erken terhis yaptık ama birdenbire 3 bin yeni
jandarma uzman erbaş kadrosu açıyoruz. Bunun bize parasal maliyeti 42 milyon TL. Türkiye yılda
40 milyar TL gibi bir parayı -bunun içerisinde emniyet teşkilatının, Millî Savunma Bakanlığının
bütçesi de dâhil- savunmaya ayırıyor. 

Dolayısıyla, bunun bir plan ve program çerçevesinde olması lazım, Türkiye bu yükten
kurtulmalı. İhtiyaç varsa, mutlaka profesyonel orduya geçilecekse bu, bir plan dâhilinde, program
dâhilinde profesyonel asker orduya alınarak sağlanabilir ama buna paralel olarak da askerlik süresi
kısaltılır ve ordudan terhisler yapılır.

Bunun yanında, bakın, yine bir çelişkili durum. Biliyorsunuz, sözleşmeli er kadrosu da var. 50
bin sözleşmeli er kadrosu şu anda boş beklerken uzman erbaş kadrosu açılması da gerçekten
düşündürücü bir durum olarak karşımıza çıkıyor.

2’nci maddede bahis ve şans oyunlarıyla ilgili bir düzenleme var. Bu görüşmeler sırasında,
gelirlerden, özellikle amatör sporculara, İkinci ve Üçüncü Lig’deki spor kulüplerine daha fazla pay
ayrılması konusunda bazı tekliflerde bulunuldu, telkinlerde bulunuldu ama bu talebimiz pek dikkate
alınmadı. Ama Türkiye’de bu bir gerçek. Gerçekten amatör spor dallarında ya da amatör spor
kulüpleri önemli sıkıntıyla karşı karşıya. Bu konuda, özellikle bahis ve şans oyunlarından elde edilen
gelirdeki paylarının artırılmasının gerekliliğine inanıyoruz. 

7’nci ve 8’inci maddede 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri
Personel Kanunu’nda bazı değişiklikler var. Bu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını ilgilendiren bir
konu. Burada, komisyona ilk geldiği hâliyle, 16 yaşından küçük ve en az yüzde 70 engelli çocuğa sahip
çalışanların mevcut mazeret iznine bir ilave on gün mazeret izni öngörülüyordu ancak bizlerin de
teşvikiyle, bizlerin de teklifiyle bazı önergelerle bu yaş sınırını kaldırdık. İlk gelen kanun teklifinde evli
olmama şartı söz konusuydu, bunu da ortadan kaldırdık. Dedik ki yaş sınırını kaldıralım, evli de olsa
eğer eşlerin her ikisi de en az yüzde 70 engelliyse bunlara da mazeret izni imkânı sağlayalım. Ancak,
burada eksik kalan bir şey oldu, o da nedir? 4/B ve 4/C olarak anılan personelin bu düzenleme içerisinde
yer almaması. Onun da Bakanlar Kurulu kararıyla yapılması gerekiyor. Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı da bu meseleye sıcak baktığı için bu eksikliğin giderilmesi gerektiğini düşünüyoruz. 

9’uncu ve 10’uncu maddelerde kooperatiflerle ilgili bir düzenleme var. Gerçekten, sadece
Türkiye’de değil, dünyada kooperatifçilik önemli bir konu. Biliyorsunuz 2012 yılı, Dünya
Kooperatifçilik Yılı’ydı. Kooperatifler aynı, müşterek, ortak amaçlar güden -ekonomik olur, sosyal
olur, kültürel olur- müşterek amaçları olan insanların bir araya gelerek oluşturdukları kurumlardır
ve bunların özelliği de özerk olmaları, demokratik olmaları. Ancak, gelen teklife baktığınız zaman,
tamamen kooperatiflerin o özerk ve demokratik yapısını ortadan kaldıran bir düzenleme olarak
karşınıza çıkıyor. Bu düzenleme ilk geldiği anda şöyleydi: Kamu tüzel kişileri, ortağı oldukları
kooperatiflerin yönetim kurullarında, üye tam sayısının çoğunluğunu geçmemek üzere üye
bulundurabileceklerdi. Tartışmalar sırasında, bunun olamayacağı, Türkiye’de farklı alanlardaki
kooperatiflere kamu eliyle hükûmetlerin el koyacağı ya da onların hegemonyası altına gireceği
tartışmaları sırasında, bu teklifin üniversitelerden geldiği söylendi ve o “kamu tüzel kişiliği” ibaresi
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çıkartılarak “üniversiteler” ibaresi kondu. Bu da bizim tarafımızdan uygun görülen bir mesele
değildir. Az önce de söylediğim gibi, o zaman kooperatiflerin o demokratik yapısı ortadan kalkar,
özerk yapısı ortadan kalkar. Zaten en büyük sıkıntımız… Bakın, sendikaların, meslek odalarının ya
da derneklerin siyasi partilerin arka bahçesi olma derdini tartışıyoruz. Şimdi, bu düzenlemeyle,
kooperatiflerde kamu tüzel kişilikleri eliyle –bu, üniversitelerdir ya da farklı kurumlardır- söz sahibi
olmayı, orayı yönetmeyi kanunla düzenlemiş oluyoruz. Yani, kendi hâlinde, kendi içinde yönetim
kurulunu seçen bir yapıdan çıkartıyoruz, bunu kanunla “Efendim, sen yönetim kurulunu seçerken
kamu tüzel kişilikleri belirli sayılarda oraya üye önersin ve siz bunların arasından bunları seçin.”
diyoruz. Bu maddenin de kanun metninden çıkartılmasını istiyoruz.

13’üncü maddede yeni bir üniversitenin kurulmasıyla ilgili bir düzenleme var, Biruni Üniversitesi
kurulması. Peki, niçin bu Plan Bütçe Komisyonuna geliyor? Oysaki ihtisas komisyonları var, Millî
Eğitim Komisyonu var, gidilir orada enine boyuna bu konular tartışılabilirdi. Türkiye’de toplam 175
üniversite var; bunun 72’si -bununla beraber- vakıf üniversitesi, geriye kalanı devlet üniversitesi. Tabii,
bunlar, her önüne gelen tarafından “Belli kriterleri yerine getirdik, binayı bulduk, arsayı bulduk, yeterli
sermayeyi ya da parayı bulduk, hadi gelin üniversite kuralım.” Bu da doğru bir yaklaşım değil.
Atanamayan öğretmenlerden bahsediyoruz, 300 bin atanamayan öğretmen var; mühendislerden
bahsediyoruz, atanamayan, iş bulamayan ya da kadro açılamayan mühendisler var ama bu üniversitenin
kuruluşundaki fakültelere bakıyorsunuz, eğitim fakültesi var. Eğitim fakültesi de nihayetinde öğretmen
yetiştirecek. 300 bin atanamayan öğretmene yeni öğretmen kadrosu ya da öğretmen ilave etmiş olacağız.

19’uncu maddede sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına üye seçimiyle ilgili bir
değerlendirme var. Şimdi, burada, Büyükşehir Yasası gereği, biliyorsunuz, il genel meclisleri kapandı
ve bu üyelerin daha çok il genel meclislerinin önerisi üzerine sosyal yardımlaşma ve dayanışma
vakıflarına atanmaları, üye olmaları sağlanıyordu. Şimdi, yeni düzenlemeyle, illerde vali, ilçelerde de
kaymakamın önerisi üzerine vali tarafından hayırsever vatandaş atanacak ya da üye olarak oraya
verilecek. Burada hayırsever vatandaş kriteri ne, onu anlayamıyorum. Hayırseverlik, bana göre farklıdır,
bir başkasına göre farklıdır, subjektif bir kavramdır nihayetinde. Bunun, iki üyenin “hayırsever
vatandaş” değil de “iki vatandaş” üye olarak atanmasının, bu ibarenin buraya konmasının daha doğru
olduğunu düşünüyorum ve bu “hayırsever” ibaresinin de çıkartılması gerektiğini düşünüyoruz.

41’inci maddede yatırım ortaklıklarında imtiyazlı payların oy hakkıyla ilgili düzenlemeler var.
Burada, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 48’inci maddesine bir fıkra
ekleniyor. Bu fıkra da şu: “Yatırım ortaklıklarının imtiyazlı pay ihracına ilişkin usul ve esaslar Kurulca
belirlenir. Yatırım ortaklıkları tarafından belirli grupların yönetim kurulunda temsil imtiyazı ile oyda
imtiyaz tanıyan pay ihracında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 360 ıncı maddesi ile 479 uncu
maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uygulanmaz.” diyor. Nedir bu 360, 479?

Şimdi, 360’ıncı madde, Türk Ticaret Kanunu’nda, belirli grupların yönetim kurulunda temsil
edilmesini düzenliyor. 479 ise, Türk Ticaret Kanunu’nda “Oyda imtiyazlı paylar” başlığı altında bir
düzenleme. Buradaki espri şu: Türk Ticaret Kanunu’nda bir paya en çok 15 oy hakkı tanınabiliyor.
479’un (2)’nci fıkrasında “Bu sınırlama, kurumlaşmanın gerektirdiği veya haklı bir sebebin
ispatlandığı durumlarda uygulanmaz.” ibaresi var. “Bu iki hâlde, şirketin merkezin bulunduğu yerdeki
asliye ticaret mahkemesinin, kurumlaşma projesini veya haklı sebebi inceleyip, bunlara bağlı olarak,
sınırlamadan istisna edilme kararını vermesi gerekir.” diyor. Yani, bunu bir mahkeme kararıyla,
mahkemeden aldığı kararla, bir paya en çok 15 oy hakkı sınırını aşabilir diyor. Yalnız, bakıyoruz, bu
süre içerisinde işini yapmamış bazı firmalar var; yatırım ortaklığı kurumları. Bunlara aslında adrese
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teslim bir düzenleme. Bu doğru bir anlayış değil yani bir anlamda, hukuku dolanıyorsunuz. Yapmaları
gereken işleri zamanında yapmayan kurumlara, bir anlamda, kanun çıkartarak, adrese teslim, bir
kişiye münhasır, bir kişiye özel ya da bir kuruma özel kanuni düzenleme yapıyorsunuz. Dolayısıyla,
bu maddenin de kanun metninden çıkartılmasını istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, her seçim öncesi ya da Meclisin kapanmasına yakın dönemlerde bu torba
yasa artık geleneksel hâl aldı. Bu seçim öncesi de aslında ivedi çıkması gereken birtakım değişiklikler
de torba yasa çatısı altında birleştiriliyor, Meclisimize geliyor ancak bu süre içerisinde, özellikle
kamuoyunun beklentisi olduğu, toplumsal taleplerin yoğun olduğu bazı konular var. Emeklilerin
önemli sorunları var. İnsanlar yıllarını, en güzel çağlarını çalışarak veriyor, sosyal güvenlik primi
ödüyor “Emekli olduğumda bir emekli maaşım olur, medeni bir şekilde yaşama imkânına sahip
olurum ve hayatımın son günlerinde kimseye muhtaç olmadan, devletin bana sağladığı imkânlarla
yaşamımı idame ettiririm.” düşüncesi içerisinde. Ancak, emekli olduktan sonra tabii ki evdeki hesap
çarşıya uymuyor. İnsanlar zor ekonomik koşullar altında, bir yandan emekli maaşını alıyor ama diğer
yandan da ek işlerle ek gelirler elde etmeye çalışıyor. İşte böyle durumlarda “sosyal güvenlik
destekleme primi” altında biz bu insanlardan yüzde 15 bir kesinti yapıyoruz yani çalıştığı için bu
insanları cezalandırıyoruz, âdeta bir ceza primi kesiyoruz. Emeklilerin bu anlamda talepleri var. 

Bakın, ocak ayında işçi ve BAĞ-KUR emeklilerine zam yapıldı ilk altı ay için, bu da yüzde
3,27’ye tekabül ediyor, 18 ila 31 TL arasında bir artış öngörülüyor ve en düşük emekli aylığı bugün
959 TL’den 990 TL’ye çıktı. Allah aşkına, 990 TL’yle, emekli olan bir yurttaş nasıl geçimini
sağlayacak, sizlerin takdirine bırakıyorum. Dolayısıyla, hâl böyle olunca da insanlar ilave iş arıyor
kendine; gidip çalıştığı zaman da, bir iş yeri açtığı zaman da bu insanlardan yüzde 15 ceza primi
kesiyoruz.

Bir diğer konu da Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim borçlarının yeniden düzenlenmesi
talebi. Gerçekten, özellikle serbest meslek erbapları, esnafların bu anlamda çok önemli sorunları var.
Türkiye’de yaklaşık 1 milyon esnafın birikmiş BAĞ-KUR prim borcu var. Bu insanlar yaşı dolduğu
hâlde emekli olamıyor ya da primleri zamanında yatmadığı için borçları katmerlenmiş, borçları
büyümüş, bunları ödeyemiyorlar. Bu taleplerin de yerine gelmesi lazım, bu borçların yeniden
yapılandırılması lazım, bu insanların borçlarının bir kısmının en azından belki silinmesi lazım ya da
belirli taksitlere bölerek bu borçların kolayca ödenmesini sağlamaları gerekiyor ama bakıyorsunuz,
bu torba yasada yok.

Taşeron işçilerinin talebi var. Bu da önemli bir toplumsal talep ama torba yasada göremiyoruz
bunu.

Tarım sektörünün önemli sorunları var, yine, torba yasalarda göremiyoruz. 
Biliyorsunuz, 1 Ocak 2012’den itibaren genel sağlık sigortası kapsamına alındı insanlar ve onlara

verilecek sağlık hizmetleriyle ilgili gelir testi yaptırma koşulu getirildi ama o günlerden bugünlere
birçok insan bu şartı yerine getiremedi ve dolayısıyla, yaklaşık olarak 3 milyon insanın, bu anlamda,
o günden bugüne biriken borçları oluştu. Bunların tekrar gözden geçirilmesi lazım, bu soruna, bu
yaraya bir neşter atılması lazım ve bir düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyorum.

Değerli arkadaşlarım, bugün Sayın Başbakan grup konuşmasında, Mersin’de bütün siyasilerin bir
yapı tarafından -bunun adı paralel devlet, bunun adı paralel yapı- ya da bir çete tarafından, il
başkanlarından valiye, milletvekillerine, hepimizin dinlendiğinden söz etti. Bu iddia daha önce de
gündeme gelmişti. Gerçekten, Türkiye’de bir akıl tutulması yaşanıyor. Bir anlam veremiyorsunuz. Belki
de cumhuriyet tarihinin, Türk siyasi tarihinin en akıl almaz olayları bu süreçler içerisinde gelişiyor.
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Bakın, bizim yıllardır bu yasa dışı dinlemelerle ilgili feveranlarımız oldu, bağırdık çağırdık,
seslerimizi duyuramadık. O gün şikâyete konu olan yapı aynı yapıydı, bugün de aynı yapı ama dün
o şikâyete konu olan yapıyla iç içe olduğunuz için, kol kola olduğunuz için bunlara göz yumdunuz,
ses çıkarmadınız. Ama bugün silah size döndüğü için bizim yıllarca önce yaptığımız feveranı siz
şimdi yapıyorsunuz, silah çünkü size döndü. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Silah susturucu mu Vahap Bey?

VAHAP SEÇER (Devamla) – Değerli arkadaşlarım, torba yasa bizim de uygun gördüğümüz
bazı düzenlemeleri içeriyor ama uygun görmediğimiz düzenlemeleri de içeriyor. 

Bu konuda bu yasaya ret oyu vereceğimizi belirtiyor, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP
sıralarından alkışlar)

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Bazı maddelerine.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Seçer.

Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Şırnak Milletvekili Sayın Hasip Kaplan konuşacak.

Buyurun. (BDP sıralarından alkışlar) 

BDP GRUBU ADINA HASİP KAPLAN (Şırnak) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Bugün Meclis fabrika gibi çalışıyor; Anayasa Komisyonu, yukarıda Adalet Komisyonu, aşağıda
torba kanun. 

İZZET ÇETİN (Ankara) – “Torba komisyonu” da desen olur.

HASİP KAPLAN (Devamla) – Fakat bu torba kanunun bir özelliği var; yüz yıldır, yani
cumhuriyetin kuruluşundan bu yana en hızlı çıkan -en hızlı çıkan- torba kanundur bu. Sabah 10.30’da
toplandı, tartışmalardan sonra, iki saat sonra alt komisyona verildi, iki saat sonra alt komisyon
toplandı, muhalefet şerhini yazdırma vakti vermeden üst komisyon toplandı, üst komisyon ara
vermeden, itirazları da dikkate almadan bu torba kanun çıktı. Artık Adalet ve Kalkınma Partisi adını
değiştirsin “acil kanun partisi” diye. “Acil kanun partisi”, hızlı çıkar kanun. 

İZZET ÇETİN (Ankara) – Onları koruma, “ayakkabı kutusu partisi” o.

HASİP KAPLAN (Devamla) – Yukarıda hızlı çıkıyor konjonktüre göre kanunlar, komisyonlar
çalışıyor, burası çalışıyor. Daha ne diyeyim?

Şimdi, arkadaşlar bu torbanın içinde afet var, komisyonunda görüşülmedi; İçişleri Bakanlığıyla
ilgili çok önemli bir düzenleme var, görüşülmedi komisyonunda; başka, Millî Savunma Bakanlığıyla
ilgili maddeler var, komisyonunda görüşülmedi. Plan Bütçeye getirdiler. Plan Bütçe artık şeye döndü,
bundan sonra hepsini toplayıp toplayıp, komisyonları çalıştırmayıp Plan Bütçeden çıkarıyorlar. Bu
yaklaşım tarzı çok kötü, sağlıksız bir yasallaşma süreci. 

Bakın, size bu usul içinde çok tehlikeli bir şey anlatacağım, bu tehlikeli olan kısım şu:
Büyükşehir belediyelerini kurdunuz, büyükşehir belediyelerini kurduğunuz zaman il özel idarelerini
lağvettiniz, onun yerine büyükşehir belediye meclisleri kurulacak. Bu çok önemli bir değişiklik; İl
İdaresi Kanunu’nun değişmesini gerektiriyor, bütçeyi gerektiriyor, toplanan vergileri, harcamaları,
KÖYDES’inizi, BELDES’i, projelerinizi bile değiştiriyor arkadaşlar çünkü paralar il özel idaresinden
çıkıyordu. 
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30 tane büyükşehir. Seçime gideceğiz, kanunu getirdiniz, kanunu getirirken eksik getirdiniz,
büyükşehir belediye meclisleri nasıl kurulacak bilmiyorsunuz. İl özel idareleri iptal edilecek, onun
yetkileri ona, büyükşehir belediyesine devredilecek, nasıl devredilecek bilmiyorsunuz. Kanunu
çıkardınız, eyvallah, elli gün sonra da seçime gideceğiz. E, bu seçime gideceğiz ya, büyükşehir
belediyesi seçilecek; il özel idaresi duruyor. Onu kapatacaksınız, onun yerine bunu koyacaksınız.
Bunu koymak için bu kadar acele ederseniz, siz ne demokrasiyi uygulayabilirsiniz ne doğru dürüst
bir yerel yönetim politikasını ne Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nı uygularsınız ne yerel
demokrasiden bahsedebilirsiniz ve zaten bu ruh hâlidir ki, Hükûmeti her şeyin başına bir vali koyma,
dikme, Türkiye’yi valiler cumhuriyeti yapma alışkanlığı geliştirmeye başladı. Eski valiler kıskanıyor,
diyor ki: “Şimdi  Hükûmetin valisi olacaksın ki millete ne dersen de yanına kâr kalsın.” 

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Ben hiç kıskanmıyorum. 

MEHMET ERSOY (Sinop) – Bir şey kalmadı, biz hiçbir şeyi kıskanmıyoruz Hasip Bey. Yok,
kurudu. 

HASİP KAPLAN (Devamla) – Bakın arkadaşlar, şimdi, bu torba yasaya göre, il idare meclisini
kaldırıyorsunuz. Yerine kim geliyor? Büyükşehir belediye meclisi. Bir kere kapattınız, bütün
belediyelerin günahını, ahını alıyorsunuz. Ben Konya Kulu’ya gitmiştim, beş altı tane belde gezdim.
İşte, kimi “Elli yıllık belediyeydik.” diyor, kimi “Altmış yıllık belediyeydik.” diyor. Yani, demokrasiyi
yerele yaymaktan niye korkuyorsunuz? Büyükşehir belediyelerini oluşturdunuz, yerellere güç,
yerellere imkân, yerellere bütçe vermekten niye korkuyorsunuz?

Şimdi, halk, büyükşehir  belediye başkanını seçecek. Büyükşehir belediye başkanı gelecek…
İstanbul’a büyükşehir belediye başkanı seçilecek, bir de Van’a. İstanbul deprem yaşamış 99’da, birçok
kredi almışsınız ve bu krediler il özel idaresi üzerinden harcanıyor valilik kanalıyla. Şimdi, il özel
idaresinin yerine kim gelmiş? Büyükşehir  belediye meclisi gelmiş; o gitti, o geldi. Ne olacak?
Normali, bu kredilerin, bu paranın, il özel idare parasının büyükşehir  belediye meclisine aktarılması
değil mi? Öyle. Olmaz, değil mi? Valilere teslim edin, valilere, Hükûmetin valilerine; devletin değil,
milletin değil, partizan valilere teslim edin ki o parayı hangi müteahhide vereceğini, nerede
harcayacağını, Hükûmetin çıkarına nasıl kullanacağını bilsin. 

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – İl başkanı, il başkanı.

HASİP KAPLAN (Devamla) - Ben Hükûmetin, AK PARTİ’nin yerinde olsam biraz daha
dikkatli olurdum, hele hele bu 17 Aralık operasyonundan sonra yoğurdu biraz üfleyerek yerdim.
Yani, insan biraz ders alır, ibret alır. Yani, niye bu yanlışı yaparsınız? 

İl özel idaresi bir meclisti arkadaşlar, il genel meclisinden oluşurdu. Vali, sembolik olarak son
dönemlerde il genel meclisinin başkanlığını bile yapmıyordu, kendi başkanını kendi içinden
seçiyordu. Peki, siz, atanmış birini, Hükûmetin tayin ettiği birini, paralel içinden gelmiş birini veya
dikey iktidarın içinden gelmiş birini, fark etmez, seçilmiş bir belediye başkanının ve meclisinin
tepesine dikip vesayeti sonuna kadar uygularsanız bunun adı demokrasi değil -kimse kimseyi
kandırmasın, demokrasicilik oynamıyoruz- açıkça o büyükşehir belediyesini ve meclisini, İstanbul
gibi yerde milyonlarca oyu, Kocaeli gibi deprem görmüş yerde binlerce, yüz binlerce seçmeni, Van
gibi deprem görmüş yerde yüz binlerce seçmeni tanımıyorum, iradesini tanımıyorum, bu kredileri
onlara teslim etmiyorum, güvenmiyorum anlamını taşıyor. Peki, millet oyunu verip bu belediyelerin
yönetimini, güvenini onlara verdiği zaman siz niye vermiyorsunuz? İşinize gelmiyor. Bütün mesele
burada.

– 582 –

Nuri 265–268

TBMM B: 59 11 . 2 . 2014 O: 7



Şimdi, büyükşehirlerde yeni bir moda oluşturmaya başladınız: Sosyal yardımlaşma vakıfları.
Eskiden Fakir Fukara Fonu’ydu, sonra Sosyal Yardımlaşma Fonu oldu, şimdi vakıf. Vakıf nedir
arkadaşlar? Hukukçu arkadaşlarımız var aranızda. Tüzel kişi. Bir vakfın kurucuları belli olur, 3 kişi,
5 kişi. Sonra, bir senedi olur, bir amaca vakfedilir. Sonra, hadi, vakıf kurucusu olmayan birini
mütevelli heyetine seçebilirsiniz. Farz edin ki o dönemki bürokratlar mütevelli heyetine seçildi. Nasıl
yapacaksınız? Siz, sadece bir ayda 3 bin tane polisin, 600 tane hâkim, savcının, eğitimde, sağlıkta…
Bir de eğitim teklifi geliyor Meclise, bütün il yöneticilerini Millî Eğitim okullarında atayacaksınız,
değiştireceksiniz, hallaç pamuğuna çevireceksiniz Türkiye’yi. Hangi mütevelli heyeti, hangi yerde
bir seneden fazla kalacak? Herkes artık seyyar valizle geziyor, bürokratlar. Emniyette şube başkanları,
emniyet müdürleri artık seyyar, içinde küçük tıraş takımı, bilmem nesi olan seyyar valizlerle
geziyorlar çünkü bir günde üç yere tayini çıkıyor onların. Siz, bunları mütevelli heyetine koyduğunu
düşünün. O mütevelli heyeti de çalışır mı? 

Peki, o vakfa yatırılan para, o vakfın mal varlığı… Devlet hazine arazisini verdi oraya, o vakfın
o parasını, o malını mülkünü… Farz et ki o günün kaymakamı, tarım müdürü, millî eğitim müdürü,
spor müdürü, işte, sosyal yardımlaşma müdürü birlikte kurdular, sonra da tayinleri çıktı, her birisi bir
yere gitti veya yaşlanır insan, sonuçta biyolojik bir ömrü vardır, ölür. Ne olacak o paralar? Miras
diye bir şey yok mu? Usul ve füruuna intikal etmiyor mu? Onun çocukları, eşi çıkıp bu vakıftaki mal
varlığını “Bizim babamız kurdu bu vakıfları.” deyip talep etmeyecek mi? Ederse ne yapacaksınız?
Bu kadar basit arkadaşlar. Bir işi yaparken düşünmüyorsunuz. Bir işi yaparken yanlış yapıyorsunuz.
Üstelik, büyükşehir belediyelerine vakıf kurduruyorsunuz, o vakfın başına da, her seçilmişin başına
bir atanmış dikiyorsunuz. Ne iştir bu, söyler misiniz?

Şimdi, o atanmışlar çıkıyor, diyor ki: “Ben, devleti ve Cumhurbaşkanını ve Hükûmeti, Başbakanı
temsil ediyorum.” Aynen böyle. Zaten -şimdi, bir sataşmada bulunacağım valilere- hep boşuna
demiyorlardı “Önce Mülkiye, sonra Türkiye.” 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Bir dakika, Mülkiyeye laf atma.

HASİP KAPLAN (Devamla) – Elitaş geldi zaten…

OKTAY VURAL (İzmir) – Hangisi, kavas olan mı, kavas valiye mi?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Mülkiyeye laf yok.

HASİP KAPLAN (Devamla) – Şimdi, böyle valileri, atanmışları seçilmişlerin tepesine dikip
tersine demokrasi, Zihni Sinir projesi gibi şey yapıyorsunuz. Ben bunu… Bir ara il özel idareleri
vergiyi de topluyordu, biliyorsunuz yani kadastro geçmeyen yerlerden, zilyetliğe dayalı kayıtlı
yerlerden para toplarlardı. Bizde rahmetli İbrahim Efendi vardı tahsildar, 70 yaşında emekli oldu.
Bir çantası vardı deriden, kırk beş yıldır aynı çantayı taşırdı ve içinde tahsilat makbuzları. Bir gün
bir köye geliyor, dağ köyü, orman köyü, “vergi” diyor, vergi yok. Çıkarıyor kibriti “Verginizi
vermezseniz köyü yakacağım.” diyor. Devlet, özel idare ve tahsildar olarak orada vatandaşın
karşısında gözüküyordu. Şimdi, vatandaşlar tabii ki köy yakılmasın diye ağlıyorlar, biraz da vergi
ödüyorlar, dönüyor. Aynı sistemi 21’inci yüzyılda sürdürmenin demokrasiyle ne alakası var, hukukla
ne alakası var Allah aşkına?

Şimdi, büyükşehirlerin başına valileri dikiyorsunuz, adına da “yerel yönetimleri güçlendirmek”
diyorsunuz. Eğer harbiyseniz, bu Meclisin çıkardığı Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı var, hodri
meydan, gelin çekinceleri beraber kaldıralım. Mademki demokrasiyi seviyorsunuz, yerel yönetimlerde
de bütün partilerin şeyi var, gelin çekinceleri kaldıralım. Kaldırır mısınız? Kaldırmazsınız, çünkü…
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BDP istiyor diye kaldırmazsınız en azından. BDP’nin istediği bir konuda refleks oluşuyor, böyle üçlü
birleşme oluşuyor, böyle üçlü bir refleks oluşuyor. Artık, gerçi o refleks kırılmaya başladı, AK
PARTİ’de de, CHP’de de biraz artık o refleksin dışına çıkan çok arkadaş görüyorum ben ve şimdi
buradan bakıyorum, bu felakettir, yanlış bir uygulamadır arkadaşlar. Keşke bütün sosyal yardımlaşma,
bütün trafik, bütün eğitim, bütün okullar, elektriğine kadar, yollar o büyükşehre, o yerel yönetime
verilseydi ama yok.

Şimdi, bakın, organize sanayi bölgelerini de yine merkezîleştiriyorsunuz. Her şeyin başına illa
vali. Burada da vali getiriyorsunuz. Ya, biraz o esnafa güvenin; ticaret odaları var, sanayi odaları var,
şoför var, bilmem ne var. Yani insan sivil toplumlarına güvenmeyecek de kime güvenecek? Burada
da yanlış bir yaklaşım var.

Yani, olimpik sporculara yardım etmek isteriz, etmek istemeyen parti olduğunu sanmıyorum.
Ama şunu da sormak isteriz: Ya, bu olimpiyatlarda niye hep sondan birinci oluyoruz? Soçi’ye 8
kişiyle mi ne gitmiş. 76 milyonluk Türkiye’den 8 dalda yarışmaya katılmışız. 

HALUK EYİDOĞAN (İstanbul) – Dağlarda kar yok, ondandır. 
HASİP KAPLAN (Devamla) – Arkadaşlar, şimdi, Soçi’ye 8 kişiyle giderseniz 80 kişilik madalya

getirecek hâliniz mi var? Demek ki bu kadar çıkarabiliyorsunuz, değil mi? Olimpiyatlarda durum
iyi değil. 

Bu bahis oyunlarından bir türlü elinizi çekmediniz. AK PARTİ’lilere hep söyledim. Cemaatle
hep kavga edersiniz ama cemaatle aynı konuda kesişiyorsunuz. Bu bahis oyunlarından niye
vazgeçmiyorsunuz, kumardan? Spor Toto, Loto, voto, ondan sonra, bahis oyunları İnternet üzerinden…
Devlet ne için karışıyor bu kumara? 

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Caizdir, caizdir!
HASİP KAPLAN (Devamla) – Her şeyi özelleştirdiniz de bu kumarı niye özelleştirmiyorsunuz? 
İZZET ÇETİN (Ankara) – Çok kârlı!
HASİP KAPLAN (Devamla) – Çok mu getiriyor? 
İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Bazıları “caiz” diyor. 
HASİP KAPLAN (Devamla) – Vallahi, tefecilik de kârlı, kumar da kârlı, kaçakçılık da kârlı

ama yakalanınca sonu iyi olmuyor. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Haram para aklama…
HALUK EYİDOĞAN (İstanbul) – HSYK’yı değiştiriyorlar.
HASİP KAPLAN (Devamla) – Şimdi, bakanlıklarda, kararnameyle, bir yaz günü, tam Meclis

tatile girerken bakanlıkların durumu değiştirildi. Her bakana bir bakan yardımcısı koydular. O bakan
yardımcıları imam mı değil mi diye şimdi düşünmeye başlıyorum, paralel mi dikey mi diye. Eski
arkadaşlarımız, Mecliste de her gün gördüğümüz arkadaşlar tabii. Şimdi soruyorum arkadaşlar: Eğer
bakanın yanında o müsteşarı, yardımcıları, genel müdürleri iş yapamıyorsa bu bakan yardımcılıklarını
niye koydunuz, onlar ne işe yarıyor? O işe yaramıyorsa şu torbada getirdiğiniz rehberlik ve denetim
başkanlığı ne iş yapacak, bana söyler misiniz, neyin rehberliğini yapacak, neyi denetleyecek? Ya, neyi
denetleyecek arkadaşlar? Bu gelen giden para, ihale, trafik vesaire, havuz mavuz… Yani, bu işleri mi
denetleyecek yoksa bakanlığın devasa işlerini mi denetleyecek? Orası denetleyecekse Maliye neyi
denetleyecek, İçişleri Bakanlığı idari olarak neyi denetleyecek? Bu rehberlik ve denetim başkanlığı
“sugar” kadro, şeker kadro derler ya, en yakınları… Bu bakanlıklarda -bir paralel devlet vardır- “dikine
devlet” Hükûmete bağlı yeni bir güç oluşturuluyor. Bu da yanlış. Bunun kanunu çıkarılıyor ama ne iş
yapacağını bilmiyoruz yani rehberlik ve denetim başkanlığının ne iş yapacağını bilmiyoruz.
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Şimdi, bu torba kanunda kooperatiflerle ilgili bir hüküm de var. Sayın Vahap Seçer bu konuyu
çok güzel irdelemiştir, eminim. Pankobirlik, pancar üreticileri kooperatifi var. Kooperatif dedin mi,
kooperatif hakikaten, şeker sanayisinde çalışıyor, anlarız. Fakat, binlerce batık inşaat kooperatifi var,
farklı sektörlerde çalışan binlerce kooperatif var. Maalesef, üniversitelerdeki bazı kooperatifleri idare
edemedikleri için, üniversite yönetiminden biri o kooperatifte olsun diye, bütün kooperatifleri getirip
bu torbanın içine koymuşlar. 

Arkadaşlar, siz, eğer böyle kanun manun yapacaksanız, bu işi de bürokratlara verecekseniz,
bürokratlar da artık, kendilerinden sonra gelen dördüncü, beşinci sıradaki memurlara hazırlatacaksa
ve her gün sizin başınıza iş açacaksa bu torbanız da yok olsun, size destek yok. 

Açık konuşuyoruz, yanlış yapıyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz, acele ediyorsunuz. Niye
büyükşehirle beraber belediye meclislerinin yetkilerini belirlemediniz? Niye dört tane partiyle
konuşup doğru dürüst bir yapılanma getirmediniz? Seçime giriyoruz: Yarın, büyükşehir belediyesi ile
valiler birbirine –yakasına- girecektir, göreceksiniz. Valiler ile büyükşehir belediye başkanları
kavgasını başlatan bu Hükûmetin bu yanlış düzenlemeleri olacak. 

Bizden oy yok. 
MEHMET ERSOY (Sinop) – Yapmayın! 
HASİP KAPLAN (Devamla) – “Nayır!” Hayır! “…”(x)!
Teşekkür ederim. (BDP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ederim. 
Şimdi, şahısları adına konuşmalar bölümüne geçeceğiz.
İlk konuşmacı, İstanbul Milletvekili Sayın Haluk Eyidoğan.
Buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)
HALUK EYİDOĞAN (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi altı tane farklı

esas sayılı kanun teklifinin oluşturduğu yeni bir torba kanunu görüşüyoruz, sıra sayısı 546 oldu bu
torbanın. Biz, CHP olarak her zaman, bu tür çalışmalarda, torba kanun da olsa iyi niyetle destek
verelim diyoruz. AKP, ne yazık ki gerek kanun yapma düzenini gerek komisyonda ve Genel Kurulda
görüşme düzenini bozuyor, tahrip ediyor. 

Biliyorsunuz, AKP birçok komisyonda görüşme teamüllerini, geleneklerini bozuyor. Bunun bir
son örneğini de benim çalıştığım Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda yaşadık.
31 Ocak 2014 tarihinde, cuma günü öğleden sonra, akşamüstü, tali komisyon olarak bir kanun teklifi
geldi yani görüşmeden altmış saat önce. Bu 19 maddelik yasa teklifi içerisinde 5 madde AFAD
Kanunu’nda değişiklikle ilgili. Şimdi, dikkat edin, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı sürekli,
her sene, belli torba kanunlar içerisinde bazı maddelerini değiştiriyor. Biz, bu yaklaşıma bilimde
“deneme yanılma yöntemi” diyoruz. Deniyoruz, olmadı, yanılıyoruz; bir daha değiştiriyoruz. Yani,
böyle bir torba kanuna, yamalı bohça yaratan bir duruma geldi. Defalarca söyledik; ülkenin, bir afet
yönetimi ve risk yönetimi için derli toplu, çağın gereklerine uygun, dünyadaki teamüllere uygun bir
risk yönetimi, afet yönetimi yasası, kanunu lazım ama böyle değil. Gelin, bunu hep beraber yazalım
uzmanlarımızla, bu deneme yanılma işinden, yamalı bohça işinden vazgeçelim; böyle bir ihtiyaç var,
karşılayalım ama yok. Her sene, biz geliyoruz buraya, konuşuyoruz, o madde değişti, bu madde
değişti. Şimdi iki madde daha var, o da gelecek yakında. 
                              
(x) Bu bölümde Hatip tarafından Türkçe olmayan bir kelime ifade edildi.
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Neyse, biz, bu teklifi aldık -19 madde- oturduk çalıştık, görüşlerimizi yazdık altmış saat içinde.
Takip eden pazartesi günü komisyona geldik. AKP’nin komisyon üyeleri 1/3 çoğunluğu sağlasınlar
diye bekledik, yarım saat bekledik. Geldik, sonunda masaya oturduk, bir baktık önümüzde başka bir
yasa teklifi var: Sayın İlyas Şeker ve arkadaşlarına ait, toplam 35 maddelik yeni kanun teklifi. Ee,
bunu daha önceden de getirseydiniz, biz hazırlık yapsaydık. Bizim önceki teklifi, (1966) esas numaralı
yasa teklifi metniyle oy çokluğuyla birleştirmişler, altmış saatte torba dolmuş, 19 maddelik yasa
teklifi olmuş 35 madde. Bitti mi? Bitmedi. Daha sonra bu, şu anda 54 maddeye çıktı. Biraz daha
beklersek daha gidecek anlaşılan. Neyse, biz görüştük.

Şimdi, değerli milletvekilleri, böyle alelacele komisyon çalışması oluyor mu? Hep böyle mi
oldu bugüne kadar? Yüce Meclisin komisyonlarının çalışma biçimi böyle mi olmaya devam edecek?
Bu nasıl bir etik anlayışıdır? Komisyon üyelerinin bilgilendirilmediği, aceleye getirilen düzenlemenin
belli maddelerinde bakanlık yetkililerinin hazır bulunmadığı, teknik görüş isteme ve ayrıntılı
görüşmek üzere komisyon toplantısını erteleme talebimizin geri çevrildiği komisyon toplantısı, açıkça
bir “telaş yasası” ve “torba tasarıdan torba teklife” geçiş olarak yasama tarihine kayıt düşülecek bir
niteliktedir.

Bugüne kadar yaşanan afetlerin ağır sonuçları, Türkiye’de yeni ve bütünleşik bir afet yönetim
düzeninin bir an önce kurulmasını ve dünyadaki anlayışa uygun bir risk yönetim, hazırlık ve
müdahale düzeninin oluşturulmasını gerekli kılmıştır. Biraz önce bunu ifade ettim, tekrarlıyorum.
Bunda bir sorun yok, böyle bir ihtiyaç var ama bu AFAD Yasası’yla bu yeteri kadar karşılanmıyor.

Hükûmet bu ihtiyacı gidermek için 2009 yılında bu 5902 sayılı Kanun’u çıkardı, işte bazı
kurumları birleştirdi ancak bunu yaparken ortaya çıkan AFAD Yasası içeriği, genel nitelikleriyle bu
alandaki uluslararası gelişmelerden habersiz kalmış, Türkiye için yeni bir vizyon getirmediği gibi
çok sayıda da yetersizlik göstermiştir ve göstermeye devam ettiği için de her sene birkaç torba kanun
içinde, yamalı bohça eklemeler yapıyoruz.

Buradan beklediğimiz, özlediğimiz bir afet yönetim ve risk yönetim düzeni çıkmayacak. AFAD,
yalnızca çadır ve konteyner kurarak, yemek ve diğer yardımları dağıtarak afet yönetimi
yapılamayacağını artık anlamalıdır. Yani, o hâle geldi ki AFAD, sanki Kızılay ile yardım kuruluşlarıyla
yarış ediyor. Bizim özlediğimiz bir AFAD modeli bu değil.

Bir diğer konu: Şimdi, bu yeni büyükşehir yasasıyla 30 büyükşehirde il genel meclislerinin
kaldırılması ve yerine Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı ki bunun hâlihazırda yönetmeliği
yok ama ben bir yönetmelik taslağı  buldum, üzerinde çalıştım ve o zaman gördüm ki yeni bir birim
kurulması ve il AFAD müdürlüklerinin o taslak yönetmelikte afet yardım şube müdürlüklerine
dönüştürülmesi niyeti gündeme getiriliyor, böyle bir durum ortaya çıkıyor. Ben de bu gelişmeler
üzerine, yazılı ve sözlü, bir yerlerde yayınlar yaptım. AKP, bu yasada da olduğu gibi, yeniden
yapılanma çerçevesinde, bu sefer yasanın 6’ncı maddesini de bu torba yasaya soktu, “başkanlık” adı
altındaki teşkilatı merkez ve taşra teşkilatına çevirdi. Yani, anlaşılıyor ki afet yardım şube
müdürlüklerinden vazgeçiyor, kademe düşürmüyor, doğrudan valiliğe bağlı bir taşra teşkilatı kurma
niyeti. Bunun gerekçede de ifadesi şu: Yani biz bunu yaparsak, taşra teşkilatı yapılanmasına gidersek
valiliklerin altında AFAD il müdürlükleri daha güçlü hâle gelecek, daha etkin olacak, daha proaktif
olacak ama esas sorun bu değil. Esas sorun, AFAD’ın temel kanununda işleyiş biçimi çünkü AFAD
yasası, ağırlıklı olarak afet anı ve afet sonrası müdahaleye odaklanmış bir yasa tarzı. 
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Şimdi, il özel idareleri kaldırılan büyükşehirlerde ayrı bir teşkilat yapısı, diğer şehirlerde ayrı bir
teşkilat yapısı ortaya çıkıyor. Bu, muhtemelen bir çok başlılık ve yönetim zafiyeti getirebilir. Buna
çok dikkat etmemiz lazım. Yani, zaten şu andaki değişikliklere baktığımız zaman değişikliklerin
çoğunda arama kurtarma birliklerine ağırlık verilmiş. Peki, hep aradığımız, afet yönetiminde ağırlıklı
olması gereken “risk yönetim” sözcüğü nerede? Kaldı ki hâlâ kadro cetvellerinde “zarar azaltma”
deniyor. Risk azaltma Sayın Başkan, risk azaltma. Bunu, “zarar azaltma” sözcüğünü lütfen, buradan
kaldırın.

Madde 35-36’ya değinmeyeceğim, onu daha sonraki bir konuşmada… Orada önemli bazı
ayrıntılar var. Madde 36’da belirtilen uygulamaya göre, kurumun iş potansiyelini yüklenen mühendis
dâhil, tüm eleman ve idarecilerin ataması neden Başkanlığa verilmiyor? Bu yaklaşım, müdür ve
ekibinin bir uyum içerisinde çalışması açısından çok daha etkin olacaktır. 

Sonuç olarak, her ne kadar bu yasa teklifinin gerekçesinde il afet ve acil durum yönetiminin,
büyükşehir niteliğindeki illerde taşra teşkilatı olarak daha güçlü ve etkin olacağı savunulmaktaysa da
teklifteki düzenlemelerin, bazı iyileştirmeler dışında, ülkemizde afet risklerinin azaltılmasına önemli
katkı sağlamayacağını ve dünyada gelişen afet risk yönetim anlayışını oluşturamayacağı açıktır. 5902
sayılı Yasa’da 2009’dan bugüne kadar yapılan yamaların, değişikliklerin bu amaca varmayı
sağlamayacağını ifade etmek istiyorum. Özellikle nüfusu birkaç milyonu geçmiş, ilçeleri yüz binleri
zorlayan illerde bu düzenlemelere rağmen AFAD il müdürlükleri nasıl etkin ve güçlü olacaktır? Bu
yeni yönetim modeliyle, her bir ilçesinin büyük bir kent nüfusu kadar olduğu büyükşehirlerimizde,
ilçe örgütlenmeleri ve kademeleri olmadan, yerel yönetimle her düzeyde yerleşim, planlama, kentsel
risklerin tespiti, risk yönetimi tesis edilmeden nasıl afet yönetimi yapılacağı çok tartışmalı bir durum
yaratmaktadır. Örneğin İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa gibi il nüfusu milyonlarla ifade edilen, ilçe
nüfusu yüz binlerle ifade edilen ve birinci derece deprem bölgesindeki ilçelerde il afet örgütü yukarıda
ifade edilen görevleri nasıl yapacaktır? Bunların ayrıntılı düşünülmesi gerekiyor.

Teşekkür ediyorum. Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Şahsı adına ikinci konuşmacı, Ağrı Milletvekili Sayın Ekrem Çelebi.
Buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.
Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; 546 sıra sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi üzerinde şahsım adına söz almış
bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Özellikle, bu kanun teklifi konuşmamı yapmadan önce, geçtiğimiz cumartesi ve pazar günleri, biz,
30 AK PARTİ milletvekili olarak Van ilimizi ve vatandaşlarımızı gezdik. Dolayısıyla, özellikle, Van’da
bizi ağırlayan başta sayın Van milletvekillerimiz olmak üzere, daha sonra Van’daki kardeşlerimiz ile
il, ilçe ve köylerde konuştuğumuz kardeşlerimize ben burada misafirperverliklerinden dolayı çok
teşekkür ediyorum, burada herkese saygılarımı arz ediyorum. 

Bu vesileyle, 546 sıra sayılı Kanun Teklifi birçok alanda ihtiyaçları giderecek değişiklikleri
içermektedir, bunlarla ilgili bazı konularda size bilgi arz etmek istiyorum. 

Özellikle, teklifin 2’nci maddesiyle, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı için Spor Toto Teşkilat
Başkanlığı Reklam Yönetmeliği başta olmak üzere, benzer durumlarda bulunan diğer yönetmeliklerin
de yasal dayanağa kavuşturulması ve bu şekilde, Anayasa’nın 124’üncü maddesinin gereğinin yerine
getirilmesi amaçlanmaktadır.
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Yine, bizim teklifimizin 5’inci maddesiyle -bu da Bakanlık için geçerli- gerçek ve tüzel kişilerin,
Gençlik ve Spor Bakanlığı için yaptıracakları gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kampları inşası
için yapacakları harcamalar ile her türlü nakdî ve ayni bağış ve yardımları gelir vergisine esas
kazançtan indirmesi imkânı sağlanmaktadır.

Yine, teklifimizin 6’ncı maddesiyle, teklifin 46’ncı maddesiyle kurulan Rehberlik ve Denetim
Başkanlığında çalıştırılacak ve kariyer meslek olarak planlanmış olan gençlik ve spor denetçi
yardımcılarının 657 sayılı Kanun’un ilgili hükümlerine ilave edilmesi amaçlanmaktadır. 

Yine, teklifimizin 17’nci maddesiyle, bu da Spor Genel Müdürlüğümüz için geçerli, söz konusu
düzenlemeyle olimpik ve paralimpik (engelli) olimpiyatları spor dallarında en az yıldızlar seviyesinde
4 bin sporcunun seçilerek 2020 olimpiyatlarına hazırlanmaları hedeflenmektedir.

Yine, teklifimizin 18’inci maddesiyle, il müdürlüklerinden 25, ilçe müdürlerinden 31 kişi olmak
üzere araştırmacı kadrolarına atanan 56 kişi hâlen araştırmacı kadrolarında bulunmaktadır; 666 sayılı
Kanun Hükmünde Kararname’yle maaşlarda iyileştirme yapıldığı hâlde, bu kişiler 666 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname’yle getirilen iyileştirmelerden yararlanamamışlardır. Yapılan bu yeni
düzenlemeyle, il ve ilçe müdürlükleri maaşlarında yapılacak iyileştirmeler 666 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname’den önce görevden alınan 56 personele de bu şekliyle yansıtılacak ve
mağduriyetleri giderilecektir. 

Yine, teklifimizin 30’uncu maddesiyle -bakanlık merkez teşkilatı için bu da geçerli- gerçek ve
tüzel kişilerin bakanlığımız için yaptıracakları gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kampları
inşası için yapacakları harcamalar veya her türlü nakdî ve ayni bağış ve yardımlarının kurumlar
vergisine esas kazançtan indirilmesi imkânı sağlanmaktadır.

Yine, teklifimizin 46’ncı maddesiyle, bakanlık bağlı kuruluşlarının koordinasyonunda duyulan
ihtiyaç nedeniyle, özellikle, burada 2 tane müsteşar yardımcısı kadrosu ihdas etmekteyiz. 

Öte yandan, hâlen bakanlıkta bir denetim birimi bulunmamaktadır. Öncelikle bakanlık merkez
teşkilatında, gerektiğinde de  bakanlık teşkilatı ile bağlı kuruluşların ve bunların denetimi altındaki
her türlü kuruluşun faaliyet ve işlemleri ve personelleri ile usulsüzlük önleyici, eğitici ve rehberlik
yaklaşımlarını ön plana çıkaran bir anlayışla denetim, araştırma, inceleme ve  soruşturmaları yapmak
üzere rehberlik ve denetim başkanlığı kurulmaktadır. 

Yine, 47’nci maddesiyle, rehberlik ve denetim başkanlığının görevleri belirtilmektedir. 

Teklifimizin 50’nci maddesiyle -bu, yine bakanlık merkez teşkilatımız için geçerli- yeni kurulan
rehberlik ve denetim başkanlığının ivedilikle faaliyete geçmesini teminen, denetçi, müfettiş ve
kontrolör unvanlarını haiz olmak üzere, diğer kamu kuruluşlarına da naklen atanmalarının önü
açılmaktadır.

Burada önemli olan, bakanlık merkez teşkilatımızın, tabii, ivedi bir şekilde çalışması. Bunun
yanı sıra, getirmiş olduğumuz teklifte, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun mazeret izni
kapsamında bulunan 104’üncü maddesini biraz daha genişletiyoruz. Burada, özellikle yeni bir
düzenleme getiriyoruz. Bu düzenlemeyle, memura yeni bir konuda mazeret izni verilmesini
öngörmekteyiz. Buna göre, memurun çocuğunun en az yüzde 70 oranında engelli veya süreğen bir
hastalığının olması, çocuğun evli olması hâlinde ise eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması
şartıyla, evli çocuk için de -bu durumun hastalık raporuyla tespit edilmesi hâlinde- memur olan
ebeveynden sadece birisi tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içerisinde toptan veya bölümler
hâlinde on güne kadar mazeret izni verilebilecektir. 
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Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan kanun teklifiyle, Jandarma Genel
Komutanlığına 3 bin adet uzman erbaş kadro artırımı yapılmaktadır. Yine, Jandarma Genel
Komutanlığımızın özellikle ihtiyacı göz önünde bulundurularak bu kadro ilaveleri yapılmıştır.

AK PARTİ hükûmetleri döneminde eğitime her zaman için çok büyük önem verdik. Burada,
özellikle son on bir, on iki yıl içerisinde, bizim üniversitelerimize ne kadar önem verdiğimizi çok net
olarak sizlere arz etmek istiyorum. Üniversitelerimize her geçen gün bir yenisini eklemekle…
Yükseköğretimimize katkı sağlayacak vakıf üniversitelerinden 75’incisi İstanbul’da, Dünya Eğitim
Vakfı tarafından “Biruni üniversitesi” adı altında yeni bir vakıf üniversitesi kurularak, üniversite tıp,
diş hekimliği, eczacılık, sağlık birimleri, eğitim, mühendislik fakülteleri ile meslek yüksekokulu,
eğitim bilimleri enstitüsü, fen bilimleri enstitüsü ve sağlık birimleri enstitüsünden oluşacak. Gelişmiş
Batı toplumlarında üniversite sayısının çokluğu, akademik yetersizliğimiz göz önüne alınarak bu
konuda ne kadar yol almamız gerektiğini ortaya koymuş bulunmaktayız. Bu kurmuş olduğumuz
Biruni Vakfı üniversitesiyle yükseköğretime güç katmış oluyoruz. Geleceğin gençleri donanımlı,
yetenekli ve uluslararası alanda akademik yetkinlikle bu üniversitelerimizden yetişecek. AK PARTİ
hükûmetleri olarak, on bir yılda kurmuş olduğumuz devlet ve vakıf üniversiteleriyle yükseköğrenim
alanında Batı’yla aramızdaki makası hızla kapatmaktayız. Ayrıca, AK PARTİ hükûmetlerinin ilk
dönemlerinde de almış olduğumuz bir kararla, her ile bir üniversite kurarak illerimizin sosyal,
kültürel, spor ve eğitim alanlarında çehrelerini değiştirmeye devam ediyoruz.

Şu ana kadar 101 devlet üniversitemiz var, 75’inci vakıf üniversitemizi de bununla birlikte
kurmuş olacağız inşallah.

Yine bu kanunla, orman köylüsüne tanınan hak ve imtiyazlardan yararlanan belde sakinleri,
beldelerinin mahalleye dönüştürülmesinin ardından aynı hak ve imtiyazlardan da yararlanabilecek.
Bu düzenlemeyle, büyükşehir sınırları içerisinde kalan orman vasfını haiz beldelerimiz aynı haklarını
kullanmaya ve bu haklardan istifade etmeye devam edecektir.

Yine, bununla birlikte 112 acil çağrı merkezlerine acil durumlarda sevk ve koordinasyon sağlama
görevleri verilecektir. 

Yine, 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 28’inci
maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Bilindiği gibi, büyükşehirlerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon
Başkanlığı bünyesinde, diğer illerde ise valilikler bünyesinde tüm acil çağrıları karşılamak üzere 112
acil çağrı merkezleri bulunmaktadır. Maddeyle, 112 acil çağrı merkezlerine acil durumlarda sevk ve
koordinasyon sağlama görevi verilmektedir. Ayrıca, maddeyle, söz konusu acil çağrı merkezlerinde
personel görevlendirilmesi ve bunların mali haklarına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

Diğer yandan, maddeyle, 112 acil servis hizmetlerini asılsız bir şekilde meşgul edenler hakkında
250 TL idari para cezası verilmesi ve eylemin tekrarı hâlinde ise bu cezanın 2 katına çıkarılması
öngörülmektedir. 

Yine bu kanunla, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının başkanının tespitine ve
mütevelli heyeti üyelerinin seçimine yönelik usul ve esasları yeniden düzenlemekteyiz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

EKREM ÇELEBİ (Devamla) – Bu vesileyle, kanunun hayırlı uğurlu olmasını diliyor, yüce
heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
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BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, soru-cevap işlemine geçmeden bir önerge var, onu okutacağım
ve işleme koyacağım.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

546 sıra sayılı raporun tümünün görüşmelerinin İçtüzük 72’ye göre devam etmesini grup adına
arz ederiz.

Oktay Vural

İzmir

MHP Grup Başkan Vekili

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunacağım.

III.- YOKLAMA
(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı)

MUHARREM İNCE (Yalova) – Yoklama istiyoruz.

BAŞKAN – Yalnız yoklama talebi var.

Sayın İnce, Sayın Aslanoğlu, Sayın Serindağ, Sayın Moroğlu, Sayın Seçer, Sayın Susam, Sayın
Çetin, Sayın Eyidoğan, Sayın Akar, Sayın Topal, Sayın Öz, Sayın Serter, Sayın Gök, Sayın Güven,
Sayın Danışoğlu, Sayın Değirmendereli, Sayın Güler, Sayın Onur, Sayın Şafak, Sayın Yüksel. 

Yoklama için iki dakika süre veriyorum.

Buyurun. 

(Elektronik cihazla yoklamaya başlandı)

BAŞKAN – Bu arada, bir duyuru yapayım: Sayın Türkkan, Sayın Yılmaz, Sayın Vural, Sayın
Akar ve Sayın Aslanoğlu; soru için sisteme girmişsiniz ama yoklama yapıldığı için sistemde bir
değişiklik oluyor. Yoklamadan sonra tekrar sisteme girerseniz memnun olacağım. 

(Yoklamaya devam edildi)

BAŞKAN – Toplantı yeter sayısı yoktur. 

Birleşime on beş dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 22.28
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SEKİZİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 22.45

BAŞKAN: Başkan Vekili Ayşe Nur BAHÇEKAPILI
KÂTİP ÜYELER: Muharrem IŞIK (Erzincan), Muhammet Bilal MACİT (İstanbul)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 59’uncu Birleşiminin
Sekizinci Oturumunu açıyorum. 

III.- YOKLAMA
BAŞKAN - İç Tüzük’ün 72’nci maddesine göre verilen görüşmelere devam edilmesine dair

önergenin oylanmasından önce istem üzerine yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamamıştı.
Şimdi tekrar yoklama yapacağım. 

Yoklama için iki dakika süre veriyorum ve yoklama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı vardır.

546 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)
6.- Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ile 18 Milletvekilinin; Bazı

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile
Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili
Mehmet Şandır’ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifi, Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın; 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla
Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna Geçici Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında
Kanun Teklifi, Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili
İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifi, Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel ve 1 Milletvekilinin; Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi,
Sinop Milletvekili Mehmet Ersoy ve İstanbul Milletvekili Hüseyin Bürge ile 44 Milletvekilinin; Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile İçişleri Komisyonu, Sağlık, Aile, Çalışma
ve Sosyal İşler Komisyonu, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve  Turizm Komisyonu ile Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporları (2/1967, 2/1074, 2/1438, 2/1529, 2/1571, 2/1966) (S. Sayısı: 546) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon burada.

Hükûmet burada.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Gerekçe…

BAŞKAN - Görüşmelere devam edilmesine dair önergenin gerekçesini okutacağım.

Gerekçe: 

Torba bir raporun görüşülmesinin daha anlaşılır yapılmasını teminen.
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BAŞKAN – Önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.

Şimdi, tasarının tümü üzerinde soru-cevap işlemini gerçekleştireceğiz. Soru-cevap işlemimiz
yirmi dakikadır; on dakikasını soruya, on dakikasını da cevaba ayıracağız.

Şimdi, sisteme giren arkadaşlara söz veriyorum sorularını sormaları için.

Sayın Akar, buyurun.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Sayın Bakan, suyun yanlış yönetimi, yer altı sularının
yağmalanması ve küresel ısınmanın katkısıyla hayat kaynağımız olan suyu yavaş yavaş kaybediyoruz.
Ülkemizde son yirmi yılda kişi başına düşen su miktarı 4.000 metreküp iken, bugün 1.430 metreküpe
inmiş durumdadır. Gelecek on yılda nüfus ortalamasına paralel olarak da 1.100 metreküpe düşecek.

İlimiz Kocaeli’de sanayi tesisleri suyun bir bölümünü Yuvacık Barajı ve Sapanca’dan sağlarken
önemli bir bölümü de yer altı su kaynaklarından sağlamaktadır. Aylık su tüketimi 13 milyon metreküp
olan Kocaeli’nin 10 milyon metreküpü Yuvacık Barajı’ndan sağlanmaktadır. Sanayi tesislerinin yer
altı su kaynaklarını kullanmaları, ayrıca  Sapanca Gölü’nden su çekmeleri nedeniyle hem gölde hem
de barajda su eksilmiştir. Kocaeli’deki sanayi tesislerinin kullanabileceği su konusundaki görüşleriniz
nelerdir?

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Sayın Türkkan…

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Sayın Bakan, Hükûmetinizin İçişleri Bakanı, Mart 2011’de
İçişleri Bakanlığının Türkiye ve ortasında Atatürk olan amblemini değiştirerek farklı bir amblem
yaptı. Bunu verdiği şirkete 400 milyon lira para ödedi; arkasından, bütün İçişleri Bakanlığı teşkilatı,
yurt içindeki teşkilat, bu amblemleri tekrar değiştirerek ciddi bir masrafa sebep oldu. Bu şekilde,
Türkiye’nin hangi meselesi halloldu? Sadece ve sadece üzerindeki Atatürk resmi ve bütün bir Türkiye
resmi mi rahatsız etti Hükûmetinizi? Bunu öğrenmek istiyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Sayın Yılmaz…

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Teşekkür ediyorum.

Sayın Bakan, şimdi, bu Latif Topbaş’la Başbakan arasında bir konuşma geçiyor. Biliyorsunuz,
orman arazilerinde, özel ormanlarda yüzde 6 hususu var. Latif Topbaş Başbakana diyor ki: “Ağabey
bu şey çıkacak mı, bu yüzde 6 meselesi çıkacak mı?” Başbakan Erdoğan da diyor ki: “Tabii, tabii.”
Bu görüşme geçiyor. Daha sonra Başbakanla görüşüldüğünü… Ve SİNPAŞ’ın sahibine arazi almasını
tavsiye ediyorlar ve İ. Y. “Kanun çıkartıyoruz ağabey, kanun. Bu torba yasaya giriyor, Tayyip Bey’le
görüştük bu konuyu uzun uzadıya. Artık kanuna şeyi de koyuyoruz ‘Yollar ve otoparklar hariç.’ diye,
onu takip ediyorum ben Bakanımızla, Su Bakanımız Veysel Ağabey’le.” diyor. “Alalım mı?” diyor,
“Alabilirsiniz.” diyor. Yani, bu konuyla ilgili sizi Başbakan aradı mı? Bu “Su Bakanı” diye bahsedilen
Veysel Ağabey siz misiniz? Bu soruları cevaplarsanız memnun olurum.

BAŞKAN – Sayın Aslanoğlu…

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Sayın Bakan, üç soru soracağım.

1) Sivil savunma uzmanları ne olacak? Bu insanlar yetim mi kalacak, AFAD bünyesinde bunları
değerlendirmek mümkün değil mi? Aynı ilde hem Sivil Savunma hem AFAD olacak, aynı bünyede
toplanamaz mı?
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2) Önemli olan, Mecliste birlik beraberliktir. Kocaeli’de depremde yapılan iş yerleriyle ilgili, ben
AFAD Başkanıma da söyledim, oradaki hak sahiplerinin rızası olmaksızın yasa düzenleniyor yani
önemli olan hak sahiplerinin rızasıdır. Birlikte bir çözüm getiremez miyiz, hak sahipleriyle birlikte?

3) Spor Toto Teşkilat Başkanıma soruyorum: Kulüplere ödenen yüzde 7’lik isim hakkını yüzde
15’e çıkarmayı düşünüyor musunuz? O zaman Üçüncü ve İkinci Lig kulüpleri kısmen nefes alır.
Maça çıkmayan kulüpler var. İsim hakkını yüzde 15’e çıkarmayı düşünüyor musunuz?

BAŞKAN – Sayın Vural…
OKTAY VURAL (İzmir) – Teşekkür ederim. 
Sayın Bakanım, bu torba yasaya sivil savunma uzmanlarının sorunlarını çözmesi için bir

önergeniz olacak mı? 4/C’lilerin memur olması için acaba bir önergeniz olacak mı?
Bir de Biruni üniversitesinde eğitim fakültesi kuruyorsunuz. Bu kadar atanamayan öğretmen

varken eğitim fakültesi kurmanızın amacı ve hedefi nedir?
Gazi Üniversitesinde bir kooperatif var. Bu kooperatife üniversite yönetiminin el koyma ihtiyacı

neden kaynaklanmıştır, bu subjektif düzenlemeyi neden yapıyorsunuz?
Bir de sizin Bakanlığınızda paralel bir yapılanma var mı, tespit ettiniz mi, bunu öğrenmek istiyorum. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN – Sayın Korkmaz…
S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Sayın Bakan, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan

Başdanışmanı Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan “Türk Silahlı Kuvvetlerine kumpas kurdular.”
diye bir laf attı ortaya. Herkes, özellikle yargıda davası olan herkes tedirgin oldu bundan ancak
gerisini getirmedi. Milyonlarca Fenerbahçe taraftarı kulübünün geleceğiyle ilgili sıkıntılı ve alınan
kararların adil olmadığıyla ilgili düşünceye sahipler. Hem Fenerbahçe hem de kumpas kurulduğu
bizzat vekilinizce ifade edilen Balyoz, Ergenekon sanığı komutanlar hakkında iadeimuhakemeyle
ilgili Yargıtayda -tabii onun siyasi sorumluluğunu taşıyan Adalet Bakanlığına, Hükûmetinize
soruyorum- bir çalışma var mıdır?

Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Sayın Serindağ…
ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Bakan, Hükûmetin müşterek sorumluluğunu göz önünde bulundurarak soruyorum: Sayın

Başbakan geçen hafta yaptığı bir konuşmada, seçime giderken bazı siyasetçilere yapılan şantajın paralel
yapının eseri olduğunu söyledi. Bu yolda bir tespitiniz var mı; bu şantajın “paralel yapı” diye ifade
ettiğiniz grupla bir ilgisi var mı, böyle bir tespitiniz var mı? Bir tespitiniz varsa yasal işlem yapmayı
düşünüyor musunuz, yok öyle bir tespit yoksa Sayın Başbakan neden böyle bir söylemde bulundu?

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN – Sayın Gök…
LEVENT GÖK (Ankara) – Sayın Bakan, bundan üç dört yıl önce Ankara’da barajlardaki doluluk

oranı düşünce Ankara Belediyesi alelacele Kızılırmak suyunu Ankara’ya getiren bir proje başlattı ve
borular döşeyerek Ankara’ya su getirmeye çalıştı ama yıllardan beri Ankara’da bu su kullanılmıyor.
Bunun maliyeti ne kadar olmuştur da şu anda kullanılmıyor? Acaba Ankara’ya içme suyu olarak
getirilen bu, borularla döşenen su, şu anda tarladaki bitkilerin ya da ürünlerin yetişmesi için, tarlalar
için mi kullanılıyor? Ve bu konuda, Başbakanın danışmanının oğlunun oradaki bir çiftliğine bir
kiralama yapılmış mıdır Ankara’nın içme suyu olarak getirilen bu su?
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BAŞKAN – Sayın Bayraktutan…

UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Bakan, Artvin Deriner Barajı yapımından sonra, bizim ondan önce bir Artvin-Erzurum
yolumuz vardı. Şimdi, siz “12/12/2012” deyip 112 dev eser açtınız, şimdi de 113 dev eser açtınız.
Baktım o yola, bizim bir tane yolumuz vardı, yolu siz 9’a bölmüşsünüz; çarpmışsınız, toplamışsınız,
bir tane yolu 9’a bölmüşsünüz. Duvarlar yapmışsınız, onun içerisinde ayrıca tünellere ışık
bağlamışsınız, yolu kendi içerisinde kilometrelere bölmüşsünüz; bir yoldan “9” rakamı çıkartmışsınız.
Sizi tebrik ediyorum. Başka yerlerde de böyle ilginç maharetleriniz var mıdır? Tarihe ve sayıya göre
yolları bölüp, çarpıp, toplayıp, arkasından da rakamı uydurduğunuz başka proje de var mıdır?

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Sayın Akar…

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Sayın Bakan, biliyorsunuz, 17 Aralıkta yapılan soruşturma
neticesinde -pek soruşturma neticelenmedi sayenizde, Hükûmetin sayesinde- dört bakan hakkında
fezleke hazırlanmış ve önce Adalet Bakanlığına yollanmış. Bu fezlekeleri Adalet Bakanı Meclise
yollayacağını ifade ederek “Ben sadece postacılık görevi yapmaktayım, zamanı gelince Meclise
yollayacağım.” demesine rağmen Meclise yollamamıştır ve geri, savcılıklara yollamıştır, yeni
değiştirdiğiniz savcılara yollamıştır. Siz bir bakan olarak bu bakanlarla aynı şeyi paylaşmaktan,
bilemiyorum, nasıl bir duygu içerisindesiniz ve bu fezlekelerin Meclise gelmesini talep ediyor
musunuz, gelmeli midir; sizin de temize çıkmanız, Hükûmetinizin temize çıkması için gelmeli midir?
Bu soruyu özellikle soruyorum.

BAŞKAN – Sayın Yılmaz…

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Teşekkür ediyorum.

Sayın Bakan, bu Orman Mühendisleri Odası seçimlerini alabilmek için müfettişler gönderdiniz.
Netice itibarıyla orman mühendisleri dik duruş sergilediler, İstanbul’u, Ankara’yı, her tarafı aldılar
ama –gerçi- hafta sonu benim de oy kullandığım Adana’da 5 tane bölge müdürünüz ardı ardına
toplantı yaptı ve bu seçimlerin mutlaka alınması gerektiğinin bakan tarafından talimatlandığı ifade
edildi. 5 tane bölge müdürünüzü ve üst düzey görevlilerinizi bu iş için görevlendirdiniz mi, bunu
öğrenmek istiyorum. Ama, sonuç itibarıyla bütün görevlendirmelere rağmen, iktidar partisi tarafından
desteklenen ekip seçimi kaybetti. Bunu nasıl düşünüyorsunuz? İleri demokrasinin bir gereği olarak
değerlendirebilir misiniz? 

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Sayın Aslanoğlu…

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Sayın Bakan, Başbakanlık Başdanışmanı bugün
“CHP milletvekillerinin sesini kesmek için TRT 3’ün yayın süresini kısalttık.” diye bir açıklama
yaptı. Buna katılıyor musunuz? Hakikaten CHP milletvekillerinin sesini kesmek için mi bunu
yaptınız? Acaba bundan sonra TRT 3’ü tamamen mi kapatacaksınız? Ama bilin ki CHP
milletvekillerinin sesi kesilmez, kimse de kesemez. 

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Buyurun Sayın Bakan.
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ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) – Sayın Başkan,
değerli milletvekilleri; özellikle Sayın Akar’ın sorularına öncelikle cevap vereyim efendim.

Şimdi, suyla alakalı olarak şunu ifade edeyim: Türkiye yarı kurak iklim bölgesinde yani su
zengini bir ülke değiliz. Ancak Allah’a şükür biz kuraklığa rağmen bütün şehirlerimizde suyla alakalı
çok köklü yatırımlar yaptık yani şu ana kadar Orman Su İşleri Bakanlığı, DSİ marifetiyle 76
şehrimizin içme suyu meselesini kökünden çözdü. Yani, bugün, Mardin’den tutunuz İzmir’e kadar,
efendim, Sinop’tan Mersin’e kadar, Kars’tan Edirne’ye kadar her yerde, 76 şehirde su meselesiyle
alakalı barajlar, isale hatları, muhteşem içme suyu arıtma tesislerini inşa ettik. Yani, Türkiye’de
böylece problem çözdük.

Yalnız, özellikle “Suyu kaybediyoruz.” deniliyor; burada, Sayın Akar, yanlış bir hesap var. Yani,
burada kaybolan bir şey yok. Yani, özellikle buradaki kriter yani mevcut kullanılabilir suyun miktarını
nüfusa bölerseniz nüfus arttıkça oran yani kişi başına yılda düşen su miktarı metreküp olarak ister
istemez azalır. Bunun, su miktarının azalmasıyla alakası yok, su miktarı sabit. Yani böyle bir kriter
var, su zengini olan ülkelerde; işte, 4 bin, 5 bin metreküp yılda fazlaysa o su zengini demektir. Ama
bizde ise su miktarı fark etmiyor, yaklaşık olarak 500 milyar metreküp yağış var ama bu akan sular
yer altına, buharlaşmayı dikkate aldığımız zaman yaklaşık 112 milyar metreküp yılda kullanılabilir
suyumuz var. Dolayısıyla bunu kişi başına nüfusa bölerseniz çıkan rakamı gösteriyor. Yani bu kriter
değil, yağan yağmurun azaldığını göstermiyor. O bakımdan, böyle bir kriter, bu şekilde
değerlendirmek yanlıştır. 

Tabii, Yuvacık Barajı, biliyorsunuz, güya 2050 yılına kadar suyu temin edecekti, o şekilde
planlandı. Hatta yap-işlet-devretle aslında DSİ yapacakken, çoğunu yapmışken maalesef bir şekilde
yap-işlet-devret şekline dönüştürüldü ve neticede şu anda su, görüyorsunuz, miktarı yok, o bakımdan,
Yuvacık yetmediği için biz Sapanca’dan, Kocaeli’ne su vermek için çalışma yapıyoruz. 

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Kime yaptırdınız? Hangi ihaleye ödeme yaptırdınız onu söyleyin!
BAŞKAN – Sayın Akar, lütfen, Sayın Bakan cevap veriyor. Soru sordunuz, dinleyelim, lütfen. 
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) – Ben sizi dinledim. 
Tahammül edemiyorsun işte!
BAŞKAN – Buyurun Sayın Bakan. 
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) – Ve sayın vekiller,

yani şu Yuvacık meselesinden dolayı hazineye yüklenen yük 4,5 milyar dolar olacak. Şu ana kadar
3,5 milyar dolar ödendi yani bu gerçekten…

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Doğru söylemiyorsunuz, doğru söylemiyorsunuz. 
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) – Evet, bu böyle,

ispat ederiz. 
HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Edemezsiniz!
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) – Sayın Türkkan,

yani kusura bakma, biz bayrağımızla da Atatürk’le de gurur duyuyoruz. Yani amblemin
değişmesinden böyle bir mana çıkarmayı kabul edemeyiz. 

S.NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Niye tabelalardan T.C.’yi indiriyorsunuz?
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) – Biz her zaman

şanlı bayrağımızla, vatanımızla gurur duyuyoruz, gurur duymaya da devam edeceğiz, onu özellikle…
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LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Eylem ve söylem tutmuyor, keşke tutsa. 

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) – Evet, şimdi…

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Sayın Bakan, o isale hattını kim yaptı söyler misiniz?

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri…

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) – Sayın…

BAŞKAN – Sayın Bakan, bir dakika lütfen.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Soruma cevap vermedi ki! 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, sorularınızı sordunuz, Sayın Bakan cevaplarını verecek, lütfen
dinleyelim, lütfen sakin olalım. 

Buyurun Sayın Bakan. 

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) – Efendim, özellikle
Sayın Yılmaz’ın ifade ettiği, efendim, bu mevzu özellikle hususi ormanlarla alakalı yani kendisi de
biliyor ama kafaları karıştırmak için söylüyor. Şu anda mevcut kanunda da yani normal tapulu bir
arazide ağaç yetişmişse, o 3 hektardan fazla ise o kişilerin malı olmasına rağmen Orman Kanunu’na
göre biz “hususi orman” diye tarif ediyoruz ve diyoruz ki: “Yüzde 6’dan fazla yapılaşma
yapamazsın.” Zaten kanun bu şu anda, kanun değişmiş değil. Başbakanımızın da söylediği bu
kanundur. Mevcut kanuna bakarsanız tapusu şahıslara ait olup da, üzerinde rastgele ağaç bitmişse
dahi, 3 hektardan büyükse biz ona hemen el koyuyoruz Orman Kanunu mucibince ve diyoruz ki:
“Yapılaşma artık bundan sonra yüzde 6’dan fazla olamaz.” Mevcut kanunu söylemiş Başbakanımız,
bana da herhangi bir şey söylenmiş değil.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Sayın Bakan, Urla villalarıyla ilgili ne diyeceksiniz,
Urla’daki villalarla ilgili?

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Tapeler, tapeler…

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Tapeleri soruyor Sayın Bakan. 

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU  (Afyonkarahisar) –  Evet.

Şimdi, diğer, Kocaeli’deki hak sahipleriyle ilgili, tabii anlaşma olabilirse uygun olurdu ama ben
tabii, Plan Bütçe Komisyonunda bu konuda özellikle 17 Ağustos 99 depremi sonrası Sayın Aslanoğlu,
Başbakanlık Proje Uygulama Birimince beş ilimizde 5.866 iş yeri yaptırıldı. Bu iş yerlerinden 1.563’ü
hak sahiplerince kullanılmaktadır. 3.782’si kamu kurum ve kuruluşlarına verilmiştir. Kanun teklifiyle
hak sahipliği sona eren ancak kendilerine tebligat ve ilan yapılmasına rağmen tapuda  ferağ
vermedikleri için tapuyla devir işlemi gerçekleştirmeyen…

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Tebligat, ilan yapılmadı, o da yanlış bilgi Sayın Bakan. 

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) – 521…

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Kim veriyor sana bu bilgiyi ya! Kim veriyor sana bu bilgiyi!

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, böyle bir şey olmaz!

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) – Ya, sana ne,
yanlışsa söylersin. Böyle bir densizlik olur mu? Kusura bakma…

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Yalan söylüyorsun, yalan söylüyorsun! Doğru bilgi verin!

BAŞKAN – Sayın Akar… Sayın Akar, lütfen…
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MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, sayın milletvekilini uyarır mısınız? 

BAŞKAN – Sayın Akar, lütfen…

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Sayın Başkan, Bakana doğru bilgi versinler!

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, böyle bir şey olmaz! Uyarır mısınız Sayın
Başkan.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Doğru bilgi versin!

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU  (Afyonkarahisar) – 521 iş yerinin tapu
sicil kayıtlarına…

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Ayıp ya, ayıp! Milletin malına el koyuyorlar… 

BAŞKAN – Sayın Akar, lütfen yerinize oturur musunuz, lütfen. 

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Doğru bilgi vermiyor, yalan söylüyor, tebligat yapmadılar. 

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) – Ben doğru bilgi
veriyorum, otur yerine, otur yerine! Burada bilgiler… (CHP sıralarından gürültüler)

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Yalan bilgiler veriyor! 

BAŞKAN – Sayın Akar, lütfen... Lütfen… 

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU  (Afyonkarahisar) – İşine gelmiyor
değil mi?

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Doğru bilgi vermiyor. 

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) – Bakın, işte burada
resmî yazılar var. 

BAŞKAN – Sayın Akar, lütfen…

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) - Sana mı inanacağız,
buradaki resmî yazılara mı inanacağız?

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Yalan söylüyorlar!

BAŞKAN – Sayın Akar, çalışma düzenini bozmayın lütfen. 

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Böyle düzen mi olur! Söylediklerinin tümü yalan! 

BAŞKAN – Siz bozuyorsunuz ama düzeni. 

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Doğru bilgi versin. Bakan doğru cevap versin. Yeter ya, doğru
cevap versin!

BAŞKAN – Gerçeğe aykırı bir ifade varsa düzeltebilirsiniz ama şu anda yaptığınız düzeni
bozmak Sayın Akar. 

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) –Efendim, böyle bir
saygısızlık olamaz, kusura bakmayın, biz sizi saygıyla dinledik, yanlışsa konu konuşursun.

BAŞKAN – Sayın Akar, rica ediyorum. 

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) - Tekrar soru-cevap
işlemi var. Sabırlı olun, niye bu kadar heyecanlanıyorsunuz? 

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Yalan diyorlar, ben bunu biliyorum, doğru bilgi vermiyorlar. 
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ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) - Biliyorsan o zaman
doğrusunu söyle, doğrusunu söyle, burada resmî evraklar var. 

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Doğru söylüyorum. 
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) - Efendim, sivil

savunma uzmanları, AFAD personeli olmayıp görev yaptıkları kurumların personel cetvellerinde
kadroları yer alıyor.

SAKİNE ÖZ (Manisa) – Vatandaşı kandırıyorsunuz. 
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) -Özlük haklarına

ilişkin talepler genel olarak kamu ücret politikasına uygun olarak Maliye Bakanlığı ve Devlet
Personel Başkanlığınca bu talepler üzerinde bir çalışma yapılacaktır, bunu da ifade edeyim. 

Sayın Vural, biz de paralel yapılanma falan yok yani bizim Bakanlığımız, biz aile gibiyiz.
Gerçekten, bizim Orman ve Su İşleri Bakanlığında hepimiz birbirimize dua ederiz, birbirimizi severiz
yani işimizle meşgul oluruz, o bakımdan bunu özetle vurgulamak istiyorum. 

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Aile gibisiniz Sayın Bakan!
OKTAY VURAL (İzmir) – Yani paralel yapılanma var mı? 
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) - Efendim, paralel

yapılanma…
BAŞKAN – Sayın Bakan, lütfen sorulara cevap vermeye devam edin. 
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) –Efendim, bizim…

Elbette paralel yapılanma bazı kurumlarda var tabii, var; onu söylüyoruz. Paralel yapılanma
görüyorsunuz siz de…

OKTAY VURAL (İzmir) – Anladım, aile gibisiniz!
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) - Şimdi, Sayın

Korkmaz, Yalçın Akdoğan ne söyledi onu bilemem, onu kendisine sorarsanız. 
OKTAY VURAL (İzmir) – Madem ailesiniz, yazık değil mi?
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) - Tabii, yeniden

yargılanmayla ilgili…
S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Yeniden yargılanma değil, iadeimuhakeme, ikisi farklı

şeyler. Siz Bakansınız, onu nasıl bilmezsiniz! 
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) - Adalet

Bakanlığında bir çalışma… Yani o konuda Adalet Bakanlığı bir çalışma yapıyor ama neticesini
bilmiyorum, yazılı olarak onu söyleriz. 

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Yuvarla gelsin Sayın Bakanım, Hükûmeti temsil ediyorsunuz! 
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) - Sayın Gök,

Kızılırmak suyuyla ilgili şunu ifade edeyim: Biliyorsunuz, 2007 yılında bir kuraklık olduğu zaman,
Çamlıdere Barajı’nda çok su sıkıntısı olacağını dikkate alarak, biz, Ankara’nın içme suyuna bir
sigorta olmak üzere Kızılırmak suyunu getirdik, Kesikköprü Barajı’ndan Ankara’ya su getirdik. O
zaman bu çok faydalı olmuştur, hakikaten Ankara’nın kuraklık dönemindeki su meselesini
halletmiştir. Yani böyle Ankara gibi, İstanbul gibi, İzmir gibi büyük şehirleri tek bir hatta bağlamak,
tek bir kaynaktan beslenmesi doğru değildir. Kızılırmak suyu da Ankara’nın sigortasıdır. Dolayısıyla
bu zaten yani bir aylık bir su sıkıntısı, kesintisinin Ankara’da çok daha büyük maliyetlere sebep
olacağını burada vurgulamak istiyorum. 
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Misal, İstanbul’da geçmişte, Sayın Başbakanın Büyükşehir Belediye Başkanlığından önce,
benim İSKİ Genel Müdürlüğümden önce bütün binalar depo yaptı su olmadığı için. 600 bin binaya
yaklaşık her biri 15 milyara o zaman depo yapıldı. Sırf depoların maliyeti İstanbulluya 9 milyar
TL’ye, eski parayla 9 katrilyona mal oldu. Hâlbuki biz İstanbul’a su getirdik, her şeyi, altyapı hariç
vesaire, bunlar 3,5 milyar TL yani o zamanki parayla 3,5 katrilyona halloldu. Dolayısıyla, biz,
Ankara’yı bu şekilde depodan kurtardık. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

OKTAY VURAL (İzmir) – İstanbul’un sigortası var mı? 

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Teklifin… 

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Sayın Başkan, 69’a göre söz istiyorum. Sayın Bakan doğruyu
söylememi söyledi.  

BAŞKAN – Bir dakika… 

Sayın Bakan, teşekkür ederim, süreniz bitti.  

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Bakan bitmedi efendim, biraz daha süre verelim Sayın Bakana. 

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) – İzin verirseniz
bitireyim. 

OKTAY VURAL (İzmir) – Cevap versin efendim.

BAŞKAN – Süreniz bitti Sayın Bakan.  

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) – Süre verilirse
cevaplandırmak istiyorum ama süre verilmeyecekse…

LEVENT GÖK (Ankara) – Sayın Başkan… 

BAŞKAN – Buyurun. 

Pardon…

LEVENT GÖK (Ankara) – Sayın Bakan soruma cevap verirken herhâlde süresi bitti. Son
cümlelerinizi tamamlar mısınız Sayın Bakan. 

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Sayın Bakan…  

BAŞKAN - Sayın milletvekili, bir dakika… 

Hepinizi dinleyeceğim. 

Soru-cevap işleminde Sayın Bakanın cevap süresi bitti. 

LEVENT GÖK (Ankara) – Bir dakika daha verin diyorum. 

OKTAY VURAL (İzmir) – Yerinden söz talebi var ama Sayın Bakanın. 

BAŞKAN – Tamam. 

Sayın Akar, buyurun. 

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – 69’a göre söz istiyorum. Sayın Bakan doğruyu söylememi talep
etti, ben o doğruyu söyleyeceğim. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, konuşmacı sataşma yapar mı oradan? Buradan
laf atıyor... 
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BAŞKAN – Bir sataşma söz konusu değil. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sataşan kendisi. 

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Ben doğruyu söylemediğini söyledim, Bakan da benim doğruyu
söylememi talep ediyor. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Hayır, “Yalan söylüyorsun” diye hakaret etmedi mi?

BAŞKAN – Öyle bir şey yapmadı Sayın Akar. 

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Hayır, yaptı. 

BAŞKAN – Şimdi birtakım rakamlardan bahsediyorsunuz. 

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Sayın Bakan doğruyu söylememi talep etti, ben de doğru
söylemek istiyorum. 

BAŞKAN - Biz bu rakamları karşılaştırıp hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğuna karar
verecek bir durumda değiliz. 

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Sayın Başkan, ama böyle olmaz ki.

BAŞKAN - Siz kendi görüşünüzü söylediniz, soru sordunuz, görüşünüzü söylediniz, Sayın
Bakan da cevap verdi.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) - Bir dakikalık süre verin, bir dakika.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Sayın Bakan benden doğruyu söylememi talep etti.

BAŞKAN – Yerinizden bir dakika süre vereceğim size.

Buyurun.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, soruları cevaplayan Sayın Bakana laf atan
birisine cevap vermek… Yani, yeni bir usul daha çıkıyor.

BAŞKAN - Tamam Sayın Elitaş, bir dakika bir açıklama yapacak.

Buyurun.

Bir dakika…

VII.- AÇIKLAMALAR (Devam)
6.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun 546 sıra

sayılı Kanun Teklifi’nin tümü üzerinde yapılan soru-cevap işlemi sırasındaki bazı ifadelerine ilişkin
bir açıklaması

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Sayın Bakan, ben size, doğru, “Sizi yanıltıyorlar.” dedim, söze
öyle girdim, “Doğru söylemiyor arkadaki bürokratlar.” dedim. O çıkan kanunda bu hak mağduru
olan insanlara tebligat yapılmadı. Bu insanların birçoğu sakat, birçoğunun kolu yok, bacağı yok. Bu
insanlar mağdur. Birçoğunun da kanundan haberi yok. Bu kanunla getirdiğimiz “Üç ay taksit ödemez
ise bunlar haklarını kaybederler.” maddesi de tebligat yapılmadığı için insanlar bankalara gittiğinde
şerh konulmuş mallarına mülklerine. Şimdi, yeni bu torba kanunla da bir düzeltme yapılmaya
çalışılıyor çünkü tapuya gidip imza atmadıkları için bu insanlar cebren ve hileyle devlet bu insanların
malına mülküne el koymaya çalışıyor. Arkadaki bürokratlar sizi yanıltıyorlar, sizin yalan söylemenize
neden oluyorlar, doğru olmayan şeyler söylemenize neden oluyorlar. Bir kişiye dahi tebligat
yapılmamıştır. O bürokratlara söyleyin, bir kişiye tebligat yapıldığını ispatlasınlar ben onlara her şeyi
vermeye razıyım.
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BAŞKAN – Teşekkür ederim.
SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Sayın Başkanım, bana da sataşma hakkı doğuyor mu

bilmiyorum ama “Kafayı karıştırıyor…”
BAŞKAN - Teşekkür ederim arkadaşlar.

IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam)
6.- Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ile 18 Milletvekilinin; Bazı

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile
Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili
Mehmet Şandır’ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifi, Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın; 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla
Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna Geçici Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında
Kanun Teklifi, Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili
İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifi, Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel ve 1 Milletvekilinin; Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi,
Sinop Milletvekili Mehmet Ersoy ve İstanbul Milletvekili Hüseyin Bürge ile 44 Milletvekilinin; Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile İçişleri Komisyonu, Sağlık, Aile, Çalışma
ve Sosyal İşler Komisyonu, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve  Turizm Komisyonu ile Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporları (2/1967, 2/1074, 2/1438, 2/1529, 2/1571, 2/1966) (S. Sayısı: 546) (Devam)

BAŞKAN - Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
OKTAY VURAL (İzmir) - Sayın Başkan… Sayın Başkan…
S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) - Bir saniye efendim, bir saniye.
BAŞKAN - Buyurun Sayın Vural.
OKTAY VURAL (İzmir) - Bir müsaade edin efendim.
SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Tutanakları inceleyin o zaman, “Kafa karıştırıyor.” diyor.
OKTAY VURAL (İzmir) – Şimdi, Sayın Bakan, bir milletvekiline “Kafa karıştırıyor.” diye

sataşıyor, hakaret ediyor. 
BAŞKAN - Kime etti?
SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Bana. Tutanakları alın, bakın.
OKTAY VURAL (İzmir) – İşte.
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Tutanaklara bakın Sayın Başkan, tutanakları inceleyin, bakın.
OKTAY VURAL (İzmir) – Yani, alın bakın, alın bakın.
BAŞKAN - Bir bakalım tutanaklara.
SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Ama doğru olduğunu göreceksiniz yani.
S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) - Sayın Bakan orada, dedi mi cevap versin?
BAŞKAN – Tutanaklara bakalım, söz vereceğim size.
OKTAY VURAL (İzmir) - Eğer söylemedim diyorsa…
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SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Kendisine sorun, kendisine sorun söylemedim diyorsa
talebimden de vazgeçeceğim.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) - Sorun Sayın Bakana.

OKTAY VURAL (İzmir) – Yani, “Kafa karıştırıyor.” ifadesi yakışıksız.

BAŞKAN - Bir tutanaklara bakayım Sayın Yılmaz, söz veriyorum eğer öyle bir şey varsa
vereceğim size söz. Bakayım, hemen vereceğim, tamam.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) - Efendim, Sayın Bakan “Hayır.” demiyor ki, Sayın Bakan
“Hayır.” demiyor ki.

BAŞKAN – Evet, sayın milletvekilleri, teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunacağım…

III.- YOKLAMA
(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı)

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, yoklama istiyoruz.

BAŞKAN - Yoklama talebi var, onu yerine getirelim.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, 20 kişinin aynı anda ayağa kalkması lazım yani
burada taksit taksit  ayağa kalkıyorlar, olmaz,  hepsi birden ayağa kalkacak. 

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Herkes ayakta.

BAŞKAN – Sayın Elitaş, ben mi öğreteceğim milletvekillerine, kalksınlar bir zahmet, bir zahmet
kalksın 20 kişi.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Almayacaksınız efendim yoklama talebini. Yazılı versinler…

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Sayın Başkan, kim yönetiyor, Elitaş mı yönetiyor?

BAŞKAN – Sayın Aslanoğlu, Sayın Akar, Sayın Serindağ, Sayın Moroğlu, Sayın Seçer, Sayın
Öz, Sayın Bayraktutan, Sayın Serter, Sayın Çetin, Sayın Susam, Sayın Gök, Sayın Yüksel, Sayın
Topal, Sayın Onur, Sayın Kalkavan, Sayın Güven, Sayın Danışoğlu, Sayın Şafak, Sayın İnce, Sayın
Değirmendereli.

Yoklama için iki dakika süre veriyorum.

Süreyi başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Toplantı yeter sayısı vardır.

IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam)
6.- Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ile 18 Milletvekilinin; Bazı

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile
Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili
Mehmet Şandır’ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifi, Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın; 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla
Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna Geçici Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında
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Kanun Teklifi, Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili
İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifi, Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel ve 1 Milletvekilinin; Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi,
Sinop Milletvekili Mehmet Ersoy ve İstanbul Milletvekili Hüseyin Bürge ile 44 Milletvekilinin; Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile İçişleri Komisyonu, Sağlık, Aile, Çalışma
ve Sosyal İşler Komisyonu, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve  Turizm Komisyonu ile Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporları (2/1967, 2/1074, 2/1438, 2/1529, 2/1571, 2/1966) (S. Sayısı: 546) (Devam) 

BAŞKAN – Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler…
Kabul edilmiştir.

Şimdi birinci bölümün görüşmelerine başlıyoruz.
Birinci bölüm, 1 ila 26’ncı maddeleri kapsamaktadır. 
Birinci bölüm üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu Adına Manisa Milletvekili Sayın Erkan

Akçay konuşacak.
Buyurun. (MHP sıralarından alkışlar)
MHP GRUBU ADINA ERKAN AKÇAY (Manisa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;

birinci bölüm üzerine Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz aldım. Hepinizi saygıyla
selamlıyorum. (Gürültüler)

BAŞKAN – Sessizlik rica ediyorum sayın milletvekilleri.
ERKAN AKÇAY (Devamla) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önce, tabii, soru-

cevap bölümünde teknik bir sıkıntı nedeniyle bir soruyu girememiştim. Sayın Bakanı yakinen
ilgilendirdiği için bu kürsüden Sayın Bakana bu soruyu yöneltmek istiyorum.

Öncelikle, bu aralık ayında Genel Kurulda bütçe görüşmeleri sırasında Sayın Bakana “Orman
ve Su İşleri Bakanlığının faaliyetleriyle ilgili çeşitli açılışlar yapıldığını, törenler yapıldığını ve bu
açılış ve törenlerin organizasyonunun -bildiğimiz kadarıyla- Bakanlık tarafından yapıldığını ve yine
Bakanlık ve Hükûmet tarafından televizyonlarda ve gazetelerde çok sayıda reklam verildiğini,
dakikalarca reklam oynatıldığını biliyoruz. Acaba bunların masrafı ne kadardır, Bakanlık ne kadar
masraf yaptı, Hükûmet ne kadar harcama yaptı ve bu harcamaları kim ödüyor?” diye soru
yöneltmiştik. Sayın Bakan ilginç bir cevap verdi… 

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Sayın Başkan, sizi dinlemiyorlar. 
ERKAN AKÇAY (Devamla) – Sadece Sayın Başkanı değil tabii hatibi de dinlemiyorlar. İlla

dinlemeleri için çok ağır ve incitici konuşmak gerekiyor herhâlde! Biz de tabii, ağır ve incitici
konuşmamaya özen gösteriyoruz. 

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Akçay. 
ERKAN AKÇAY (Devamla) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Bakan çok ilginç bir cevap verdi “Biz Hükûmet olarak, Bakanlık olarak hiçbir kuruş harcama

yapmıyoruz, bu masrafların tamamı müteahhitler tarafından yapılıyor.” dedi. Bu çok önemli bir cevap,
üstelik 17 Aralıktan sonra ülkemizde meydana gelen gelişmelerle çok yakinen ilgili olduğunu
düşünüyorum ve Sayın Bakana da buradan soruyorum: Bu müteahhitler kimdir, ne kadar masraf
yapmışlardır? Bu müteahhitlerin içeresinde Başbakanın kurduğu, Sabah ve ATV’nin alımı için havuza
para atan müteahhitler var mıdır? Bu çıkan tapelerde aziz milletimize sinkafla küfür eden müteahhitler
de var mıdır veya kimlerdir? Bunun mutlaka açıklanmasında fayda görüyoruz.
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Değerli milletvekilleri, öncelikle Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının zihniyetini anlamak
istiyorsak; hükûmet etme tarzını, iktidarı yönetme tarzını anlamak için tabii pek çok veri var fakat
bunların en başta geleni de, onun yasa yapma tekniğine bakmamız kâfidir diye düşünüyorum. 

Soru 1) AKP, neden en çok torba kanunları tercih ediyor; birincisi. 

İkincisi: Bu torba kanunlar neden tasarı şeklinde değil de özellikle son yıllarda çoğunlukla torba
kanun teklifi şeklinde gelmeye başladılar? Burada Hükûmetin yönetim anlayışını pekâlâ görmemiz
mümkündür. Neticede, zaman dar sözü mutlaka kısa söylemek lazım, şunu çıkarabiliriz ki AKP,
ülkeyi keyfekeder yönetiyor ve tamamen Sayın Başbakanın keyfî yönetimi altında yönetildiği için
plansız ve programsız bir iktidar ve Hükûmet yönetimi söz konusu ve bu plansızlık, programsızlık
da en çok kendisini torba kanunlarda gösteriyor.

Değerli arkadaşlar, daha, üniversitelerin işletme fakültelerinin 1’inci sınıfında yönetim,
organizasyon derslerinde yönetimin beş fonksiyonundan bahsedilir. Hükûmet de bir yönetim birimidir;
üstelik devletin bütün kurumlarını kurallarıyla yönetmek ve sevk ve idare etmek, yönlendirmek
durumunda olan bir anayasal kurumumuzdur ve yürütmenin de başını teşkil etmektedir. Malumunuz
tekrar hatırlamamızda fayda var: Türkiye Cumhuriyeti, kuvvetler ayrılığı ilkesine dayanan yasama,
yargı ve yürütme erklerinden oluşmaktadır ve Hükûmet de bu yürütme erkinin başındadır.

Şimdi, bu yönetim fonksiyonlarının birincisi planlamadır. Hükûmetin bir hükûmet programı
olur, kalkınma planları, orta vadeli program, yıllık bütçe, bakanlıkların stratejik planları çerçevesinde
amaçlar belirlenir ve bu amaçlara göre bir planlama yapılır ve teşkilatlanma da buna göredir. Buna
yönetim biliminde örgütlenme denilir, teşkilatlanma denilir. Üçüncü fonksiyon da yöneltme, sevk
etme hâlidir. Dördüncüsü, koordinasyondur ve beşincisi de denetimdir. 

İnanın arkadaşlar Hükûmette bu beş yönetim fonksiyonun beşi de yoktur veya en hafif deyimiyle
çok yanlış işlemektedir, doğru işlememektedir, ağır aksak gitmektedir. Hele eş güdüm diye hiçbir
şey yoktur. Bunu çeşitli bakanların çelişkili ifadelerinden, birbirlerini yanlışlayan ve kamuoyuna
yansıyan tartışmalarından görmek de mümkündür. 

Denetim zaten hepten felç edilmiştir. Bütün  Sayıştay denetimi, bakanlıkların ve kurumların
teftiş ve denetim birimleri neredeyse fonksiyonsuz hâle getirilmiş. Zaten Anayasası askıya alınmış
bir ülkede biz bunları konuşuyoruz. Anayasa resmen Sayın Başbakanın  tutumlarıyla ilga edilmiştir,
yasalar çiğnenmektedir, dün öyle bugün böyle deyip, yasalar işine geldiği gibi değiştirilmektedir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu teklifin 1’inci maddesiyle uzman erbaş  kadrosu 3 bin
artırılmaktadır. Askerlik süresinin kısaltılmasından dolayı ortaya çıkan ihtiyaç nedeniyle bu
düzenlemenin yapıldığı ifade edilmiştir komisyonda. Türk Silahlı Kuvvetlerinde yaklaşık 50 bin
sözleşmeli erbaş kadrosu varken jandarmaya 3 bin kişilik yeni uzman erbaş kadrosunun ihdas
edilmesinin nedeni bir türlü açıklığa kavuşturulamamıştır. Yine bu Genel Kurul görüşmeleri sırasında
bu ihtiyacın nereden kaynaklandığının açıklığa kavuşturulması gerekir. Ayrıca uzman erbaşların
özlük hakları, çalışma şartları, disiplin ve ceza uygulamaları, emeklilik gibi sorunları bir an önce
çözülmelidir.

Teklifin 2’nci maddesiyle 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans
Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un uygulanmasına ilişkin bir yönetmelik düzenleme, yapma
yetkisi verilmektedir. Bilindiği üzere AKP Millî Piyango Teşkilatını özelleştirmeyi amaçlamıştır. Milli
Piyango teşkilatıyla birlikte Spor Toto Teşkilatı da özelleştirilecektir. Bayiliklerin verilmesine yönelik
bu yönetmelik değişikliğiyle bayilerin yandaşlara verilmesinin hukuki zemini hazırlanmaktadır. 
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Teklifin 5’inci maddesiyle gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla
yapılan harcamalar, bağış ve yardımların tamamı gelir vergisi beyannamesinde gelirlerden indirim
konusu yapılabilecektir. Biz bu maddede verdiğimiz önergeyle de çocuk destek merkezleri, aktif
yaşam merkezi, çocuk evleri sitesi, ev tipi sosyal hizmet birimleri, Ev Tipi Sosyal Hizmet Birimleri
Koordinasyon Merkezinin inşası ve buraya yapılan bağış ve yardımların da gelir vergisinden
düşülmesini amaçlıyoruz ve bu konuda da önergemiz vardır. 

Süremiz burada maalesef bitti. İnşallah maddelerde, her madde üzerinde görüşlerimizi ve
önerilerimizi belirtmek üzere hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Akçay. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Gaziantep Milletvekili Sayın Ali Serindağ konuşacak. 

Buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)

CHP GRUBU ADINA ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Şimdi, Sayın Başkan, bugün, gene bir AKP klasiğiyle karşı karşıyayız. Ben birinci bölüm
üzerinde söz aldım. Birinci bölüm 26 madde ama 18 kanunda değişiklik yapıyor. Şimdi, Anayasa
Komisyonu Başkanımız da burada. Yani Anayasa Komisyonu Başkanı bu temel kanunu mevzuata
uygun görüyorsa, İç Tüzük’teki düzenlemeye uygun görüyorsa ona ben bir şey demem ama
demiyorsa buna müdahale etmelidir. Başta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olmak üzere, tüm
milletvekillerinin bu duruma isyan etmesi lazım. Bu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yasama
yetkisini gasbetmektir. 

Şimdi, hem temel kanun olarak görüşüyoruz hem torba kanun olarak görüşüyoruz. Geçen defaki
konuşmamda da söyledim, bu torba değil harar. Harar -biliyorsunuz- bizim oralarda, saman
doldurulan büyük çuval. Bu, bu niteliğe dönüştü; bu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ne ciddiyetiyle
ne de haiz olması gereken vasfıyla bağdaşmıyor; buna herkesin isyan etmesi lazım. 

Şimdi, bu torba kanun pek çok kurumu ilgilendiriyor, bunlardan bir tanesi de İçişleri Bakanlığı.
Demin sordum, İçişleri Bakanlığı temsilcilerinden kimse yok, sadece -verilen bilgiye göre- Jandarma
Genel Komutanlığından bir görevlimiz varmış. Hâlbuki, görüşülen ve İçişleri Bakanlığının görev
sahasıyla ilgili olan bölümlerde Jandarma Genel Komutanlığının sadece bir maddeyle ilgisi var ama
diğerlerinde herhangi bir ilgi göremiyoruz. Bu, yasama tekniğine ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin
görev anlayışına uygun değil.

Şimdi, değerli arkadaşlarım, 657 sayılı Yasa’da değişiklik yapıyoruz, 926 sayılı Yasa’da
değişiklik yapılıyor, bir de 3269 sayılı Yasa’da değişiklik yapılıyor. Bu değişikliğin ana amacı şu:
Yüzde 70 oranında hastalıkla malul bir çocuğun varlığı hâlinde, anne veya babasına -ikisinden birine-
on gün ek mazeret izni verilmesidir. Biz bunu komisyonda dile getirdik, dedik ki: “Zaten yüzde 70
engelli olduğuna dair heyet raporu vardır, bir de her hastalığında, her grip olduğunda tekrar hastaneye
gidip hasta olduğuna dair doktor raporu almasına gerek var mı?” Ama sizin getirdiğiniz düzenlemede
bu var. Bunu komisyonda dile getirdik ama nazarıitibara alınmadı. .İnsanı eziyete sevk etmektir bu.

İkincisi, başka bir düzenleme, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfıyla ilgili bir düzenleme
var. Nedir bu? Daha evvel, ilk uygulamada valilerin seçtiği mütevelli heyet üyelerini daha sonra
2005’te yapılan, zamanı idarenizde yapılan bir değişiklikle il genel meclisleri seçer oldu, böyle bir
değişiklik yaptınız. Şimdi, herhâlde o değişikliğin sakıncalarını görmüş olmalısınız ki tekrar, il genel
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meclisinin seçtiği üyeleri, il genel meclislerinin ve özel idarelerin kaldırıldığı yerlerde valilere
veriyorsunuz o yetkiyi. Değerli arkadaşlar, şimdi, siz sürekli olarak ademimerkeziyetin faziletlerinden
bahseden bir siyasi partisiniz. Sizin söyledikleriniz ile uygulamalarınız arasında çok büyük fark var.
Siz gerçekten yerel yönetimleri güçlendirmek istiyorsanız, yerel yönetimlere daha fazla yetki vermek
istiyorsanız neden yerel yönetimlerin kullandığı bir yetkiyi alıp merkezî idarenin taşradaki en büyük
temsilcisine veriyorsunuz? Madem bu doğru idi neden daha evvel değişiklik yaptınız? Burada sizin
genel anlayışınız ortaya çıkıyor. Nedir o? Siz yasa yaparken o anki konjonktüre göre hareket
ediyorsunuz, kişileri ve olayları gözeterek değişiklik yapıyorsunuz. Oysa, değişik vesilelerle de ifade
ettiğimiz gibi, yasalar ne olmalı? Yasalar soyut olmalı, genel olmalı, nesnel olmalı, herhangi bir olayı
veya kişiyi gözeterek yasa yapılmamalı ama siz şimdi diyorsunuz ki: “Ya, bazı belediyeler bizim
değil, bazı belediyeler şunların. E, o zaman belediye meclisleri neden mütevelli heyet üyeliğine seçim
yapsınlar? Biz nasıl olsa valilere istediğimizi seçtiririz.” Bunu söylerken de üzüntü duyuyorum
aslında, tüm valileri bu konuda dikkatli olmaya çağırıyorum ama maalesef, görünen köy kılavuz
istemez. Bu yetkinin Hükûmetin istediği şekilde kullanılacağından hiç kuşkum yok. Bu bizi üzmekle
beraber, durum bu. O zaman siz neden bu yetkiyi alıyorsunuz valilere veriyorsunuz? Sırf, sadece, iki
hayırseveri mütevelli heyet üyeliğine daha fazla getirmek için bu değişikliği yapıyorsunuz. Bu, hiçbir
şekilde yakışık almıyor.

Değerli arkadaşlarım, Büyükşehir Belediyesi Kanunu’yla ilgili düzenleme Türkiye Büyük Millet
Meclisine geldiği vakit, biz, orada itirazlarımızı dile getirdik. Siz dinlemediniz ama şimdi kendinize
göre, yavaş yavaş, belki, sizin için uygun olmayan düzenlemeleri görüyorsunuz ve tedbir almaya
gidiyorsunuz. Bunlardan bir tanesi nedir? İl afet ve acil durum müdürlüğüyle ilgili düzenleme. Şimdi,
siz, daha evvel il özel idarelerine bağlı olan il afet ve acil durum müdürlüklerini alıyorsunuz merkezî
idareye bağlıyorsunuz. Nereye bağlıyorsunuz? Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına
bağlıyorsunuz. Peki, neden öyle yapıyorsunuz? Çünkü, özel idareleri kaldırdınız. Özel idareler kalkınca,
özel idarelerin yaptığı görevlerin diğer birimlere aktarılması ihtiyacı doğdu. Yasa çıkarken siz bunu
düşünmediniz. Çünkü aceleniz vardı, belli bir tarihe yetiştirmeniz gerekirdi, bunu nazarıitibara almadınız
ama şimdi onların sakıncalarını görerek bu değişiklikleri yapıyorsunuz. Bu değişikliği yaparken de ne
yapıyorsunuz? Yine klasik bir yola başvuruyorsunuz, sizin döneminizde artık alıştığımız bir yönteme
başvuruyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? İl afet ve acil durum müdürlüklerini kapatıyorsunuz, müdürlerin
görevini sona erdiriyorsunuz ve onları araştırmacı kadrosuna atıyorsunuz. E, madem, o görevi
alıyorsunuz yeni il afet ve acil durum yönetimine devrediyorsunuz, personel de o görevi yapsın. Yani,
81 il müdürünü değiştirmekle elinize ne geçecek? Üstelik onlar sizin atadığınız müdürler, elinize ne
geçecek? Biliyorsunuz, yine, bazı illerimizde sivil savunma, arama ve kurtarma birlikleri var, onların
da müdürleri var. Şimdi, bu yasa çıkınca o müdürlerin de görevleri sona erecek ve araştırmacı kadrosuna
atanacak. Memurlar kadrolarıyla beraber yeni birime atanıyorlar ama müdürler atanmıyor. Niye? Yeni
bir kadrolaşmaya ihtiyacınız var. Peki, acaba, yani onlar da mı paralel yapının eseri? Öyle bir şey varsa
söyleyin açıkça, deyin ki, bu müdürler paralel yapının –sizin deyiminizle söylüyorum- eseridir; ona
göre biz tavrımızı belirleyelim. Neden bunu yapıyorsunuz? Bunun sebebi o. 

Gene, şimdi, OSB’lerle ilgili yani organize sanayi bölgeleriyle ilgili bazı değişiklikler
getiriyorsunuz. Biliyorsunuz, organize sanayi bölgeleriyle ilgili denetimi Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı yapıyor. Kamulaştırma Kanunu’nda da bir hüküm var, diyor ki: Özel hukuk tüzel kişileri
yararına yapılacak olan kamulaştırmalar –biliyorsunuz OSB bir özel hukuk tüzel kişisidir- onların
lehine yapılacak kamulaştırmalar, denetimine tabi oldukları idareler tarafından –bu, belediye olur,
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özel idare olur, bakanlık olur- yani onlar tarafından yapılması lazım. Ama siz şimdi, OSB’ler lehine
yapılacak kamulaştırmaları, getiriyorsunuz, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına
veriyorsunuz. Hâlbuki, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İçişleri Bakanlığının bir taşra
birimidir, tüzel kişiliği yoktur, hak ve alacak sahibi olamaz, borçlanamaz. E, siz getiriyorsunuz,
kamulaştırma işlemini, hiç de uygun olmayan bir idareye veriyorsunuz. 

Bu neden doğuyor  biliyor musunuz? Siz özel idareleri kaldırdınız. Özel idareler bizim yönetim
sistemimizde, gelenekselleşmiş, oldukça da önemli görevler ifa etmiş idarelerdi. Bizim Anayasa’mıza
göre üç mahallî idare birimi var: İl, belediye ve köy. Siz ili ortadan kaldırdınız. Bakın, 19 Mayıs
Stadyumunu Ankara İl Özel İdaresi yaptı. Numune Hastanesini, Yüksek İhtisas Hastanesini Ankara
İl Özel İdaresi yaptı. Bu kadar faydalı hizmet üretmiş bir idareyi, tutuyorsunuz, kaldırıyorsunuz,
ondan sonra da o idarenin yaptığı görevlerin nasıl yerine getirileceği konusunda, hiç de uygun
olmayan düzenlemeler yapıyorsunuz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ALİ SERİNDAĞ (Devamla) – Bu, netice vermeyecektir. 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ederim. 
Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Bingöl Milletvekili İdris Baluken... Yoklar. 
Şimdi şahısları adına konuşmalara geçiyoruz.
Şahsı adına ilk konuşmacı Ankara Milletvekili Sayın Özcan Yeniçeri. 
Buyurun. (MHP sıralarından alkışlar)
ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yine, Meclise bakıyorum,

büyük ölçüde bir uyuklama ve sayıklama aşamasına geçilmiş durumda.
ALİ AYDINLIOĞLU (Balıkesir) – Sen kendi grubuna bak!
ÖZCAN YENİÇERİ (Devamla) - Onun için, bunu biraz hareketlendirip biraz uyarmak istiyorum.
Değerli milletvekilleri, yasalar hiç kuşkusuz, herkesin ve her kesimin -sonuçta bir iradenin ortaya

koyduğu- birtakım müeyyidelere uymasını öngörür. Dolayısıyla, yasa çıkarmak ciddi bir iştir. Bu
Mecliste bu yasalar çıkarılırken, hepsi birbirinin içerisine boca edilmiş ve birden fazla Bakanlığın
birden fazla uzmanlık alanını gerektiren, ihtisası gerektiren, üzerinde ihtisas komisyonlarında yoğun
bir biçimde durulması ve çalışılması gereken yasaları hepsini bir araya toplayarak sürekli bir biçimde
Meclise getirip bir torba yasa sistemiyle Meclisi -tabir yerindeyse- bu şekilde çalıştırmak, halka,
halkın ihtiyaçlarına, halkın beklentilerine karşı saygısız davranmak anlamına gelmektedir.

Çok açık bir şekilde ifade etmek gerekir ki, 4+4+4 yasa tasarısı görüşülürken Millî Eğitim
Komisyonuna bu yasa tasarısıyla ya da bu yasanın öngördüğü birtakım malzemelerin ve hizmetlerin
alım ve satımında kamu ihale mevzuatı uygulanmayacak şeklinde bir madde konmuştur. Ve dolayıyla,
biz, Millî Eğitim Komisyonunda kamu ihale mevzuatının satın alım ve buna benzer hizmetlerde İhale
Kanunu’nun uygulanıp uygulanmamasını tartışmıştık. Hâlbuki, orası ihale komisyonu değildi, orası
Millî Eğitim Komisyonuydu.

Şimdi, geliyoruz, bakıyoruz ki, Plan ve Bütçe Komisyonunda “Falanca yere bir üniversite
kurulsun.” deniliyor, üniversitenin ayrıntıları ortaya konuluyor; hangi fakülteler açılacak, hangi
enstitüler açılacak, hangi yüksekokullar açılacak, bunlar oraya yazılıyor fakat Millî Eğitim
Komisyonunun buradaki görüşü yok. Millî Eğitim Komisyonu, eğitimciler bu işe ne diyor, bunlardan
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hiç kimsenin haberi yok ve dolayısıyla, bu yasa buraya geliyor ve buradan çıkıp gidiyor. Bir yasa
çıktığı zaman, onun diğer yasalara etkisi ne olacak, bir yasa çıktığı zaman gruplardan bir kısmının
bundan etkilenme düzeyiyle toplumun genel etkilenme düzeyi ne olacak, bütün bunlar ortada
görülmüyor, olmuyor, dikkate alınmıyor, bunun sonucu olarak çıkan yasalar da sakat ve hasarlı yasalar
oluyor. Bir süre sonra kanun hükmünde kararname ve bazı kanunlarda değişiklik öngören değişiklik
tekliflerini getiriyorsunuz ve dolayısıyla, bu tür bir yaklaşım tarzı, tabir yerindeyse, âdeta, millî iradenin
amaç dışı kullanılması anlamına gelmektedir. Bu durumun yasa yapma tekniğiyle uzaktan yakından
alakası yoktur. Burada bir “tutarlılık”, burada bir “devamlılık”, burada bir “bütünsellik” denilen bir
sistematik vardır, bunlardan hiçbirisine riayet etmezseniz her getirdiğiniz yasayı bir başka yasayla
değiştirmek ve dönüştürmek zorunda kalacağınızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. “Liyakat, ehliyet,
uzmanlık” diye bir şey vardır, buna “meritokrasi” denir. Aristokrasi seçkinlerin iktidarıdır, meritokrasi
liyakatlilerin iktidarıdır. Liyakatlilerin iktidarını kurabilmek, liyakatlilerin ortaya koyduğu görüş ve
düşünceleri esas alarak yasayı çıkarmak ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan yapının da toplumu
rahatlatıcı, sorun çözücü bir hâle gelmesine sebep olur. Aksi takdirde, hiç ihtisası olmayan ve tamamen
tahayyüllere ve birtakım yaklaşımlara dayalı olarak getirilen yasa tasarılarının kendisi kârından daha
çok zarar getirecektir ve birtakım hususların görülmesini engelleyecektir.

İki tane önemli arızamız var; bunlardan bir tanesi organize olma arızası, ikincisi de koordine
olma arızasıdır. 

Koordine olma, işler, faaliyetler, kişiler ve organlar arasında uyum ve ahengin kurulmasıdır.
Organize olmak ise birbirine benzeyen işlerin bir yönetim altında toplanması ve onlara uygun kişilerin
atanması, bunların arasındaki ast-üst ilişkilerinin kurulması ve bunların nasıl, nerede, ne şekilde
çalışacakları, alet ve edevatın belirlenmesi anlamına gelmektedir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
ÖZCAN YENİÇERİ (Devamla) – Bunların ikisinin de yasalar çıkarılırken özellikle dikkate

alınması…
BAŞKAN – Sayın Yeniçeri, teşekkür ederim.
ÖZCAN YENİÇERİ (Devamla) – …ve bu çerçeve içerisinde görüşlerin veya yasaların çıkartılması

gerekiyor, aksi takdirde buradan yasayı çıkarırsınız, üç ay sonra da getirirsiniz bu çıkardığınız yasayı
çıkardığınıza nasıl pişman olduğunuzu ifade etmek için bir değişiklik önergesiyle…

BAŞKAN – Sayın Yeniçeri, teşekkür ederiz.
ÖZCAN YENİÇERİ (Devamla) – …veya bir değişiklik teklifiyle milletin karşısına gelirsiniz. 
Bizi buradan toplum izliyor ve dolayısıyla da bu bizi izleyen toplum her şeyden önce bu koy-

kaldır, yap-boz, dene-yanıl sistemini hiç kuşkunuz olmasın ki not ediyor.
BAŞKAN – Sayın Yeniçeri, süreniz doldu.
ÖZCAN YENİÇERİ (Devamla) – Bu da doğru bir yaklaşım tarzı değil. 
Hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Sayın Seyfettin Yılmaz, tutanakları inceledim, sataşmadan dolayı size iki dakika

süre veriyorum.
Buyurun. 
Yeni sataşmalara neden olmayın lütfen.
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VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam)
7.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun 546 sıra

sayılı Kanun Teklifi’nin tümü üzerinde yapılan soru-cevap işlemi sırasında şahsına sataşması nedeniyle
konuşması

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Evet, Sayın Bakan benim kafaları karıştırdığımı ifade ediyor, biz kafaları karıştırmıyoruz da siz

işleri karıştırmazsanız problem yok Sayın Bakan.
Şimdi, burada, bakın, özel ormanın tarifini yapıyor Sayın Bakan, özel ormanın tarifini ben çok

iyi biliyorum. 
Buradaki ana konumuz şu: Özel ormanlarda yapılaşma yüzde 6’dır. Yapılaşma yüzde 6’dır. Yani

buranın mülkü sizde, 100 dönümlük yeriniz varsa 6 dönümde yapılaşma yapabilirsiniz.
Başbakanla Latif Topbaş’ın konuşmasında, Latif Topbaş diyor ki: “Siz buraları değiştirecek

misiniz, bu yüzde 6’yı?” Başbakan Erdoğan da diyor ki: “Bu yüzde 6 irtifadan da 9,50 altında kalıyor,
denizden 9,50.” “Anlaşıldı, anlaşıldı, Allah razı olsun abi.” diyor Başbakana. Şimdi, ondan sonra da
İsmet Yıldırım diyor ki: “Kanunu çıkarıyoruz abi, bu torba yasaya giriyor.” “Yüzde 6’lık kesin mi?
Atıyoruz, 100 dönüm arazide 6 dönüm kullanırsın diyordu, anormal bir karar vardı.” diyor. “Artı,
kanuna şeyi de koyuyoruz, yollar ve otoparklar hariç diye. Onu takip ediyorum ben. Bakanımızla, Su
Bakanımız Veysel Abi’yle görüştüm bunları.” diyor. “Yani, alayım mı bu yeri?” diyor. Yani, bunu
şöyle düşünün: Bir yerde belediyecilik yapanlar var. Bir yerin imarı 1,2. Orayı belediyede siz 2,4’e
çıkaracaksanız önce birilerine haber veriyorsunuz, buradan rant elde ediliyor. Burada kirli pazarlık
bu, bu, Sayın Bakan, yoksa özel ormanı ben biliyorum. Bunları torba kanuna koymak için
Başbakandan talimat aldınız mı almadınız mı? Bunları gündeme getirdiniz mi getirmediniz mi?
Burada bu görüşmeleri yaptınız mı yapmadınız mı? Bu İsmet Yıldırım’la telefon tapeleri, poliste ve
savcılıkta olan bu telefon tapeleri sahte mi değil mi, benim sorduğum bu. Yoksa çıkıyor -Paşaköy’de
de aynısına düştün- 16’ncı maddeyi anlatıyor. Orman Kanunu’nun 16’ncı maddesini de biliyoruz, özel
kanunu da biliyoruz. Ben bu kirli ilişkileri soruyorum, karışık işleri soruyorum, onlara cevap verin. 

Teşekkür ediyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 
IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)
A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam)
6.- Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ile 18 Milletvekilinin; Bazı

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile
Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili
Mehmet Şandır’ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifi, Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın; 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla
Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna Geçici Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında
Kanun Teklifi, Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili
İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifi, Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel ve 1 Milletvekilinin; Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi,
Sinop Milletvekili Mehmet Ersoy ve İstanbul Milletvekili Hüseyin Bürge ile 44 Milletvekilinin; Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile İçişleri Komisyonu, Sağlık, Aile, Çalışma
ve Sosyal İşler Komisyonu, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporları (2/1967, 2/1074, 2/1438, 2/1529, 2/1571, 2/1966) (S. Sayısı: 546) (Devam)
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BAŞKAN – Bölüm üzerinde Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel Eroğlu söz istediler.

Buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Süreniz on dakikadır. 

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) – Sayın Başkanım,
değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Özellikle, tabii, bu kanunla alakalı kısa bir bilgi vermek istiyorum. Aslında AFAD, hakikaten son
zamanlarda çok büyük mesafe katetmiştir, bu kanunla yapısı daha da güçlenmektedir. Verdiğiniz
desteklerden dolayı teşekkür ediyorum.

Hakikaten, bir kere, AFAD, barınma ihtiyacını karşılamak için çalışmalara devam ediyor. Yani,
şu ana kadar 120 bin adet çadır hazırlandı ve ben 1999 depreminde İstanbul’da İSKİ Genel
Müdürüydüm. O zaman, bu Marmara depreminde özetle altyapıdan sorumlu -su, elektrik,
kanalizasyon vesaire- grup başkanıydım. Yani, o tarihlerde hakikaten çok büyük sıkıntı yaşandı yani
yeteri kadar, anında müdahale edilemedi, hatta afet koordinasyon merkezi dahi o tarihlerde yoktu, biz
ilk defa İstanbul’da AKOM adıyla, 9,5 büyüklüğünde depreme dayanıklı, Kâğıthane’de bir bina
kurduk ve bütün İstanbul altyapısını orada topladık. Marmara depremi olduğu zaman haberleşme
sistemi çökmüştü, hatta ben İSKİ Genel Müdürü olarak özellikle Yalova, Karamürsel, Gölcük,
Adapazarı o zaman Sakarya ve İznik’te şube müdürlükleri kurdum. Röle istasyonlar kurarak
haberleşmeyi biz sağladık, tankerlerle suları biz götürdük. Birtakım battaniye, sağlık tesislerini,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ olarak ilk yardımı biz götürdük. Ama şu anda, bakın, Van’da
deprem oldu, anında Hükûmetimiz oradaydı. Kalıcı konutlar yapıldı, gerçekten AFAD ve diğer bütün
kurumlar, Sağlık Bakanlığı ve diğer bütün kurumlar, İçişleri Bakanlığı ve tabii, sivil savunma teşkilatı
anında müdahale etti. 19 Mayısta, biliyorsunuz, özellikle, Kütahya’nın Simav ilçesinde bir deprem
vuku buldu ve neticede biz, deprem vuku bulduktan sonra, bütün kurum ve kuruluşlar altı saat sonra
oradaydı yani ve kısa zamanda yapılan tesisler, okullar, bütün kurumlar, yeni konutlar yapıldı ve
orası da ayağa kalktı. 

Özellikle hazırlık ve müdahale bağlamında, bu projelere ek olarak kesintisiz ve güvenli
haberleşme sağlandı. Bütünleşik afet tehlike haritaları üretildi. Yani hakikaten, bunlar ilk defa
yapılıyor. Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı pek çok kurumların -ben de o kurumun bir
üyesiyim- hazırlandı. Yani anında nasıl müdahale edilecek ve deprem öncesi ve depremde, deprem
sonrası alınacak tedbirler konusunda çok büyük mesafe kat edildi. Bunu özellikle vurgulamak
istiyorum.

Bir de burada yapılan iddialara cevap vermek istiyorum. Yani özellikle bizim Orman ve Su İşleri
Bakanlığının orman izinleri tamamen mevzuata uygun olarak yapılmaktadır. Özellikle konuşmalar,
ne konuşuldu? Konuşma olabilir ama acaba burada kendilerine bir rant sağlandı mı, ona bakmak
gerekir. Arkadaşımızın da izah ettiği gibi -benim elemanımdı- biliyorsunuz, “hususi orman”
dediğimiz…

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Ona kim bakacak? Ona mahkeme bakacak. Açın önünü,
gitsin mahkemeye.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Tarifi yapmak istiyorum
önce. Hususi orman, bir kişinin tapulu mülkü olup da 3 hektardan büyükse, burada ağaçlar yetişmişse,
bu, Orman Kanunu’na göre hususi orman ilan ediliyor. Tapulu malı yani ormanın malı değil, tapusu
şahıslara ait.
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LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Sayın Bakan, bunu demin anlattınız, biz duyduk.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Fakat burada yapılanma

sınırlanmış. Aslında mevcut kanuna göre de zaten yollar, yollar hariç, bırakın şeyde, hususi
ormanlarda, şahsın mülkiyetleri olan yerlerde gerektiği zaman biz kendi ormanlarımızda yollara,
isale hatlarına vesaire, diğer birtakım elektrik hatlarına, hatta vatandaşlara dahi eğer herhangi bir
yerden -ormanın bir kenarında bir binası, arsası varsa- başka bir geçiş hakkı yoksa, oradan bir izin
veriyoruz yani. Orman Kanunu’na bakılırsa bu görülecek. Nitekim telefon konuşmalarında yapılanda
da bir şey yok. “Hakkı ne kadar?” diyor. O da yüzde 6 olduğunu söylüyor. Zaten yol hariç. Bu mevcut
durumu ilan etmekten ibaret. Yani “tape” dedikleri bu. 

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – 9,50; 9,50; Başbakan 9,50 diyor, 2 katı. 
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Yani kusura bakmayın,

biz son derece şeffaf…
ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Tapeler doğru mu Sayın Bakan?
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Şimdi, bakın, şimdi

arkadaşın şeyini aşmayalım. 
SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Tapeler doğru mu?
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) - Kendisi acaba Adana

Orman Bölge Müdürüyken… Özellikle bu gibi alanlarda izinleri bölge müdürleri dahi veriyordu,
bölge müdürü. 

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Evet. 
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) - Nitekim kendisi fuar

alanına, kanunda olmamasına rağmen, izin vermiş.
SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Gönderdin 10 tane müfettiş, bir daha gönder.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Şimdi, ben İSKİ Genel

Müdürlüğü yaptım yıllarca, sekiz buçuk yıl. Biz daima şeffaf ihale yaptık ama…
LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Ya Başkan, o tapeleri sen savunmasan daha iyiydi Başkan be.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) - …bazı arkadaşların -

bunlar da ortaya çıkacak, belki fezlekesi de gelecektir- doğrudan temin için belki kaç defa bölerek,
bir işi otuz defa belki bölerek onu doğrudan temin içine sokup birilerine pazarladığı şeklinde bazı
iddialar var, onları da tespit edip buraya sunacağız. Ben aslında bir eleman hakkında, hiçbir eleman,
ne İSKİ’de büyük soygun olmuş, onlarla hiç meşgul olmadık…

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – “ASKİ” de, “ASKİ” de, beni kastediyorsan “ASKİ” de.
BAŞKAN – Sayın Yılmaz, lütfen…
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) - …çünkü benim tabiatımda

bu yok. Yani birisi, neticede bir şey varsa…
SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Ama bakın, beni ihalelere fesat karıştırmakla suçluyor Sayın

Başkan. 
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – …gider, savcılığa götürür,

bir şikâyeti varsa bu tapelerden dolayı bir suç varsa…
SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Hırsızlıkla suçluyor, ne bana yeter diyorsunuz?
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ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Suç benimle alakalı değil
bir kere. Varsa götürsün, savcılığa versin ama kendisiyle ilgili herhangi bir suçu olanlar varsa onların
da hâkim huzuruna, savcı huzuruna, mahkeme huzuruna gelir, onlar da elbette hesabını verir.
Arkadaşın herhâlde…

S.NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Ya, mahkemenin önünü kapatıyorsunuz, söylediğimiz o
zaten. Mahkemenin önünü kapatıyorsunuz. 

BAŞKAN – Sayın Korkmaz…
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Mahkeme değil, bakın,

mahkeme değil. Burada şunu soruyorum…
SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Sen İSKİ’ye bak, İSKİ’ye. 
S.NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – HSYK’yı niye değiştiriyorsunuz?
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Burada iki kişi konuşmuş,

benim dışımda, benim haberim yok. Yani netice, diyor ki: “Ne kadar hak veriliyor? Hususi
ormanlarda verilen hak nedir?” O da “Yüzde 6.” diyor. Kanunda var zaten. Bizim kanun dışında
yüzde 8 hak verme yetkimiz zaten yok. Bu yetki yüce Mecliste, bunlar daha bunu bilmiyor. Ama
eğer bu şekilde yolsuzluklardan bahsedilirse biz bunların yolsuzluklarını çok iyi biliyoruz yani
bunların dediği, geçmiş dönemlerdeki yöneticilerin yolsuzluklarını. 

Ben İSKİ’de… İSKİ’yi devraldım. İSKİ’nin hâlini biliyorsunuz yani trilyonlarca yolsuzluk
yapılmış, para yok, su yok; 2,5 milyar dolar borç takmışlar. Biz bunları ödedik. Kusura bakmayın,
İstanbullu bunu biliyor, Türkiye bunu biliyor, o yüzden her seçimde bizi destekliyor. (AK PARTİ
sıralarından alkışlar) 

İZZET ÇETİN (Ankara) – Hırsızlığınızı mı destekliyor? Destekliyormuş! Ayyuka çıktı her şey
be, utanın biraz!

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Yani milleti saf mı
sanıyorsunuz? Millet şöyle düşünüyor, bak, geçen gün Aydın’daydım, Afyon’daydım. 

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) – Afyon’u beraber gezelim. 
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Sade vatandaş şunu

söylüyor, aynen şunu söyledi bakın: “Ya, bizi saf mı sanıyor bunlar? Siz IMF’ye olan borcu ödediniz,
ayrıca batmış bankaların bugünkü değeri olan 231 milyar TL, 231 katrilyon ödediniz, Merkez
Bankasının kasasını doldurdunuz; ayrıca zorunlu tasarruf fonu, KEY ödemeleri gibi bir sürü borçları
ödediniz geçmiş dönemden toplanan, hortumları kestiniz.”

S.NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Ayakkabı kutularına gel Sayın Bakan. 
OKTAY VURAL (İzmir) – “Alo, Reza.” 
S.NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Yakışıyor mu sana savunmak? Ayakkabı kutularına gel. 
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, anlayamıyorum, sonra talepte bulunacaksınız. Anlayamıyorum

ama. 
S.NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Anlaşılır şeyler söylemiyor ki zaten!
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Dolayısıyla millet bunun

farkında.
S.NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Ayakkabı kutuları, ayakkabı kutuları…
BAŞKAN – Sonra talepte bulunacaksınız. 
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OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, merak etmeyin, zaten bu rüşvet ve yolsuzluktan
herkesin kafası karıştı. 

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Hazine, Merkez
Bankasının kasası doldu. Bunca yatırımlar yapıyoruz, bunca. Geçmiş dönemde bir gölet yirmi yılda
bitmiyordu. Bakın, geçenlerde 32 metre yükseklikteki bir göletin kaç liraya bittiğini, ne kadar sürede
bittiğini araştırdım. Geçmiş dönemde bir gölet 45 trilyona bitmiş. Kaç yılda? Yirmi iki yılda.  Biz aynı
yükseklikte göleti sulaması dâhil şu anda on sekiz ayda 4,5 milyon TL’ye bitiriyoruz; fark bu işte,
millet bunu görüyor. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Burada… Burada…
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) – Milleti saf sananları

millet sandığa gömer, bakın bunu söylüyorum.
S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Bu ihale havuzlarını bir açıkla bakalım. Bu ihale

havuzlarını açıkla.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU  (Afyonkarahisar) –  Milletin ferasetine

ben hayranım. Millet feraset sahibi, idrak sahibi, izan sahibi. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
Dolayısıyla 30 Martta da bunlara gereken cevabı ben değil millet verecektir.

Hepinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
OKTAY VURAL (İzmir) – Ya, ya, ya…
S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – İhale havuzları, ayakkabı kutuları…
OKTAY VURAL (İzmir) – Yargıdan kaçmayın! Cenab-ı Hakk’ın bildikleri var, Allah’tan korkun! 
SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Sayın Başkan…
BAŞKAN –  Buyurun Sayın Yılmaz.
SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Meclis Genel Kurulunun kafasını karıştıracak şekilde, hakkımda

bir sürü iddialar olduğunu “Bunu buraya getireceğiz.” Şeklinde, şahsımı hedef alan  birtakım…
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU  (Afyonkarahisar) –  Ben hiçbir isim

vermedim, kusura bakmayın… Kendi alınıyorsa bilmem.
BAŞKAN – Ad olarak kimseden bahsetmedi Sayın Yılmaz.
OKTAY VURAL (İzmir) – Olur mu öyle şey!
S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Hayır efendim “Orman bölge müdürlüğü yaptı.” dedi.
BAŞKAN – Gene bakayım tutanaklara, söz veririm, tutanaklara bakayım, lütfen…
SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – “Orman bölge müdürlüğü yaptı.” dedi. Yani yapmayın ama.
BAŞKAN – Tamam “yaptı” dediği…
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) –  Orman bölge

müdürlüğü yaptığını söylemek suçlamak mı? (MHP sıralarından gürültüler)
S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Şahsı hedef aldığın belli olmuyor mu? 
BAŞKAN – Beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 23.56
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DOKUZUNCU OTURUM
Açılma Saati: 00.13

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

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 59’uncu Birleşiminin
Dokuzuncu Oturumunu açıyorum. 

546 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin görüşmelerine devam edeceğiz. 
Komisyon? Burada. 
Hükûmet? Burada. 
Şimdi birinci bölüm üzerinde şahsı adına son konuşmayı yapmak üzere Sinop Milletvekili

Mehmet Ersoy Bey’i kürsüye davet ediyorum. 
SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Hakkımdan vazgeçiyorum Sayın Başkanım. Bakan gittiği

için hakkımdan, talebimden vazgeçtim. Söz isteme talebimden vazgeçtim Bakan gittiği için diyorum. 
BAŞKAN – Teşekkür ederim. 
Buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
MEHMET ERSOY (Sinop) – Çok değerli Başkanım, değerli milletvekillerimiz; bu kadar aradaki

uzun sohbetten sonra aslında ben de konuşma talebimden vazgeçecektim ama belki grubumuzda beni
tanımayan arkadaşlarım vardır diye bari konuşayım dedim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Değerli milletvekillerimiz, bu teklifin geneli üzerindeki yapılan tartışmalarda da, birinci bölüm
üzerindeki yapılan tartışmalarda da bazı hususların eksik anlaşıldığını hissettiğim için böyle bir talepte
bulundum. Yeniçeri Hocam kadar sofistike bir konuşma yapamam ama sadece bu kanunun
uygulanmasının içinden gelen birisi olarak bir iki algı hatasını düzeltme ihtiyacı hissettim. Bunlardan
bir tanesi özel idarelerle ilgili husus. Sanki biz büyükşehir yasasında özel idareleri kapattığımız için
bazı çevreler tarafından yeni sistemin aslında genel idareyi illerde yok ettiğiyle sonuçlanan bir eleştiriye
gitti. Bazı çevreler tarafından da hiçbir şey olmadığı, hiçbir şey yapılmadığı, yerelleşme adına hiçbir
çalışmanın yapılmadığı, tümüyle merkezî idarenin güçlendirildiğiyle ilgili eleştirilere götürüldü iş. İkisi
de değil arkadaşlar. Hepimizin bildiği gibi, AK PARTİ iktidarından sonra 2005 yılında yapılan
değişiklikle aslında yerelde kırsal kesime hizmet etmek üzere kurulmuş ve yüzyıllık geçmişi olan il
özel idarelerine yeni bir fonksiyon daha yüklendi. Bu da merkezî idarenin merkezden yapacağı
hizmetleri yerinden yapabilmek için il özel idarelerine görev ve sorumluluk verebilmesiyle ilgili
düzenlemelerdi. Bu düzenlemelerle, biz, artık Ankara’dan ihale yapmaktan, Ankara’dan okul
yapmaktan, sağlık ocağı yapmaktan kurtulduk. İl özel idareleriyle, bu sistemle bu hizmetleri yapmaya
çalıştık. İl özel idarelerinin karar organları, bunlarla ilgili hiçbir zaman karar almazlar. İl özel idarelerinin
kapatılan karar organları, sadece yerelde yapılacak hizmetler için karar alırlar ve il genel meclisinin
kararıyla yapılan bu hizmetlerin de tamamını büyükşehir belediyelerine devrettik. Devretmediğimiz,
valilere bırakılan ya da yatırım izleme koordinasyon başkanlıklarına bırakılan görevler, il özel
idarelerinin bir yerel hizmet birimi, bir yerel yönetim birimi olmasından kaynaklanan hizmetler değildir.
Büyükşehir belediyelerine bırakılan hizmetler, il özel idarelerinin yerel hizmet birimi olarak karar
organlarıyla birlikte yaptığı hizmetlerdir. Bunların tamamı büyükşehir belediyelerine devredilmiştir. 

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) - O sebep… O sebep… 
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MEHMET ERSOY (Devamla) – Böylece aklı, kaynakları, imkânları, aynı işi yapacak birden çok
kuruluşu bir araya toplayarak birleştirmiş olduk. Büyükşehirle birlikte yaptığımızın özü budur. Bunun
dışında, genel idarenin, taşra teşkilatının amiri olarak, hükûmetin temsilcisi, devletin temsilcisi olarak
koordinatörlük hizmetlerinden faydalanmak üzere valilerimize verilen görevler valiliklerimizde zaten
kalmıştır. Bunların tanımlanamayan bir kısmı özel idare kapatıldığında ortada kalacak, bir kısmı da
yatırım izleme koordinasyon başkanlıklarına verilmiştir. Eğitim, sağlık, güvenlik, adalet gibi temel
devlet hizmetlerinin hiçbiri belediyelere, yerel yönetimlere devredilmemiştir. 

Bu teklifle getirilen ikinci en önemli husus il afet acil durum müdürlüklerinin kurulması
olmuştur. Daha önce özel idareler bünyesinde kurulan bu müdürlükler afetlerle daha etkin, daha
verimli mücadele edebilmek, illerimizde hem kurumlarımızı hem yerel yönetimlerimizi hem
halkımızı afetlere karşı daha hazır hâle getirebilmek için müstakil, valiye bağlı bir kurum olarak
kurulmaları ve bundan sonra ülkemizin bugüne kadar afetlere, özellikle müdahale alanında gösterdiği
başarılı çalışmalara, afetlere hazırlık konusunda da, riskleri azaltma konusunda da gösterebilmesi
için daha güçlü bir teşkilata kavuşması hedeflenmiştir. 

Bu doğrultuda teklifimize desteklerinizi bekliyoruz. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.
(AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Sayın milletvekilleri, birinci bölüm üzerinde İç Tüzük’ün 72’nci maddesine göre verilmiş bir

önerge vardır.
Önergeyi okutuyorum:

TBMM Başkanlığına
Bölüm görüşmelerinin İçtüzük 72’ye göre devam etmesini arz ederim.

Oktay Vural
İzmir

BAŞKAN – Gerekçeyi okutuyorum:
Gerekçe:
Daha iyi anlaşılmasını sağlamak için.
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum…

III.- YOKLAMA
(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı)
MUHARREM İNCE (Yalova) - Yoklama istiyoruz.
BAŞKAN – Yoklama istiyorsunuz.
Sayın İnce, Sayın Aslanoğlu, Sayın Serindağ, Sayın Moroğlu, Sayın Seçer, Sayın Çetin, Sayın

Değirmendereli, Sayın Atıcı, Sayın Öz, Sayın Yüksel, Sayın Bayraktutan, Sayın Serter, Sayın Gök,
Sayın Güler, Sayın Şafak, Sayın Danışoğlu, Sayın Güven, Sayın Akar, Sayın Özgündüz, Sayın Onur.

Yoklama için iki dakika süre veriyorum.
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)
BAŞKAN – Toplantı yeter sayısı yoktur.
Birleşime on dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 00.22
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ONUNCU OTURUM
Açılma Saati: 00.31

BAŞKAN: Başkan Vekili Ayşe Nur BAHÇEKAPILI
KÂTİP ÜYELER: Muharrem IŞIK (Erzincan), Muhammet Bilal MACİT (İstanbul)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 59’uncu Birleşiminin
Onuncu Oturumunu açıyorum. 

III.- YOKLAMA
BAŞKAN - İç Tüzük’ün 72’nci maddesine göre verilen görüşmelere devam edilmesine dair

önergenin oylanmasından önce istem üzerine yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamamıştı.
Şimdi tekrar yoklama yapacağım. 

Yoklama için iki dakika süre veriyorum ve yoklama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 

BAŞKAN – Yapılan ikinci yoklamada da toplantı yeter sayısı bulunamadığından, alınan karar
gereğince kanun tasarı ve tekliflerini ve komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek üzere
12 Şubat 2014 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.

Herkese iyi geceler diliyorum.

Kapanma Saati: 00.34
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Nuri

X. - OYLAMALAR
1.- (S. Sayısı: 534) Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı’nın oylaması

Sýra Sayýsý : 534
Oylama Saati : 20:00
Üye Sayýsý : 550
Kabul Edenler : 181
Reddedenler : 3
Çekimserler : 1
Geçersiz Oylar : 0
Mükerrer Oylar : 0
Toplam : 185
Açýk Üyelikler : 2
Kanunlaşmıştır.

Ýli Soyadý Adý Parti Oyu
Adana Bozlak Murat BDP
Adana Çelik Ömer AK PARTİ 
Adana Çetinkaya Mehmet Necati AK PARTİ
Adana Demirçalı Ali CHP
Adana Develi Turgay CHP 
Adana Erdinç Mehmet Şükrü AK PARTİ
Adana Gürkan Fatoş AK PARTİ 
Adana Halaman Ali MHP 
Adana Küçükaydın Ali AK PARTİ
Adana Loğoğlu Osman Faruk CHP
Adana Özgümüş Ümit CHP 
Adana Ünüvar Necdet AK PARTİ
Adana Varlı Muharrem MHP
Adana Yılmaz Seyfettin MHP
Adýyaman Aydın Ahmet AK PARTİ 
Adýyaman Erdoğan Mehmet AK PARTİ 
Adýyaman Fırat Salih AK PARTİ
Adýyaman Metiner Mehmet AK PARTİ
Adýyaman Yetiş Muhammed Murtaza AK PARTİ 
Afyonkarahisar Açba Sait AK PARTİ 
Afyonkarahisar Eroğlu Veysel AK PARTİ
Afyonkarahisar Toptaş Ahmet CHP 
Afyonkarahisar Ürün Halil AK PARTİ
Afyonkarahisar Yılmaz Kemalettin MHP 
Ağrı Aksoy Halil BDP 
Ağrı Çelebi Ekrem AK PARTİ
Aðrý Salman Fatma AK PARTİ
Aðrý Yıldız Mehmet Kerim AK PARTİ 
Amasya Bostancı Mehmet Naci AK PARTİ
Amasya Erdemir Avni AK PARTİ
Amasya Topal Ramis CHP
Ankara Akdoğan Yalçın AK PARTİ 
Ankara Ayata Süleyman Sencer CHP
Ankara Aygün Sinan Aydın CHP
Ankara Babacan Ali AK PARTİ
Ankara Bilgehan Ayşe Gülsün CHP
Ankara Çetin İzzet CHP
Ankara Çiçek Cemil AK PARTİ 
Ankara Denemeç Reha AK PARTİ
Ankara Erdem Mustafa MHP
Ankara Erdöl Cevdet AK PARTİ
Ankara Gedikli Bülent AK PARTİ
Ankara Gök Levent CHP
Ankara Günaydın Gökhan CHP

Katılmadı
Katılmadı
Kabul
Katılmadı
Katılmadı
Kabul
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Ankara Güzel Ülker AK PARTİ 
Ankara Halıcı Mehmet Emrehan CHP
Ankara İpek Haluk AK PARTİ 
Ankara İşler Emrullah AK PARTİ
Ankara İyimaya Ahmet AK PARTİ 
Ankara Kapusuz Salih AK PARTİ
Ankara Kazdal Zelkif AK PARTİ
Ankara Kuşoğlu Bülent CHP 
Ankara Nazlıaka Aylin CHP
Ankara Özdalga Nazmi Haluk Bağımsız
Ankara Selamoğlu Tülay AK PARTİ 
Ankara Sertçelik Seyit AK PARTİ
Ankara Şahin Fatih AK PARTİ
Ankara Şanlı Nurdan AK PARTİ
Ankara Tarhan Emine Ülker CHP
Ankara Topcu Zühal MHP
Ankara Türkeş Yıldırım Tuğrul MHP
Ankara Yeniçeri Özcan MHP
Antalya Acar Gürkut CHP 
Antalya Badak Sadık AK PARTİ 

Antalya Baykal Deniz CHP
Antalya Bulut Arif CHP 
Antalya Çavuşoğlu Mevlüt AK PARTİ
Antalya Özdoğan Enç Gökcen AK PARTİ
Antalya Gönül Mehmet Vecdi AK PARTİ
Antalya Günal Mehmet MHP
Antalya İrbeç Yusuf Ziya MHP
Antalya Kaptan Osman CHP
Antalya Samani Hüseyin AK PARTİ
Antalya Sapan Yıldıray CHP
Antalya Toskay Tunca MHP
Antalya Türel Menderes Mehmet Tevfik AK PARTİ
Artvin Bayraktutan Uğur CHP 
Artvin Kışla İsrafil AK PARTİ
Aydýn Aydın Osman CHP
Aydýn Baydar Metin Lütfi CHP 
Aydýn Erdem Mehmet AK PARTİ 
Aydýn Kılınç Ali Gültekin AK PARTİ
Aydýn Öyüş Semiha AK PARTİ
Aydýn Tezcan Bülent CHP
Aydın Uzunırmak Ali MHP 
Balýkesir Akova Ayşe Nedret CHP
Balýkesir Aydınlıoğlu Ali AK PARTİ
Balýkesir Babuşcu Tülay AK PARTİ 
Balýkesir Bulut Ahmet Duran MHP
Balýkesir Gümüş Haluk Ahmet CHP
Balýkesir Havutça Namık CHP
Balýkesir Öztaylan Mehmet Cemal AK PARTİ 
Balıkesir Uğur Ahmet Edip AK PARTİ 
Bilecik Poyraz Fahrettin AK PARTİ
Bilecik Şeker Bahattin MHP 
Bingöl Baluken İdris BDP 
Bingöl Taş Eşref AK PARTİ 
Bingöl Yılmaz Cevdet AK PARTİ 
Bitlis Demiröz Vedat AK PARTİ
Bitlis Kiler Vahit AK PARTİ
Bitlis Zenderlioğlu Hüsamettin BDP 
Bolu Ercoşkun Ali AK PARTİ
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Bolu Küpçü Fehmi AK PARTİ 
Bolu Özcan Tanju CHP 
Burdur Özçelik Bayram AK PARTİ 
Burdur Özkan Ramazan Kerim CHP 
Burdur Yıldırım Hasan Hami Bağımsız
Bursa Arınç Bülent AK PARTİ
Bursa Aydın İsmail AK PARTİ 
Bursa Büyükataman İsmet MHP 
Bursa Çavuşoğlu Hakan AK PARTİ 
Bursa Candemir Çelik Canan AK PARTİ
Bursa Demiröz İlhan CHP
Bursa Ekinci Kemal CHP 
Bursa Erdemir Aykan CHP
Bursa Kaleli Sena CHP 
Bursa Erkal Kara Tülin AK PARTİ 
Bursa Matlı Önder AK PARTİ
Bursa Özensoy Necati MHP
Bursa Öztürk Mustafa AK PARTİ
Bursa Su İsmet AK PARTİ
Bursa Şahin Hüseyin AK PARTİ 
Bursa Şerbetçioğlu Mustafa Kemal AK PARTİ 
Bursa Tayan Turhan CHP
Bursa Yıldırım Bedrettin AK PARTİ 
Çanakkale Daniş Mehmet AK PARTİ
Çanakkale Kaşdemir İsmail AK PARTİ
Çanakkale Sarıbaş Ali CHP 
Çanakkale Soydan Mustafa Serdar CHP
Çankýrý Filiz Hüseyin AK PARTİ 
Çankırı Şahin İdris AK PARTİ
Çorum Bağcı Cahit AK PARTİ 
Çorum Köse Tufan CHP
Çorum Uslu Salim AK PARTİ 
Çorum Yýldýrým Murat AK PARTİ 
Denizli Ayhan Emin Haluk MHP
Denizli Cihaner İlhan CHP 
Denizli Dalbudak Nurcan AK PARTİ
Denizli Keskin Adnan CHP
Denizli Uçar Bilal AK PARTİ
Denizli Yüksel Mehmet AK PARTİ
Denizli Zeybekci Nihat AK PARTİ 
Diyarbakýr Aydoğan Nursel BDP
Diyarbakýr Ayna Emine BDP 
Diyarbakýr Lök Beyaz Mine AK PARTİ 
Diyarbakýr Eronat Oya AK PARTİ
Diyarbakýr Eker Mehmet Mehdi AK PARTİ
Diyarbakýr Ensarioğlu Mehmet Galip AK PARTİ
Diyarbakýr Hamzaoğulları Mehmet Süleyman AK PARTİ 
Diyarbakýr İçten Cuma AK PARTİ 
Diyarbakır Tan Altan BDP
Diyarbakır Zana Leyla Bağımsız
Edirne Değirmendereli Kemal CHP
Edirne Gürkan Recep CHP
Edirne Müezzinoğlu Mehmet AK PARTİ
Elazýð Alpay Şuay AK PARTİ
Elazýð Balık Sermin AK PARTİ
Elazýð Demirbağ Zülfü AK PARTİ
Elazığ Erdem Enver MHP
Elazığ Septioğlu Faruk AK PARTİ
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Erzincan Işık Muharrem CHP
Erzincan Karakelle Sebahattin AK PARTİ
Erzurum Akdağ Recep AK PARTİ
Erzurum Aksak Muhyettin AK PARTİ
Erzurum Dağcı Çığlık Fazilet  AK PARTİ
Erzurum Öztürk Oktay MHP
Erzurum Yavilioğlu Cengiz AK PARTİ
Erzurum Yılmaz Adnan AK PARTİ
Eskişehir Avcı Nabi AK PARTİ
Eskiþehir Batum Bedii Süheyl CHP
Eskiþehir Can Ülker AK PARTİ
Eskiþehir Demirel Ruhsar MHP
Eskiþehir Koca Salih AK PARTİ
Eskiþehir Kurt Kazım CHP
Gaziantep Bakbak Derya AK PARTİ
Gaziantep Çelik Hüseyin AK PARTİ
Gaziantep Erdoğan Mehmet AK PARTİ
Gaziantep Koçer Abdullah Nejat AK PARTİ
Gaziantep Mazıcıoğlu İbrahim Halil AK PARTİ
Gaziantep Sarı Mehmet AK PARTİ
Gaziantep Serindağ Ali CHP 
Gaziantep Şahin Ali AK PARTİ
Gaziantep Şahin Fatma AK PARTİ
Gaziantep Şeker Mehmet CHP
Gaziantep Tayyar Şamil AK PARTİ
Gaziantep Yalçın Edip Semih MHP 
Giresun Canikli Nurettin AK PARTİ
Giresun Geldi Mehmet AK PARTİ
Giresun Karaahmetoğlu Selahattin CHP
Giresun Tatlı Adem AK PARTİ
Gümüþhane Aydın Kemalettin AK PARTİ
Gümüþhane Üstün Feramuz AK PARTİ
Hakkâri Canan Esat BDP
Hakkâri Demirtaş Selahattin BDP
Hakkâri Zozani Adil BDP
Hatay Akgöl Hasan CHP
Hatay Çirkin Adnan Şefik MHP
Hatay Dudu Mevlüt CHP
Hatay Ediboğlu Mehmet Ali CHP
Hatay Ergin Sadullah AK PARTİ
Hatay Eryılmaz Refik CHP
Hatay Karasayar Orhan AK PARTİ
Hatay Öntürk Mehmet AK PARTİ
Hatay Türkoğlu Hacı Bayram AK PARTİ
Hatay Yeşildal Adem AK PARTİ
Isparta Bilgiç Süreyya Sadi AK PARTİ
Isparta Korkmaz Süleyman Nevzat MHP
Isparta Öner Ali Haydar CHP
Isparta Özel Recep AK PARTİ
Mersin Atıcı Aytuğ CHP
Mersin Bozkurt Nebi AK PARTİ
Mersin Çağlayan Mehmet Zafer AK PARTİ
Mersin Gök İsa CHP
Mersin Kürkcü Ertuğrul HDP
Mersin Ökten Çiğdem Münevver AK PARTİ
Mersin Öz Ali MHP
Mersin Öztürk Ali Rıza CHP
Mersin Seçer Vahap CHP
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Mersin Şandır Mehmet MHP
Mersin Uzun Ahmet Tevfik AK PARTİ
İstanbul Adan Celal MHP
İstanbul Akkiray Sabahat CHP
Ýstanbul Aksu Abdülkadir AK PARTİ
Ýstanbul Akşener Meral MHP
Ýstanbul Alan Engin MHP
Ýstanbul Aslanoğlu Ferit Mevlüt CHP
Ýstanbul Ataş Mustafa AK PARTİ
Ýstanbul Ayaydın Aydın Ağan CHP
Ýstanbul Bağış Egemen AK PARTİ
Ýstanbul Bahçekapılı Ayşe Nur AK PARTİ
Ýstanbul Bak Osman Aşkın AK PARTİ
Ýstanbul Barutçu İhsan Bağımsız
Ýstanbul Başesgioğlu Murat MHP
Ýstanbul Boyraz Osman AK PARTİ
Ýstanbul Bozkır Volkan AK PARTİ
Ýstanbul Bürge Hüseyin AK PARTİ
Ýstanbul Cengiz Ercan CHP
Ýstanbul Çelebi Süleyman CHP
Ýstanbul Çetin Muhammed Bağımsız
Ýstanbul Çonkar Ahmet Berat AK PARTİ
Ýstanbul Baş Nimet AK PARTİ
Ýstanbul Dağoğlu Türkan AK PARTİ
Ýstanbul Dalyan Gülay AK PARTİ
Ýstanbul Danışoğlu Ayşe Eser CHP
Ýstanbul Dedegil Alev AK PARTİ
Ýstanbul Dinçer Celal CHP
Ýstanbul Dinçer Ömer AK PARTİ
Ýstanbul Domaç Mehmet AK PARTİ
Ýstanbul Ekşi Osman Oktay CHP
Ýstanbul Erdem Ekrem AK PARTİ
Ýstanbul Erdoğan Recep Tayyip AK PARTİ
Ýstanbul Erdoğdu Aykut CHP
Ýstanbul Erol Gürsoy AK PARTİ
Ýstanbul Ertürk Ahmet Haldun AK PARTİ
Ýstanbul Eyidoğan Haluk CHP
Ýstanbul Güllüce İdris AK PARTİ
Ýstanbul Hamzaçebi Mehmet Akif CHP
Ýstanbul İncekara Halide AK PARTİ
Ýstanbul Kacır Ünal AK PARTİ
Ýstanbul Karaca Harun AK PARTİ
Ýstanbul Kaya Atila MHP
Ýstanbul Kaya Erol AK PARTİ
Ýstanbul Kaynarca Tülay AK PARTİ
Ýstanbul Kılıçdaroğlu Kemal CHP
Ýstanbul Kıyıklık Feyzullah AK PARTİ
Ýstanbul Korutürk Osman Taney CHP
Ýstanbul Kubat Mehmet Doğan AK PARTİ
Ýstanbul Kuzu Burhan AK PARTİ
Ýstanbul Küçük Sedef CHP
Ýstanbul Külünk Metin AK PARTİ
Ýstanbul Macit Muhammet Bilal AK PARTİ
Ýstanbul Muş Mehmet AK PARTİ
Ýstanbul Nebati Nurettin AK PARTİ
Ýstanbul Torlak Durmuşali MHP
Ýstanbul Onur Melda CHP
Ýstanbul Oran Umut CHP
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Ýstanbul Öğüt Kadir Gökmen CHP
Ýstanbul Öğütken Ahmet Baha AK PARTİ
Ýstanbul Önder Sırrı Süreyya HDP 
Ýstanbul Özgündüz Ali CHP
Ýstanbul Özkes İhsan CHP
Ýstanbul Pavey Şafak CHP
Ýstanbul Safi İsmail AK PARTİ
Ýstanbul Saral Oktay AK PARTİ
Ýstanbul Sarı Müslim CHP
Ýstanbul Satır Mihrimah Belma AK PARTİ
Ýstanbul Savaşer Sevim AK PARTİ
Ýstanbul Serter Fatma Nur CHP
İstanbul Şentop Mustafa AK PARTİ
İstanbul Şükür Hakan Bağımsız
İstanbul Tamaylıgil Bihlun CHP
İstanbul Tanal Mahmut CHP
İstanbul Tanrıkulu Mustafa Sezgin CHP
İstanbul Tekin Gürsel CHP
İstanbul Toprak Binnaz CHP
İstanbul Toprak Erdoğan CHP
İstanbul Tunay Faik CHP
İstanbul Tuncel Sebahat HDP
İstanbul Turan Bülent AK PARTİ
İstanbul Türkeş Ahmet Kutalmış AK PARTİ
İstanbul Tüzel Abdullah Levent HDP
İstanbul Uçma İsmet AK PARTİ
İstanbul Ünal Şirin AK PARTİ
İstanbul Yılmaz Enver AK PARTİ
İstanbul Yiğit İbrahim AK PARTİ
Ýzmir Aksünger Erdal CHP
Ýzmir Aşlık Ali AK PARTİ
Ýzmir Balbay Mustafa Ali CHP
Ýzmir Çam Musa CHP
Ýzmir Çıray Aytun CHP
Ýzmir Dağ Hamza AK PARTİ
Ýzmir Denizli İlknur AK PARTİ
İzmir Ayman Güler Birgül CHP
İzmir Günay Ertuğrul Bağımsız
İzmir Güven Hülya CHP
İzmir İşbilen İlhan AK PARTİ
İzmir Kalkan Erdal Bağımsız
İzmir Moroğlu Mustafa CHP
İzmir Mumcu Şükran Güldal CHP
İzmir Oyan Oğuz CHP
İzmir Sait Rıfat AK PARTİ
İzmir Susam Mehmet Ali CHP 
İzmir Şengül Aydın AK PARTİ
İzmir Tanrıkulu Ahmet Kenan MHP
İzmir Tekelioğlu Mehmet Sayım AK PARTİ
İzmir Türeli Rahmi Aşkın CHP
İzmir Türmen Rıza Mahmut CHP
İzmir Ulema Nesrin AK PARTİ
İzmir Vural Oktay MHP
İzmir Yıldırım Binali AK PARTİ
İzmir Yüksel Alaattin CHP 
Kars Arslan Ahmet AK PARTİ
Kars Birtane Mülkiye BDP
Kars Kılıç Yunus AK PARTİ
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Kastamonu Çınar Emin MHP
Kastamonu Gülşen Mustafa Gökhan AK PARTİ
Kastamonu Köylü Hakkı AK PARTİ
Kayseri Gündeş Bakır Pelin AK PARTİ
Kayseri Elitaş Mustafa AK PARTİ
Kayseri Halaçoğlu Yusuf MHP
Kayseri Karayel Yaşar AK PARTİ
Kayseri Kulkuloğlu Mehmet Şevki CHP
Kayseri Öksüzkaya Ahmet AK PARTİ
Kayseri Tamer İsmail AK PARTİ
Kayseri Yakut Sadık AK PARTİ
Kayseri Yıldız Taner AK PARTİ
Kırklareli Dibek Turgut CHP
Kırklareli Gürşan Şenol AK PARTİ
Kırklareli Kesimoğlu Mehmet Siyam CHP
Kırşehir Aslan Muzaffer AK PARTİ
Kırşehir Çalışkan Abdullah AK PARTİ
Kocaeli Akar Haydar CHP
Kocaeli Aygün Zeki AK PARTİ
Kocaeli Baştopçu Muzaffer AK PARTİ
Kocaeli Ergün Nihat AK PARTİ
Kocaeli Gönül Azize Sibel AK PARTİ
Kocaeli Güneş Hurşit CHP
Kocaeli Işık Fikri AK PARTİ
Kocaeli Kaplan Mehmet Hilal CHP
Kocaeli Okur Mehmet Ali AK PARTİ
Kocaeli Şeker İlyas AK PARTİ
Kocaeli Türkkan Lütfü MHP
Konya Akış Mustafa AK PARTİ
Konya Bal Faruk MHP
Konya Baloğlu Mustafa AK PARTİ
Konya Davutoğlu Ahmet AK PARTİ
Konya Kabakcı Mustafa AK PARTİ
Konya Kalaycı Mustafa MHP
Konya Kart Atilla CHP
Konya Özkul Kerim AK PARTİ
Konya Samancı Gülay AK PARTİ
Konya Tüfekci Harun AK PARTİ
Konya Türkmenoğlu Ayşe AK PARTİ
Konya Üzülmez Hüseyin AK PARTİ
Konya Zorlu Cem AK PARTİ
Konya Yerlikaya İlhan AK PARTİ
Kütahya Aksoy Soner AK PARTİ
Kütahya Bal İdris Bağımsız
Kütahya Işık Alim MHP
Kütahya Kavuncu Vural AK PARTİ
Kütahya Kinay Hasan Fehmi AK PARTİ
Malatya Ağbaba Veli CHP
Malatya Akın Hüseyin Cemal AK PARTİ
Malatya Çalık Öznur AK PARTİ
Malatya Fındıklı Mahmut Mücahit AK PARTİ
Malatya Öz Ömer Faruk AK PARTİ
Malatya Şahin Mustafa AK PARTİ
Manisa Akçay Erkan MHP
Manisa Aydemir Uğur AK PARTİ
Manisa Berber Recai AK PARTİ 
Manisa Oral Sümer MHP
Manisa Ören Hasan CHP
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Manisa Öz Sakine CHP
Manisa Özdağ Selçuk AK PARTİ
Manisa Özel Özgür CHP
Manisa Tanrıverdi Hüseyin AK PARTİ
Manisa Yurttaş Muzaffer AK PARTİ
Kahramanmaraş Dedeoğlu Mesut MHP
Kahramanmaraş Güvenç Sıtkı AK PARTİ
Kahramanmaraş Bayazıt Kaçar Sevde AK PARTİ
Kahramanmaraş Özbolat Durdu CHP
Kahramanmaraş Pakdil Nevzat AK PARTİ
Kahramanmaraş Ramazanoğlu Yıldırım Mehmet AK PARTİ
Kahramanmaraş Sağlam Mehmet AK PARTİ
Kahramanmaraş Ünal Mahir AK PARTİ
Mardin Akdağ Abdurrahim AK PARTİ
Mardin Bekin Şahkulubey Gönül AK PARTİ
Mardin Dora Erol BDP
Mardin Güler Muammer AK PARTİ
Mardin Türk Ahmet Bağımsız
Mardin Yıldırım Gülser BDP
Muğla Aldan Ömer Süha CHP
Muğla Boğa Ali AK PARTİ
Muğla Çandar Tolga CHP
Muğla Demir Nurettin CHP
Muğla Erdoğan Mehmet MHP
Muğla Özden Yüksel AK PARTİ
Muş Çakar Muzaffer AK PARTİ
Muş Çelik Demir BDP
Muş Işık Faruk AK PARTİ
Muş Sakik Sırrı BDP
Nevşehir Feralan Ahmet Erdal AK PARTİ
Nevşehir Gizligider Ebu Bekir AK PARTİ
Nevşehir Göktürk Murat AK PARTİ
Niğde Kavaklıoğlu Alpaslan AK PARTİ
Niğde Selvi Ömer AK PARTİ
Niğde Şafak Doğan CHP
Ordu Hamarat Mustafa AK PARTİ
Ordu Şahin İdris Naim Bağımsız
Ordu Şener İhsan AK PARTİ
Ordu Ünal Fatih Han AK PARTİ
Ordu Yıldız İdris CHP
Rize Bayraktar Nusret AK PARTİ
Rize Karal Hasan AK PARTİ
Rize Yazıcı Hayati AK PARTİ
Sakarya Çelik Hasan Ali AK PARTİ
Sakarya Dişli Şaban AK PARTİ
Sakarya İslam Ayşenur AK PARTİ
Sakarya Kutluata Münir MHP
Sakarya Özkoç Engin CHP
Sakarya Üstün Ayhan Sefer AK PARTİ
Sakarya Yavuz Ali İhsan AK PARTİ
Samsun Bakır Tülay AK PARTİ
Samsun Demir Cemal Yılmaz AK PARTİ
Samsun Demir Mustafa AK PARTİ
Samsun Kalkavan Ahmet İhsan CHP
Samsun Kılıç Akif Çağatay AK PARTİ
Samsun Kılıç Suat AK PARTİ
Samsun Koç Ahmet Haluk CHP
Samsun Şimşek Cemalettin MHP
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Samsun Yeni Ahmet AK PARTİ
Siirt Demirkıran Afif AK PARTİ
Siirt Kışanak Gültan BDP
Siirt Ören Osman AK PARTİ
Sinop Altay Engin CHP
Sinop Ersoy Mehmet AK PARTİ
Sivas Bilgin Hilmi AK PARTİ
Sivas Memecan Mesude Nursuna AK PARTİ
Sivas Özdemir Malik Ecder CHP
Sivas Turan Ali AK PARTİ
Sivas Yılmaz İsmet AK PARTİ
Tekirdağ Akbulut Tevfik Ziyaeddin AK PARTİ
Tekirdağ Belen Bülent MHP
Tekirdağ Köprülü Emre CHP
Tekirdağ Öztrak Faik CHP
Tekirdağ Yemişçi Özlem AK PARTİ
Tekirdağ Yüceer Candan CHP
Tokat Aslan Zeyid AK PARTİ
Tokat Ayalan Şükrü AK PARTİ
Tokat Doğru Reşat MHP
Tokat Düzgün Orhan CHP
Tokat Yüksel Dilek AK PARTİ
Trabzon Aydın Koray MHP
Trabzon Bayraktar Erdoğan AK PARTİ
Trabzon Bıyıklıoğlu Aydın AK PARTİ
Trabzon Canalioğlu Mehmet Volkan CHP
Trabzon Özak Faruk Nafız AK PARTİ
Trabzon Seymenoğlu Safiye AK PARTİ
Tunceli Aygün Hüseyin CHP
Tunceli Genç Kamer CHP
Şanlıurfa Akman Yahya AK PARTİ
Şanlıurfa Akyürek Mehmet AK PARTİ
Şanlıurfa Ayhan İbrahim BDP
Şanlıurfa Binici İbrahim BDP
Şanlıurfa Çelik Faruk AK PARTİ
Şanlıurfa Eyyüpoğlu Seyit AK PARTİ
Şanlıurfa Gök Abdulkerim AK PARTİ
Şanlıurfa Gülpınar Mehmet Kasım AK PARTİ
Şanlıurfa Kaçar Mahmut AK PARTİ
Şanlıurfa Önen Abdulkadir Emin AK PARTİ
Şanlıurfa Özcan Halil AK PARTİ
Şanlıurfa Uslu Zeynep Armağan AK PARTİ
Uşak Altay Mehmet AK PARTİ
Uşak Güneş İsmail AK PARTİ
Uşak Akagün Yılmaz Dilek CHP
Van Aktaş Kemal Bağımsız
Van Bilici Mustafa AK PARTİ
Van Çiftci Fatih AK PARTİ
Van Gür Nazmi BDP
Van Kayatürk Burhan AK PARTİ
Van Orhan Gülşen AK PARTİ
Van Tuğluk Aysel Bağımsız
Van Üçer Özdal BDP
Yozgat Başer Yusuf AK PARTİ
Yozgat Bozdağ Bekir AK PARTİ
Yozgat Durmaz Sadir MHP
Yozgat Soysal Ertuğrul AK PARTİ
Zonguldak Candan Ercan AK PARTİ
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Zonguldak Haberal Mehmet CHP
Zonguldak Köktürk Ali İhsan CHP
Zonguldak Toptan Köksal AK PARTİ
Zonguldak Ulupınar Özcan AK PARTİ
Aksaray Açıkgöz Ruhi AK PARTİ
Aksaray Alaboyun Ali Rıza AK PARTİ
Aksaray İnceöz İlknur AK PARTİ
Bayburt Özbek Bünyamin AK PARTİ
Karaman Akgün Mevlüt AK PARTİ
Karaman Elvan Lütfi AK PARTİ
Kırıkkale Atalay Beşir AK PARTİ
Kırıkkale Can Ramazan AK PARTİ
Kırıkkale Köksal Oğuz Kağan AK PARTİ
Batman Akat Ata Ayla BDP
Batman Özdemir Ziver AK PARTİ
Batman Şimşek Mehmet AK PARTİ
Batman Yıldız Bengi BDP
Şırnak Dindar Mehmet Emin AK PARTİ
Şırnak Irmak Selma BDP
Şırnak Kaplan Hasip BDP
Şırnak Sarıyıldız Faysal BDP
Bartın Tunç Yılmaz AK PARTİ
Bartın Yalçınkaya Muhammet  Rıza CHP
Ardahan Atalay Orhan AK PARTİ
Ardahan Öğüt Ensar CHP
Iğdır Buldan Pervin BDP
Iğdır Oğan Sinan MHP
Yalova Coşkun Temel AK PARTİ
Yalova İnce Muharrem CHP
Karabük Kahveci Osman AK PARTİ
Karabük Şahin Mehmet Ali AK PARTİ
Kilis Dal Ahmet Salih AK PARTİ 
Kilis Karakuş Fuat AK PARTİ 
Osmaniye Bahçeli Devlet MHP
Osmaniye Kastal Durdu Mehmet AK PARTİ 
Osmaniye Önal Suat AK PARTİ 
Osmaniye Türkoğlu Hasan Hüseyin MHP
Düzce Arslan Fevai AK PARTİ
Düzce Çakır Osman AK PARTİ
Düzce Korkmaz İbrahim AK PARTİ 
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Nuri 382
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XI.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI
1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bağlı kurum ve kuruluşların İstanbul

ilindeki binalarında depreme karşı dayanıklılık ölçümü yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve
Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler’in cevabı (7/35180)
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Nuri 383
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Nuri 384
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Nuri 385
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2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, TCDD’ye ait bazı taşınmazların satışına,
TEDAŞ’a ait bir taşınmazın satışına,
TEDAŞ ve Türkiye Şeker Fabrikalarına ait bazı taşınmazların satışına,
TEDAŞ’a ait bir taşınmazın satışına,
TEDAŞ’a ait bazı taşınmazların satışına,
TEDAŞ’a ve TTA’ya ait bazı taşınmazların satışına,
TTA’ya ait bir taşınmazın satışına,
Sümer Holding’e ait bir tesisin satışına,
Hazineye ait bir taşınmazın satışına,
TEKEL’e ait bir taşınmazın satışına,
Hazineye ait bir taşınmazın satışına,
TEDAŞ’a ait bir taşınmazın satışına,
TEDAŞ’a ait bazı taşınmazların satışına,
Hazine ve TTA’ya ait bazı taşınmazların satışına,
İlişkin Başbakandan soruları ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/36519), (7/36520),

(7/36521), (7/36522), (7/36523), (7/36524), (7/36525), (7/36526), (7/36527), (7/36528), (7/36529),
(7/36530), (7/36531), (7/36532) 
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Nuri 386
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Nuri 387
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Nuri 388

TBMM B: 59 11 . 2 . 2014



– 634 –

Nuri 389
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Nuri 390
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Nuri 391
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Nuri 392
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Nuri 393
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Nuri 394
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Nuri 395
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Nuri 396
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Nuri 397
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Nuri 398
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Nuri 399

TBMM B: 59 11 . 2 . 2014



– 645 –

Nuri 400
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Nuri 401
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Nuri 402
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Nuri 403
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Nuri 404
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3.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, veri hazırlama kontrol işletmenliği kadrolarına ilişkin
sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/36964)
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Nuri 405
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Nuri 406
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Nuri 407
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4.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, İstanbul’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda görev
yapmakta iken görevinden alınan bürokratlara ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel
Eroğlu’nun cevabı (7/37056)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA
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Nuri 408-409
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Nuri 410
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5.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yapımı
bitirilemeyen bir atık su arıtma tesisine ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun
cevabı (7/37058)
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Nuri 411-412
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Nuri 413
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6.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, ekonomistlerin özel hizmet tazminatı sorununa ilişkin
sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/37250)
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Nuri 414
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Nuri 415
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7.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, 11 Aralık 2013 tarihinde açılışı yapılan 113 tesise ilişkin
sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/37283)
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Nuri 416–417
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Nuri 418
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8.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Sakarya Fidanlık Borsası için satın alınan mal ve
hizmetlere ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/37288)
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Nuri 419
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Nuri 420
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Nuri 421
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9.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Samsun DSİ 7. Bölge Müdürlüğünde iki çalışanın
arasında geçtiği iddia edilen bir olaya ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun
cevabı (7/37328)



– 664 –

Nuri 422

TBMM B: 59 11 . 2 . 2014

07/02/2014



– 665 –

Nuri 423

TBMM B: 59 11 . 2 . 2014



– 666 –

Nuri 424
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10.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Uludağ İhracatçı Birliklerine ait bir aracın bir
milletvekilinin eşine tahsis edildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin
cevabı (7/37480)



– 667 –

Nuri 425

TBMM B: 59 11 . 2 . 2014

07 Şubat 2014



– 668 –

Nuri 426
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– 669 –

Nuri 427
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11.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, görevden alınan veya emekliliği istenen
Bakanlık personeline ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/37677)



– 670 –

Nuri 428

TBMM B: 59 11 . 2 . 2014



– 671 –

Nuri 429

TBMM B: 59 11 . 2 . 2014



– 672 –

Nuri 430
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12.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel
Müdürlüğünün Trabzon’da gerçekleştireceği projelere ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı
Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/37695)



– 673 –

Nuri 431-432

TBMM B: 59 11 . 2 . 2014



– 674 –

Nuri 433
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13.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün
Trabzon’da gerçekleştireceği projelere ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun
cevabı (7/37696) 



– 675 –

Nuri 434-435

TBMM B: 59 11 . 2 . 2014
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DÖNEM: 24   YASAMA YILI: 4

59 UNCU BÝR LEÞÝM
11 ŞUBAT 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;
11 Şubat 2014 Salı günkü Birleşiminde 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;

12 Şubat 2014 Çarşamba günkü Birleşiminde Sözlü Soruların görüşülmemesi;
11 Şubat 2014 Salı günkü Birleşiminde 15:00 - 20:00 saatleri arasında;
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 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

* Anayasa Komisyonu 
11.2.2014 Salı - Saat: 15.00

* Adalet Komisyonu 
11.2.2014 Salı - Saat: 15.30

* Dışişleri Komisyonu 
11.2.2014 Salı - Saat: 15.30



TÜRKÝYE BÜ YÜK MÝLLET MECLÝSÝ GÜN DEMÝ

59 UNCU BÝRLEÞÝM                 11 ŞUBAT 2014 SALI                     SA AT : 15.00
                                                                                                                                                     

1 _ BAÞKAN LIÐIN GE NEL KU RU LA SU NUÞLA RI

                                                                                                                                                     

1.- Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün ve 10 Milletvekilinin; Pasaport Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin (2/130) İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme
Alınmasına İlişkin Önergesi

                                                                                                                                                      

2 _ ÖZEL GÜN DEM DE YER ALA CAK ÝÞLER

                                                                                                                                                     

      �       

                                                                                                                                                     

3 _ SEÇİM
                                                                                                                                                     

      �       

                                                                                                                                                     

4 _ OY LA MA SI YA PI LA CAK ÝÞLER
                                                                                                                                                      

1.- Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Tasarısının açık oylaması (1/877) (S. Sayısı: 534) (x)
                                                                                                                                                     

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)  
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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)  
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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)  
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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)  
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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)  



7 _  SÖZLÜ SORULAR   

59 UNCU  BİRLEŞİM 

 
– 32 –

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) 
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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) 



7 _  SÖZLÜ SORULAR   

59 UNCU  BİRLEŞİM 

 
– 64 –

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) 
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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)  
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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)  



7 _  SÖZLÜ SORULAR   

59 UNCU  BİRLEŞİM 

 
– 126 –

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)  



7 _  SÖZLÜ SORULAR   

59 UNCU  BİRLEŞİM 

 
– 146 –

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) 



7 _  SÖZLÜ SORULAR   

59 UNCU  BİRLEŞİM 

 
– 154 –

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)  
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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)  

3322. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Havuzlu Çıkarma Gemisi alımı için yapılan 
ihaleye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/5181)  

3323. -  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) 

3324. - Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından özel 
güvenlik hizmetlerine yönelik çalışma ve projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/5183) 

3325. -  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) 
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3326. -  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) 

3327. -  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) 

3328. -  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) 

3329. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından trafik 
personelinin eğitilmesine yönelik çalışma ve projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/5188) 

3330. -  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) 

3331. -  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) 

3332. -  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) 

3333. -  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) 

3334. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 
çeşitli projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5193) 

3335. -  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) 

3336. -  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) 

3337. -  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) 

3338. -  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) 

3339. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kamu hastaneleri ve üniversite hastanelerindeki 
çalışanların eş durumundan tayin haklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/5198) 

3340. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/5199) 

3341. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/5200) 
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3342. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Çevre 
ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/5201) 

3343. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/5202) 

3344. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/5203) 

3345. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin 
Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/5204) 

3346. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/5205) 

3347. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/5206) 

3348. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/5207) 

3349. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/5208) 

3350. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Milli 
Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/5209) 

3351. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/5210) 

3352. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/5211) 

3353. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, korucuların emekliliklerine ilişkin 
Başbakan’dan sözlü soru önergesi (6/5212) 

3354. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlık ve bağlı kuruluşların Adana ili ve 
ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan 
sözlü soru önergesi (6/5213) 

3355. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlığın ve bağlı kuruluşların Adana ili ve 
ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımlarına ilişkin Ekonomi Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5214) 

3356. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, doğal gaz antlaşmalarına ve BOTAŞ’ın bazı 
faaliyetlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi. (6/5215) 

3357. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Türk INTERPOL Merkez Biriminin ve 
EUROPOL Ulusal İrtibat Noktasının kapasitesinin arttırılması için yürütülen çalışmalara ilişkin 
İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5216) 

3358. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, uluslararası polis iş birliği ve AB uyum 
sürecinde ihtiyaç duyulan mevzuat çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/5217) 

3359. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, uluslararası görevler alacak personelin nitelik ve 
niceliğinin arttırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5218) 

3360. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, INTERPA web sitesinin eğitim portalı olarak 
kullanılmasına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5219) 

3361. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Uluslararası Polis Kriminal Laboratuvarları 
Sempozyumunun periyodik hale getirilmesine ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/5220) 
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3362. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, IFAI bünyesinde kriminalistik dergi 
çıkarılmasına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5221) 

3363. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, INTERPA ve AEPC’ye üye yabancı polis 
eğitim kurumları ile iş birliğine ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5222) 

3364. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, INTERPA’ya ait bir web sitesinin eğitim portalı 
olarak kullanılması amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/5223) 

3365. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından teşkilatın 
koordinesindeki mevcut uluslararası kuruluşların etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmalarına 
ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5224) 

3366. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, INTERPOL ve EUROPOL ile iş birliği 
faaliyetleri konusunda farkındalığın arttırılması çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru 
önergesi (6/5225) 

3367. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, teknik şartname hazırlama süreçlerine ilişkin 
İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5226) 

3368. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, lojistik ve destek hizmetleri kapasitesinin 
arttırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5227) 

3369. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Teşkilatının inşaat ve emlak 
kapasitesinin arttırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5228) 

3370. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından teknik 
şartname havuzu oluşturulması amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru 
önergesi (6/5229) 

3371. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, inşaat ve emlak otomasyon sisteminin 
güncellenmesine ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5230) 

3372. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Teşkilatı bünyesindeki taşınmazlar 
bakımından depreme karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5231) 

3373. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Teşkilatı inşaat yatırımları projelerinin 
kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5232) 

3374. -  İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, Danıştay’ın 2013 SBS sınav sonuçlarının 
yürütmesini durdurma kararı almasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5233) 

3375. -  Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, ortaöğretime geçiş ortak sınavlarında din kültürü ve 
ahlak bilgisi dersinden muaf olan öğrencilerin hak kaybına uğramasına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5234) 

3376. -  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, İzmir Uluslararası Film Festivaline ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5235) 

3377. -  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, 9. Kalkınma Planında yer alan deniz yolu 
ulaştırması ile ilgili hedeflere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan sözlü soru 
önergesi (6/5236) 

3378. -  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, özel harcanabilir gelir hesaplamasına ilişkin 
Kalkınma Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5237) 
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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: 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) 

8. - (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) 

9. - (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) 

10. - (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) 

11. - (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) 

                                                 
(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: 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) 

13. - (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) 

14. - (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) 

15. - (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) 

16. - (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) 

17. - (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) 

18. - (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) 

19. - (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) 

20. - (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) 

21. - (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) 

22. - (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) 

23. - (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) 

24. - (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) 

25. - (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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26. - (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) 

27. - (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) 

28. - (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) 

29. - (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) 

30. - (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) 

31. - (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) 

32. - (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) 

33. - (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) 

34. - (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) 

35. - (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) 

36. - (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) 

37. - (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) 

38. - (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) 
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39. - (S. Sayısı: 521) Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/865) (Dağıtma tarihi: 27.12.2013) (**) 

40. - (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) 

41. - (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) 

42. - (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) 

43. - (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) 

44. - (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) 

45. - (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) 

46. - (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) 

47. - (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) 

48. - (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) 

49. - (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) 

50. - (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) 

51. -  (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) 
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52. - (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) 

53. - (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) 

54. - (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) 

55. - (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) 

56. - (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) 

57. - (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) 

58. - (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) 

59. - (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) 

60. - (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) 

61. - (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) 

62. - (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) 

63. - (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) 

64. - (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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65. - (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) 

66. - (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) 

67. -  (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) 

68. - (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) 

69. - (S. Sayısı: 297) Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı ile Çevre 
Komisyonu Raporu (1/627) (Dağıtma tarihi: 26.6.2012) (**) 

70. - (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) 

71. - (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) 

72. - (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) 

73. - (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) 

74. - (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) 

75. - (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) 

76. - (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) 

77. - (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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78. - (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) 

79. - (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) 

80. - (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) 

81. - (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) 

82. - (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) 

83. - (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) 

84. - (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) 

85. - (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) 

86. - (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) 

87. - (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) 

88. - (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) 

89. - (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) 

90. -  (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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91. -  (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) 

92. - (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) 

93. - (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) 

94. - (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) (**) 

95. - (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) 

96. - (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) 

97. - (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) 

98. -  (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) 

99. -  (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) 

100. -  (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) 

101. -  (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) 

102. -  (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) 

103. -  (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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104. -  (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) 

105. -  (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) 

106. - (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) 

107. -  (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) 

108. -  (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) 

109. -  (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) 

110. -  (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) 

111. -  (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) 

112. -  (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) 

113. -  (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) 

114. -  (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) 

115. -  (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) 

116. -  (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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117. -  (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) (**)   

118. -  (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) 

119. -  (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) 

120. -  (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) 

121. -  (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) 

122. - (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) 

123. -  (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) 

124. -  (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) 

125. -  (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) 

126. -  (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) 

127. -  (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) 

128. -  (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) 
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129. -  (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) 

130. -  (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) 

131. - (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) 

132. -  (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) 

133. -  (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) 

134. -  (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) 

135. -  (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) 

136. -  (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) 

137. - (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) 

138. -  (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) 

139. -  (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) 

140. -  (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) 
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141. -  (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) 

142. -  (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) 

143. -  (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) 

144. -  (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) 

145. - (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) 

146. -  (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) 

147. -  (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) 

148. -  (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) 

149. -  (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) 

150. -  (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) 

151. -  (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) 

152. -  (S. Sayısı: 265) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Ormancılık Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları 
(1/388) (Dağıtma tarihi: 7.6.2012) (X) 
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153. -  (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)  

154. -  (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)  

155. -  (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) 

156. -  (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) 

157. -   (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) 

158. -   (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) 

159. -   (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) 

160. -   (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) 

161. -   (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) 

162. -   (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) 

163. -   (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) 

164. -  (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) 

165. -   (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) 
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166. -   (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) 

167. -   (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) 

168. -   (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) 

169. -   (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) 

170. -   (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) 

171. -   (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) 

172. -   (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) 

173. -   (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) 

174. -  (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) 

175. -  (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) 

176. - (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) 

177. -  (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) 

178. -  (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) 
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179. -  (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) 

180. -   (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) 

181. -   (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) 

182. -   (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) 

183. -   (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) 

184. -   (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) 

185. -   (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) 

186. -   (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) 

187. -   (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) 

188. -  (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) 

189. -  (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) 

190. -  (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) 

191. -   (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) 
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192. -  (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) 

193. -  (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) 

194. -  (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) 

195. -  (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) 

196. - (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) 

197. -  (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) 

198. -  (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) 

199. -  (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) 

200. -  (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) 

201. -  (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) 

202. - (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) 

203. - (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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204. - (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) 

205. - (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) 

206. - (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) 

207. - (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) 

208. - (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) 

209. - (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) 

210. - (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) 

211. - (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) 

212. - (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) 

213. - (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) 

214. - (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) 

215. - (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) 

216. - (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) 

217. -   (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) 
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218. -   (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) 

219. -  (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) 

220. -  (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) 

221. -  (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) 

222. -  (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) 

223. -  (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) 

224. -  (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) 

225. -  (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) 

226. -  (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) 

227. -   (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) 

228. -  (S. Sayısı: 525) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Tayland Krallık Hükümeti Arasında 
Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/805) (Dağıtma tarihi: 28.1.2014) (X) 

229. -  (S. Sayısı: 526) 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) (Dağıtma tarihi: 28.1.2014) (X) 

230. -  (S. Sayısı: 527) 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) 
(Dağıtma tarihi: 28.1.2014) (X) 
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231. -  (S. Sayısı: 528) 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) (Dağıtma tarihi: 28.1.2014) (X) 

232. -  (S. Sayısı: 529) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/852) (Dağıtma tarihi: 28.1.2014) (X) 

233. -  (S. Sayısı: 530) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/856) (Dağıtma tarihi: 28.1.2014) (X) 

234. -  (S. Sayısı: 531) 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) (Dağıtma tarihi: 28.1.2014) (X) 

235. -  (S. Sayısı: 533) 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) (Dağıtma tarihi: 28.1.2014) (X) 

236. -  (S. Sayısı: 535) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Eğitim ve Mesleki Eğitim Alanlarında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/808) (Dağıtma tarihi: 30.1.2014) (X) 

237. -  (S. Sayısı: 536) Türk Akademisinin Kuruluşuna Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/818) (Dağıtma tarihi: 30.1.2014) (X) 

238. -  (S. Sayısı: 537) Uzak Pazarlardan Turist Çekilmesi Hususunda Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ve Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/830) (Dağıtma tarihi: 30.1.2014) (X) 

239. -  (S. Sayısı: 538) Türk Kültür ve Mirası Vakfı Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/866) (Dağıtma tarihi: 30.1.2014) (X) 
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T.C.
Baþ ba kan lýk

Ka nun lar ve Ka rar lar
Ge nel Mü dür lüðü 11/12/2013

Sayý: 31853594-101-888-6798

TÜRKÝYE BÜ YÜK MÝLLET MECLÝSÝ BAÞKAN LIÐINA
Dışişleri Bakanlığı’nca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu’nca  3/12/2013

tarihinde kararlaştırılan “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” ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.

Ge reðini arz ede rim.
Recep Tayyip Erdoğan

Baþba kan

GEREKÇE

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölgesel
Hizmet Merkezinin (UNDP-Regional Service Center) İstanbul'a taşınmasına ilişkin Anlaşma, 68.
BM Genel Kurulu çerçevesinde 27 Eylül 2013 tarihinde New York'ta imzalanmıştır.

UNDP, İstanbul'un bölgedeki merkezi konumunu, ülkemiz ile stratejik ortaklığını ve Türkiye'nin
uluslararası arenadaki artan rolünü de dikkate alarak Avrupa ve BDT Bölgesel Hizmet Merkezinin
ülkemize taşınması yönünde karar almıştır. Bu kararın hukuki temelini oluşturan anlaşmanın
imzalanması, taşınmanın hayata geçirilmesi sürecindeki nihai adımlardan birini oluşturmaktadır.

BM ve ihtisas kuruluşları ile ilişkilerimiz son yıllarda büyük bir ivme kazanmıştır. BM'nin en
önemli ihtisas kuruluşları arasında yer alan UNDP ile işbirliğimiz bu kapsamda özel yer tutmaktadır.

Kalkınma alanında ekonomik ve sosyal çalışmalar yapan ülkelerin, kendi bünyelerine uygun
kalkınma modelleri oluşturmalarına katkıda bulunan UNDP ile işbirliğimiz 1950'li yıllara kadar
uzanmaktadır. UNDP ülkemizde, yoksulluğun azaltılması; demokratik yönetişim; çevre ve
sürdürülebilir kalkınma alanları olmak üzere üç ana başlıkta çok sayıda proje gerçekleştirmiştir.
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HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(1/870)                                                                                                                            

ESAS Dışişleri Komisyonu
                                                                                                                            

TALİ Plan ve Bütçe Komisyonu



UNDP ile ülkemize yönelik ortak projeler üretmenin ötesinde, Türkiye yükselen bir ekonomi ve
donör ülke olarak BM sistemi içinde önemli bir kalkınma işbirliği ortağı haline gelmiştir. Nitekim en
az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere yaptığımız ve küresel ekonomik kriz dönemlerinde dahi
artmaya devam eden resmi kalkınma yardımlarımız çok boyutlu dış politikamızın ayrılmaz bir parçası
olmuştur. 2011'de UNDP ile imzaladığımız "Türkiye-BM Kalkınma Programı Ortaklık Çerçeve
Anlaşması" bu örgütle ilişkilerimizi "stratejik ortaklık" noktasına taşımış ve ülkemizin küresel
kalkınma ortağı konumunu tescil etmiştir.

UNDP Bölgesel Hizmet Merkezinin faaliyetlerine bundan sonra İstanbul'da devam edecek
olması, dış politikamızın kalkınma işbirliği boyutuna verdiğimiz önemin artarak devam edeceğinin
somut bir göstergesidir.

UNDP Bölgesel Hizmet Merkezinin ülkemizde faaliyet gösterecek olması, İstanbul'u Birleşmiş
Milletler için bir bölgesel merkez haline getirme hedefimiz bakımından da önemli bir adım teşkil
etmektedir.
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Dışişleri Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi

Dışişleri Komisyonu 17.01.2014
Esas No: 1/870
Karar No: 416

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 11/12/2013 tarihinde Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 17/12/2013 tarihinde tali komisyon olarak
Plan ve Bütçe Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen "Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölgesel Hizmet Merkezinin
İstanbul'da Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı" Komisyonumuzun 24 üncü Yasama Dönemi 15/01/2014 tarihli 69 uncu toplantısında
Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin de katılımlarıyla görüşülmüştür.

Komisyonumuza havale edilen metinler incelendiğinde, Tasarının, Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölgesel Hizmet Merkezinin İstanbul'da
kurulmasını teminen, 27 Eylül 2013 tarihinde New York'ta imzalanan Anlaşmanın onaylanmasının
uygun bulunması amacıyla hazırlandığı anlaşılmaktadır.

Komisyonumuzda Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde Hükümet temsilcileri
tarafından;

Birleşmiş Milletlerin en önemli ihtisas kuruluşları arasında yer alan Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programının kalkınma alanında ekonomik ve sosyal çalışmalar yaparak ülkelerin kendi bünyelerine
uygun kalkınma modelleri oluşturulmasına katkı sağladığı,

Türkiye'nin yükselen bir ekonomi ve donör ülke olarak Birleşmiş Milletler sistemi içinde önemli
bir kalkınma iş birliği ortağı haline geldiği; özellikle 2011'de Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
ile imzalanan Türkiye-Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Ortaklık Çerçeve Anlaşması ile bu
örgütle ilişkilerimizin stratejik ortaklık noktasına taşındığı ve ülkemizin küresel kalkınma ortağı
konumunun teyit ve tescil edildiği,

2011 yılında Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Bölgesel  Ofisinin İstanbul'a taşınmasının
sağlandığı, bunu takiben yoğun diplomatik girişimlerle bu defa Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programının Slovakya'nın başkenti Bratislava'da yerleşik olan Doğu Avrupa ve Bağımsız Devletler
Topluluğu Bölgesel Hizmet Merkezinin İstanbul'a taşınması yönünde karar alınmasının sağlandığı,

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Bölgesel Hizmet Merkezinin İstanbul'a taşınması
kararının, İstanbul'u bölgesel bir Birleşmiş Milletler merkezi haline getirme bağlamında önemli bir
kilometre taşı teşkil edeceği,

Birleşmiş Milletler kuruluşlarının İstanbul'u bölgesel bir merkez olarak görmeleri ve
faaliyetlerini buradan sürdürmelerinin ülkemize siyasi bir itibarın yanı sıra ekonomik anlamda da
getiri sağlayacağı,
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Anlaşmanın Bölgesel Merkezin ve burada çalışacak personel ile aile bireylerinin hukuki statüleri,
sahip olacakları diplomatik ayrıcalık ve bağışıklıklar, sosyal güvenlik, ofis ve arşiv dokunulmazlığı,
güvenlik, kamu hizmetlerinden yararlanma, resmî haberleşme imkânları, Birleşmiş Milletler
personelinin ülkemize giriş çıkış koşulları, sorumluluklar ve uyuşmazlıkların halli gibi konuları
düzenlediği,

Anlaşmanın daha önce Birleşmiş Milletler ve kuruluşlarıyla akdettiğimiz ve Meclisimiz
tarafından onaylanan anlaşmalarla uyumlu olduğu,

ifade edilmiştir.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerin ardından Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca
benimsenerek oy birliği ile maddelerin görüşülmesine geçilmiştir.

Tasarının 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile tümü aynen ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

Komisyon üyelerinden İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, İzmir Milletvekili Rıfat Sait
ve Karabük Milletvekili Osman Kahveci Tasarı ile ilgili özel sözcü seçilmişlerdir.

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.

Başkan Sözcü Kâtip

Volkan Bozkır Osman Aşkın Bak Ahmet Berat Çonkar

İstanbul İstanbul İstanbul

(Bu raporun özel sözcüsü)

Üye Üye Üye
Tunca Toskay Ali Şahin Mehmet Ali Ediboğlu

Antalya Gaziantep Hatay

Üye Üye Üye
Sinan Oğan Ali Haydar Öner Harun Karaca

Iğdır Isparta İstanbul
Üye Üye Üye

İsmail Safi Rıfat Sait Osman Kahveci
İstanbul İzmir Karabük

(Bu raporun özel sözcüsü) (Bu raporun özel sözcüsü)
Üye Üye Üye

Abdullah Çalışkan Erol Dora Hasan Karal
Kırşehir Mardin Rize

Üye Üye
Mehmet Kasım Gülpınar Burhan Kayatürk

Şanlıurfa Van
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA
PROGRAMI ARASINDA BİRLEŞMİŞ
MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI
AVRUPA VE BAĞIMSIZ DEVLETLER
TOPLULUĞU BÖLGESEL HİZMET
MERKEZİNİN  İSTANBULDA  KURUL-
MASINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAY-
LANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA 

DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1- (1) 27 Eylül 2013 tarihinde
New York’ta imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı Arasında Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı Avrupa ve Bağımsız
Devletler Topluluğu Bölgesel Hizmet
Merkezinin İstanbul’da Kurulmasına İlişkin
Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini
Bakanlar Kurulu yürütür.
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA
PROGRAMI ARASINDA BİRLEŞMİŞ
MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI
AVRUPA VE BAĞIMSIZ DEVLETLER
TOPLULUĞU BÖLGESEL HİZMET
MERKEZİNİN  İSTANBULDA  KURUL-
MASINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAY-
LANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA 

DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1- Tasarının 1 inci maddesi
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2- Tasarının 2 nci maddesi
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3- Tasarının 3 üncü maddesi
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

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 Ekonomi Bakanı
E. Bayraktar A. Davutoğlu 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 Maliye Bakanı Milli Eğitim Bakanı
Ö. Çelik M. Şimşek N. Avcı

Milli Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanı Sağlık Bakanı
İ. Yılmaz V. Eroğlu M. Müezzinoğlu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
B. Yıldırım
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TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI

24 4

SIRA SAYISI: 546
Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ile
18 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Manisa Milletvekili Erkan
Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili
Mehmet Şandır'ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın;
7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle
Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna Geçici Bir Ek Madde Eklenmesi
Hakkında Kanun Teklifi, Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi
Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Gelir
Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Eskişehir
Milletvekili Ruhsar Demirel ve 1 Milletvekilinin; Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Sinop Milletvekili Mehmet Ersoy ve
İstanbul Milletvekili Hüseyin Bürge ile 44 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile İçişleri Komisyonu, Sağlık,
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve

Turizm Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları
(2/1967, 2/1074, 2/1438, 2/1529, 2/1571, 2/1966)
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TÜRKÝYE BÜ YÜK MÝLLET MECLÝSÝ BAÞKAN LIÐINA

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımızla arz ederiz.

İlyas Şeker Ekrem Çelebi Hüseyin Şahin

Kocaeli Ağrı Bursa

Cahit Bağcı Fevai Arslan Zeki Aygün

Çorum Düzce Kocaeli

Ali Ercoşkun Mehmet Ali Okur Zelkif Kazdal

Bolu Kocaeli Ankara

Nusret Bayraktar Hasan Karal Ertuğrul Soysal

Rize Rize Yozgat

Osman Boyraz Abdulkerim Gök İhsan Şener

İstanbul Şanlıurfa Ordu

Hacı Bayram Türkoğlu Türkan Dağoğlu Gülay Dalyan

Hatay İstanbul İstanbul

Sevim Savaşer Mustafa Baloğlu

İstanbul Konya

TBMM BAŞKANLIĞI’NA

Başkanlığınıza sunulmuş olan ve Plan - Bütçe Komisyonu Başkanlığına Esas Komisyon olarak

havale edilmiş olan, 31.01.2014 tarihli Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve bazı milletvekillerinin

vermiş olduğu Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki

Kanun Teklifi’ne (2/1967) Esas Numaralı imza ile katılmak istiyorum.

Gereğini arz ederim.

06.02.2014

Tülay Kaynarca

İstanbul



GENEL GEREKÇE
Teklif ile ortaya çıkan ihtiyaçlar neticesinde çeşitli kanunlarda değişiklik yapılmaktadır.

Kooperatifler Kanununda değişiklik yapılarak; 1163 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi sosyal
refahın tabana yayılması amacıyla kamu tüzel kişilerinin kooperatiflere ortak olabilmesine imkan
sağlamaktadır. Kamu tüzel kişileri amaçları bakımından ilgilendikleri kooperatiflerin kuruluşuna
yardımcı olabilmekte, önderlik edebilmekte ve ortak olabilmektedir. Ancak kooperatiflerde her
ortağın bir oy hakkı olması nedeniyle sermaye ya da gayri nakdi sermaye olarak çok ciddi katkıları
bulunmasına rağmen kamu tüzel kişileri bu kooperatiflerin yönetimlerinde söz sahibi olamamaktadır.
Hatta kamu tüzel kişileri gelir sağlayan bütün imkanlarını sağlamasına rağmen kooperatifin gelirleri
başka alanlara aktarılabilmektedir. Kamu tüzel kişisinin ihtiyacını ve kamu yararını gözeten bir
yönetim yapısı ihtiyaç haline gelmektedir. Öte yandan yönetim kurulu ortaklar arasından seçildiğinden
çoğu zaman profesyonel yönetimler oluşmamakta, bu da kooperatiflerdeki sorunların temel
nedenlerinden birini teşkil etmektedir. Bu nedenle diğer şirket türlerinde olduğu gibi kooperatiflerde
de kooperatif ortağı kamu tüzel kişilerinin etkin olduğu kooperatifler için bir yasal düzenleme yapmak
ihtiyacı hasıl olmuştur.

Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair
Kanunda değişiklik yapılarak; 7269 sayılı Kanunun geçici 23 üncü maddesinde, hak sahipliği
düşürülen taşınmazların Hazine adına re'sen tescil edilmesine dair bir hüküm bulunmamakta ve bu
durum uygulamada tereddütlere yol açmaktadır. Bu sebeple hak sahipliği düşürülen taşınmazların
doğrudan Hazine adına tesciline imkân getirilerek kamu yararının sağlanması ve problemin çözümü
amaçlanmaktadır.

2022 sayılı Kanunda değişiklik yapılarak, hukuki ihtilafları gidermek amacıyla 2828 sayılı
Kanun uyarınca harçlık verilen yaşlılar ile malları ve gelirleri devredilerek bir sözleşmeyle gerçek
veya tüzel kişilerce kendilerine bakılanların bütün ihtiyaçları karşılandığı için bu kişiler muhtaç
olarak kabul edilemeyeceğinden, sosyal yardımlarda mükerrerliğin önlemesi amacıyla bu kişilere
2022 sayılı Kanun hükümleri uyarınca aylık bağlanmaması öngörülmektedir. Yine 2828 sayılı Kanun
uyarınca harçlık verilen engelli bireyler ile malları ve gelirleri devredilerek bir sözleşmeyle gerçek
veya tüzel kişilerce kendilerine bakılanların bütün ihtiyaçları karşılandığı için bu kişiler muhtaç
olarak kabul edilemeyeceğinden sosyal yardımlarda mükerrerliği önlemesi amacıyla bu kişilere 2022
sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanmaması amaçlanmaktadır.
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HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/1967)                                                                                                                                                

ESAS Plan ve Bütçe Komisyonu
                                                                                                                                               

TALİ Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu
İçişleri Komisyonu
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu



Yükseköğretim Kanununa ek madde eklenerek; Türkiye'de halen yükseköğretime önemli bir
talep bulunmaktadır. Özellikle sağlık konusunda bu talep oldukça fazladır. Devlet kaynaklarıyla değil,
kendi vakıf kaynaklarıyla kazanç amacı gütmeden bu talebi karşılamak önem arz etmektedir.
Kurulması öngörülen üniversite özellikle sağlık alanında öğrenci yetiştirecek ve ülkemizde bu alanda
araştırma ve kaliteli hizmet faaliyetlerine katkıda bulunacaktır.

3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununda yapılması amaçlanan değişiklikle, belde
iken sakinleri orman kanunundan yararlanan yerlerin mahalleye dönüştükten sonra da aynı haklardan
yararlanmaları amaçlanmıştır.

Teklif ile gerek gençlik ve sporla ilgili gerek ortaya çıkan ihtiyaçlara cevap verebilmek için
çeşitli kanunlarda değişiklik yapılmaktadır. Bu kapsamda;

Kişi, kurum ve kuruluşların gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kampları inşası için
yapacakları harcamaların veya bu tesislerin inşası için yapacakları her türlü bağış ve yardımlar ile
mevcut tesislerin faaliyetlerinin devam ettirebilmeleri için yapacakları her türlü nakdi ve ayni bağış
ve yardımların tamamının gelir vergisi matrahının tespitinde gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek
gelirlerden ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca
gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirilmesi hususu düzenlenmektedir.

7258   sayılı  Kanun  kapsamında  yürütülen  faaliyetlere  ilişkin  olarak mevcut yönetmeliklerle
yapılan düzenlemeler için ortaya çıkan tereddütleri gidermek üzere yasal dayanak sağlanmak
amacıyla düzenleme yapılmaktadır.

2020 yılı sonuna kadar yapılacak yaz ve kış olimpiyat oyunlarına hazırlanmak amacıyla olimpik
ve paralimpik spor dallarında en az yıldızlar seviyesinde olmak kaydıyla seçilecek 4000 sporcu
yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Yetiştirilecek sporcular asgari ücret tutarında harçlık ödenmesi ve sportif
amaçlı iaşe, ibate ve yol giderlerinin Genel Müdürlükçe karşılanması öngörülmüştür.

Gençlik ve Spor Bakanlığında Rehberlik ve Denetim Başkanlığı kurularak görevleri belirlen-
mekte ve yeni kadrolar ihdas edilmektedir.

657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinde değişiklik yapılarak; engelli ya da süreğen hastalığı
bulunan çocuklar diğer çocuklara göre tekrarlayan hastalıklara yakalanma riski, tedavi şekli, süresi
ve iyileşme oranı yönüyle farklılık gösterirler. Bu çocukların daha sık hastalanması ve tedavi süresinin
daha uzun olması nedeniyle çalışan ebeveynin yıllık izin hakkı dışında ek süreli izin kullanıma
ihtiyacı bulunmaktadır. Ayrıca bu çocukların hastalıklarının daha komplike seyretmesinin getirdiği
ek yük nedeniyle bakımları özellik arz etmekte ve ev koşullarında tedavisi yapılsa dahi yakın bakım
gerektirmektedir. Mevcut düzenlemede çalışan ebeveynin yıllık izin hakkı dışında mazeret izni alması
idarenin inisiyatifine bırakılmıştır. Ayrıca ek süreli bir izin hakkı da bulunmamaktadır. Bu durum
çeşitli mağduriyetlere neden olmaktadır. Teklif edilen düzenlemeyle engelli ya da süreğen hastalığı
bulunan çocuğun tedavi ve bakımının daha etkin yapılabilmesi amaçlanmış ve bu amaçla hekim
tarafından gerekli görüldüğü takdirde 657 sayılı Kanun uyarınca çalışan ebeveynlerden birinin
çocuğunun bakımının yapılabilmesi için mazeret izni kullanma hakkı getirilmiştir.
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12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe
Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanunun büyükşehir belediyelerinin kurulması, büyükşehir kurulan illerdeki il özel idarelerinin tüzel
kişiliklerinin kaldırılmasına dair hükümleri, 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerden
sonra yürürlüğe girecektir. Söz konusu Kanunun bu hükümlerinin yürürlüğe girmesiyle birlikte, 3294
ve 4562 sayılı Kanunların düzenleme alanlarında doğacak hukuksal boşlukların giderilmesi amacına
yönelik olarak söz konusu kanunlarda değişiklik yapılması amaçlanmıştır.

Diğer taraftan, Bakanlıklar ve merkezi idare kuruluşları tarafından il özel idarelerine kaynak
aktarılmış olan işlerden özel idarelerin tüzel kişiliğinin kalkacağı tarihe kadar tamamlanamayacak
olanlara ilişkin iş ve kaynakların; uygulama birliği sağlanması, işlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi
ve uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi bakımından farklı İdarelere devredilmesi
yerine Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına devredilmesine ilişkin düzenleme yapılmaktadır.

Ayrıca 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununda yapılması düşünülen
değişiklikle, üyelerinin tamamı il özel idarelerinden oluşan ulusal düzeydeki birlik için Birlik
Başkanının İçişleri Bakanlığı Müsteşarı olması yönünde düzenleme yapılması amaçlanmıştır.

Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetleri yürütmek üzere 29/5/2009 tarihli ve
5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile
Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kurulmuştur. Afet risk ve tehlikesi
altında bulunan ülkemizde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 17/12/2009 tarihinde
faaliyete geçmesi ile birlikte afet yönetimi anlamında bütünleşik afet yönetim sistemi benimsenmiştir.
Bu sistemin en önemli unsurlarından biri yerelde etkin ve verimli bir sistem kurmak olup bunun en
önemli ayağını da yerel teşkilat yapısı oluşturmaktadır. 6/12/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde
Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1 inci maddesinin beşinci fıkrası ile
büyükşehir belediyesi olan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişilikleri kaldırılmıştır. 5902 sayılı
Kanunun 18 inci maddesine göre, il özel idaresi bünyesinde bulunan il afet ve acil durum
müdürlükleri açısından büyükşehirlerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliklerinin kaldırılıyor olması
büyükşehirlerdeki il afet ve acil durum müdürlükleri bakımından bağlılık ve buna bağlı bir dizi idari
sorunu da beraberinde getirmektedir. Büyükşehirlerdeki il afet ve acil durum müdürlüklerinin bağlılık
sorununu giderirken ülke genelinde daha etkin ve güçlü bütünleşik afet yönetimi sisteminin yerelde
kurulabilmesini sağlamak üzere kanuni düzenleme yapılması zorunlu hale gelmiştir.

Afet doğası gereği yerel nitelikte olup afet risk ve tehlikeleri de ağırlıklı olarak yerel karakter
taşımaktadır. Bu nedenle afetlerle mücadelede ve afet ve acil durumlara müdahalede yerel kapasitenin
gücü ve yetkinliği büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede il özel idaresi bünyesinde valiye bağlı
olarak kurulmuş olan il afet ve acil durum müdürlükleri, büyükşehirlerde il özel idarelerinin tüzel
kişiliğinin sona ermesi sonucunda bu Kanun Teklifi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının
taşra teşkilatı olarak valiye bağlı daha güçlü ve etkin bir şekilde yeniden yapılandırılmaktadır.
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6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu md. 48/2 ile yatırım ortaklıklarında imtiyaz öngörülmesine
ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunundan farklılaşan hükümler getirilmesi imkanı Sermaye Piyasası
Kuruluna verilmiştir. Yatırım ortaklıklarında imtiyaz öngörülmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası
Kurulu düzenlemelerinin öncelikli olacağı sonucunu, Türk Ticaret Kanunun 210 ve 330 uncu maddeleri
de desteklemektedir. Buna bağlı olarak da yatırım ortaklıklarının SPKn. md. 49/1.d hükmü uyarınca esas
sözleşmelerini Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelerde yer alan hükümlere uygun hale
getirmeleri gerektiği açıktır. Bununla birlikte, konunun ikincil düzenleme ile çözüme kavuşturulması,
özellikle 6362 sayılı Kanun öncesinde oyda imtiyazı bulunan yatırım ortaklıklarının kazanılmış
haklarının korunması noktasında tereddütler ve ortaklıklar bazında farklı yorum sorunları yaşanmasına
sebebiyet verecek nitelikte görüldüğünden, konuya kanuni bir düzenleme ile belirlilik kazandırılmasının
da faydalı olacağı inkar edilemez. Bu anlayışla, kazanılmış hakların korunması, yatırım ortaklıklarında
zorunlu olan kurumsallaşma ve profesyonel yönetimin garanti altına alınması amacıyla bu konuda
önemli bir araç olan oyda imtiyaz ile belirli grupların yönetim kurulunda temsil imtiyazında sınırlamaya
gidilmesi isabetli görülmeyerek, olası tereddütleri gidererek süreci hızlandırmaya imkân tanımak
amacıyla yatırım ortaklıklarında 6102 sayılı Kanun'un 360 ıncı maddesi ile 479 uncu maddesinin ikinci
fıkrası hükümlerinin uygulanmayacağı hususuna açıklık kazandırılmıştır.

Ayrıca 18/5/1929 tarihli ve 1453 sayılı Zabitan ve Askeri Memurların Maaşatı Hakkında
Kanunun 2 nci maddesi gereğince Jandarma Genel Komutanlığı fiili kadro tespiti her yıl Bütçe
Kanununa eklenecek cetvellerle tespit olunmaktadır. Teklif ile, Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri
sırasında gizli oturumda belirlenmiş olan kadro toplamı, Jandarma birimlerinde profesyonelleşmenin
artırılması ve askerlik süresindeki kısalma nedeniyle gerçekleşen erken terhisler nedeniyle hâsıl olan
personel ihtiyacı doğrultusunda, mevcut toplam adet miktarı anılmaksızın ihtiyaç olan 3.000 adet
kadro ihdas edilmektedir.
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz, gerekçesi ile
birlikte ekte sunulmuştur.

Gereğini arz ederiz.

Saygılarımızla.

Erkan Akçay Mehmet Şandır
Manisa Mersin

GENEL GEREKÇE
Anayasanın 90 ıncı maddesinin son fıkrası "Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası

andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa
Mahkemesine başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin
milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek
uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır." şeklindedir.

Birleşmiş Milletler tarafından 10 Aralık 1948’de ilan edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin
çalışma hakkına ilişkin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası "Herkesin, herhangi bir ayrım
gözetmeksizin, eşit iş için eşit ücrete hakkı vardır.", üçüncü fıkrası "Herkesin kendisi ve ailesi için
insan onuruna yaraşır ve gerekirse her türlü sosyal koruma önlemleriyle desteklenmiş bir yaşam
sağlayacak adil ve elverişli bir ücrete hakkı vardır." şeklindedir.

Anayasamızın Ailenin Korunmasına İlişkin 41 inci Maddesi: "Aile, Türk toplumunun temelidir
ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların
korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır,
teşkilâtı kurar." ifadesi yer almaktadır.

Anayasamızın Çalışma Hak ve Ödevine İlişkin 49 uncu Maddesi: "Devlet, çalışanların hayat
seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı
desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak
için gerekli tedbirleri alır." şeklindedir.

Anayasanın ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin ilgili bu maddeleri
birlikte değerlendirildiğinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C)
bendinde nitelikleri sayılan kamu çalışanlarının anılan anayasal ve yasal düzenlemelerden kanunun
ruhuna ve lafzına uygun olarak yararlandırılmadıkları, yürütme organınca yapılan iyileştirilmelerin
bu amacı sağlama noktasında henüz yeterli olmadığı görülmektedir.
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657 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası kapsamındaki bir yükseköğrenim mezunu bir
kamu çalışanı 2012 yılı itibari ile ortalama 1.078,59 TL, Lise ve dengi okul mezunu net 983,89 TL,
İlköğretim mezunu 888,00 TL net maaş almaktadır. Bu kapsamdaki personelin aile, çocuk yardımı,
fazla çalışma, üretimi teşvik primi, ek ödeme gibi mali ve sosyal haklarda yararlandırılmamaktadır.
Bu durum iç hukuk kuralı olarak benimsenen " eşit işe eşit ücret" ilkesine açıkça aykırıdır.

4 Haziran 2011 tarihli 27954 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 632 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararname ile 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam
edilen 187.549 ve 4954 sayılı Kanun uyarınca istihdam edilen 10.758 olmak üzere toplam 198.307
sözleşmeli personel memur kadrolarına atanmıştır. 657 ve 4954 sayılı kanunlar uyarınca çalışan
198.307 sözleşmeli memur kadrolara atanırken, 657 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası
kapsamında çalışan personelin kapsam dışında tutularak bir kez daha mağdur edilmiştir. Anayasanın
eşitlik ilkesi gereği olarak 657 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası kapsamında çalışan
geçici personelin de yazılı başvurusu halinde 657 sayılı yasanın 4 üncü maddesinin (A) fıkrası
kapsamında kadroya geçirilmesi uygun olacaktır.

Hazırlamış olduğumuz bu kanun teklifi ile; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü
maddesinin (C) bendi kapsamında çalışanların, bu kanunun yürürlüğe girdiği altı ay içerisinde yazılı
olarak başvurmaları halinde, aynı kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendi kapsamında halen görev
yaptığı kuruma kadrolu personel olarak atanması amaçlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) bendi kapsamında
çalışan personelin özlük ve mali hakları aynı maddenin (A) fıkrası kapsamında çalışanlara göre
oldukça geri düzeydedir.

657 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası kapsamındaki bir yükseköğrenim mezunu bir
kamu çalışanı 2012 yılı itibari ile ortalama 1.078,59 TL, Lise ve dengi okul mezunu net 983,89 TL,
İlköğretim mezunu 888,00 TL net maaş almaktadır. Bu kapsamdaki personelin aile, çocuk yardımı,
fazla çalışma, üretimi teşvik primi, ek ödeme gibi mali ve sosyal haklarda yararlandırılmamaktadır.
Bu durum iç hukuk kuralı olarak benimsenen " eşit işe eşit ücret" ilkesine açıkça aykırıdır.

4 Haziran 2011 tarihli 27954 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 632 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararname ile 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam
edilen 187.549 ve 4954 sayılı Kanun uyarınca istihdam edilen 10.758 olmak üzere toplam 198.307
sözleşmeli personel memur kadrolarına atanmıştır. 657 ve 4954 sayılı kanunlar uyarınca çalışan
198.307 sözleşmeli memur kadrolara atanırken, 657 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası
kapsamında çalışan personelin kapsam dışında tutularak bir kez daha mağdur edilmiştir. Anayasanın
eşitlik ilkesi gereği olarak 657 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası kapsamında çalışan
geçici personelin de yazılı başvurusu halinde 657 sayılı yasanın 4 üncü maddesinin (A) fıkrası
kapsamında kadroya geçirilmesi uygun olacaktır.

Madde 2- Yürürlük maddesidir.

Madde 3- Yürütme maddesidir.
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MANİSA MİLLETVEKİLİ ERKAN AKÇAY VE MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 

GRUP BAŞKANVEKİLİ MERSİN MİLLETVEKİLİ MEHMET ŞANDIR’IN TEKLİFİ

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR KANUN TEKLİFİ

"MADDE 1- 14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin
C) Geçici personel fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

657 Sayılı kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası kapsamında çalışanların bu kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde yazılı olarak başvurması halinde 657 sayılı kanunun 4 üncü
maddesinin (A) fıkrası kapsamında halen görev yaptığı kuruma kadrolu personel olarak ataması
yapılır."

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

15/05/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak
Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
Gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

Haydar Akar
Kocaeli

GENEL GEREKÇE
15/05/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak

Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun'da 4/7/2012-6353/2 yapılan Değişiklik ile Geçici
Madde 23' de belirtilen "17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde meydana gelen depremler
sonucunda işyerlerinin ağır hasar görmesi nedeniyle bireysel borçlanmada bulunmuş veya
bulunmamış hak sahiplerinden üst üste üç taksidini ödememiş olanların veya taksitlerini ödemekle
birlikte kendi istekleriyle hak sahipliğinden vazgeçtiklerini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren üç ay içerisinde yazılı olarak beyan edenlerin hak sahipliği, il idare kurulu kararıyla
düşürülür" hükmü ile hak sahiplerinin bilgisi olmadan hakları elinden alınmıştır. Bu durum hukuksal
mevzuata aykırılık teşkil etmekle beraber bir çok vatandaşımızın da bilgisi olmadan ve kendilerine
herhangi bir tebligatın yapılmamasından dolayı mağduriyetine sebep olmuştur. Bu vatandaşlarımızın
bir kısmının da engelli olduğu düşünüldüğünde mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik yasal
düzenleme zorunluluk olmaktadır. Teklif ile hak sahibi vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderilmiş
olacaktır.
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TALİ Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu



KOCAELİ MİLLETVEKİLİ HAYDAR AKAR’IN TEKLİFİ

7269 SAYILI UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISIYLA ALINACAK
TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUNA GEÇİCİ BİR 

EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle
Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna Geçici Madde 23 başlıklı maddeden sonra gelmek üzere
aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 24- 17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde meydana gelen depremler
sonucunda işyerlerinin ağır hasar görmesi nedeniyle bireysel borçlanmada bulunmuş veya
bulunmamış hak sahiplerine 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre gerekli tebligatlar
yapıldıktan sonra üst üste üç taksidini ödememiş olanların veya taksitlerini ödemekle birlikte kendi
istekleriyle hak sahipliğinden vazgeçtiklerini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay
içerisinde yazılı olarak beyan edenlerin hak sahipliği, il idare kurulu kararıyla düşürülür. Hak
sahipliği düşürülenlerden tazminat alınmaz. Hak sahipliğinin düşürüldüğü tarihe kadar hak sahipleri
tarafından ödenen tutar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından kanuni faizi ile birlikte
hak sahibine en geç 1 ay içerisinde geri ödenir. Hak sahipliği düşürülen kişilere ait işyerleri, bu
Kanunun 31 inci maddesi hükümleri çerçevesinde değerlendirilir. 4/7/2012-tarihinde 6353/2 sayılı
Geçici 23'üncü madde ile mağdur olanlarda bu kanun hükmünden yararlandırılır.
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz, gerekçesiyle birlikte
ekte sunulmuştur.

Gereğini arz ederiz.

Saygılarımızla.

Erkan Akçay Oktay Vural
Manisa İzmir

GENEL GEREKÇE
Genç nüfus dinamik ve yaratıcı yapısıyla ülke kalkınmasının motor gücüdür. Yeni fikirlere açık,

yaratıcı, enerjik, dinamik gençler ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkiler. Diğer koşullar sabit
kaldığında, genç nüfusa sahip ülkeler diğer ülkelere göre ekonomide daha avantajlıdırlar, daha hızlı
büyürler. Ancak hiçbir ülke için bu avantaj sonsuz değildir. Hemen her ülke demografik bir değişim
sürecine tabidir ve genç nüfusa sahip her ülkenin nüfusu, bu değişim süreci sonunda er ya da geç
yaşlanır. Bugün başta Avrupa ülkeleri olmak üzere gelişmiş ülkeler, "yaşlılık krizi" olarak da
tanımlanan üçüncü evreye girmişlerdir.

Ülkemizde her geçen yıl nüfus artış hızı dolayısıyla doğum oranı azalmakta, ülkemizdeki yaş
ortalaması yükselmektedir. Ülkemizdeki nüfus artış hızı 2000 yılında binde 18,3 iken 2009'da binde
14,5'e, 2011 yılında binde 13,5'e, 2012 yılında binde 12'ye gerilemiştir. Demografik değişim
fırsatından yararlanamayan Türkiye, yaşlandığında/yaşlılık krizine girdiğinde, gelişmiş ülkelere göre
çok daha ağır bedel ödeyecektir. Özellikle yaşlı nüfusun getirdiği emeklilik, sağlık ve yaşlı bakımı
faturası bu bedeli ağırlaştıracaktır.

Türkiye'deki yaş ortalaması hızla yükselmektedir. Nitekim, Türkiye'nin ortalama yaşı 2008'de
28.5 iken 2012 yılında 30,1'ye yükselmiştir. Ülkemizde 15-64 yaş grubunda bulunan çalışma
çağındaki nüfusun oranı 2012 yılında 2011 yılına göre yüzde 0,2 puan artarak yüzde 67,6'ya
yükselmiştir. Toplam nüfus içindeki yaşlı nüfusun oranı da giderek artmaktadır. 2008 yılında Türkiye
nüfusunun yüzde 6,8'i 65 yaş ve üstünde iken 2012 yılında bu oran yüzde 7,5'e çıkmıştır.

Nüfus artış hızının düşmesinde modernleşme ve şehirleşmenin etkisinin yanında nüfus
planlaması adı altında yapılan çalışmalar, ekonomik zorluklar ve doğum izinlerinin kısa olması etkili
olmaktadır. İlk kez anne olacak veya yeniden anne olmak isteyen ancak gerek ekonomik gerekse
doğum izninin kısalığından dolayı bu kutsal görevi yerine getiremeyen çalışan kadınlarımızın
sorunları bir an önce çözülmelidir.
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TALİ Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu



Kadın çalışanlara doğumdan önce sekiz doğumdan sonra sekiz olmak üzere toplam 16 hafta
yani iki ay doğum izni verilmektedir. Kadın çalışanlara doğumdan önce sekiz doğumdan sonra
24 olmak üzere toplam 32 hafta yani sekiz ay doğum izni verilmesine yönelik 01/03/2013 tarih ve
2/1322 Esas Numaralı kanun teklifimiz Plan ve Bütçe Komisyonunda bekletilmektedir.

Hizmet akdiyle çalışan sigortalı kadınlar, iki defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra
iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla çocuğunun yaşaması şartıyla talepte bulunulan süreleri
borçlanabilmektedir. Ancak kendi nam ve hesabına çalışan esnaf ya da tarım bağ-kur'lu kadın
sigortalılar doğum borçlanması yapamamaktadır.

Askere giden erkekler askerlik öncesi sigortalı olmasalar bile askerlik süresini borçlanabilirken
işe girmeden önce doğum yapan kadınlar, doğum nedeniyle çalışma hayatından ayrı kaldıkları süreleri
borçlanamamaktadır. Esnaf ya da tarım Bağ-kur’lu kadın sigortalılarımıza doğum borçlanması hakkı
verilmeli, işe girmeden önce doğum yapan kadınlara, doğum nedeniyle çalışma hayatından ayrı
kaldıkları süre kadar borçlanma hakkı verilmelidir.

Yeni doğan her çocuğun aile bütçesine ek mali külfeti olmaktadır. Vermiş olduğumuz kanun
teklifi ile doğum yapan annelerden 24 ay boyunca gelir vergisi kesilmeyerek aile bütçesine katkı
sağlanarak doğacak çocuğun ek mali külfeti karşılanarak doğum teşvik edilmektedir. Doğumun teşvik
edilmesi halinde ülkemizin nüfus artış hızı dolayısıyla ülkemizdeki genç nüfus oranı artacaktır.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1- Ülkemizde her geçen yıl nüfus artış hızı dolayısıyla doğum oranı azalmakta,
ülkemizdeki yaş ortalaması yükselmektedir. Demografik değişim fırsatından yararlanamayan
Türkiye, yaşlandığında/yaşlılık krizine girdiğinde, gelişmiş ülkelere göre çok daha ağır bedel
ödeyecektir. Özellikle yaşlı nüfusun getirdiği emeklilik, sağlık ve yaşlı bakımı faturası bu bedeli
ağırlaştıracaktır.

Yeni doğan her çocuğun aile bütçesine ek mali külfeti olmaktadır. Vermiş olduğumuz kanun
teklifi ile doğum yapan annelerden 24 ay boyunca gelir vergisi kesilmeyerek aile bütçesine katkı
sağlanarak doğacak çocuğun ek mali külfeti karşılanarak doğum teşvik edilmektedir. Doğumun teşvik
edilmesi halinde ülkemizin nüfus artış hızı dolayısıyla ülkemizdeki genç nüfus oranı artacaktır.

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

GELİR  VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesine
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"16. Doğum yapan kadın çalışanlara 24 ay boyunca ödenen ücretler."

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

29/5/2009 Tarih ve 5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz ve Gerekçesi ektedir.

Gereğini arz ederiz. 

Saygılarımızla.

21/5/2013
Ruhsar Demirel Erkan Akçay

Eskişehir Manisa

GEREKÇE
7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunun Ek 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına göre, kamu kurum ve

kuruluşlarına İçişleri Bakanlığınca ataması yapılan, Sivil Savunma Uzmanı personelinin "Sivil
Savunma İdaresi Taşra Teşkilatı ve Teşekküller Sivil Savunma Personelinin Görev ve İşbölümü
Hakkında Yönetmelik" te yapılan tanımında; 107 Sayılı Kanunla değiştirilen 85 Sayılı Kanunun Ek
2 nci maddesinin a, b, c, fıkralarına göre; "resmi ve özel idare, müessese ve teşekküllere atanan Sivil
Savunma Uzmanları, sivil savunma görev ve hizmetlerinin hazırlanmasından, planlanmasından ve
yürütülmesinden esas sorumlu bulunan daire, müessese ve teşekkül amirlerinin bu konularda;
yardımcısı, müşaviri, koordinatörü ve düzenleyicisidirler." denilmektedir.

Sivil Savunma Uzmanlarını atama yetkisi, 5902 Sayılı "Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun" un 25 inci maddesinin 3 üncü bendinde İçişleri
Bakanlığı ibaresi, "İlgili kamu kurum ve kuruluşlarınca" şeklinde değiştirilmiştir. 5902 Sayılı
Kanunun 25 inci maddesinin 5 inci bendine göre de, kamu kurum ve kuruluşlarında 108 Sayılı Kanun
ile kurulan Savunma Sekreterliği ve Savunma Uzmanlığı birimleri kaldırılmış, bu birimlerin görevleri
de; kurum ve kuruluşların İdari ve Mali İşler, Destek Hizmetleri veya bu amaçla kurulmuş hizmet
birimlerine verilmiştir.

Ancak, bu gelişmeler sonunda Sivil Savunma Uzmanlarının görevleri de;

1- 7126 Sayılı Kanunla verilen Sivil Savunma Hizmetleri,

2- 5902 Sayılı Kanunla kurulan AFAD Başkanlığının görevleri,

3- 5902/25 maddesinin 5 inci bendinde kaldırılan Savunma Sekreterliğinin görevleri, 

eklendiği, ayrıca, kurumların en üst amirine bağlı olarak görev yaparken, 5902 Sayılı Kanun ile
başkanlıklara bağlanılması sonrasında, başkanlıkların mevzuatlara yabancı olması nedeniyle, iş ve
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HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
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ESAS Plan ve Bütçe Komisyonu
                                                                                                                                               

TALİ Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu
İçişleri Komisyonu



işlemlerin yürütülmesi her geçen gün zorlaşmaktadır. Bu olumsuz gelişmelere sebep sadece,
bağlanılan makam da değildir. "Eşit işe, eşit ücret" politikası amacıyla çıkarılan, 666 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ile kurumlarda hemen her kadroya ait yeni bir düzenleme getirilmiş, ancak,
Sivil Savunma Uzmanlarına bu düzenleme de yer verilmemiştir. Kıyaslama yapıldığında, Sivil
Savunma Uzmanları artan iş yüküne rağmen, kurumların da, statü ve maaş yönünden; memur ve şef
kadrosunda çalışanlar ile aynı konuma gelmişlerdir. Hatta bazı kurumlarda AFAD Başkanlığı
tarafından çıkarılan yönetmeliğe rağmen, kurumlarda Sivil Savunma Uzmanları Şube Müdürlerine
bağlanılmışlardır. Bu uygulamalar çalışanların çalışma şevkini kıran en önemli sorun olarak karşımıza
çıkmaktadır.

Anayasamızın 49 uncu maddesi; "Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma
hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye
elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır."
hükümlerini içermektedir.

Bu Kanun Teklifi ile; Konusu "insan hayatı" olan sivil savunma görev ve hizmetlerinin
hazırlanmasında, planlanmasında ve yürütülmesinde düzenleyici konumdaki sivil savunma
uzmanlarının çalışma motivasyonlarının artırılması, statü ve mali haklarının yeniden düzenlenmesi
amaçlanmıştır.
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ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ RUHSAR DEMİREL VE 1 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI'NIN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ
HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 29/5/2009 Tarih ve 5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Geçici 2 nci Maddesine aşağıdaki "10" uncu fıkra ilave
edilmiştir.

"(10) Yürürlükteki kanunlar ve diğer mevzuatta geçen "Sivil Savunma Uzmanı" ibaresi "Afet ve
Acil Durum Yönetimi Uzmanı" olarak, Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kadro
cetvellerinde yer alan "Sivil Savunma Uzmanı" kadroları "Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanı"
olarak değiştirilmiştir. Halen Sivil Savunma Uzmanı olarak görev yapan personel hiçbir işleme tabii
olmaksızın bu kadrolara atamış sayılır. Boşalan kadrolara 21 inci madde hükümlerine göre atama
yapılır."

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımızla arz ederiz.

Mehmet Ersoy Hüseyin Bürge Ramazan Can

Sinop İstanbul Kırıkkale

Recep Özel Adem Tatlı Ayşe Türkmenoğlu

Isparta Giresun Konya

Murtaza Yetiş M. Kerim Yıldız Mehmet Akyürek

Adıyaman Ağrı Şanlıurfa

Hilmi Bilgin Eşref Taş Abdulkerim Gök

Sivas Bingöl Şanlıurfa

Harun Tüfekci Mustafa Hamarat Murat Yıldırım

Konya Ordu Çorum

Emin Önen İhsan Şener Hacı Bayram Türkoğlu

Şanlıurfa Ordu Hatay

Durdu Mehmet Kastal Türkan Dağoğlu Mehmet Kasım Gülpınar

Osmaniye İstanbul Şanlıurfa

Yıldırım M. Ramazanoğlu İlhan Yerlikaya Feyzullah Kıyıklık

Kahramanmaraş Konya İstanbul

Gülay Dalyan Cengiz Yavilioğlu Suat Önal

İstanbul Erzurum Osmaniye

İsmail Tamer İsmail Kaşdemir Tülay Bakır

Kayseri Çanakkale Samsun

Hamza Dağ Ali Şahin Sermin Balık

İzmir Gaziantep Elazığ

Fahrettin Poyraz Şuay Alpay Gökçen Özdoğan Enç

Bilecik Elazığ Antalya

Salih Koca Nesrin Ulema Bünyamin Özbek

Eskişehir İzmir Bayburt
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Ruhi Açıkgöz Gülay Samancı Sevde Bayazıt Kaçar
Aksaray Konya Kahramanmaraş

İlknur İnceöz Bilal Uçar Kemalettin Aydın
Aksaray Denizli Gümüşhane

Mehmet Muş
İstanbul

GENEL GEREKÇE
Teklif ile ortaya çıkan ihtiyaçlar neticesinde çeşitli kanunlarda değişiklik yapılmaktadır.

657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinde değişiklik yapılarak; engelli ya da süreğen hastalığı
bulunan çocuklar diğer çocuklara göre tekrarlayan hastalıklara yakalanma riski, tedavi şekli, süresi
ve iyileşme oranı yönüyle farklılık gösterirler. Bu çocukların daha sık hastalanması ve tedavi süresinin
daha uzun olması nedeniyle çalışan ebeveynin yıllık izin hakkı dışında ek süreli izin kullanıma
ihtiyacı bulunmaktadır. Ayrıca bu çocukların hastalıklarının daha komplike seyretmesinin getirdiği
ek yük nedeniyle bakımları özellik arz etmekte ve ev koşullarında tedavisi yapılsa dahi yakın bakım
gerektirmektedir. Mevcut düzenlemede çalışan ebeveynin yıllık izin hakkı dışında mazeret izni alması
idarenin inisiyatifine bırakılmıştır. Ayrıca ek süreli bir izin hakkı da bulunmamaktadır. Bu durum
çeşitli mağduriyetlere neden olmaktadır. Teklif edilen düzenlemeyle engelli ya da süreğen hastalığı
bulunan çocuğun tedavi ve bakımının daha etkin yapılabilmesi amaçlanmış ve bu amaçla hekim
tarafından gerekli görüldüğü takdirde 657 sayılı Kanun uyarınca çalışan ebeveynlerden birinin
çocuğunun bakımının yapılabilmesi için mazeret izni kullanma hakkı getirilmiştir.

12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe
Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanunun büyükşehir belediyelerinin kurulması, büyükşehir kurulan illerdeki il özel idarelerinin tüzel
kişiliklerinin kaldırılmasına dair hükümleri, 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerden
sonra yürürlüğe girecektir. Söz konusu Kanunun bu hükümlerinin yürürlüğe girmesiyle birlikte, 3294
ve 4562 sayılı Kanunların düzenleme alanlarında doğacak hukuksal boşlukların giderilmesi amacına
yönelik olarak söz konusu kanunlarda değişiklik yapılması amaçlanmıştır.
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İçişleri Komisyonu
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve
Teknoloji Komisyonu



Diğer taraftan, Bakanlıklar ve merkezi idare kuruluşları tarafından il özel idarelerine kaynak
aktarılmış olan işlerden özel idarelerin tüzel kişiliğinin kalkacağı tarihe kadar tamamlanamayacak
olanlara ilişkin iş ve kaynakların; uygulama birliği sağlanması, işlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve
uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi bakımından farklı İdarelere devredilmesi yerine
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına devredilmesine ilişkin düzenleme yapılmaktadır.

Ayrıca 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununda yapılması düşünülen
değişiklikle, üyelerinin tamamı il özel idarelerinden oluşan ulusal düzeydeki birlik için Birlik
Başkanının İçişleri Bakanlığı Müsteşarı olması yönünde düzenleme yapılması amaçlanmıştır.

Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetleri yürütmek üzere 29/5/2009 tarihli ve
5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile
Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kurulmuştur. Afet risk ve tehlikesi
altında bulunan ülkemizde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 17/12/2009 tarihinde
faaliyete geçmesi ile birlikte afet yönetimi anlamında bütünleşik afet yönetim sistemi benimsenmiştir.
Bu sistemin en önemli unsurlarından biri yerelde etkin ve verimli bir sistem kurmak olup bunun en
önemli ayağını da yerel teşkilat yapısı oluşturmaktadır. 6/12/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde
Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1 inci maddesinin beşinci fıkrası ile
büyükşehir belediyesi olan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişilikleri kaldırılmıştır. 5902 sayılı
Kanunun 18 inci maddesine göre, il özel idaresi bünyesinde bulunan il afet ve acil durum
müdürlükleri açısından büyükşehirlerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliklerinin kaldırılıyor olması
büyükşehirlerdeki il afet ve acil durum müdürlükleri bakımından bağlılık ve buna bağlı bir dizi idari
sorunu da beraberinde getirmektedir. Büyükşehirlerdeki il afet ve acil durum müdürlüklerinin bağlılık
sorununu giderirken ülke genelinde daha etkin ve güçlü bütünleşik afet yönetimi sisteminin yerelde
kurulabilmesini sağlamak üzere kanuni düzenleme yapılması zorunlu hale gelmiştir.

Afet doğası gereği yerel nitelikte olup afet risk ve tehlikeleri de ağırlıklı olarak yerel karakter
taşımaktadır. Bu nedenle afetlerle mücadelede ve afet ve acil durumlara müdahalede yerel kapasitenin
gücü ve yetkinliği büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede il özel idaresi bünyesinde valiye bağlı
olarak kurulmuş olan il afet ve acil durum müdürlükleri, büyükşehirlerde il özel idarelerinin tüzel
kişiliğinin sona ermesi sonucunda bu Kanun Teklifi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının
taşra teşkilatı olarak valiye bağlı daha güçlü ve etkin bir şekilde yeniden yapılandırılmaktadır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu md. 48/2 ile yatırım ortaklıklarında imtiyaz öngörülmesine
ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunundan farklılaşan hükümler getirilmesi imkanı Sermaye Piyasası
Kuruluna verilmiştir. Yatırım ortaklıklarında imtiyaz öngörülmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası
Kurulu düzenlemelerinin öncelikli olacağı sonucunu, Türk Ticaret Kanunun 210 ve 330 uncu
maddeleri de desteklemektedir. Buna bağlı olarak da yatırım ortaklıklarının SPKn. md. 49/1.d hükmü
uyarınca esas sözleşmelerini Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelerde yer alan hükümlere
uygun hale getirmeleri gerektiği açıktır. Bununla birlikte, konunun ikincil düzenleme ile çözüme
kavuşturulması, özellikle 6362 sayılı Kanun öncesinde oyda imtiyazı bulunan yatırım ortaklıklarının
kazanılmış haklarının korunması noktasında tereddütler ve ortaklıklar bazında farklı yorum sorunları
yaşanmasına sebebiyet verecek nitelikte görüldüğünden, konuya kanuni bir düzenleme ile belirlilik
kazandırılmasının da faydalı olacağı inkar edilemez. Bu anlayışla, kazanılmış hakların korunması,
yatırım ortaklıklarında zorunlu olan kurumsallaşma ve profesyonel yönetimin garanti altına alınması
amacıyla bu konuda önemli bir araç olan oyda imtiyaz ile belirli grupların yönetim kurulunda temsil
imtiyazında sınırlamaya gidilmesi isabetli görülmeyerek, olası tereddütleri gidererek süreci
hızlandırmaya imkân tanımak amacıyla yatırım ortaklıklarında 6102 sayılı Kanun'un 360 ıncı maddesi
ile 479 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükümlerinin uygulanmayacağı hususuna açıklık kazandırılmıştır.
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SİNOP MİLLETVEKİLİ MEHMET ERSOY VE İSTANBUL MİLLETVEKİLİ HÜSEYİN
BÜRGE İLE 44 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesine

aşağıdaki (E) fıkrası eklenmiş, mevcut (E) fıkrası (F) olarak değiştirilmiştir.

"E) Memurlara, on altı yaşın altında, en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan
çocuğunun hastalanması halinde hastalık raporuna dayalı olarak ebeveynden sadece biri tarafından
kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde on güne kadar mazeret izni verilir."

MADDE 2- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 71 inci maddesinin
birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"e) Afet ve acil durum hallerinde afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar,"

MADDE 3- 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanunun 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki
fıkralar eklenmiştir.

"Tüm acil çağrıları karşılamak, sevk ve koordinasyonunu sağlamak üzere büyükşehirlerde
yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı bünyesinde, diğer illerde ise valilikler bünyesinde 112
acil çağrı merkezleri kurulur. Acil çağrı hizmeti veren kurumların çağrı hizmetini yürütmekle görevli
personeli buralarda görevlendirilir. Yeterli personel bulunmaması halinde valilik kadro, yer ve
unvanlarına bakmaksızın uzman, sözleşmeli personel ve memurları bu merkezlerde görevlendirebilir.
Bu merkezlerin iş ve işlemleri İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir."

"Çağrı merkezinde görevlendirilen personelin aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatları ile
diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kendi kurumları tarafından karşılanır. Diğer kurumlar
tarafından görevlendirilen personelin, kendi kurumunda sahip olduğu mali ve sosyal hakları her hangi
bir kısıtlamaya tabi olmaksızın korunur.

112 Acil Çağrı Merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul ettikleri tespit edilen kişilere
30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununda belirlenen usule göre il valileri tarafından, 250
TL idari para cezası verilir. Tekerrür halinde bu ceza iki katı olarak uygulanır."

MADDE 4- 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik
Kanununun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"İl özel idarelerinin tüzel kişiliğinin kaldırıldığı ve büyükşehir belediyesi kurulan illerde ise il
ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları için bu maddenin ikinci fıkrasının birinci
cümlesinde ifade edilen kamu görevlilerinin yanı sıra il ve ilçelerdeki mahalle muhtarlarınca kendi
aralarından iki üye seçilir. Bu illerde İl Genel Meclisi tarafından hayırsever vatandaşlar arasından
seçilen iki üye; il sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları için doğrudan vali tarafından, ilçe sosyal
yardımlaşma ve dayanışma vakıfları için ise kaymakamın teklifi üzerine vali tarafından belirlenir.
Ayrıca, il veya ilçede bu Kanunda belirlenen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil toplum
kuruluşu bulunmaması halinde il sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları için doğrudan vali
tarafından, ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları için ise kaymakamın teklifi üzerine vali
tarafından üçüncü bir kişi daha belirlenir." 
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MADDE 5- 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 4 üncü
maddesinin onuncu fıkrasında yer alan "il özel idaresi" ibaresinden sonra gelmek üzere ", il özel
idaresi bulunmayan illerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6- 4562 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinde geçen
"üyelerden" ibaresinden sonra gelmek üzere ", büyükşehir belediyesinin kurulduğu illerde ise bu
üyelerin yanı sıra OSB'nin kurulduğu İl'in valisinden" ibaresi, aynı maddenin üçüncü fıkrasının başına
"Büyükşehir belediyesinin kurulduğu illerde valiler hariç olmak üzere," ibaresi ile dördüncü
fıkrasında yer alan "il özel idaresi" ibaresinden sonra gelmek üzere ", il özel idaresi bulunmayan
illerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7- 4562 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 12- 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve

Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanunun 1 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca tüzel kişiliği kaldırılan il özel
idarelerinin OSB'lerinde sahip olduğu hak ve mükellefiyetler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon
başkanlıklarına devredilir."

MADDE 8- 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 10 uncu
maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Üyelerinin tamamı il özel idarelerinden oluşan ulusal düzeydeki birlik için Birlik Başkanı, İçişleri
Bakanlığı Müsteşarıdır."

MADDE 9- 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi
"Başkanlık merkez ve taşra teşkilatından meydana gelir. Başkanlık merkez teşkilatı aşağıdaki hizmet
birimlerinden oluşur:" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasına "Başkanlığın"
ibaresinden sonra gelmek üzere "merkez" ibaresi, anılan Kanuna ekli (I) sayılı cetvelin başlığında yer
alan "BAŞKANLIĞI" ibaresinden sonra gelmek üzere "MERKEZ" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10- 5902 sayılı Kanunun Üçüncü Bölüm başlığı "Taşra Teşkilatı" olarak ve 18 inci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 18- (1) İllerde bütünleşik afet ve acil durum yönetiminin tüm unsurlarını içerecek
şekilde, Başkanlığın taşra teşkilatı olarak valiye bağlı il afet ve acil durum müdürlükleri kurulmuştur.
Müdürlüğün sevk ve idaresinden, ildeki afet ve acil durum faaliyetlerinin yönetiminden birincil
derecede vali sorumludur. İl afet ve acil durum müdürleri, Başkanın teklifi ile Başbakan veya
yetkilendirdiği Başbakan Yardımcısı tarafından atanır. Diğer personel ise il müdürlüklerinin norm
kadroları dahilinde vali tarafından atanır. Müdürlük personelinin il dışı geçici görevlendirmesi
Başkanlık ve vali tarafından yapılır.

(2) İl afet ve acil durum müdürlüklerinin görevleri şunlardır:
a) İlin afet ve acil durum tehlike ve risklerini belirlemek, afet ve acil durum hazırlıklarını

yapmak.
b) Afet ve acil durum risk azaltma, müdahale ve iyileştirme il planlarını, mahalli idareler ile

kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği ve koordinasyon içinde yapmak, uygulamak ve uygulatmak.
c) İl afet ve acil durum yönetim merkezini yönetmek, kesintisiz ve güvenli haberleşmeyi

sağlamak.
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ç) Afet ve acil durumlarda meydana gelen kayıp ve hasarı tespit etmek veya ettirmek.

d) Afet ve acil durumlara ilişkin eğitim faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak.

e) Sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin afet ve acil durum yönetimi ile ilgili
akreditasyonunu yapmak ve belgelendirmek.

f) Afet ve acil durumlarda, gerekli arama ve kurtarma malzemeleri ile halkın barınma, beslenme
ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak gıda, araç, gereç ve malzemeler için depolar
kurmak ve yönetmek.

g) İlgili mevzuatta yer alan seferberlik ve savaş hazırlıkları ile sivil savunma hizmetlerine ilişkin
görevleri ilde yerine getirmek.

ğ) Başkanlığın belirlediği esas ve usuller çerçevesinde risk azaltma, hazırlık, müdahale ve
iyileştirme çalışmalarını diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte yapmak.

h) İl afet ve acil durum koordinasyon kurulu sekretaryasını yapmak.

ı) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddeler ile benzeri diğer teknolojik maddelerin
tespiti, teşhisi ve arındırması ile ilgili hizmetleri yürütmek, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği
ve koordinasyonu sağlamak.

i) Başkanlıkça belirlenen yıllık çalışma programlarını uygulamak, yıllık faaliyet raporları
hazırlayarak Başkanlığın onayına sunmak.

j) Yıllık bütçe teklifini hazırlamak.

k) Başkanlığın ve valinin vereceği diğer görevleri yapmak.

(3) İl afet ve acil durum müdürlüklerinin harcamaları, Başkanlık bütçesine bu amaçla konulacak
ödenekten yapılır.

(4) İl afet ve acil durum müdürlüklerince tesis edilen iş ve işlemler dolayısıyla açılmış ve
açılacak davalar valilikler husumetiyle yürütülür."

MADDE 11- 5902 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

"Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri

MADDE 19- (1) Başkanlık tarafından belirlenecek illerde il afet ve acil durum müdürlüğü
bünyesinde afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik müdürlükleri kurulabilir. Bu müdürlükler, il
afet ve acil durum müdürlüğü emrinde görev yaparlar. Bu şekilde kurulacak müdürlük sayısı yirmiyi
geçemez."

MADDE 12- 5902 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 1- (1) Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 14/12/1983 tarihli ve
190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname eki (I) sayılı cetvelin Afet
ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bölümüne eklenmiştir.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ilgili il özel idarelerinin kadro cetvellerinde ayrı bir
bölüm halinde gösterilen il afet ve acil durum müdürlükleri ile sivil savunma arama ve kurtarma
birlik müdürlüklerine ait kadrolar herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilerek ilgili il özel
idarelerinin kadro cetvellerinden çıkarılmıştır.
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(3) İl afet ve acil durum müdürlükleri ile afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik
müdürlüklerinin norm kadro ilke ve standartları, Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Başkanlıkça her
bir il müdürlüğü için ayrı ayrı belirlenir. İl afet ve acil durum müdürlüğü ile afet ve acil durum arama
ve kurtarma birlik müdürlüğü personelinin görev ve yetkileri, görevlendirme, çalışma usul ve esasları
ile bu müdürlük personellerine ilişkin diğer hususlar Başkanlık tarafından çıkartılacak yönetmelikle
belirlenir.

(4) Arama ve kurtarma teknisyeni kadrosuna Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu puan
sırasına göre ilk defa açıktan atanacak personel, alım yapılacak her bir kadro için boş kadro sayısının
beş katına kadar çağırılacak adaylar arasından yapılacak sözlü ve uygulamalı sınav sonucu başarı
sırasına göre atanır. Arama ve kurtarma teknisyeni kadrosuna atanacakların başvuru tarihi itibariyle
otuz yaşından gün almamış olmaları ve sınav ilanında duyurulacak olan boy ve kilo koşulları ile
Başkanlıkça belirlenecek diğer şartları taşımaları şarttır. Arama ve kurtarma teknisyenleri, söz konusu
hizmetlerde elli yaşına kadar görev alırlar. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, bunların
aktif görev süreleri ile elli yaşın üzerinde aktif görevde bulunacaklara ilişkin şartlar ve diğer hususlar
yönetmelikle düzenlenir.

(5) Büyükşehir belediyesi bulunan illerde büyükşehir belediyesinin bütçesinden en az binde bir
oranında ve diğer illerde ise il özel idarelerinin bütçelerinden en az yüzde bir oranında bu idarelerce,
Başkanlıkça uygun görülen afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetler kapsamındaki
yatırım projeleri için harcama yapılır. Bu husustaki usul ve esaslar Başkanlıkça çıkartılacak
yönetmelikle belirlenir."

MADDE 13- 5902 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 7- (1) 31/12/2013 tarihi itibarıyla il afet ve acil durum müdürlükleri ile sivil
savunma arama kurtarma birlik müdürlüklerinin kullanım ve tasarrufunda bulunan her türlü taşınır,
taşıt, araç, gereç ve malzeme ile varsa her türlü borç ve alacaklar, yapılan bağışlar, dosyalar, yazılı
ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve diğer dokümanlar Başkanlık bünyesine alınan il afet ve
acil durum müdürlüklerine hiçbir işleme gerek kalmaksızın devredilmiş sayılır. Aynı tarih itibarıyla
mülkiyeti ilgili il özel idarelerinde olan ve il afet ve acil durum müdürlükleri ile sivil savunma arama
kurtarma birlik müdürlüklerinin kullanımında bulunan her türlü taşınmazlar Maliye Bakanlığınca
Başkanlığa tahsis edilmek üzere Hazineye devredilmiş sayılır. Geçici 1 inci maddenin birinci fıkrası
uyarınca mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan ilgili il
özel idaresine tahsis edilmiş sayılan taşınmazlar, hiçbir işleme gerek kalmaksızın Başkanlığa tahsis
edilmiş sayılır. Devir işlemleri kapsamında düzenlenecek kâğıtlar damga vergisinden, yapılacak
işlemler harçlardan, taşınır ve taşınmaz intikalleri veraset ve intikal vergisinden müstesnadır.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte;

a) İl afet ve acil durum müdürü ile sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürü kadrolarında
bulunanların görevi bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sona erer ve bunlar ekli (2) sayılı listede
ihdas edilen araştırmacı kadrolarına halen bulundukları kadro dereceleriyle herhangi bir işleme gerek
kalmaksızın atanmış sayılır. Bu personel Başkanlıkça ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilir. Bu
madde uyarınca ihdas edilen araştırmacı kadroları, herhangi bir sebeple boşalırsa hiçbir işleme gerek
kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.
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b) İlgili il özel idarelerinin kadro cetvellerinde ayrı bir bölüm halinde il afet ve acil durum
müdürlükleri ile sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüklerine ait memur kadrolarında
bulunan personelden muhtelif mesleklere ait mühendis unvanlı kadrolarda bulunanlar mühendis
unvanlı kadrolara, veteriner kadrosunda bulunanlar veteriner hekim unvanlı kadrolara, diğer personel
ise aynı unvanlı kadrolara, bulundukları ilde Başkanlık taşra teşkilatı için ihdas edilen kadrolara halen
bulundukları kadro dereceleriyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır.

(3) Bu madde uyarınca atanmış sayılan personelin yeni kadrolarına atanmış sayıldıkları tarih
itibarıyla eski kadrolarına ilişkin olarak en son ayda aldıkları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve
tazminatlar, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (25/6/2001 tarihli ve 4688
sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre yapılan ödeme ile ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı
fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); yeni
atandıkları kadrolara ilişkin olarak yapılan aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları, ek ücret,
ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya
bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, herhangi
bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir.
Atanmış sayıldıkları kadro unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, kendi
istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir.

(4) Bu maddenin yayımı tarihinde il afet ve acil durum müdürlükleri ile sivil savunma arama ve
kurtarma birlik müdürlüklerinde işçi statüsünde görev yapan personel sahip oldukları kadro ve
pozisyonları ile birlikte ilgili il özel idarelerine devredilmiş sayılır.

(5) Başkanlığın taşra teşkilatlanmasına ilişkin olarak teşkilat, personel, her türlü taşınır devri ile
taşınmazlar ve diğer hususlarda ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Başkanlığın bağlı olduğu
Başbakan Yardımcısı yetkilidir.

(6) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl süreyle 190 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 9 uncu maddesindeki sınırlamalara bağlı olmaksızın boş kadrolarda sınıf, unvan ve
derece; dolu kadrolarda derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

(7) Bu maddeyi ihdas eden Kanunun uygulanmasına ilişkin düzenlemeler, bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yürürlüğe konulur. Anılan düzenlemeler yürürlüğe
girinceye kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına
devam olunur."

MADDE 14- 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi
Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanunun geçici 1 inci maddesinin yirmibeşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(25) Bakanlıklar ve merkezi idare kuruluşları tarafından il özel idarelerine kaynak aktarılmış
olan işlerden, özel idarelerin tüzel kişiliğinin kalkacağı tarihe kadar tamamlanamayacak olanlar, 3152
sayılı Kanunun 28/A maddesine göre kurulan yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına
devredilir. Söz konusu işlere ilişkin kaynakların devir tarihine kadar kullanılmayan kısımları İçişleri
Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesabına ödenir ve genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir
kaydedilir. Gelir kaydedilen bu tutarlar karşılığını bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek kaydetmeye ve
bu ödeneklerden harcanmayan tutarları ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydetmeye İçişleri
Bakanlığı yetkilidir. Yüklenici firma ile il özel idareleri arasındaki sözleşme, kaynağın gönderildiği
ilgili yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına devredilir. Mevzuattan kaynaklanan tüm hak,
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alacak, borç ve diğer ilişkilerde muhatap, devrin yapıldığı yatırım izleme ve koordinasyon
başkanlıklarıdır. Bu Kanunla tüzel kişiliği sona erecek il özel idarelerinin katılımcı kuruluş olarak
organize sanayi bölgelerindeki tüm hak ve yetkileri yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına
devredilir."

MADDE 15- 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 48 inci maddesine
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(4) Yatırım ortaklıklarının imtiyazlı pay ihracına ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir.
Yatırım ortaklıkları tarafından belirli grupların yönetim kurulunda temsil imtiyazı ile oyda imtiyaz
tanıyan pay ihracında 6102 sayılı Kanunun 360 ıncı maddesi ile 479 uncu maddesinin ikinci fıkrası
hükümleri uygulanmaz."

MADDE 16- Bu Kanuna ekli (3) ve (4) sayılı listelerde yer alan kadrolar 112 Acil Çağrı
hizmetlerinde kullanılmak üzere ihdas edilerek, 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve
Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin İçişleri Bakanlığı bölümüne
eklenmiştir.

MADDE 17- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli (II) sayılı
Cetvelin 9 uncu sırasında yer alan "Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı," ibaresi "Sosyal Güvenlik
Kurumu ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlıkları," şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 18- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 19- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 4/2/2014
Esas No: 2/1966, 1967

Karar No: 19

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Sinop Milletvekili Mehmet ERSOY ve İstanbul Milletvekili Hüseyin BÜRGE ile 44 Milletvekili

tarafından hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça
30/1/2014 tarihinde tali komisyon olarak Komisyonumuza, esas komisyon olarak da Plan ve Bütçe
Komisyonuna havale edilen 2/1966 esas numaralı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Teklifi”, Komisyonumuzun 3/2/2014 tarihinde yaptığı yirminci toplantısında, Maliye
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı
temsilcilerinin katılımlarıyla incelenip görüşülmüştür.

Toplantının başında, Kocaeli Milletvekili İlyas ŞEKER ve Ağrı Milletvekili Ekrem ÇELEBİ ile
18 Milletvekili tarafından hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve
Başkanlıkça 31/1/2014 tarihinde tali komisyon olarak Komisyonumuza, esas komisyon olarak da
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2/1967 esas numaralı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”, 2/1966 esas numaralı Kanun Teklifi
ile çok yakından ilgili olduğundan ve Başkanlıkça her iki Kanun Teklifi üzerinde Plan ve Bütçe
Komisyonu esas komisyon, Komisyonumuz da tali komisyon olarak belirlendiğinden İçtüzüğün 35
inci maddesi gereğince birleştirilmesi ve her iki Kanun Teklifinin Komisyonumuzu ilgilendiren
maddelerinin görüşülmesi kabul edilmiştir.

Komisyonumuz her iki Kanun Teklifi üzerinde tali komisyon olarak belirlendiğinden, İçtüzüğün
23 üncü maddesi uyarınca, 2/1966 esas numaralı Kanun Teklifinin 9, 10, 11, 12 ve 13 üncü maddeleri
ile 2/1967 esas numaralı Kanun Teklifinin 1, 2 ve 3 üncü maddeleri ile 2/1966 esas numaralı Kanun
Teklifinin 9, 10, 11, 12 ve 13 üncü maddeleriyle aynı mahiyette olan 24, 25, 26, 27 ve 28 inci
maddeleri üzerinde görüşme yapılması ve diğer maddelerin ayrıca görüşülmemesi kararlaştırılmıştır.     

Tekliflerin Komisyonumuzu ilgilendiren maddeleri üzerinde yapılan görüşmelerde özetle; 
● İçtüzükte öngörülen sürelere uyulmuş olsa bile, Komisyon gündemine alınan işlerden

komisyon üyesi milletvekillerinin geç haberdar oldukları, bunun da faydalı ve verimli komisyon
çalışmalarına engel olduğu,  

● Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile ilgili olarak Kanun Tekliflerinde
öngörülen yapının 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi
Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun dolayısıyla ortaya çıkan bir ihtiyaçtan kaynaklandığı, 

● 2009 yılında AFAD kurulduğunda, Başbakanlığa bağlı bir merkez teşkilatı ve il müdürlüklerinden
oluştuğu, il müdürlüklerinin ise il özel idareleri bünyesinde valiliklere bağlı çalışan birimler şeklinde
düzenlendiği, 6360 sayılı Kanun uyarınca 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak yerel seçimlerden sonra
büyükşehir belediyesi bulunan illerde il özel idarelerinin kapatılacağı ve bu nedenle de bir düzenleme
yapılması ihtiyacının ortaya çıktığı,
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● Kanun Teklifleriyle öngörülen düzenlemenin yapılmaması durumunda otuz büyükşehir
belediyesi bulunan il ile diğer iller arasında farklı teşkilat yapısının ortaya çıkacağı, bunun da
bütünleşik afet yönetim sistemine aykırı olduğu,  

● Afet ve acil durum anlarında daha etkin ve verimli bir şekilde çalışmalar yürütülebilmesi
bakımından AFAD teşkilat yapısının merkez ve taşra şeklinde örgütlenmesinin daha faydalı olacağı,

● Teklifte öngörülen yapıdan sadece büyükşehir belediyesi bulunan illerde bir örgütlenmeye
gidileceği şeklinde bir anlamın çıktığı, şayet böyle ise bunun çok başlılığa ve yönetim zafiyetine yol
açacağı; buna karşılık sadece büyükşehir belediyesi bulunan illerde değil 81 ilin tamamında bir
örgütlenmeye gidileceği, dolayısıyla bütünleşik afet yönetim sistemine bir aykırılık getirilmediği,

● Kurulması planlanan afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik müdürlüklerinin sayının
yirmi olarak belirlenmesinin büyükşehir belediyesi bulunan illerle örtüşmediği, ancak bu yirmi
sayısının bir il içerisinde kurulacak müdürlük sayısını ifade ettiği,

● Arama ve kurtarma teknisyenlerinin elli yaşından sonra yapılacak uygulama sınavları
neticesinde “uzman eğitici” kadrolarına atanmalarının yararlı olacağı,

● İl afet ve acil durum müdürlerinin görevlerinin sona erdirilerek bunların araştırmacı kadrolarına
atanmalarının öngörülmesinin doğru olmadığı, yeni afet ve acil durum il müdürlerinin belirlenmesinde
mevcut il müdürlerine öncelik verilmesi gerektiği ifade edilmiştir.  

Yapılan görüşmelerin ardından; 
● 2/1967 esas numaralı Kanun Teklifinin 1, 2 ve 3 üncü maddeleri aynen, 
● 2/1967 esas numaralı Kanun Teklifinin 2/1966 esas numaralı Kanun Teklifinin 9 uncu

maddesiyle aynı mahiyette olan 24 üncü maddesi aynen, 
● 2/1967 esas numaralı Kanun Teklifinin 2/1966 esas numaralı Kanun Teklifinin 10 uncu

maddesiyle aynı mahiyette olan 25 inci maddesiyle değiştirilmesi öngörülen 5902 sayılı Kanunun 18
inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “ve” ibaresinin anlamın daha belirgin hale
gelmesi ve bürokrasinin azaltılması amacıyla “ve/veya” şeklinde değiştirilmesinin uygun olacağı
şeklinde,

● 2/1967 esas numaralı Kanun Teklifinin 2/1966 esas numaralı Kanun Teklifinin 11 inci
maddesiyle aynı mahiyette olan 26 ncı maddesi aynen, 

● 2/1967 esas numaralı Kanun Teklifinin 2/1966 esas numaralı Kanun Teklifinin 12 nci
maddesiyle aynı mahiyette olan 27 nci maddesiyle 5902 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen ek madde
1’in dördüncü fıkrasında yer alan “şarttır.” ibaresinin “gerekir.” Şeklinde değiştirilmesinin ve beşinci
fıkrasında yer alan “büyükşehir belediyesinin bütçesinin” ibaresinin daha belirgin hale getirmek
amacıyla “büyükşehir belediyesinin bir önceki yıl gerçekleşen bütçesinin” şeklinde değiştirilmesinin
uygun olacağı şeklinde,

● 2/1967 esas numaralı Kanun Teklifinin 2/1966 esas numaralı Kanun Teklifinin 13 üncü
maddesiyle aynı mahiyette olan 28 inci maddesiyle 5902 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen geçici
madde 1’in birinci fıkrasında yer alan “sivil savunma arama kurtarma birlik müdürlüklerinin”
ibarelerinin “sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüklerinin” şeklinde değiştirilmesinin
uygun olacağı kabul edilmiştir. 

● 2/1966 esas numaralı Kanun Teklifi ile 2/1967 esas numaralı Kanun Teklifi üzerindeki
değişiklik önerileriyle birlikte Komisyonumuzun genel uygunluk görüşünün esas komisyona
bildirilmesi kabul edilmiştir.
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Raporumuz, esas komisyon olan Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek
Başkanlığa saygı ile arz olunur.

Başkan Başkanvekili Sözcü

Oya Eronat Yaşar Karayel Tülay Selamoğlu
Diyarbakır Kayseri Ankara

Kâtip Üye Üye

Fatih Han Ünal Kemal Ekinci Zülfü Demirbağ
Ordu Bursa Elazığ

(Muhalefet şerhim ektedir)

Üye Üye Üye

Muhyettin Aksak Derya Bakbak Hacı Bayram Türkoğlu
Erzurum Gaziantep Hatay

Üye Üye Üye

Haluk Eyidoğan İlyas Şeker İdris Yıldız
İstanbul Kocaeli Ordu

(Muhalefet şerhim ektedir) (Muhalefet şerhim ektedir)

Üye

Sakine Öz
Manisa

(Muhalefet şerhim ektedir)
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KARŞI GÖRÜŞ YAZISI
Ülkemiz, afet öncesi hazırlıklar konusunda gerek merkezi ve yerel planlama, kadrolaşma ve

uzmanlaşma düzeyinde, gerekse mali bütçede afet yönetimine ayırılan pay bakımından görece geri
durumdadır. Üyeliğimizin bulunduğu uluslararası kuruluşlar ve rekabet halinde olduğumuz birçok
ülkede afet öncesi hazırlıklara dair yatırım, kamu örgütlenmesi, yerel düzeyde işbirliği, planlama
ilkeleri oldukça ilerlemişken, 2014 yılı kamu bütçesi, imar, çevre, kamulaştırma, afet riski altında
alanların dönüşümüne dair mevzuat, Koruma Kurulu Kararları ve Büyükşehir Yasası’nın değişen
hali, afet konusundaki çalışmaları oldukça sekteye uğratacak aşamalara varmıştır.

“Bütünleşik afet yönetimi” modelini dünyada birçok ülke uygulamakta iken, ülkemiz henüz
Büyükşehir Yasası’nın yarattığı örgütlenme ve yetki karmaşasına mesai harcamaya zorlanmakta;
devlette planlı, halkın, STK’ların ve meslek odalarının görüşünü almaktan uzak bir afet yönetimsizliği
sürmektedir. Bütçeden afet yönetimine ayrılan paylar, sorunumuzun siyasal tercihler ve yönetim
anlayışında olduğunun diğer kanıtıdır. Yerel yönetim reformlarındaki temel ilkelerden yerelleşme,
halka yakınlık, yersellik, planlı kentleşme, kent hakkı, çevre hakkı, yaşanabilir kent gibi kavramlar
yaşama geçirilememekte, torba tasarı görünümlü torba kanun teklifleri yoluyla, düzensiz hazırlanan
Büyükşehir Yasası’nın boşluklarını ve çelişkilerini, niteliksiz ve yetersiz yasa teklifleri aracılığıyla
doldurma yoluna gidilmektedir.

AKP Hükümeti, özellikle Haziran 2013’te başlayan idari yaptırımlar ve yasa yaptırımları yoluyla
meslek odalarının yetkilerini azaltırken, bakanlık yetkilerini arttırma yoluna gitmiş ve meslek
odalarının gelir kaynaklarının daraltılması, polis baskınları, gözaltı gibi süreçlerle, uzmanlık alanı afet
yönetimi ve planlı kentleşme olan birçok aktörü, kent yönetiminde dikkate almayacağını açıkça
göstermiştir.

Planlı, yaşanabilir, kentsel dönüşümün yıkıcı ve sermaye transferine odaklı yapılaşma anlayışı,
ülkemizde afet riskinin düşürülmesine ve önlem alınmasına olumsuz etki etmektedir. Afet riskinin
kademeli olarak düşürülmesine odaklanmayan, afet hazırlığına gereken önemi yeterince göstermeyen
devlet yönetimi anlayışı, hesap vermekten uzaklaşmaktadır.

Yaşanan yasal ve idari sorunlarla bir devlet krizi yaşayan ülkemizde, son dönemde yayınlanan
kasetler ve belgelerdeki iddialar ile komisyonumuzdan tüm eleştirilerimize karşın oy çoğunluğuyla
geçirilen yasa tasarıları ve tekliflerini karşılaştırdığımızda, yaşanan bu kişiye özel yasa ve sermaye
transferi ilişkisinin boyutları açığa çıkmaktadır.

“Kentsel yenilenme” temeline oturtulmuş bir afet planlaması yerine, sınırsız bir yapılaşma için
çıkarılan yasalar, kendi içlerindeki eksik ve çelişkileri, deyim yerindeyse yamamak adına, üzerinden
henüz birkaç ay geçtikten sonra yeniden Meclis gündemine getirilmekte ve tasarı, teklif ya da
komisyon içi ek önergelerle afete karşı kapsamlı bir mücadeleyi yürütmek zorlaştırılmaktadır.

Getirilen bu teklif, usul bakımından da sorunludur.
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyelerinin büyük bölümünün seçim

bölgelerinde çalıştığı günde, 31.01.2014 Cuma günü akşamı, Sinop Milletvekili Sayın Mehmet
ERSOY ve arkadaşları tarafından verilen, 2/1966 Esas Numarası ile dağıtılan yasa teklifi metni,
kamu kurumlarından konuyla ilgili bilgi araştırma, görüş isteme süresi tanınmaksızın, 03.02.2014
Pazartesi günü komisyonda görüşmeye zorlanmıştır.

Ayrıca, 03.02.2014 tarihinde toplanmaya çalışılan komisyonumuzda toplantı yeter sayısı zor
şartlar altında sağlanmış, AKP’li sayın komisyon üyeleri telefonlarla aranarak güçlükle bulunmuştur.
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Komisyonun başlamasıyla birlikte yeni bir skandala daha imza atılmış, daha önceden hiçbir
komisyon üyesine dağıtılmamış olan 31.01.2014 tarihli, Kocaeli Milletvekili Sayın İlyas ŞEKER ve
arkadaşlarına ait toplam 35 maddelik yeni kanun teklifi, 28.01.2013 tarihli ve 2/1966 Esas Numarası
ile dağıtılan yasa teklifi metniyle, oy çokluğuyla birleştirilmiştir. Teklifin ilk 15 maddesi, daha önce
bilgilendirilmediğimiz ve komisyonda karşılaştığımız düzenleme önerilerini içermektedir. 31.01.2014
Cuma günü dağıtılan, Sayın Mehmet ERSOY ve arkadaşları tarafından verilen kanun teklifi ise,
16-35. maddeler arasını kapsamaktadır. 35 maddelik yeni teklifin maddeler halindeki gerekçesinde
amacı ve kapsamı yazılı olarak açıkça sunulmamış, çoğu zaman eksik sözlü bilgilerle Komisyondaki
yasama faaliyeti özensiz ve sorunlu biçimde işletilmiş; yasama organı, ne yazık ki özünde “yasa”
değil, “yama” yapma işine telaşla sürüklenmek istenmiştir. Komisyon üyelerinin bilgilendirilmediği,
kanun tasarısı yerine kanun teklifi olarak aceleyle getirilen düzenlemenin belli maddelerinde Bakanlık
yetkililerinin hazır bulunmadığı, teknik görüş isteme ve ayrıntılı görüşmek üzere Komisyon
toplantısını erteleme talebimizin geri çevirildiği komisyon toplantısı, açıkça “telaş yasası” ve “torba
tasarıdan torba teklife geçiş” olarak yasama tarihine kayıt düşülecek niteliktedir.

Büyükşehir Yasası’nın görüşüldüğü süreçte tasarıya eklenmeyen birçok madde, şimdi yamalar
yoluyla değiştirilmektedir. Yasama organı, “yasa” adı altında açıkma hatalara “yama” yapmaya
zorlanmakta, her bir “yama” ise, alttaki temel sorunlara ulaşmayı, kapsamlı ve planlı bir kentleşme
ve afet yönetimini kurmayı engellemektedir.

Plansız bir afet ve kent yönetiminin uzantısı, kapsamlı biçimde düzenlenmemiş yasalarla
kendisini göstermekte, yasama tekniğine, yerel yönetim-merkezi yönetim ilişkilerine dair zamanında
yaptığımız uyarılarımız geçerliliğini korumaktadır.

Büyükşehir Yasası’nın uygulama döneminden önce, gelecekte ne yapacakları, hangi birime,
nasıl devredilecekleri öngörülmeyen kurumlar, yetki çatışması yaşayan idari birimler, sürekli yasa
değiştirilerek TBMM oyalanmakta, toplumumuzun gerçek sorunlarına dair önerilerimiz gündeme
alınmamakta, yasama süreci aksatılmaktadır.

Kanun teklifinin Komisyonumuzda görüşülen madde ayrıntılarına bakıldığında;
17 Ağustos 1999 ve 23 Ekim 2011 Van-Erciş depremi ülkemizdeki afet yönetim düzeninin afet

risklerini azaltamadığını bütün çıplaklığıyla gözler önüne sermiştir. Hükümet “bu dönem yapacağız”
söylemleriyle, hâlâ deneme-yanılma yoluyla ülkemizde afet yönetimini kurmaya çalışıyor. 2009
yılında yürürlüğe giren 5902 sayılı yasada değişiklikler yapılarak yamalı bohça bir yasadan “afet
yönetim düzeni” çıkarmaya çalışılıyor. AFAD, yalnızca çadır ve konteynır kurarak, yemek ve diğer
yardımları dağıtarak afet yönetimi yapılamayacağını artık görmelidir.

Yaşanan afetlerin ağır sonuçları Türkiye’de yeni ve bütünleşik bir afet yönetim düzeninin bir an
önce kurulmasını ve dünyadaki anlayışa uygun bir risk yönetim ve müdahale düzeninin
oluşturulmasını gerekli kılmıştır. Bu amaçla Başbakanlık’a bağlı Türkiye Acil Durum Yönetimi
Genel Müdürlüğü (TAY) kurulmuş, ancak bu kurum mevcut kemikleşmiş bürokratik yapının
engellerini aşamamış ve gelişememiştir. 2000 yılında kurulan Ulusal Deprem Konseyi’nin raporu ve
2004 yılında yapılan Deprem Şûrası raporu ve diğer birçok çalışma bu konuyla ilgili çözüm ve model
önerileri sunmuştur. Hükümet oldukça geç kalarak ancak 2009 yılında 5902 sayılı yasa ile
Başbakanlık’a bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nı (AFAD) kurmuş, Afet İşleri Genel
Müdürlüğü, TAY ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü’nün bir araya getirildiği bir afet yönetim düzeni
oluşturulmaya çalışılmıştır. Ancak yasa, içeriği ve genel nitelikleriyle bu alandaki uluslararası
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gelişmelerden habersiz kalmış, Türkiye için bir yeni vizyon getirmediği gibi, çok sayıda yetersizlik
göstermiştir. Bu yetersizlikler, iktidarın on birinci yılında, 1 Şubat 2013’teki valiler toplantısında
Bakan Beşir Atalay’ın ağzından, “Afet sonrası koordinasyonda, ilk anda yetersizliklerimiz oluyor
ama fena değiliz. Ama, Türkiye afet öncesi hazırlıkta farkındalıkta, bilinçlendirmede yeterli değil.
Onu bu dönem güçlendireceğiz” cümlesiyle itiraf etmiştir. Bu itiraftan anlaşılan o ki, “risk azaltma”
konusunda durum daha da vahimdir. Türkiye birçok uluslararası bildirge ve programlara onay vererek
katılmış olmasına karşın, gereken düzenlemelere henüz geçememiştir.

Ülke çapında genel anlayış ve yapılanma bu haldeyken, özellikle halkımızın yüzde 75’inin
yaşadığı illerde il afet yönetimi düzeni ne durumdadır acaba? “Şehir depremleri süreci”ne girmiş
ülkemizde bu durumun irdelenmesi gerekir. 5902 sayılı yasaya göre İl AFAD müdürlüklerinin afet
ve acil durumla ilgili görevleri kısaca şunlardır: Afet tehlike ve risklerini belirlemek; afet önleme ve
müdahale il planlarını ilgili görevleri kurum ve kuruşlarla işbirliği ve koordinasyon içinde yapmak
ve uygulamak; il afet ve acil durum yönetimi merkezini yönetmek; kayıp ve hasarı tespit etmek;
eğitim faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak; akreditasyon yapmak ve belgelendirmek; sivil savunma
planlarını hazırlamak ve uygulamak; gerekli gıda, araç, gereç ve malzemeler için depolar kurmak ve
yönetmek; seferberlik ve savaş hazırlıkları ile sivil savunma hizmetlerine ilişkin görevleri yerine
getirmek; kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelerin tespiti, teşhisi ve arındırması ile
ilgili hizmetleri yürütmek. Bu görevler ilin yüzölçümü, nüfusu ve afet özellikleri ve derecesi ne olursa
olsun her il için aynıdır. Büyükşehirlerde bu görevleri yerine getirecek profesyonel ve farklı
uzmanlıkları bir araya getiren ve en önemlisi o ildeki afet türlerinin risklerini tanıyıp kentsel riskleri
azaltacak, etkin önlemleri alabilecek aktif bir yapı kurmak gerekir. Ancak, 5902 sayılı yasayla il özel
idarelerinin yönetimine ve bütçesine bağlı il AFAD Müdürlükleri bu görevleri ifa edecek etkinliğe
ve verimliliğe kavuşamamış, giderek zayıf bir yapı oluşmuştur. Bu durum özellikle birinci ve ikinci
derece deprem kuşağı üzerinde olan illerimiz için ciddi bir handikap yaratmaktadır.

Gerek 5902 sayılı AFAD Yasası’nın yetersizlikleri ve gerekse bugüne kadar il AFAD
Müdürlüklerinin yetki, bütçe, yönetim ve kadro yapısı sorunları çözüm beklerken yeni Büyükşehir
Yasası’yla 30 büyükşehirde il genel meclislerinin kaldırılması ve yerine Yatırım İzleme ve
Koordinasyon Başkanlığı (halihazırda yönetmeliği yok) adı altında yeni bir birim kurulması ve İl
AFAD Müdürlüklerinin “Afet Yardım Şube Müdürlükleri”ne dönüştürülmesi niyeti nedeniyle konu
daha da önemli duruma gelmiştir. Bu gelişmeler üzerine CHP olarak yazılı ve sözlü uyarılarımız
sonucunda AKP 5902 sayılı yasada bu soruna yönelik olarak illerde yeniden yapılanma çerçevesinde,
5902 sayılı yasanın 6. maddesinde değişiklik yaparak “Başkanlık” adı altındaki teşkilatı “Merkez”
ve “Taşra” teşkilatı olarak adlandırmak istemekte, (2/1966 Esas Sayılı Teklifte Madde 9; birleştirilmiş
teklifte Madde 24’te), bu vesile ile bu yasa teklifini sunmuş bulunmaktadır.

Yasa teklifinin gerekçesinden anlaşılmaktadır ki, AFAD illerde “Afet Yardım Şube
Müdürlükleri” kurma niyetinden vazgeçmekte, İl Afet ve Acil Durum Yönetiminin Büyükşehir
niteliğindeki illerde taşra teşkilatı olarak yapılanmasının daha güçlü ve etkin bir afet yönetimi
sağlayacağını savunmaktadır. Ancak, bu Yasa teklifi ile yalnızca Valiliklerinde İl Özel İdareleri
kaldırılan illerde bu yeni yapılanmanın oluşturulacağı gibi bir mana ortaya çıkmaktadır. Eğer hal
böyleyse, bu düzenlemenin tüm 81 ilde geçerli olması gerekir düşüncesindeyiz. Büyükşehirlerde ayrı
bir teşkilat yapısı, diğer şehirlerde ayrı bir teşkilat yapısı anlayışı hep şikayet ettiğimiz çok başlılığı
oluşturacak ve yönetim zafiyeti getirecektir.
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Komisyona getirilen kanun teklifinde Madde 10’a ve birleştirilmiş teklifte Madde 25’e göre;
5902 sayılı yasanın 18 inci maddesinin 1 no’lu bendinde yapılan değişiklikle il dışı geçici
görevlendirme ile ilgili işlem özellikle bir afet durumunda aksaklıklara neden olabilecektir. Özellikle
ailevi ve benzer konularda, kadro yokluğundan geçici görevlendirme isteyenleri oldukça zorlu bir
işlem beklemektedir. Hem iki ilin Valisini ve Müdürünü hem de Başkanlığı ikna edecektir. Bu madde
en azından “geçici görevlendirmelerde sadece ilgili valilikler yetkilidir” şeklinde düzeltilebilir. Ayrıca
kurumun iş potansiyelini yüklenen mühendis dahil tüm eleman ve idarecilerin ataması neden
Başkanlığa verilmiyor? Bu yaklaşım müdür ve ekibinin bir uyum içerisinde çalışması açısından daha
etkin olacaktır. Madde 10 ve birleştirilmiş teklifteki Madde 25 ile ayrıca 5902 sayılı yasanın 18 inci
maddesinde belirtilen İl AFAD Müdürlüklerinin görevlerinde yeni yapılanma çerçevesinde
değişiklikler yapılmakta, yeni durumda bütçe ve kadro düzenlemeleri Başkanlık tarafından
üstlenilmektedir.

2/1966 Esas Sayılı Teklifte Madde 11; birleştirilmiş teklifte Madde 26’da, 5902 sayılı yasanın
19 uncu maddesinde değişikler yapılarak Afet ve Acil Durum arama kurtarma birliklerinin sayısının
yirmiyi (20) geçemeyeceği belirtilmektedir. Son çıkan Büyükşehir Belediye yasası ile sayı 29’a
çıkarıldığından oluşturulan il sayısıyla tezatlık oluşmaktadır. Ayrıca arama kurtarma birlik müdürlüklerinin
bulunduğu iller incelendiğinde Ege ve Akdeniz bölgelerinde yoğunluğun az olduğu tespit edilebilecektir.
Turizm bölgeleri olan ve özellikle yaz aylarında nüfusları katlanan bu bölgelerimizdeki turistik
tesislerimizin yaş ortalamalarının yüksekliği ve depremselliğini düşündüğümüzde bu durum daha net
anlaşılacaktır.

2/1966 Esas Sayılı Teklifte Madde 12; birleştirilmiş teklifte Madde 27 ile 5902 sayılı yasaya Ek
Madde 1 ihdas edilmektedir. Ek Madde l’in 4 üncü fıkrasına göre “arama kurtarma teknisyeni
kadrosuna kamu personeli seçme sınavı (B) grubu puan sırasına göre ilk defa açıktan atanacak
personel sözlü ve uygulamalı sınav” şartı getirilmekte, “Bu personel için otuz yaşından gün almamış
olmaları ve söz konusu hizmetlerde elli yaşına kadar görev alırlar” denilmektedir. 50 yaşından sonra
bu teknisyenlerin hangi görevlerde bulunacaklarına dair hususların daha sonra yönetmelikle
düzenleneceği de belirtilmektedir. Bu teknisyenlerimize 50 yaşından sonrası için gerekirse yapılacak
uygulamalı sınavlarla “uzman eğitici” statüsü verilmesi konusunda bir düzenleme yapılması
düşünülebilir.

2/1966 Esas Sayılı Teklifte Madde 13; birleştirilmiş teklifte Madde 28 ile 5902 sayılı yasaya
Geçici Madde 7 eklenmektedir. Bu Geçici Madde’nin 2 nci fıkrasının a bendinde il müdürleri ve
birlik müdürlerinin araştırmacı kadrolarına atanacağı belirtilmektedir. İl müdürlüğü çalışanlarını
tanıyan ve ilin afet riskleri konusunda bilgisi olan il müdürlerinin bu görevlerden alınarak, ilin afet
risklerini ve kurumu tanımayan insanların il müdürü olarak atanmaları ileride “afet yönetimi” içinde
sakınca doğurabilecektir. İl müdürlerinin belirlenmesinde mevcut il müdürlerine öncelik verilmesi
önerilir.

Sonuç olarak, her ne kadar bu yasa teklifinin gerekçesinde İl Afet ve Acil Durum Yönetiminin
Büyükşehir niteliğindeki illerde taşra teşkilatı olarak daha güçlü ve etkin olacağı savunulmaktaysa da
teklifteki düzenlemelerin bazı iyileştirmeler dışında ülkemizde afet risklerinin azaltılmasına önemli
katkı sağlamayacağını ve dünyada gelişen “afet risk yönetim anlayışını” oluşturamayacağı açıktır. 5902
sayılı yasada 2009 dan bugüne kadar yapılan değişikliklerin bu amaca varmayı sağlayamayacağını ifade
etmek isteriz.
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Özellikle nüfusu birkaç milyonu geçmiş, ilçeleri yüzbinleri zorlayan illerde bu düzenlemelere
rağmen İl AFAD Müdürlükleri nasıl etkin ve güçlü olacak? Bu yeni yönetim modeli İstanbul gibi
megakentlerin, her bir ilçesinin büyük bir kent nüfusu kadar olduğu kentlerimizde ilçe örgütlenmeleri
ve kademeleri olmadan, yerel yönetimle her düzeyde yerleşim planlama, kentsel risklerin tesbiti, risk
yönetimi tesis edilemeden nasıl afet yönetimi yapacağı çok tartışmalı bir durum yaratmaktadır.
Örneğin İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa gibi il nüfusu milyonlarla, ilçe nüfusları yüzbinlerle ifade
edilen ve birinci derece deprem bölgesindeki ilçelerinde il AFAD örgütü yukarıda ifade edilen
görevleri nasıl yapacak? Örneğin İstanbul’da 39 ilçeden 15’inin nüfusu 400 binden fazladır.
İstanbul’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin İtfaiye Müdürlüğüne bağlı Afet Koordinasyon
Merkezi yönetmeliğe göre afet anında Valiliğin emrine girerek İl AFAD ile birlikte nasıl bir çalışma
ve işbirliği yapacak? Bu konuda ne seviyede bir deneyim vardır?

Zaten arama-kurtarma, afet anı ve sonrası müdahale ağırlıklı bir AFAD kanunun ürünü olan il
müdürlükleri 5902 sayılı yasanın içeriği, kapsamı ve yöntemleri bakımından bundan sonra daha etkin
olamayacaktır. İçişleri Bakanlığı ile Başbakanlık, “Şehir Depremleri” sürecine girmiş bu ülkede hem
5902 de hem de illerdeki bu yeni afet yönetim yapılanmasında Dünyadaki afet yönetim anlayışına ters
düştüklerinin farkına varırlar.

Teklifin komisyonumuzda görüşülmeyen, ancak ülkemizde merkez-yerel, merkez-taşra ilişkileri
açısından oldukça sorunlu gözüken diğer maddeleri, AKP yönetimi altında yerelleşme ve halka
yakınlık ilkelerinin tümüyle devreden çıkarıldığının resmi belgesi olacaktır.

Teklifle, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin (AFAD) taşınır malvarlıkları, belge ve kayıtları
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) bünyesinde il afet ve acil durum
müdürlüklerine teslim edilecek, personelleri araştırmacı kadrosuna kaydırılacaktır. Teklif, personelin
özlük hakları konusundaki kayıpların telafisine dönük yeterli güvenceyi sağlayamamış, İl AFAD
müdürlüklerinin İl Özel İdarelerinden almış oldukları sosyal denge tazminatı ile yemek yardımının
kesilmesine dönük adım atılmıştır.

Personel açısından da hak kayıpları içereceği anlaşılan, son dakika hamlesiyle birleştirilmiş bu
kanun teklifleri, afet planlaması ve il özel idarelerinin durumunu doğrudan ilgilendirdiği için,
personele ilişkin kadrolar tümüyle teknik ayrıntılar içerdiği için, özünde kanun tasarısı olarak
önümüze gelmelidir. Bu görüşümüzü, Komisyonumuzun toplantısına katılan 2/1966 Esas Sayılı
kanun teklifinin sahibi Sinop Milletvekili-İçişleri Komisyonu Başkanı Sayın Mehmet ERSOY da
dile getirerek paylaşmıştır.

Özünde, bu yasa teklifinde AFAD ile il özel idareleri, AFAD ile İl Afet ve Acil Durum
Müdürlükleri arasındaki yetki ve görev karmaşası, Büyükşehir Yasa tasarısının önümüze getirilmeden
önceki süreçte, hükümet tarafından karara bağlanmalı idi.

Ne var ki, AKP’li yılların yasa yapma yolu, tasarıyı teklif olarak getirip süreci hızlandırmak,
yasal sorumluluğu gölgeleyecek, ülke gündemini sarsacak hükümet hatalarının şiddetini bir nebze
azaltmak üzerine kurulmuştur. Öte yandan, yine AKP’li yılların yasa yapma “tekniği”, adrese teslim
ve kişiye özel yasalarda geçen istisna hükümlerini komisyonlara İçtüzük’e aykırı ek önergelerle
vermek, uzmanlığı olmayan komisyonlara madde sevk etmek ve şiddet kullanarak yasaları çıkartmak
üzerine inşa edilmiştir.

Haluk Eyidoğan Sakine Öz
İstanbul Manisa

Kemal Ekinci İdris Yıldız
Bursa Ordu
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İçişleri Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi

İçişleri Komisyonu 4/2/2014
Esas No: 2/1966, 2/1967

Karar No: 16

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
29/1/2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulan ve Başkanlıkça,

30/1/2014 tarihinde esas komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna, tali komisyon olarak
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu,
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ile Komisyonumuza havale
edilmiş bulunan 2/1966 esas numaralı “Sinop Milletvekili Mehmet Ersoy ve İstanbul Milletvekili
Hüseyin Bürge ile 44 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”,
Komisyonumuzun 4/2/2014 tarihli 22’nci toplantısının gündemine alınmıştır.

Komisyonumuz, Hükümeti temsilen İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ile Adalet, İçişleri,
Maliye ve Ekonomi bakanlıkları ile Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü temsilcilerinin katılımlarıyla
görüşmelere başlamıştır.

Toplantının başında Komisyonumuza 31/1/2014 tarihinde tali olarak havale edilen 2/1967 esas
numaralı “Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ile 18 Milletvekilinin:
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”,
toplantı gündeminde yer alan 2/1966 esas numaralı teklif ile çok yakın ilgili görülmesi ve her iki
teklifin de Başkanlıkça esas komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş olması
sebebiyle, İçtüzüğün 35’inci maddesi hükmü uyarınca birleştirilerek görüşülmesi Komisyonumuzun
oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

Tekliflerin tümü üzerinde yapılan görüşmelerde;
- İl özel idarelerinin kaldırıldığı illerdeki organize sanayi bölgelerinin hak ve mükellefiyetlerinin

tüzel kişiliği olmayan yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına devredilmesinin idare hukuk
açısından değerlendirilmesi gerektiği,

- İl özel idarelerinin kapatılmasından dolayı ortaya çıkacak boşluğun yatırımları izleme ve
koordinasyon başkanlıkları ile doldurulmaya çalışıldığı ve bu başkanlıkların bir kamu idaresiymiş gibi
kullanılmaya çalışıldığı,

- İl özel idarelerinin yaptığı işlerin, il genel idaresi olan valiliğin bir hizmet birimine aynı şeklide
verilenmesinin, yönetim bilimi açısından, yönetim hukuku açısından, tüm çağdaş devlet yönetimi
felsefesi açısından mümkün olamadığı,

- Teklifin, Türk idare sistemine, demokrasiye, Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Özerklik
Şartı’na, dolayısıyla Anayasa’nın ilgili maddelerine aykırı olduğu,

- Atanmış bir kişinin yerel yönetim biriminin başına getirilmesinin bugünkü şartlarda hukuk
kurallarına aykırı olduğu,

- Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına atanmış kişilerin getirilmesinin Medeni Kanunda
belirtilen anlamda bağımsız ve tarafsız olarak görev yapacak olan bu vakıfların işlevinin ortadan
kalkacağı ayrıca İl Afet ve Acil Durum müdürlerinin Başbakan veya görevlendireceği Başbakan
yardımcısı tarafından atanmasının gerekçesinin anlaşılamadığı,
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- Torba kanunların, genellikle idarenin çok acil ihtiyacı olan bazı konuları düzenlemek üzere
idare tarafından teklif edildiği ya da milletvekillerimizin çok acil gördüğü değişik konulardaki
düzenlemelerin bir araya getirilmesiyle teklif edildiği,

- Teklifte, Büyükşehir Kanunu’nun esasına ilişkin çok büyük bir düzenlemenin olmadığı,
genellikle geçiş hükümleri ya da geçiş sırasında ortaya çıkacak birtakım aksaklıkları göz önüne
alarak yapılan düzenlemeler olduğu,

- Teklifin veriliş amacının 6360 sayılı Kanundaki eksiklikleri gidermek olmadığı, yatırımları
izleme ve koordinasyon başkanlıklarının, kapatılacak olan il özel idarilerinden devralacağı işlerin ve
yarım kalan işlerin takibinde ortaya çıkacak bir takım sıkıntıların giderilmesi olduğu,

ifade edilmiştir.
Hükümet temsilcisi tarafından yapılan cevabi açıklamada;
- Üyelerinin tamamı il özel idarelerinden oluşan ulusal düzeydeki birliklerin Başkanı İçişleri

Bakanlığı Müsteşarıdır.” şeklindeki değişikliğin örnekleri kanunlarda var olduğu,
- Bu duruma örnek olarak il özel idaresinin encümeninin başkanının vali olduğu, Mahallî İdare

Birlikleri Kanunu’nun 18’inci maddesinde “Birlik başkanı merkez ilçelerde vali veya görevlendireceği
vali yardımcısı, diğer ilçelerde kaymakamdır.” şeklinde bir düzenlenin olduğu, 5355 sayılı Kanun’un
ek l’inci maddesinde kurulan turizm birliklerinde de aynı seçilmemiş kişilerin bulunduğu, 

ifade edilmiştir.
Tekliflerin tümü üzerinde yapılan görüşmelerden sonra İçtüzüğün 23’üncü maddesine göre

Komisyonumuzun görev alanına giren 2/1966 esas numaralı Kanun Teklifinin; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
ve 14’üncü maddeleri ile 2/1967 esas numaralı Kanun Teklifinin; 7, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve
29’uncu maddeleri üzerinde görüşme açılması, diğer maddelerin görüşülmemesi, Komisyonumuzun
oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

Bu maddelerden 2/1966 esas numaralı Kanun Teklifinin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 14’üncü maddeleri
ile 2/1967 esas numaralı Kanun Teklifinin 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 29’uncu maddeleri birebir aynı
mahiyette olduğu Başkanlıkça ifade edilmiştir.

Maddeler üzerinde yapılan görüşmelerde Komisyon üyeleri tarafından;
- Karayolları Trafik Kanunu’nun 71’inci maddesi (f) fıkrasında “Korumayla görevli ve korunan

araçlar görev halindeyken geçiş üstünlüğü hakkına sahiptir.” cümlesinin kanun metninden
çıkarılmasının uygun olacağı,

- Zorunlu hâller dışında itfaiye gibi, ambulans gibi, can ve mala kastedilmiş olağanüstü durumlar
dışında trafikte herkes birbirine eşit olması gerektiği,

- İl özel idaresine verilen görevlerin, bu idarelerin kapatıldığı illerde büyük oranda büyükşehir
belediyelerine aktarıldığından hareketle, il genel meclisinin seçtiği mütevelli heyet üyelerinin de
belediye meclisleri tarafından seçilmesi gerektiği,

ifade edilmiştir.
Maddeler üzerinde yapılan görüşmeler sonucunda aşağıdaki görüşlerin esas komisyona

aktarılması uygun görülmüştür;
- Engellilerin durumları gereği yaş koşulunun aranmaması, hastalık hallerinde ayrıca rapor

istenmesi yerine ebeveynin bildiriminin yeterli görülmesi ve bu izin “ek mazeret izni” olarak
adlandırılması suretiyle mazeret izinlerinden ayrılmasını teminen, 2/1966 esas numaralı teklifin l’inci
maddesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 104’üncü maddesine eklenmesi öngörülen (E)
fıkrasının, oybirliği ile aşağıdaki şekilde değiştirilmesi önerilmiştir.
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“E) A,B,C,D, fıkralarında belirtilen hallerden ayrı olarak, en az yüzde 70 oranında engelli ya da
süreğen hastalığı olan çocuğunun hastalanması halinde ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması
koşuluyla bir yıl içinde toptan ya da bölümler halinde on güne kadar mazeret izni verilir.”

- 2/1966 esas numaralı teklifin 3’üncü maddesiyle değiştirilmesi öngörülen 3152 sayılı İçişleri
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu 28’inci maddesinin dördüncü fıkrasının ilk
cümlesinin, büyükşehir belediyeleri bünyesinde yatırımları izleme ve koordinasyon başkanlıkları
kurulur algısı oluşturabilme ihtimaline karşın, cümlede geçen “büyükşehirlerde” ibaresinden sonra
gelmek üzere “valilik” ibaresinin eklenmesi önerilmiştir.

- 2/1967 esas numaralı teklifin 7’nci maddesi ile 2/1966 esas numaralı Teklifin 2, 4, 5, 6, 7, 8
ve 14’üncü maddelerinin aynen kabul edilmesi önerilmiştir.

Komisyonumuz Tekliflerin geneli üzerinde gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda, teklifler
üzerindeki genel uygunluk görüşünün esas komisyona bildirilmesini oy çokluğu ile kabul etmiştir.

Raporumuz, tekliflere yönelik genel uygunluk görüşü ile birlikte kabul edilen önerilerin, esas
komisyon olan Plan ve Bütçe Komisyonunda dikkate alınması amacıyla Yüksek Başkanlığa saygı ile
arz olunur.

Başkan Sözcü Kâtip

Mehmet Ersoy Alpaslan Kavaklıoğlu Gülay Samancı
Sinop Niğde Konya

Üye Üye Üye

Ali Küçükaydın Ahmet Toptaş Fatma Salman
Adana Afyonkarahisar Ağrı

(İmzada bulunamadı)

(Muhalefet şerhim eklidir)

Üye Üye Üye

Ali Serindağ Celal Dinçer Birgül Ayman Güler
Gaziantep İstanbul İzmir

(Muhalefet şerhim eklidir) (Muhalefet şerhim eklidir) (Muhalefet şerhim var)

Üye Üye Üye

Muzaffer Aslan İlyas Şeker Mustafa Akış
Kırşehir Kocaeli Konya

Üye Üye

Ahmet Tevfik Uzun Hasan Hüseyin Türkoğlu
Mersin Osmaniye

(İmzada bulunamadı) (Muhalefet şerhim vardır)
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KARŞI OY YAZISI
Yasaların görüşülmesinde Komisyon çalışmalarına ihtiyaç duyulmasının temel nedeni, inceleme

aşamasına yeterince zaman ayrılması Meclisin iş yükünün azaltılması, Genel kurula gidecek tasarı
ve tekliflerin daha teknik düzeyde incelenmesi ve yasa yapma tekniğine uygun hale getirilmesidir.

Ancak AKP döneminde yasaların genel, soyut ve nesnel olmaları gerektiği hususu göz önünde
bulundurulmamaktadır. Keza Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları hakkında Yönetmelik hükümleri
de göz ardı edilmektedir.

Adı geçen yönetmeliğin 17. Maddesine göre bir tasarı veya teklifte zorunlu olmadıkça birden
fazla kanun hükmünün değiştirilmemesi gerekmektedir.

Oysa görüşülen bu teklifte pek çok kanun hükmü değiştirilmektedir.
Yani son yıllarda AKP iktidarı tarafından genel uygulama haline getirilen “torba kanun”

niteliğini taşımaktadır. Ayrıca İçtüzük hükümlerine aykırı şekilde “Temel Kanun” olarak görüşüleceği
ifade edilmiştir.

Bir “Torba Kanun” un aynı zamanda “Temel Kanun” olarak değerlendirilmesi yasa yapma
tekniği ile asla bağdaşmaz.

Teklif ekinde “madde gerekçeleri” yer almamıştır. Komisyon Başkanı Yasa tekliflerinde madde
gerekçelerinin yer alması gerekmediğini ifade etmiştir.

Kanunların teklif edilmesi ve görüşülmesi hususu Anayasanın 88. maddesinde düzenlenmiştir.
Buna göre Tasarı ve teklifler arasında bir fark gözetilmemiştir.

Keza İçtüzüğün 74. maddesinde de kanun tekliflerinde madde gerekçelerinin belirtilmeyeceğine
dair bir hüküm de bulunmamaktadır.

Teklifin Komisyonumuzda görüşülmesi sırasında katkı yapmak amacıyla CHP’ye mensup
komisyon üyeleri olarak tarafımızdan verilen “Değişiklik Önergeleri”nden sadece 1’i iktidar
çoğunluğunca uygun görülmüştür. Çerçeve Kanunun 4. maddesinde daha önce İl Genel Meclisleri
tarafından seçilen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Mütevelli Heyet üyelerinin,
Büyükşehir belediyesi bulunan illerde doğrudan Vali tarafından, ilçelerde ise Kaymakamın teklifi
üzerine Vali tarafından seçilmesi öngörülmektedir.

Oysa bu illerde Özel İdarelerin yaptığı görevler genel kural olarak Büyükşehir Belediyelerine
devredilmiştir.

İl Genel Meclislerinin görevleri de Büyükşehir Belediye Meclislerine aktarılmıştır.
O halde daha önce İl Genel Meclisleri tarafından seçilen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma

Vakıfları Mütevelli Heyet Üyelerinin Özel İdarelerin ve İl Genel Meclislerinin kaldırıldığı illerde ilgisine
göre Büyükşehir ve İlçe Belediye Meclisleri tarafından seçilmeleri en doğru uygulama olacaktır.

Bu konu ile ilgili olarak verdiğimiz değişiklik önergesi AKP’ye mensup Komisyon üyeleri
tarafından reddedilmiştir.

Yerel Yönetimlerin yetkilerini arttıracağını her ortamda dile getiren AKP’nin söyledikleri ile
yaptıklarının farklı olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Ali Serindağ Birgül Ayman Güler
Gaziantep İzmir

Celal Dinçer Ahmet Toptaş
İstanbul Afyonkarahisar
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MUHALEFET ŞERHİ
Komisyonunuza tali komisyon sıfatıyla sevk edilen 2/1966 ve 2/1967 esas numaralı “Bazı

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tekliflerinin” incelenmesi ve müzakere edilmesi
sırasında tespit ettiğim hususlar aşağıdaki şekildedir.

Teklifin komisyonumuzu ilgilendirdiği düşünülen maddeleri üzerinde müzakere edilmiş ancak
diğer maddeler üzerinde müzakere edilmemiştir. Teklifle 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve
Görevleri Hakkındaki Kanunun taşra teşkilatı başlıklı 28. Maddesinin 4. Fıkrası değiştirilmektedir.
Bu fıkra büyükşehir yasasında kapsamlı bir değişiklik yapan 6360 sayılı yasa ile henüz l4 ay evvel
ihdas edilmiş idi.

6360 sayılı yasanın önemli bir bölümünün 30 Mart seçimlerinden sonra yürürlüğe gireceği
değerlendirildiğinde henüz yürürlüğe girmemiş bir yasayı bile değiştiren bir düzenleme karşımıza
çıkmaktadır. Bu durum maalesef yasama ciddiyetinin ne derece düşük, özensizliğin ne kadar yüksek
olduğuna işaret etmektedir.

Yine teklifin 4. Maddesi ile 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun
7. Maddesine bir fıkra eklenmektedir. Fıkra hükmü ile İl Özel İdarelerinin kaldırıldığı Büyükşehir
Belediyesi kurulan illerde mütevelli heyetin oluşumuna ilişkin hüküm getirilmektedir. Bu
düzenlemede 6360 sayılı Büyükşehir Belediyesi düzenlemesinden sonra ortaya çıkan, gözden kaçan
hususları düzeltme çabasından ibarettir.

Yine teklifin 5. Maddesi ile 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunun kuruluş başlıklı
4. Maddesine il özel idaresinin kaldırıldığı, Büyükşehir Belediyesinin kurulduğu illerde il özel idaresi
yerine yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı ikame edilmektedir.

6360 Sayılı Kanunla il özel idarelerinin hesapsızca kaldırılmış olması yerine hükmü şahsiyete
haiz olmayan yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığının koyulması oldukça garip bir durumdur.
Bir mahalli idare birimi olan İl Özel İdareleri hükmü şahsiyeti haiz iken organize sanayilerin
kuruluşunda aktif rol almakta idi. 6360 sayılı kanunla Özel İdarelerin kaldırılmış olması ve yerine
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı kurulması ortaya çıkan boşluğu asla dolduramayacaktır.

Yine teklif ile 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının teşkilat ve görevleri
hakkında kanunda düzenlemeler yapılmaktadır. Sivil savunma genel müdürlüğü yerine kurulan Afet
ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı illerde il özel idaresi bünyesinde faaliyet göstermekteydi. 5902
sayılı kanun görüşülürken sivil savunma teşkilatının köklü ve geleneksel yapısı ile tecrübe ve bilgi
birikimi ile hem ulusal hem de uluslararası alanda muteber bir kuruluş olduğu, belki revize
edilebileceği ancak kaldırılmasının doğru olmayacağı ifade edilmiş olmasına rağmen bu teşkilat
özellikle sahip olduğu büyük kentlerdeki taşınmazlarından kaynaklanan rant dolayısıyla kaldırılmıştır.

Yerine Özel İdareler bünyesinde Afet ve Acil Durum Müdürlükleri kurulmuştur. 6360 sayılı
kanun ile demokrasiye, anayasaya ve yerel yönetim anlayışına aykırı olarak kaldırılan özel idarelerden
sonra Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ortada kalmıştır. Teklifin bu hususa ilişkin maddeleri ile
Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin yeniden Sivil Savunma Teşkilatına benzer bir yapıya
kavuşturulmak istendiği görülmektedir.

Belki de bu konuda tek fark sivil savunmanın İçişleri Bakanlığı bünyesinde bir kuruluş olması
söz konusu iken; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının başbakan yardımcılığına bağlı olması
olacaktır.
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SONUÇ
Komisyonumuzda görüşülen bu teklifler AKP’nin hükümet anlayışının ve parlamenter

demokrasiye bakışının yanlış olmasından kaynaklanan bariz örneklerdir. Büyükşehir yasası çıkar
iken; yani 6360 sayılı düzenleme parlamentoda müzakere edilir iken,

- Bu düzenlemenin demokrasiye aykırı olduğu, 
-Anayasanın birçok maddesine aykırı olduğu,
- İdari sistemimizi altüst edeceği,
- Bu düzenlemeye ilişkin taleplerin pkk’dan geldiği,
- Pkk’nın bu düzenlemelerle taşrada merkezi hükümetin zayıflatılıp yerine pkk ve siyasi

uzantılarını kontrol ettiği,
- Belediyelerin geçmesiyle demokratik özerklik hedefinin amaçlandığı,
- Bu konuda Oslo müzakerelerinde AKP hükümetiyle pkk’nın mutabakata vardığı,
- Bu yaklaşımın ihanetten başka bir şey olmadığı ısrarla vurgulanmıştır.
Ancak, AKP hükümeti bu uyarılara kör ve sağır kalmıştır. Şimdi ise 30 mart 2014 mahalli

seçimleri yaklaşırken terörün etkili olduğu coğrafyamızda terör örgütünün sözde barış süreci denilen
ya da açılım denilen hükümet politikaları sayesinde,

- Paralel bir devlet yapılanmasına gittiği, sözde asayiş timleri oluşturduğu,
- Sözde kaymakamlar atadığı,
- Bölge halkı üzerinde silahlı teröristlerin kurduğu baskı ile pkk’nın siyasi uzantısı partinin

oylarını arttırdığı,
- Askerlerin kışlada, polislerin karakollarda terörle mücadeleden uzak bir şekilde pasifize

edildikleri,
- Terör örgütünün ve siyasi uzantılarının 30 Mart mahalli seçimleri çerçevesinde arkasına

devletin gücünü alan iktidar partisinin adaylarına bile taciz ve müdahalelerde bulunduğu,
- Terör örgütü ve siyasi uzantılarının 30 Mart mahalli seçimlerinde bölgede yüksek bir oy oranı

ve belediyeleri ele geçirmek için yoğun bir faaliyet içinde oldukları,
- 30 Mart mahalli seçimlerinden sonra terör örgütü ve siyasi uzantılarının kazandığı belediyelerde,
- Üniter yapımızı tartışmalı hale getirmeyi amaçlayan siyasi kararlar alacağı, yani bugün

Suriye’nin kuzeyinde kanton kanton ilan edilen özerkliklere benzer teşebbüslerin ortaya çıkacağı
anlaşılmaktadır.

Türkiye’de paralel yapı tartışmaları doğru bir zeminde tartışılacaksa bu hususlar tartışılmalıdır.
Fetihten önceki Bizans ulemasının “meleklerin erkek mi, dişi mi oldukları” tartışmasına benzer
şekilde, vatan topraklarının bir bölümü Türk milletini oluşturan unsurlardan bir parçası bölünüp
ayırılmaya çalışılırken Türkiye’nin başka gündemlerle meşgul olması gerçeklerin doğru bir zeminde
tartışılmasını engellemektedir.

Pkk ve siyasi uzantıları AKP’nin bu teklifle bir parça düzeltmeye çalıştığı büyükşehir yasası ile
önemli mevziler elde etmişlerdir. Bu teklifin yasalaşması yerine üniter yapımızı ve idari sistemimizi
sağlıklı hale getirecek olan büyükşehir belediyesi sınırlarının 6360 sayılı yasa öncesi sınırlara
çekilmesi ve il özel idaresi sisteminin 81 ilde uygulanması sistemine geri dönülmelidir.

Sonuç itibariyle bu kanun teklifinin izah edilen sebeplerden dolayı yanlış olduğuna inandığım
gerekçesiyle muhalif olduğumu ve karşı oy kullanacağımı belirtirim.

Hasan Hüseyin Türkoğlu
Osmaniye
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Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 4/2/2014

Esas No: 2/1966, 2/1967

Karar No: 17

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca 30/1/2014 günü, esas komisyon olarak Plan ve
Bütçe Komisyonuna, tali komisyon olarak da Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu,
İçişleri Komisyonu, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ile
Komisyonumuza havale edilmiş bulunan 2/1966 esas sayılı Sinop Milletvekili Mehmet Ersoy ve
İstanbul Milletvekili Hüseyin Bürge ile 44 Milletvekilinin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Teklifi, Komisyonumuzun 4/2/2014 günlü 27’nci toplantısının gündemine alınmıştır. Bu
toplantıda, 2/1966 esas sayılı söz konusu Teklif, TBMM Başkanlığınca 31/1/2014 tarihinde aynı
komisyonlara havale edilmiş olup Komisyon gündemindeki teklifi kapsayan ve bunun dışında yeni
düzenlemeler de içeren 2/1967 esas sayılı Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve Ağrı Milletvekili Ekrem
Çelebi ile 18 Milletvekilinin Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Teklifi ile -İçtüzüğün 35’inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca- birleştirilerek ele
alınmıştır.

Komisyon toplantısı; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile Türkiye Kamu-Sen ve Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri
Derneği temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Komisyonumuz, tali komisyon sıfatıyla görüşme usulü olarak, birleştirilen kanun tekliflerinin
tüm maddelerini tek tek ele almak yerine, görev alanı içindeki konular ile ilişkili maddeleri belirleme
ve bunlar üzerinde görüş oluşturma yolunu izlemiştir. Bu kapsamda, 2/1966 esas sayılı Kanun
Teklifi’nin l’inci ve 3’üncü maddeleri ile özdeş olan 2/1967 esas sayılı Kanun Teklifi’nin 16’ncı ve
18’inci maddelerinin yanı sıra 2/1967 esas sayılı Teklifin 4’üncü ve 5’inci maddeleri görüşme konusu
yapılmıştır.

2/1966 esas sayılı Kanun Teklifi’nin l’inci ve 2/1967 esas sayılı Kanun Teklifi’nin 16’ncı
maddesi, memurlara -on altı yaşın altında, en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı
olan çocuğunun hastalanması halinde hastalık raporuna dayalı olarak ebeveynden sadece biri
tarafından kullanılması kaydıyla- bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar mazeret
izni verilmesini; 2/1966 esas sayılı Kanun Teklifi’nin 3’üncü ve 2/1967 esas sayılı Kanun Teklifi’nin
18’inci maddesi, 112 acil çağrı hizmetleri ile ilgili kurumsal yapılanmayı ve acil çağrı özelinde asılsız
ihbarlara dayalı kötüye kullanımlara ilişkin cezai yaptırımları düzenlemeyi amaçlamaktadır. 2/1967
esas sayılı Kanun Teklifi’nin 4’üncü ve 5’inci maddelerinde ise, “muhtaçlık” kavramına ilişkin
hukuksal çerçevenin yeniden düzenlenerek yaşlı ve engelli bireylere yönelik sosyal yardımlarda
mükerrerliğin ortadan kaldırılması öngörülmektedir.
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Tekliflerin tümü üzerinde gerçekleştirilen görüşmelerde özetle,

� Tali komisyon çalışmalarının yasama alanındaki niteliği artırdığı ve aynı konuya ilişkin sık
sık düzeltme getiren nitelikte ek düzenleme yapma gereksinimini ortadan kaldırdığı,

� Yürürlükteki mevzuat yapısı içinde sosyal yardıma dayanak oluşturan öğelerden biri olan
“ağır engelliliğe” ilişkin koşulun kişinin engellilik oranı gözetilmeksizin “kendi gereksinimlerini
karşılayabilme veya yaşamını kendi başına idame etme yetisi”ne bağlanmasının uygulamada
belirsizlik ve adaletsizliklere yol açtığı; bu görüşe karşıt olarak, kişinin kendi fizyolojik
gereksinimlerini karşılayamayacak ölçüde engelliliğinin bir ölçüt olarak kabul edilmesinin, evde
bakım hizmeti gibi özellikli sosyal yardım hizmetleri bağlamında yerinde olduğu,

� Engellilik düzeyine ilişkin olarak verilen farklı sağlık kurulu raporları arasındaki uyumsuzluğun
uygulamada sorunlara yol açtığı,

� Sosyal yardım hizmetlerinin hedef kitlesinin ve gerçekleştirilme biçiminin belirlenmesi bağlamında,
yeni ve bütüncül bir ölçütleme sistemi oluşturulmasının gerektiği

belirtilmiştir.

Kanun tekliflerinin tümü üzerindeki görüşmeler kapsamında, bu görüşlerin yanı sıra, Hükümet
temsilcisi konumundaki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı, Türkiye’de hâlen
uygulanmakta olan sosyal yardım sistemi hakkında bilgi sunmuş ve görüşme konusu olan kanun
tekliflerinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının görev alanı ile ilgili konularda getirdiği
düzenlemeleri açıklamıştır. Hükümet temsilcisi, bu doğrultuda, “muhtaçlık” kavramına ilişkin
hukuksal çerçevenin yeniden düzenlenmesinin, engelliler ve yaşlılara yönelik kurumsal yardımın
yapıldığı koşullarda, mükerrer yardım niteliğinde bir harçlık verilmesini engelleme amacını taşıdığını;
ayrıca malları ile gelirlerini kamu tüzel kişileri dışındaki tüzel kişiliklere ya da gerçek kişilere
devredenlere yönelik yapılan yeniden belirleme ile, bu alanda istismara dayalı sosyal harçlık alımının
engellenmesinin öngörüldüğünü ifade etmiştir.

Kanun tekliflerinin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından İçtüzüğün 23’üncü
maddesi uyarınca Komisyonumuzu ilgilendiren maddeler üzerinde gerçekleştirilen görüşmelerde,
esas komisyona yönelik öneriler olarak,

� Yaşlılar ve engellilere ilişkin “muhtaçlık” kavramı sınırlarının yeniden düzenlenmesini
amaçlayan 2/1967 esas sayılı Kanun Teklifi’nin çerçeve 4’üncü ve 5’inci maddelerine ilişkin olarak;

a) Bu maddelerde göndermede bulunulan 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler
Kanunu’nun “ek 11’inci maddesi”nin henüz TBMM Genel Kurulu aşamasında bulunması ve
yasalaşmamış olması nedeniyle, kanun tekniğine uygunluğu sağlamak bakımından doğrudan ek
11’nci maddeye yapılan göndermenin Teklif metninden çıkarılması,

b) Mal ve gelirleri devredilerek bir sözleşme ile gerçek veya tüzel kişilerce kendilerine
bakılanların, muhtaçlık sınıfından çıkarılmasına yönelik ibarelerin de madde metinlerinden çıkarılması,

böylece, çerçeve 4’üncü ve 5’inci maddeler ile, 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve
Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’un l’inci maddesinin ikinci
fıkrasına ve 2’nci maddesinin üçüncü fıkrasına eklenmesi öngörülen hükmün, “Ayrıca, 2828 sayılı
Sosyal Hizmetler Kanunu hükümlerine göre harçlık ödenenler de muhtaç olarak kabul edilemez ve
kendilerine bu Kanun hükümlerine göre aylık bağlanamaz.” şeklinde düzenlenmesi oybirliği ile,
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� Özdeş içerikli maddeler olan 2/1966 esas sayılı Kanun Teklifi’nin çerçeve l’inci ve 2/1967
esas sayılı Kanun Teklifi’nin çerçeve 16’ncı maddesinde, mazeret izni hakkı tanınacak devlet
memurlarının engelli ya da süreğen hastalığı olan çocukları için öngörülen “on altı yaşın altında”
olma koşulunun “on sekiz yaşın altında” olma biçiminde değiştirilmesi,

ayrıca, madde hükmü ile belirlenen mazeret izni kapsamının yeniden değerlendirilerek; engelli ya da
süreğen hastalıklı çocukları özel eğitim kurumlarına devam eden kamu görevlileri için günlük izin
yanında saatlik izin seçeneğinin dikkate alınması, bunun yanı sıra memurlar dışında işçilerin de
benzer bir haktan yararlandırılması için düzenleme yapılıp yapılamayacağı hususunun ele alınmasının
yerinde olacağı ve tüm bu konuların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin görüşü
alınarak değerlendirilmesinin uygun olacağı,

� Yine özdeş içerikli maddeler olan 2/1966 esas sayılı Kanun Teklifi’nin çerçeve 3’üncü ve
2/1967 esas sayılı Kanun Teklifi’nin çerçeve 18’inci maddesinde, 112 acil çağrı merkezlerinde
görevlendirilen personelin özlük haklarının korunmasına yönelik düzenleme ile ilgili olarak, bu
personele yapılan “ek ödemeler”in de metne eklenmesi, böylece bu alandaki muğlaklığın
giderilmesi; ayrıca, acil çağrı merkezlerinin iş ve işlemlerinin düzenlenmesine ilişkin yönetmeliğin
hazırlanmasında Sağlık Bakanlığının da görüşünün alınmasını sağlayacak bir düzenlemenin
yapılması

kabul edilmiştir.

Komisyonumuzun görev alanını doğrudan ilgilendiren bu konuların yanında 2/1967 esas sayılı
Kanun Teklifi’nin İstanbul’da Biruni Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmasını öngören
çerçeve 6’ncı maddesi ile ilgili olarak da, Komisyon üyesi milletvekillerinden bazıları,
işletilemeyen her vakıf üniversitesi veya vakıf hastanesinin Sağlık Bakanlığına devredileceği
yönündeki algının kırılması gerektiğini, öte yandan yeni açılan vakıf üniversitelerinin tıp ve diş
hekimliği fakültelerindeki öğretim üyesi açığı ile mezun sayısının gözetilmesinin yerinde olacağını
belirtmişlerdir.

Sonuç olarak, Teklifin görüşülen maddelerine ilişkin uygunluk bildirimi ile birlikte komisyonumuzca
benimsenen önerilerin esas komisyon olan Plan ve Bütçe Komisyonuna iletilmesi kabul edilmiştir.

Raporumuz, esas komisyona sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.

Başkan Başkanvekili Kâtip

Necdet Ünüvar Türkan Dağoğlu Vural Kavuncu

Adana İstanbul Kütahya

Üye Üye Üye

Salih Fırat Muhammed Murtaza Yetiş Mehmet Süleyman Hamzaoğulları

Adıyaman Adıyaman Diyarbakır

Üye Üye Üye

Ülker Can Süleyman Çelebi Mehmet Domaç

Eskişehir İstanbul İstanbul
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Üye Üye Üye

Ahmet Haldun Ertürk Kadir Gökmen Öğüt Aytun Çıray

İstanbul İstanbul İzmir

Üye Üye Üye

Nesrin Ulema Mustafa Gökhan Gülşen Fuat Karakuş

İzmir Kastamonu Kilis

Üye Üye Üye

Muzaffer Yurttaş Ali Öz Aytuğ Atıcı

Manisa Mersin Mersin

Üye Üye Üye

Nurettin Demir Cemalettin Şimşek Mehmet Emin Dindar

Muğla Samsun Şırnak

Üye

İsmail Güneş

Uşak
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Alt Komisyon Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi

Plan ve Bütçe Komisyonu 5/2/2014
Esas No: 2/1967, 2/1966, 2/1571,

2/1529, 2/1438, 2/1074

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
Komisyonumuzun 5/2/2014 tarihinde yaptığı 25 inci birleşimde, Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker

ve Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ile 18 Milletvekilinin 2/1967 esas numaralı “Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”, Sinop Milletvekili
Mehmet Ersoy ve İstanbul Milletvekili Hüseyin Bürge ile 44 Milletvekilinin 2/1966 esas numaralı
“Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel
ve 1 Milletvekilinin 2/1571 esas numaralı “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile Kocaeli Milletvekili
Haydar Akar’ın 2/1438 esas numaralı “7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla
Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna Geçici Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında
Kanun Teklifi”nin görüşmelerine başlanmıştır. Kanun tekliflerinin geneli üzerindeki görüşmelere
geçilmeden önce verilen önergeler doğrultusunda; Komisyon portföyünde yer alan Manisa
Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili
Mehmet Şandır’ın 2/1074 esas numaralı “657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi
Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın 2/1529 esas numaralı “Gelir Vergisi Kanununda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin İçtüzüğün 26 ncı maddesi uyarınca Komisyon
gündemine alınmasına, anılan kanun tekliflerinin birbirleriyle ilgili görülmeleri nedeniyle İçtüzüğün
35 inci maddesi uyarınca birleştirilerek görüşülmesine ve görüşmelerde 2/1967 esas numaralı Kanun
Teklifinin esas alınmasına ve Tekliflerin daha ayrıntılı bir şekilde incelenebilmesini teminen bir alt
komisyon kurulmasına karar verilmiştir. Teklifler, 5/2/2014 tarihinde alt komisyonda görüşülmüş ve
esas alınan Teklif metninde gerekli değişiklikler yapılmıştır.

Ayrıca, yükseköğretim kurumunun tıp fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi
döner sermaye işletmesi biriminin ilaç, tıbbi malzeme ve tıbbi cihaz alımına ilişkin muaccel
borçlarının ödenmesi amacıyla ilgili yükseköğretim kurumları adına tapuda kayıtlı taşınmazların
satılması suretiyle elde edilen gelirlerin 2015 mali yılı sonuna kadar kullanılabilmesine imkân
sağlayan bir düzenlemenin Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından değerlendirilmesi temennisinde
bulunulmuştur.

Raporumuz Plan ve Bütçe Komisyonuna arz olunur.
2/1967 esas numaralı “Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ile

18 Milletvekilinin: Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Teklifi” 31/1/2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
sunulmuştur. Teklif Başkanlıkça aynı tarihte tali komisyon olarak Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve
Turizm Komisyonu, İçişleri Komisyonu, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ile Sanayi,
Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna, esas komisyon olarak da
Komisyonumuza havale edilmiştir.
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2/1966 esas numaralı “Sinop Milletvekili Mehmet Ersoy ve İstanbul Milletvekili Hüseyin
Bürge ile 44 Milletvekilinin: Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”,
29/1/2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur. Teklif Başkanlıkça
30/1/2014 tarihinde tali komisyon olarak Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, İçişleri
Komisyonu, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale
edilmiştir.

2/1571 esas numaralı “Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel ve 1 Milletvekilinin: Afet ve
Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” 22/5/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
sunulmuştur. Teklif Başkanlıkça 31/5/2013 tarihinde tali komisyon olarak Bayındırlık, İmar,
Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilmiştir.

2/1438 esas numaralı “Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın: 7269 sayılı Umumi Hayata
Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna Geçici Bir
Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi” 11/4/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına sunulmuştur. Teklif Başkanlıkça 15/4/2013 tarihinde tali komisyon olarak Sanayi,
Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna, esas komisyon olarak da
Komisyonumuza havale edilmiştir.

2/1074 esas numaralı “Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup
Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” 13/12/2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına sunulmuştur. Teklif Başkanlıkça 24/12/2012 tarihinde tali komisyon olarak Sağlık,
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale
edilmiştir.

2/1529 esas numaralı “Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup
Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın: Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” 8/5/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
sunulmuştur. Teklif Başkanlıkça 14/5/2013 tarihinde tali komisyon olarak Sağlık, Aile, Çalışma ve
Sosyal İşler Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna, esas komisyon olarak da
Komisyonumuza havale edilmiştir.

Alt Komisyonun, 5/2/2014 tarihinde Maliye Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,
Milli Savunma Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı,
Sermaye Piyasası Kurulu, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Emniyet Genel
Müdürlüğü, Yüksek Öğretim Kurulu, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü ve
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile diğer sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımlarıyla
yapmış olduğu toplantıda Kanun Teklifleri değerlendirilmiş ve esas alınan 2/1967 esas numaralı
Kanun Teklifinin maddeleri üzerinde aşağıda açıklanan değişikliklerin yapılması kararlaştırılmıştır.

Ayrıca Teklif metninin tamamı kanun dili ve tekniği ile kanunların hazırlanmasında uyulan esas
ve usuller doğrultusunda gözden geçirilmiş ve redaksiyon mahiyetinde değişiklikler yapılmıştır.
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Madde 1

Teklifin 33 üncü maddesi, 1 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

Çerçeve Madde 2

Teklifin çerçeve 10 uncu maddesi, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Gençlik Spor Bakanlığı ve
bağlı kuruluşlarının hizmet ve faaliyetlerinin veya bunların kurumsal tanıtımı konusunda Teşkilat
Başkanlığınca yapılacak her türlü duyuru ve reklamlar ile bu kapsamda yapılacak harcamalar
hakkında uygulanacak usul ve esasların yönetmelikle düzenlenmesine yasal dayanak oluşturulması
amacıyla 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi
Hakkında Kanuna eklenmesi öngörülen ek 2 nci maddeye yeni bir bendin ilave edilmesi suretiyle,
çerçeve 2 nci madde olarak kabul edilmiştir.

Çerçeve Madde 3

Aynen kabul edilmiştir.

Çerçeve Madde 4

Teklifin çerçeve 8 inci maddesi, çerçeve 4 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir.

Çerçeve Madde 5

Kariyer meslek olarak planlanan Gençlik ve Spor Denetçi Yardımcıları ve Denetçilerinin 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddelerine ilave edilmesini öngören bir düzenleme,
Teklife yeni çerçeve 5 inci madde olarak eklenmiştir.

Çerçeve Madde 6

Teklifin çerçeve 16 ncı maddesi, 657 sayılı Kanuna yeni bir mazeret izni olarak eklenmesi
öngörülen hususa ilişkin yaş sınırının kaldırılması ve evli olmama koşulunun getirilmesi amacıyla
anılan Kanunun 104 üncü maddesine eklenmesi öngörülen fıkrada yer alan “on altı yaşın altında”
ibaresinin “evli olmayan ve” şeklinde değiştirilmesi suretiyle çerçeve 6 ncı madde olarak kabul
edilmiştir.

Çerçeve Madde 7

657 sayılı Kanun kapsamındaki devlet memurlarına verilmesi öngörülen mazeret iznine ilişkin
hakkın subay ve astsubaylara da tanınması amacıyla 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel
Kanununda değişiklik öngören düzenleme, Teklife yeni çerçeve 7 nci madde olarak eklenmiştir.

Çerçeve Madde 8

Teklifin çerçeve 1 inci maddesi, madde kapsamının daraltılması ve sadece üniversitelerin ortak
oldukları kooperatif yönetim kurullarında üye bulundurulabilmesi amacıyla madde metninde yer alan
kamu tüzel kişilerine ilişkin ifadelerin üniversiteler şeklinde değiştirilmesi suretiyle, çerçeve 8 inci
madde olarak kabul edilmiştir.

Çerçeve Madde 9

Teklifin çerçeve 2 nci maddesi, madde kapsamının daraltılması ve sadece üniversitelerin ortak
oldukları kooperatif yönetim kurullarında üye bulundurulabilmesi amacıyla madde metninde yer alan
kamu tüzel kişilerine ilişkin ifadelerin üniversiteler şeklinde değiştirilmesi suretiyle, çerçeve 9 uncu
madde olarak kabul edilmiştir.
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Çerçeve Madde 10
Teklifin çerçeve  4 üncü maddesi, malları ve gelirleri devredilerek bir sözleşmeyle gerçek veya tüzel

kişilerce kendilerine bakılanların muhtaç olarak kabul edilemeyeceği ve bunlara 2022 sayılı 65 Yaşını
Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
uyarınca aylık bağlanamayacağına ilişkin olarak 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesine eklenmesi
öngörülen hükmün metinden çıkarılması suretiyle, çerçeve 10 uncu madde olarak kabul edilmiştir.

Çerçeve Madde 11
Teklifin çerçeve 5 inci maddesi, malları ve gelirleri devredilerek bir sözleşmeyle gerçek veya tüzel

kişilerce kendilerine bakılanların muhtaç olarak kabul edilemeyeceği ve bunlara 2022 sayılı 65 Yaşını
Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
uyarınca aylık bağlanamayacağına ilişkin olarak 2022 sayılı Kanunun 2 nci maddesine eklenmesi
öngörülen hükmün metinden çıkarılması suretiyle, çerçeve 11 inci madde olarak kabul edilmiştir.

Çerçeve Madde 12
Teklifin çerçeve 6 ncı maddesi, çerçeve 12 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.
Çerçeve Madde 13
Teklifin çerçeve 17 nci maddesi, çerçeve 13 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir.
Çerçeve Madde 14
Teklifin çerçeve 18 inci maddesi, 112 acil çağrı merkezlerinde görevlendirilen personele kendi

kurumlarınca yapılan ek ödemelerin de ödenmeye devam edilmesi amacıyla 3152 sayılı İçişleri
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 28 inci maddesine eklenmesi öngörülen fıkranın
değiştirilmesi suretiyle, çerçeve 14 üncü madde olarak kabul edilmiştir.

Çerçeve Madde 15
657 sayılı Kanun kapsamında devlet memurlarına verilmesi öngörülen mazeret iznine ilişkin

hakkın uzman erbaşlara da tanınması amacıyla 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununda değişiklik
öngören düzenleme, Teklife yeni çerçeve 15 inci  madde olarak eklenmiştir.

Çerçeve Madde 16
Teklifin çerçeve 11 inci maddesi, çerçeve 16 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir.
Çerçeve Madde 17
Teklifin çerçeve 19 uncu maddesi, il veya ilçe sınırları içerisinde köy bulunamaması halinde, köy

muhtarı yerine bir mahalle muhtarı daha mütevelli heyetinde görev yapması ve ilde vali bir vali
yardımcısını başkan vekili olarak, büyükşehir veya il belediye başkanı da bir belediye başkan
yardımcısını, genel sekreteri veya genel sekreter yardımcısını toplantılarda kendini temsil etmek
üzere görevlendirebilmesi amacıyla 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik
Kanununun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere eklenmesi öngörülen
düzenlemenin değiştirilmesi suretiyle, çerçeve 17 nci madde olarak kabul edilmiştir.

Çerçeve Madde 18
Finansal erişim aracı olan finansal kiralama yönteminin Organize Sanayi Bölgelerindeki

parseller için de uygulanabilir olması amacıyla 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun
3 üncü maddesinin birinci fıkrasına yeni bentler ekleyen düzenleme, Teklife yeni çerçeve 18 inci
madde olarak eklenmiştir.
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Çerçeve Madde 19
Teklifin çerçeve 20 nci maddesi, çerçeve 19 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir.

Çerçeve Madde 20
Anayasa Mahkemesince verilen karar gereğince kendileri adına kamulaştırma işlemi yapabilme

imkanı kalmayan Organize Sanayi Bölgelerinin kamulaştırma işlemlerinin Valilik, İl Özel İdaresi,
Belediye veya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarınca yaptırılması amacıyla 4562 sayılı
Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna bir cümle eklenmesini öngören düzenleme,
Teklife yeni çerçeve 20 nci madde olarak eklenmiştir.

Çerçeve Madde 21
Teklifin 21 inci maddesi, 6360 sayılı Kanun gereğince ihtiyaç duyulan değişikliklerin yapılması

ve maddi hataların düzeltilmesi amacıyla maddenin değiştirilmesi suretiyle çerçeve 21 inci madde
olarak kabul edilmiştir.

Çerçeve Madde 22
Finansal erişim aracı olan finansal kiralama yönteminin Organize Sanayi Bölgelerindeki

parseller için de uygulanabilir olmasına yönelik olarak tanımlar maddesinde düzenleme yapıldığından
bu kavramlara ilişkin olarak uygulama usul ve esaslarını belirlemeye yönelik 4562 sayılı Kanuna ek
bir madde eklemeyi öngören düzenleme, Teklife yeni çerçeve 22 nci madde olarak eklenmiştir.

Çerçeve Madde 23
Organize Sanayi Bölgesi kurmak amacıyla müteşebbis heyeti meydana getiren kurum ve

kuruluşlar adına olan, ancak bedeli mukabilinde Organize Sanayi Bölgelerine tahsis edilen
taşınmazlarla ilgili olarak Organize Sanayi Bölgelerinin herhangi bir bedel talebinde bulunmasını
engellemek ve halen Organize Sanayi Bölgesi adına tescili yapılmamış parseller üzerinde yer alan,
ancak ortak kullanılmakta olan bina ve müştemilatın mülkiyet sorununa çözüm getirmek ve mevcut
kullanımlarının sürdürülmesini sağlamak amacıyla 4562 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesine yeni
hükümlerin eklenmesini öngören düzenleme, Teklife yeni çerçeve 23 üncü madde olarak eklenmiştir.

Çerçeve Madde 24
Teklifin çerçeve 22 nci maddesi, çerçeve 24 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir.

Çerçeve Madde 25
İstanbul ilinin maruz kaldığı deprem riski nedeniyle oluşması muhtemel hasarların önlenmesi ve

depreme karşı tedbir ve hazırlık amacıyla oluşturulacak projelerin finansmanına yönelik olarak
4749 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesi çerçevesinde Hazine Müsteşarlığınca temin edilen ve
Bakanlar Kurulu Kararı ile İstanbul İl Özel İdaresine tahsis edilen kredilerin, 6360 sayılı Kanun
gereğince kaldırılacak olan İstanbul İl Özel idaresi yerine, genel bütçeli bir kuruluş olan İstanbul
Valiliğince anılan proje kapsamında kullanılmasını teminen söz konusu Kanunun geçici 8 inci
maddesinde değişiklik öngören düzenleme, Teklife yeni çerçeve 25 inci madde olarak eklenmiştir.

Çerçeve Madde 26
Teklifin çerçeve 23 üncü maddesi, çerçeve 26 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir.

Çerçeve Madde 27
Teklifin çerçeve 7 nci maddesi, çerçeve 27 nci madde olarak kabul edilmiştir.
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Çerçeve Madde 28
Teklifin çerçeve 9 uncu maddesi, çerçeve 28 inci madde olarak kabul edilmiştir.
Çerçeve Madde 29
5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunun ilgili

hükümleri çerçevesinde ilk beş yıllık sürenin 27/7/2013 tarihinde dolmasına rağmen bazı sorunlar
nedeniyle hak sahiplerinin alacaklarının kendi insiyatifleri dışında kalan sebeplerden dolayı
zamanaşımına uğramaması ve bu yöndeki mağduriyetlerin engellenmesini teminen zamanaşımı
süresinin yeniden düzenlenmesi amacıyla anılan Kanunun 5 inci maddesinin onuncu fıkrasını
değiştirmeyi öngören düzenleme, Teklife yeni çerçeve 29 uncu madde olarak eklenmiştir.

Çerçeve Madde 30
5664 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinde yer alan zamanaşımı süresinin uzatılması ve hak

sahiplerinin olası mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla anılan Kanunun ek 3 üncü maddesinin
beşinci fıkrasını değiştirmeyi öngören düzenleme, Teklife yeni çerçeve 30 uncu madde olarak
eklenmiştir.

Çerçeve Madde 31
Teklifin çerçeve 24 üncü maddesi, çerçeve 31 üncü maddesi olarak kabul edilmiştir.
Çerçeve Madde 32
Afet yönetiminde bilgi aktarımı ve haberleşmenin sağlanması ve kamuoyunun doğru bir şekilde

tek bir elden bilgilendirilmesi amacıyla 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 12 nci maddesine yeni bir fıkranın eklenmesini öngören
düzenleme, Teklife yeni çerçeve 32 nci madde olarak eklenmiştir.

Çerçeve Madde 33
Teklifin çerçeve 25 inci maddesi, çerçeve 33 üncü maddesi olarak kabul edilmiştir.
Çerçeve Madde 34
Teklifin çerçeve 26 ncı maddesi, çerçeve 34 üncü maddesi olarak kabul edilmiştir.
Çerçeve Madde 35
Teklifin çerçeve 27 nci maddesi, anlama açıklık kazandırılması amacıyla redaksiyona tabi

tutulması suretiyle çerçeve 35 inci madde olarak kabul edilmiştir.
Çerçeve Madde 36
Teklifin çerçeve 28 inci maddesi, çerçeve 36 ncı madde olarak kabul edilmiştir.
Çerçeve Madde 37
Teklifin çerçeve 29 uncu maddesi, Teklifle değiştirilmesi öngörülen 6360 sayılı On Dört İlde

Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1 inci maddesinin yirmi beşinci fıkrasının
son cümlesinde yer alan hususun, Teklifin çerçeve 22 nci maddesiyle de düzenlendiğinden
mükerrerliğin önlenmesi amacıyla söz konusu cümlenin çıkarılması suretiyle, çerçeve 36 ncı madde
olarak kabul edilmiştir.

Çerçeve Madde 38
Teklifin çerçeve 30 uncu maddesi, çerçeve 38 inci madde olarak kabul edilmiştir.
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Çerçeve Madde 39
Teklifin çerçeve 32 nci maddesi, çerçeve 39 uncu madde olarak kabul edilmiştir.
Çerçeve Madde 40
Teklifin çerçeve 12 nci maddesi, çerçeve 40 ıncı madde olarak kabul edilmiştir.
Çerçeve Madde 41
Teklifin 13 üncü maddesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde kurulması öngörülen Rehberlik

ve Denetim Başkanlığı, kendisine tevdi edilen görev, sorumluluk ve yetki çerçevesinde Bakanlığın
bağlı kuruluşlarının denetimi altındaki her türlü kurum ve kuruluşları denetleyebileceği gerekçesiyle
638 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 8/A maddesinden sonra gelmek üzere eklenmesi
öngörülen maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “federasyonların” ifadesinin madde
metninden çıkarılması suretiyle, çerçeve 41 inci madde olarak kabul edilmiştir.

Çerçeve Madde 42
Teklifin 14 üncü maddesi, 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenmesi öngörülen ek

2 nci maddeye bağlı (1) Sayılı Listeye genel idari hizmetler sınıfında ve birinci derecede olmak üzere
toplam 5 adet Bakanlık Müşaviri kadrosunun ilave edilmesi suretiyle, çerçeve 42 nci madde olarak
kabul edilmiştir.

Çerçeve Madde 43
Bakanlık Müşaviri kadro sayısına ilişkin olarak 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin

17 nci maddesinde belirtilen üst sınırın, Teklifin çerçeve 14 üncü maddesinde yapılan değişiklik
doğrultusunda ihdas edilmesi öngörülen beş adet Bakanlık Müşaviri kadro adedi kadar artırılmasını
öngören bir düzenleme, Teklife yeni çerçeve 43 üncü madde olarak eklenmiştir.

Çerçeve Madde 44
Teklifin 15 inci maddesi, 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenmesi öngörülen geçici

11 inci maddenin ikinci fırkasında sayılı unvanların görevlerine son verilmesine ilişkin uygulamadan
vazgeçilmesi nedeniyle geçici 11 inci maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarının ve bu
fıkralara ilişkin Teklife ekli cetvelin madde metninden çıkarılması ve geçici 11 inci maddenin birinci
fıkrası uyarınca atanması öngörülen denetçi, müfettiş ve kontrollerin 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesi kapsamında açıktan atama izni
aranmaması amacıyla geçici 11 inci maddenin birinci fıkrasının sonuna bir cümlenin eklenmesi
suretiyle, çerçeve 44 üncü madde olarak kabul edilmiştir.

Çerçeve Madde 45
Teklifin 31 inci maddesi, 112 Acil Çağrı Merkezlerinin personel ihtiyacını karşılamak üzere

ihdas edilmesi öngörülen Teklife ekli (5) ve (6) sayılı listelerde yer alan kadrolara atamaların, her bir
yıl için söz konusu kadro sayısının üçte birini geçmemek üzere, Teklifin yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren üç yıl süreyle Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki sınırlamalara tabi tutulmaması amacıyla
madde metnin değiştirilmesi suretiyle, çerçeve 45 inci madde olarak kabul edilmiştir.

Madde 46
Teklifin yürürlük maddesi olan 34 üncü maddesi, 6360 sayılı Kanun gereğince 30/3/2014

tarihinde İl Özel İdarelerin kaldırılmasıyla ortaya çıkacak olan boşluğun giderilmesi amacıyla yapılan
değişikliklerin 31/3/2014 tarihinden itibaren geçerli olması ve  hak sahiplerinin mağdur edilmemesi
amacıyla 5664 sayılı Kanunlarda yapılan değişikliklerin 26/7/2013 tarihinden itibaren geçerli olması
amacıyla ilgili maddelerin yürürlük tarihlerinin değiştirilmesini teminen madde metnin değiştirilmesi
suretiyle 46 ncı madde olarak kabul edilmiştir.
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Madde 47
Teklifin yürütme maddesi olan 35 inci maddesi, 47 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

Başkan

Ekrem Çelebi
Ağrı

Üye Üye

Mehmet Şükrü Erdinç Önder Matlı
Adana Bursa

Üye Üye

Hüseyin Şahin Salih Koca
Bursa Eskişehir

Üye Üye

Müslim Sarı Mustafa Kalaycı
İstanbul Konya

(Muhalifim) (Muhalifim)

Üye Üye

Uğur Aydemir Vahap Seçer
Manisa Mersin

(Muhalifim)

Üye Üye

Hasip Kaplan Ertuğrul Soysal
Şırnak Yozgat

(Muhalifim)
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ALT KOMİSYON METNİ

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 18/5/1929 tarihli ve 1453 sayılı Zabitan ve Askeri Memurların Maaşatı Hakkında
Kanunun 2 nci maddesi gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunca
tasdik edilen Jandarma Genel Komutanlığı 2014 yılı fiili kadro kitapçığında yer alan uzman erbaş
kadro adedi 3.000 adet artırılmıştır.

MADDE 2- 29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve
Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 2- a) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarının
oynatılması, oyun planı, ikramiye ödeme usulü, başta bayilik verilmesi olmak üzere bayiler
hakkındaki tüm işlemler ve oyunların oynatılması ile ilgili usul ve esaslar,  

b) Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyun programlarında yer alanlara ödenecek isim haklarına
ilişkin usul ve esaslar, 

c) Teşkilat Başkanlığı birimleri ile temsilciliklerin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul
ve esaslar, 

ç) Personelin; hizmete alınma, nitelik, atanma, yer değiştirme, ilerleme, hak ve yükümlülükleri
ve diğer özlük haklarına ilişkin usul ve esaslar,  

d) Teşkilat Başkanlığına ait gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak
sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması,
ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve
raporlanmasına dair muhasebe hizmetlerine ilişkin usul ve esaslar,

e) Teşkilat Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının hizmet ve faaliyetleri
veya bunların kurumsal tanıtımı konusunda Teşkilat Başkanlığınca yapılacak her türlü duyuru ve
reklamlar ile bu kapsamda yapılacak harcamalar hakkında uygulanacak usul ve esaslar,

yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 3- 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle
Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun geçici 23 üncü maddesinin birinci
cümlesine “il idare kurulu kararıyla düşürülür” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve bu işyerleri tapu
sicilinde Hazine adına tescil edilir.” ibaresi eklenmiş ve son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin
birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yer alan “Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din
eğitimi verilen tesislerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik
merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının” ibaresi eklenmiştir.
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MADDE 5- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;

a) 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” başlıklı bölümünün (a) fıkrasının (11) numaralı bendine
“Milli Eğitim Uzman Yardımcıları ve Milli Eğitim Denetçi Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek
üzere “Gençlik ve Spor Denetçi Yardımcıları,” ibaresi ve aynı bende “Milli Eğitim Uzmanlığına ve
Milli Eğitim Denetçiliğine,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Gençlik ve Spor Denetçiliğine” ibaresi
eklenmiştir.

b) 152 nci maddesinin “II-Tazminatlar” kısmının “A-Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (g)
bendine “Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçi ve Denetçi Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek
üzere “Gençlik ve Spor Denetçi Yardımcıları,” ibaresi eklenmiştir.

c)  Eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “I-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (g) bendine
“Aile ve Sosyal Politikalar Denetçileri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Gençlik ve Spor
Denetçileri” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesine aşağıdaki (E) fıkrası
eklenmiş, mevcut (E) fıkrası (F) olarak değiştirilmiştir. 

“E) Memurlara, evli olmayan ve en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan
çocuğunun hastalanması halinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri
tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde on güne kadar mazeret
izni verilir.”

MADDE 7- 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 126 ncı
maddesine (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) Subay ve astsubaylara, evli olmayan ve en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen
hastalığı olan çocuğunun hastalanması halinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan
sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde on güne kadar
mazeret izni verilir.”

MADDE 8- 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa aşağıdaki ek madde
eklenmiştir.

“Üniversitelerin yönetim kurulunda üye bulundurma hakkı

EK MADDE 4- Üniversiteler bu Kanunun 9 uncu maddesine göre ortak oldukları kooperatiflerin
yönetim kurullarında üye tamsayısının çoğunluğunu geçmemek üzere üye bulundurabilirler. Bu
hakkını kullanmak isteyen üniversiteler, yönetim kurulu üyelerinin seçileceği genel kurula adaylarını
önerir. Genel kurul bu şekilde seçilecek üyeleri üniversitelerce önerilen adaylar arasından seçer.
Üniversitenin önereceği adaylarda kooperatife ortaklık şartı aranmaz. 

Bu şekilde seçilen yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından seçilen diğer üyelerin hak,
yetki ve görevlerini haizdir. Üniversiteler, bu üyelerin kooperatif yönetim kurulu üyesi sıfatıyla
işledikleri fiillerden ve yaptıkları işlemlerden dolayı kooperatife ve onun alacaklılarıyla ortaklarına
karşı sorumludur. Üniversitenin rücu hakkı saklıdır.”

MADDE 9- 1163 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 5- Bu Kanunun ek 4 üncü maddesi hükmüne göre ortağı olduğu kooperatifin
yönetim kurulunda üye bulundurmak isteyen üniversitenin, kooperatife yazılı talebini izleyen iki ay
içerisinde toplanacak şekilde genel kurul yönetim kurulunca toplantıya çağrılır. Bu süre içerisinde
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genel kurul toplanamadığı takdirde, ilgili üniversite tarafından Bakanlığa yapılacak başvuru üzerine,
genel kurulu çağrı yetkisi başvuru sahibine verilebilir. Bu toplantı gündeminde, kooperatif
anasözleşmesinin bu Kanunun ek 4 üncü madde hükmüne intibakının ve yönetim kurulu üye
seçiminin bulunması zorunludur. Mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevi bu genel kurulun toplantı
tarihinde sona erer.

Kooperatiflerin birinci fıkra uyarınca yapacakları genel kurul, olağan genel kurulların usul ve
çoğunluğuna göre toplanır ve karar verir.”

MADDE 10- 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz
Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasına
aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

“Ayrıca, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu hükümlerine göre harçlık
ödenenler de muhtaç olarak kabul edilemez ve kendilerine bu Kanun hükümlerine göre aylık
bağlanamaz.” 

MADDE 11- 2022 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.

“Ayrıca, 2828 sayılı Kanun hükümlerine göre harçlık ödenenler de muhtaç olarak kabul edilemez ve
kendilerine bu Kanun hükümlerine göre aylık bağlanamaz.”

MADDE 12- 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa
aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Biruni Üniversitesi

EK MADDE 156- İstanbul’da Dünya Eğitim Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel
kişiliğine sahip Biruni Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Tıp Fakültesinden,

b) Diş Hekimliği Fakültesinden,

c) Eczacılık Fakültesinden,

ç) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,

d) Eğitim Fakültesinden,

e) Mühendislik Fakültesinden,

f) Meslek Yüksekokulundan,

g) Eğitim Bilimleri Enstitüsünden,

ğ) Fen Bilimler Enstitüsünden,

h) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden, 

oluşur.”

MADDE 13- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 71 inci maddesinin
birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Afet ve acil durum hallerinde afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar,”
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MADDE 14- 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanunun 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki
fıkralar eklenmiştir.

“Tüm acil çağrıları karşılamak, sevk ve koordinasyonunu sağlamak üzere büyükşehir belediyesi
bulunan illerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı bünyesinde, diğer illerde ise valilikler
bünyesinde 112 acil çağrı merkezleri kurulur. Acil çağrı hizmeti veren kurumların çağrı hizmetini
yürütmekle görevli personeli buralarda görevlendirilir. Yeterli personel bulunmaması halinde valilik
kadro, yer ve unvanlarına bakmaksızın uzman, sözleşmeli personel ve memurları bu merkezlerde
görevlendirebilir. Bu merkezlerin iş ve işlemleri İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle
düzenlenir.”

“Çağrı merkezinde görevlendirilen personelin aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatları ile
diğer mali ve sosyal hak ve yardımları ile ek ödemeleri kendi kurumları tarafından karşılanır. Diğer
kurumlar tarafından görevlendirilen personelin, kendi kurumunda sahip olduğu mali ve sosyal hakları
her hangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın korunur.

112 Acil Çağrı Merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul ettikleri tespit edilen kişilere
30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre il valileri tarafından 250 TL idari para
cezası verilir. Tekerrür halinde bu ceza iki katı olarak uygulanır.”

MADDE 15- 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 11 inci maddesine
(c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) Evli olmayan ve en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun
hastalanması halinde, hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından
kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde on güne kadar,”

MADDE 16- 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Olimpik sporculara yardım 

GEÇİCİ MADDE 13- Genel Müdürlük tarafından 2020 yılı sonuna kadar yapılacak yaz ve kış
olimpiyat oyunlarına hazırlanmak amacıyla olimpik ve paralimpik spor dallarında en az yıldızlar
seviyesinde olmak kaydıyla seçilecek 4000 sporcu yetiştirilir. 

Yetiştirilecek sporcuların sportif amaçlı iaşe, ibate ve yol giderleri Genel Müdürlük tarafından
karşılanır. Ayrıca bu sporculara asgari ücretin net tutarını geçmemek üzere; yaş grupları, branş
farklılıkları, sporcuların karşılaması gereken kişisel giderler gibi hususlar da dikkate alınarak,
gerektiğinde farklı tutarlarda belirleme yapılmak suretiyle her ay harçlık ödenir. 

Spor branşlarının ve sporcuların tespiti, verilecek harçlığın tutarı, iaşe, ibate ve yol giderlerinin
karşılanması ile harçlık ödenmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının  görüşü alınarak,
Genel Müdürlük tarafından çıkartılacak yönetmelikle belirlenir.

Bu maddeye göre yapılan harçlık ödemeleri damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye
tabi tutulmaksızın ayda bir ödenir ve bu ödemeler hiçbir suretle haczedilemez.”



MADDE 17- 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik
Kanununun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma
vakıflarında, ikinci fıkrada hayırsever vatandaşlar arasından seçileceği belirtilen iki üye; il sosyal
yardımlaşma ve dayanışma vakıfları için doğrudan vali tarafından, ilçe sosyal yardımlaşma ve
dayanışma vakıfları için ise kaymakamın teklifi üzerine vali tarafından belirlenir. Ayrıca, il veya
ilçede bu Kanunda belirlenen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşu bulunmaması
halinde il sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları için doğrudan vali tarafından, ilçe sosyal
yardımlaşma ve dayanışma vakıfları için ise kaymakamın teklifi üzerine vali tarafından üçüncü bir
kişi daha belirlenir. İl veya ilçe sınırları içerisinde köy bulunamaması halinde, köy muhtarı yerine bir
mahalle muhtarı daha mütevelli heyetinde görev yapar. İlde vali bir vali yardımcısını başkan vekili
olarak, büyükşehir veya il belediye başkanı da bir belediye başkan yardımcısını, genel sekreteri veya
genel sekreter yardımcısını toplantılarda kendini temsil etmek üzere görevlendirebilir.”

MADDE 18- 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 3 üncü
maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“h) Finansal Kiralama Şirketi: 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve
Finansman Şirketleri Kanunun kapsamında kurulan finansal kiralama şirketlerini, 

ı) Finansal Kiracı: 6361 sayılı Kanun kapsamında finansal kiralamayı kabul eden gerçek veya
tüzel kişiyi,”

MADDE 19- 4562 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin onuncu fıkrasında yer alan “il özel
idaresi” ibaresinden sonra gelmek üzere “, il özel idaresi bulunmayan illerde Yatırım İzleme ve
Koordinasyon Başkanlığı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 20- 4562 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle
eklenmiştir.

“OSB; kamulaştırma işlemlerini Valilik, İl Özel İdaresi, Belediye veya Yatırım İzleme ve
Koordinasyon Başkanlığına yaptırabilir.

MADDE 21- 4562 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında geçen “Müteşebbis
heyette yer alan üyeler” ibaresinden sonra gelmek üzere “vali hariç” ibaresi ile dördüncü fıkrasında
yer alan “il özel idaresi” ibaresinden sonra gelmek üzere “, il özel idaresi bulunmayan illerde Yatırım
İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 22- 4562 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Finansal kiralama

EK MADDE 1- OSB içinde yer alan taşınmazlar, finansal kiralama sözleşmesine konu edilebilir.
Bu durumda:

a) OSB yönetiminden uygunluk görüşü alınması zorunludur.

b) Devlet tarafından arsa teşviki verilen arsalar için finansal kiralama sözleşmesi yapılamaz.

c) Satışı yapılan arsalar hiçbir şekilde tahsis amacı dışında kullanılamaz.

ç) Finansal kiracının, bölgenin kuruluş protokolünde katılımcılar için öngörülen niteliklere sahip
olması zorunludur.

d) Finansal kiracı, katılımcının hak ve yükümlülüklerine sahip olur.
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e) Finansal kiralama sözleşmesinin, mülkiyetin finansal kiracıya geçmesinden önce herhangi
bir nedenle sona ermesi halinde, Finansal Kiralama Şirketi mülkiyetinde bulunan taşınmazı sadece
bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel kişilere en geç iki yıl
içerisinde satmak veya aynı nitelikteki gerçek veya tüzel kişilere finansal kiralama da dahil olmak
üzere kiraya vermek zorundadır. Bu durumda eski finansal kiracının vermiş olduğu taahhütler, yeni
alıcı veya kiracı tarafından aynen kabul edilmiş sayılır. Finansal kiralama şirketi taşınmazı iki yıl
içinde satmaz veya kiraya vermez ise, taşınmaz OSB tarafından finansal kiralama bedeli üzerinden
satın alınabilir.

Bakanlık, bu maddenin uygulanmasında muvazaalı işlem tesisini ve spekülatif amaçlı işlemlerle
mülkiyet hakkının devrini önlemeye yönelik tedbirleri almaya yetkilidir.

Bu maddedeki yasaklara aykırılığın mahkemece tespiti halinde, arsa kimin tasarrufunda olursa
olsun satış tarihindeki bedeli ile geri alınarak bir başka katılımcıya tahsis ve satışı yapılır.”

MADDE 23- 4562 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki
cümle ve bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Ancak tahsisen tescile konu olduğu halde, OSB tarafından bedeli mukabili yapılan tesciller için
OSB bedel iadesi talebinde bulunamaz.”

“Müteşebbis heyeti oluşturan kurum ve kuruluşlarca inşa edilen ve hizmet amaçlı kullanılan
bina ve müştemilatı bedelsiz olarak kullanılmaya devam edilir. OSB’nin talebi halinde ise müştereken
kullanılır.”

MADDE 24- 4562 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 12- 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve
Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanunun 1 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca tüzel kişiliği kaldırılan il özel
idarelerinin OSB’lerinde sahip olduğu hak ve mükellefiyetler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon
başkanlıklarına devredilir.”

MADDE 25- 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin
Düzenlenmesi Hakkında Kanunun geçici 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 8- İstanbul İlinin maruz kaldığı deprem riski nedeniyle oluşması muhtemel
hasarların önlenmesi ve depreme karşı tedbir ve hazırlık amacıyla oluşturulacak projelerin finansmanı
için herhangi bir dış finansman kaynağından Türkiye Cumhuriyetinin borçlu sıfatıyla sağlamış olduğu
ve Bakanlar Kurulu Kararı ile İstanbul İl Özel İdaresine karşılıksız tahsis edilmiş krediler, İstanbul
İl Özel İdaresinin tüzel kişiliğinin kaldırılmasının ardından İstanbul Valiliğine tahsisli olarak yılı
yatırım programında yer almaksızın kullandırılmaya devam edilir.

Birinci fıkrada belirtilen projelerin finansmanı için herhangi bir dış finansman kaynağından
Türkiye Cumhuriyetinin borçlu sıfatıyla yılı yatırım programında yer almaksızın sağlayacağı yeni
kredileri, İstanbul Valiliğine tahsis etmeye Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanın teklifi
üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Bu Kanunun 14 üncü maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarının genel bütçe kapsamındaki kamu
idareleri ile Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerine ilişkin hükümleri
bu madde kapsamındaki krediler için uygulanmaz.”
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MADDE 26- 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 10 uncu
maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Üyelerinin tamamı il özel idarelerinden oluşan ulusal düzeydeki birlik için Birlik Başkanı, İçişleri
Bakanlığı Müsteşarıdır.”

MADDE 27- 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 12 nci maddesinin son
fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu hüküm, belde iken sakinleri orman köylüsüne tanınan hak, sorumluluk ve imtiyazlardan
yararlanan mahalleye dönüştürülen beldeler için de geçerlidir.”

MADDE 28- 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin
birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi
verilen tesislerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik
merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 29- 22/5/2007 tarihli ve 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme
Yapılmasına Dair Kanunun 5 inci maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(10) Bu madde uyarınca yapılan ilanlar sonucunda talep edilmeyen alacaklar Resmî Gazetede
yayımlanan son listenin ilan tarihinden beş yıl sonra Hazineye irad olarak kaydedilir.”

MADDE 30- 5664 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(5) Bu maddede belirtilen usûl ve esaslar uyarınca hata ve eksiklikler giderilerek düzenlenen
listelerin son ilan tarihinden itibaren beş yıl içinde talep edilmeyen alacaklar Hazineye irad olarak
kaydedilir.”

MADDE 31- 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi
“Başkanlık merkez ve taşra teşkilatından meydana gelir. Başkanlık merkez teşkilatı aşağıdaki hizmet
birimlerinden oluşur:” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasına “Başkanlığın”
ibaresinden sonra gelmek üzere “merkez” ibaresi, anılan Kanuna ekli (I) sayılı cetvelin başlığında yer
alan “BAŞKANLIĞI” ibaresinden sonra gelmek üzere “MERKEZ” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 32- 5902 sayılı Kanunun 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Deprem gözlemi yapan üniversiteler, yerel yönetimler ve tüm kurum ve kuruluşlar deprem
gözlem verilerini eşzamanlı olarak Başkanlığa aktarır. Meydana gelen depremin büyüklük ve şiddet
gibi temel verileri kamuoyuna resmi olarak sadece Başkanlık tarafından duyurulur.”

MADDE 33- 5902 sayılı Kanunun Üçüncü Bölüm başlığı “Taşra Teşkilatı” olarak ve 18 inci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18- (1) İllerde bütünleşik afet ve acil durum yönetiminin tüm unsurlarını içerecek
şekilde, Başkanlığın taşra teşkilatı olarak valiye bağlı il afet ve acil durum müdürlükleri kurulmuştur.
Müdürlüğün sevk ve idaresinden, ildeki afet ve acil durum faaliyetlerinin yönetiminden birincil
derecede vali sorumludur. İl afet ve acil durum müdürleri, Başkanın teklifi ile Başbakan veya
yetkilendirdiği Başbakan Yardımcısı tarafından atanır.  Diğer personel ise il müdürlüklerinin norm
kadroları dahilinde vali tarafından atanır. Müdürlük personelinin il dışı geçici görevlendirmesi
Başkanlık ve vali tarafından yapılır.
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(2) İl afet ve acil durum müdürlüklerinin görevleri şunlardır:

a) İlin afet ve acil durum tehlike ve risklerini belirlemek, afet ve acil durum hazırlıklarını
yapmak.

b) Afet ve acil durum risk azaltma, müdahale ve iyileştirme il planlarını, mahalli idareler ile
kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği ve koordinasyon içinde yapmak, uygulamak ve uygulatmak.

c) İl afet ve acil durum yönetim merkezini yönetmek, kesintisiz ve güvenli haberleşmeyi
sağlamak.

ç) Afet ve acil durumlarda meydana gelen kayıp ve hasarı tespit etmek veya ettirmek.

d) Afet ve acil durumlara ilişkin eğitim faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak.

e) Sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin afet ve acil durum yönetimi ile ilgili
akreditasyonunu yapmak ve belgelendirmek.

f) Afet ve acil durumlarda, gerekli arama ve kurtarma malzemeleri ile halkın barınma, beslenme
ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak gıda, araç, gereç ve malzemeler için depolar
kurmak ve yönetmek.

g) İlgili mevzuatta yer alan seferberlik ve savaş hazırlıkları ile sivil savunma hizmetlerine ilişkin
görevleri ilde yerine getirmek.

ğ) Başkanlığın belirlediği esas ve usuller çerçevesinde risk azaltma, hazırlık, müdahale ve
iyileştirme çalışmalarını diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte yapmak.

h) İl afet ve acil durum koordinasyon kurulu sekretaryasını yapmak.

ı) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddeler ile benzeri diğer teknolojik maddelerin
tespiti, teşhisi ve arındırması ile ilgili hizmetleri yürütmek, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği
ve koordinasyonu sağlamak.

i) Başkanlıkça belirlenen yıllık çalışma programlarını uygulamak, yıllık faaliyet raporları
hazırlayarak Başkanlığın onayına sunmak.

j) Yıllık bütçe teklifini hazırlamak.

k) Başkanlığın ve valinin vereceği diğer görevleri yapmak.

(3) İl afet ve acil durum müdürlüklerinin harcamaları, Başkanlık bütçesine bu amaçla konulacak
ödenekten yapılır. 

(4) İl afet ve acil durum müdürlüklerince tesis edilen iş ve işlemler dolayısıyla açılmış ve açılacak
davalar valilikler husumetiyle yürütülür.”

MADDE 34- 5902 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri

MADDE 19- (1) Başkanlık tarafından belirlenecek illerde il afet ve acil durum müdürlüğü
bünyesinde afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik müdürlükleri kurulabilir. Bu müdürlükler, il
afet ve acil durum müdürlüğü emrinde görev yaparlar. Bu şekilde kurulacak müdürlük sayısı yirmiyi
geçemez.” 
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MADDE 35- 5902 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1- (1) Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 14/12/1983 tarihli ve
190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname eki (I) sayılı cetvelin Afet
ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bölümüne eklenmiştir.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ilgili il özel idarelerinin kadro cetvellerinde ayrı bir
bölüm halinde gösterilen il afet ve acil durum müdürlükleri ile sivil savunma arama ve kurtarma
birlik müdürlüklerine ait kadrolar herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilerek ilgili il özel
idarelerinin kadro cetvellerinden çıkarılmıştır.

(3) İl afet ve acil durum müdürlükleri ile afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik
müdürlüklerinin norm kadro ilke ve standartları, Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Başkanlıkça her
bir il müdürlüğü için ayrı ayrı belirlenir. İl afet ve acil durum müdürlüğü ile afet ve acil durum arama
ve kurtarma birlik müdürlüğü personelinin görev ve yetkileri, görevlendirme, çalışma usul ve esasları
ile bu müdürlük personellerine ilişkin diğer hususlar Başkanlık tarafından çıkartılacak yönetmelikle
belirlenir.

(4) Arama ve kurtarma teknisyeni kadrosuna Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu puan
sırasına göre ilk defa açıktan atanacak personel, alım yapılacak her bir kadro için boş kadro sayısının
beş katına kadar çağırılacak adaylar arasından yapılacak sözlü ve uygulamalı sınav sonucu başarı
sırasına göre atanır. Arama ve kurtarma teknisyeni kadrosuna atanacakların başvuru tarihi itibariyle
otuz yaşından gün almamış olmaları ve sınav ilanında duyurulacak olan boy ve kilo koşulları ile
Başkanlıkça belirlenecek diğer şartları taşımaları şarttır. Arama ve kurtarma teknisyenleri, söz konusu
hizmetlerde elli yaşına kadar görev alırlar. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, bunların
aktif görev süreleri ile elli yaşın üzerinde aktif görevde bulunacaklara ilişkin şartlar ve diğer hususlar
yönetmelikle düzenlenir.

(5) Büyükşehir belediyesi bulunan illerde büyükşehir belediyesinin bir önceki yıl gerçekleşen
bütçe giderinin en az binde biri oranında ve diğer illerde ise il özel idaresinin bir önceki yıl
gerçekleşen bütçe giderinin en az yüzde biri oranında bu idarelerce, Başkanlıkça uygun görülen afet
ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetler kapsamındaki yatırım projeleri için harcama
yapılır. Bu husustaki usul ve esaslar Başkanlıkça çıkartılacak yönetmelikle belirlenir.” 

MADDE 36- 5902 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 7- (1) 31/12/2013 tarihi itibarıyla il afet ve acil durum müdürlükleri ile sivil
savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüklerinin kullanım ve tasarrufunda bulunan her türlü taşınır,
taşıt, araç, gereç ve malzeme ile varsa her türlü borç ve alacaklar, yapılan bağışlar, dosyalar, yazılı
ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve diğer dokümanlar Başkanlık bünyesine alınan il afet ve
acil durum müdürlüklerine hiçbir işleme gerek kalmaksızın devredilmiş sayılır. Aynı tarih itibarıyla
mülkiyeti ilgili il özel idarelerinde olan ve il afet ve acil durum müdürlükleri ile sivil savunma arama
ve kurtarma birlik müdürlüklerinin kullanımında bulunan her türlü taşınmazlar Maliye Bakanlığınca
Başkanlığa tahsis edilmek üzere Hazineye devredilmiş sayılır. Geçici 1 inci maddenin birinci fıkrası
uyarınca mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan ilgili il
özel idaresine tahsis edilmiş sayılan taşınmazlar, hiçbir işleme gerek kalmaksızın Başkanlığa tahsis
edilmiş sayılır. Devir işlemleri kapsamında düzenlenecek kâğıtlar damga vergisinden, yapılacak
işlemler harçlardan, taşınır ve taşınmaz intikalleri veraset ve intikal vergisinden müstesnadır.
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(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte;

a) İl afet ve acil durum müdürü ile sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürü kadrolarında
bulunanların görevi bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sona erer ve bunlar ekli (2) sayılı listede
ihdas edilen araştırmacı kadrolarına halen bulundukları kadro dereceleriyle herhangi bir işleme gerek
kalmaksızın atanmış sayılır. Bu personel Başkanlıkça ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilir. Bu
madde uyarınca ihdas edilen araştırmacı kadroları, herhangi bir sebeple boşalırsa hiçbir işleme gerek
kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. 

b) İlgili il özel idarelerinin kadro cetvellerinde ayrı bir bölüm halinde il afet ve acil durum
müdürlükleri ile sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüklerine ait memur kadrolarında
bulunan personelden muhtelif mesleklere ait mühendis unvanlı kadrolarda bulunanlar mühendis
unvanlı kadrolara, veteriner kadrosunda bulunanlar veteriner hekim unvanlı kadrolara, diğer personel
ise aynı unvanlı kadrolara, bulundukları ilde Başkanlık taşra teşkilatı için ihdas edilen kadrolara halen
bulundukları kadro dereceleriyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır.

(3) Bu madde uyarınca atanmış sayılan personelin yeni kadrolarına atanmış sayıldıkları tarih
itibarıyla eski kadrolarına ilişkin olarak en son ayda aldıkları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve
tazminatlar, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (25/6/2001 tarihli ve 4688
sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre yapılan ödeme ile ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı
fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); yeni
atandıkları kadrolara ilişkin olarak yapılan aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları, ek ücret,
ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya
bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, herhangi
bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir.
Atanmış sayıldıkları kadro unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, kendi
istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir.

(4) Bu maddenin yayımı tarihinde il afet ve acil durum müdürlükleri ile sivil savunma arama ve
kurtarma birlik müdürlüklerinde işçi statüsünde görev yapan personel sahip oldukları kadro ve
pozisyonları ile birlikte ilgili il özel idarelerine devredilmiş sayılır.

(5) Başkanlığın taşra teşkilatlanmasına ilişkin olarak teşkilat, personel, her türlü taşınır devri ile
taşınmazlar ve diğer hususlarda ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Başkanlığın bağlı olduğu
Başbakan Yardımcısı yetkilidir. 

(6) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl süreyle 190 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 9 uncu maddesindeki sınırlamalara bağlı olmaksızın boş kadrolarda sınıf, unvan ve
derece; dolu kadrolarda derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

(7) Bu maddeyi ihdas eden Kanunun uygulanmasına ilişkin düzenlemeler, bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yürürlüğe konulur. Anılan düzenlemeler yürürlüğe
girinceye kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına
devam olunur.” 

MADDE 37- 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi
Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanunun geçici 1 inci maddesinin yirmibeşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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“(25) Bakanlıklar ve merkezi idare kuruluşları tarafından il özel idarelerine kaynak aktarılmış
olan işlerden, özel idarelerin tüzel kişiliğinin kalkacağı tarihe kadar tamamlanamayacak olanlar, 3152
sayılı Kanunun 28/A maddesine göre kurulan yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına
devredilir. Söz konusu işlere ilişkin kaynakların devir tarihine kadar kullanılmayan kısımları İçişleri
Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesabına ödenir ve genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir
kaydedilir. Gelir kaydedilen bu tutarlar karşılığını bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek kaydetmeye ve
bu ödeneklerden harcanmayan tutarları ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydetmeye İçişleri
Bakanlığı yetkilidir. Yüklenici firma ile il özel idareleri arasındaki sözleşme, kaynağın gönderildiği
ilgili yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına devredilir. Mevzuattan kaynaklanan tüm hak,
alacak, borç ve diğer ilişkilerde muhatap, devrin yapıldığı yatırım izleme ve koordinasyon
başkanlıklarıdır.”

MADDE 38- 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 48 inci maddesine
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(4) Yatırım ortaklıklarının imtiyazlı pay ihracına ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir.
Yatırım ortaklıkları tarafından belirli grupların yönetim kurulunda temsil imtiyazı ile oyda imtiyaz
tanıyan pay ihracında 6102 sayılı Kanunun 360 ıncı maddesi ile 479 uncu maddesinin ikinci fıkrası
hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 39- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli (II) sayılı
Cetvelin 9 uncu sırasında yer alan “Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı,” ibaresi “Sosyal Güvenlik
Kurumu ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlıkları,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 40- 3/6/2011 tarihli ve 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “iki” ibaresi
“dört” olarak değiştirilmiş ve 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ç) bendi eklenmiş ve diğer
bentler buna göre teselsül ettirilmiştir. 

“ç) Rehberlik ve Denetim  Başkanlığı.”

MADDE 41- 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 8/A maddesinden sonra gelmek üzere
aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Rehberlik ve Denetim Başkanlığı

MADDE 8/B- (1) Rehberlik ve Denetim  Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlık teşkilatı ile bağlı kuruluşların ve bunların denetimi altındaki kurum ve kuruluşların
personeline rehberlik etmek.  

b) Bakanlık ve bağlı kuruluşların ve bunların denetimi altındaki her türlü kurum ve kuruluşların
faaliyet, işlem ve personeli ile ilgili usûlsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plana
çıkaran bir anlayışla denetim, araştırma, inceleme ve soruşturmalar yapmak.

c) Bakanlığın görev, hizmet ve amaçlarını daha iyi gerçekleştirmesi ile mevzuata, stratejik plan
ve programlara uygun çalışmasını temin etmeye yönelik olarak uygulamada görülen aksaklıklar
hakkında önerileri rapor halinde sunmak.

ç) Bakanlık teşkilatı ile gerektiğinde bağlı kuruluşların performans denetimini yapmak.

d) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
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(2) Denetime tabi olan gerçek ve tüzel kişiler, denetim için gerekli olan bilgi, belge, defter ve
kayıtları vermek, ayniyatı göstermek ve incelenmesine yardımcı olmak zorundadır. Denetçiler,
görevleri sırasında kamu kurum ve kuruluşları ve kamuya yararlı dernekler ile gerçek ve tüzel
kişilerden gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve belgeleri istemeye yetkili olup kanunî engel
bulunmadıkça bu talebin yerine getirilmesi zorunludur.

(3) Denetçi yardımcılarının giriş ve yeterlik sınavlarının usul ve esasları, mesleğe alınmaları,
yetiştirilmeleri, denetçiliğe yükselmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları, bunlarda aranacak özel
şartlar, Başkanlığın çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 42- 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 2- Ekli (3) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro
ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Gençlik ve Spor Bakanlığı
ile ilgili bölümüne eklenmiştir.”

MADDE 43- 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesinde yer alan “yirmi”
ibaresi “yirmi beş” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 44- 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 11- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında mesleğe yarışma ve yeterlik sınavı
ile girenlerden denetçi, müfettiş ve kontrolör unvanlarını ihraz etmiş olanlar, bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde ekli (3) sayılı listede yer alan denetçi kadrolarına, 20/12/2013
tarihli ve 6512 sayılı 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki sınırlamalara tabi olmaksızın
atanabilir. Bu şekilde yapılan atamalar hakkında, 190 sayılı Genel Kadro ve Usülü Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin Ek 7 nci maddesi hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 45- 112 Acil Çağrı Merkezlerinin ihtiyacını karşılamak üzere ekli (4) ve (5) sayılı
listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı
cetvelin İçişleri Bakanlığı bölümüne eklenmiştir. Bu kadrolara yapılacak atama işlemleri, her bir yıl
için bu madde ile ihdas edilen toplam kadro sayısının üçte birini geçmemek üzere, bu maddenin
yayımlandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki sınırlamalara tabi
değildir.

MADDE 46- Bu Kanunun;

a) 17, 21 ve 25 inci maddeleri 31/3/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 29 ve 30 uncu maddeleri 26/7/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) diğer maddeleri ise yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 47- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Plan ve Bütçe Komisyonu 7.2.2014

Esas No: 2/1967, 2/1074, 2/1438, 

2/1529, 2/1571, 2/1966

Karar No: 6

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/1967 esas numaralý “Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasý
Hakkýnda Kanun Teklifi”, 2/1074 esas numaralý “657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanununda Deðiþiklik
Yapýlmasýna Dair Kanun Teklifi”, 2/1438 esas numaralý “7269 Sayýlý Umumi Hayata Müessir Afetler
Dolayýsýyla Alýnacak Tedbirlerle Yapýlacak Yardýmlara Dair Kanuna Geçici Bir Ek Madde Eklenmesi
Hakkýnda Kanun Teklifi”, 2/1529 esas numaralý “Gelir Vergisi Kanununda Deðiþiklik Yapýlmasýna
Dair Kanun Teklifi”, 2/1571 esas numaralý “Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðýnýn Teþkilat ve
Görevleri Hakkýnda Kanunda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Teklifi” ve 2/1966 esas numaralý
“Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Teklifi” Komisyonumuzun 5/2/2014 ve
6/2/2014 tarihlerinde yaptýðý 25 ve 26 ncý Birleþimlerinde Ýçtüzüğün 35 inci maddesi uyarýnca
birbirleriyle ilgili görülerek birleþtirilmek ve 2/1967 esas numaralý Kanun Teklifi esas alýnmak
suretiyle görüþülmüþ ve kabul edilmiþtir.

Raporumuz, Genel Kurulun onayýna sunulmak üzere saygýyla arz olunur.
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1. GÝRÝÞ
2/1967 esas numaralý “Kocaeli Milletvekili Ýlyas ÞEKER ve Aðrý Milletvekili Ekrem

ÇELEBÝ ile 18 Milletvekilinin Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik
Yapýlmasý Hakkýnda Kanun Teklifi” 31/1/2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi
Baþkanlýðýna sunulmuþtur. Teklif Baþkanlýkça 31/1/2014 tarihinde tali komisyon olarak Bayýndýrlýk,
Ýmar, Ulaþtýrma ve Turizm Komisyonu, Ýçiþleri Komisyonu, Saðlýk, Aile, Çalýþma ve Sosyal Ýþler
Komisyonu ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna, esas
komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilmiþtir.

2/1074 esas numaralý “Manisa Milletvekili Erkan AKÇAY ve Milliyetçi Hareket Partisi
Grup Baþkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet ÞANDIR’ýn 657 Sayýlý Devlet Memurlarý
Kanununda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Teklifi” 13/12/2012 tarihinde Türkiye Büyük
Millet Meclisi Baþkanlýðýna sunulmuþtur. Teklif Baþkanlýkça, 24/12/2012 tarihinde tali komisyon
olarak Saðlýk, Aile, Çalýþma ve Sosyal Ýþler Komisyonuna ve esas komisyon olarak da Komisyonumuza
havale edilmiþtir.

2/1438 esas numaralý “Kocaeli Milletvekili Haydar AKAR’ýn 7269 Sayýlý Umumi Hayata
Müessir Afetler Dolayýsýyla Alýnacak Tedbirlerle Yapýlacak Yardýmlara Dair Kanuna Geçici Bir
Ek Madde Eklenmesi Hakkýnda Kanun Teklifi”, 11/4/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet
Meclisi Baþkanlýðýna sunulmuþtur. Teklif Baþkanlýkça, 15/4/2013 tarihinde tali komisyon olarak
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna, esas komisyon olarak da
Komisyonumuza havale edilmiþtir.

2/1529 esas numaralý “Manisa Milletvekili Erkan AKÇAY ve Milliyetçi Hareket Partisi
Grup Baþkanvekili Ýzmir Milletvekili Oktay VURAL’ýn Gelir Vergisi Kanununda Deðiþiklik
Yapýlmasýna Dair Kanun Teklifi”, 8/5/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýðýna
sunulmuþtur. Teklif Baþkanlýkça, 14/5/2013 tarihinde tali komisyon olarak Saðlýk, Aile, Çalýþma ve
Sosyal Ýþler Komisyonu ile Kadýn Erkek Fýrsat Eþitliði Komisyonuna, esas komisyon olarak da
komisyonumuza havale edilmiþtir.

2/1571 esas numaralý “Eskiþehir Milletvekili Ruhsar Demirel ve 1 Milletvekilinin Afet ve
Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðýnýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanunda Deðiþiklik
Yapýlmasýna Dair Kanun Teklifi” 22/5/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýðýna
sunulmuþtur. Teklif Baþkanlýkça 31/5/2013 tarihinde tali komisyon olarak Bayýndýrlýk, Ýmar,
Ulaþtýrma ve Turizm Komisyonu ve Ýçiþleri Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza
sunulmuþtur.

2/1966 esas numaralý “Sinop Milletvekili Mehmet ERSOY ve Ýstanbul Milletvekili Hüseyin
BÜRGE ile 44 Milletvekilinin Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Teklifi”
29/1/2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýðýna sunulmuþtur. Teklif Baþkanlýkça
30/1/2014 tarihinde, tali komisyon olarak Bayýndýrlýk, Ýmar, Ulaþtýrma ve Turizm Komisyonu, Ýçiþleri
Komisyonu, Saðlýk, Aile, Çalýþma ve Sosyal Ýþler Komisyonu ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale
edilmiþtir.

Komisyonumuzun 5/2/2014 tarihinde yaptýðý 25 inci birleþimde, 2/1967 esas numaralý Kanun
Teklifi, 2/1966 esas numaralý Kanun Teklifi, 2/1571 esas numaralý Kanun Teklifi ile 2/1438 esas
numaralý Kanun Teklifinin görüþmelerine baþlanmýþtýr. Kanun tekliflerinin geneli üzerindeki
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görüþmelere geçilmeden önce verilen önergeler doðrultusunda; Komisyon portföyünde yer alan
2/1074 esas numaralý Kanun Teklifi ile 2/1529 esas numaralý Kanun Teklifinin Ýçtüzüðün 26 ncý
maddesi uyarýnca Komisyon gündemine alýnmasýna, anýlan kanun tekliflerinin birbirleriyle ilgili
görülmeleri nedeniyle Ýçtüzüðün 35 inci maddesi uyarýnca birleþtirilerek görüþülmesine ve
görüþmelerde 2/1967 esas numaralý Kanun Teklifinin esas alýnmasýna ve Tekliflerin daha ayrýntýlý
bir þekilde incelenebilmesini teminen bir alt komisyon kurulmasýna karar verilmiþtir. Teklifler,
5/2/2014 tarihinde alt komisyonda görüþülmüþ ve esas alýnan Teklif metninde gerekli deðiþiklikler
yapýlmýþ ve Alt Komisyon hazýrlamýþ olduðu raporu Komisyonumuza sunmuþtur.

Komisyonumuzun 6/2/2014 tarihinde yaptýðý 26 ncý Birleþiminde Kanun Tekliflerinin geneli
üzerindeki görüþmelere baþlanmýþtýr. Tekliflerin geneli üzerindeki görüþmelerin ardýndan Teklifler ve
gerekçeleri de Komisyonumuzca benimsenerek Alt Komisyon tarafýndan hazýrlanan metnin esas
alýnmasý suretiyle görüþmeler tamamlanmýþtýr.

1. KANUN TEKLÝFLERÝNDE ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER
1.1. 2/1074 ESAS NUMARALI KANUN TEKLÝFÝ
� 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun 4/C maddesi uyarýnca kurumlarýnda geçici iþçi

pozisyonunda çalýþanlarýn, mali ve özlük haklarýnýn iyileþtirilmesini teminen bu kiþilerin kurumlarýna
baþvurularýnýn ardýndan 657 sayýlý Kanunun 4/A maddesi kapsamýna dahil edilebilmeleri
öngörülmektedir.

1.2. 2/1438 ESAS NUMARALI KANUN TEKLÝFÝ
� 17 Aðustos 1999 ve 12 Kasým 1999 depremlerinin ardýndan iþyerlerinde meydana gelen

hasarlar nedeniyle 7269 sayýlý Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayýsýyla Alýnacak Tedbirlerle
Yapýlacak Yardýmlara Dair Kanun hükümleri uyarýnca bireysel borçlanmaya baþvuranlardan üst üste
üç taksidini ödemeyenlerin veya taksitleri ödemekle birlikte 3 ay içinde kendi istekleriyle hak
sahipliðinden vaz geçtiðini beyan edenlerin hak sahipliklerinin il idare kurulu kararýyla
düþürülebilmesine imkan getirilmektedir. Ayrýca bu kapsamda hak sahipliði düþürülen kiþilerin
ödedikleri tutarlarýn kendilerine yasal faizi ile birlikte ödenmesi öngörülmektedir.

1.3. 2/1529 ESAS NUMARALI KANUN TEKLÝFÝ
� Yeni doðan çocuklarýn aile bütçesine yükünün azaltýlabilmesini teminen doðum yapan

kadýn çalýþanlarýn 24 ay boyunca gelir vergisinden muafiyet tanýnmasý öngörülmektedir.
1.4. 2/1571 ESAS NUMARALI KANUN TEKLÝFÝ
� Kamu kurum ve kuruluþlarýnýn tamamýnda  “sivil savunma uzmaný” olarak istihdam edilen

personelin “afet ve acil durum yönetim uzmaný” kadrolarýna geçirilmesini teminen 5902 sayýlý Afet
ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda kanunda deðiþiklik yapýlmasý
öngörülmektedir.

1.5. 2/1966 ESAS NUMARALI KANUN TEKLÝFÝ
� Engelli veya sürekli bir hastalýða sahip çocuðu bulunan memurlarýn ilave mazeret izni

kullanabilmeleri temin edilmektedir.  657 sayýlý Kanunun 104 üncü maddesinde sayýlan mazeret izni
alýnabilmesine iliþkin durumlara ilaveten, memurun on altý yaþýn altýndaki çocuðunun en az yüzde 70
oranýnda engelli veya süreðen bir hastalýðýnýn olmasý ve bu durumun hastalýk raporu ile tespit edilmesi
halinde memur olan ebeveynden sadece biri tarafýndan kullanýlmasý kaydýyla bir yýl içinde toptan
veya bölümler halinde 10 güne kadar mazeret izni verilebilmesi öngörülmektedir.
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� 2918 sayýlý Karayollarý Trafik Kanununda deðiþiklik yapýlarak afet ve acil durum hallerinde,
afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlara geçiþ üstünlüðünün verilmesi
öngörülmektedir.

� Mevcut durumda büyükþehir belediyesi bulunan illerde yatýrým izleme ve koordinasyon
baþkanlýklarý bünyesinde; büyükþehir belediyesi bulunmayan illerde ise valilikler bünyesinde bulunan
112 acil çaðrý merkezlerine acil durumlarda sevk ve koordinasyonu saðlama görevi verilmekte; bunun
yaný sýra bu merkezlerde personel görevlendirilmesine iliþkin usul ve esaslar düzenlenmektedir. Diðer
yandan, Teklif ile 112 acil servis hatlarýný asýlsýz ihbarda bulunarak meþgul edenlere 250 TL tutarýnda
idari para cezasý verilebilmesine iliþkin düzenleme de getirilmektedir.

� 6360 sayýlý On Dört Ýlde Büyükþehir Belediyesi ve Yirmi Yedi Ýlçe Kurulmasý ile Bazý Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun uyarýnca 30 Mart 2014
tarihinde yapýlacak yerel seçimlerden sonra, büyükþehir belediyesi bulunan illerde il özel
idarelerinin kaldýrýlacak olmasý nedeniyle, söz konusu illerde bulunan ve il özel idarelerinden de
üyeye sahip olan sosyal yardýmlaþma ve dayanýþma vakýflarýnda yer alacak üyelere iliþkin
hükümler getirilmektedir.

�Mevcut mevzuat uyarýnca organize sanayi bölgelerinin kuruluþlarýnda “il özel idareleri, ilçe
veya belde belediyesi” gibi bazý kurumlarýn temsilcilerinin imzalarý aranmaktadýr. 30 Mart 2014
tarihinde yapýlacak yerel seçimlerin ardýndan büyükþehir belediyesi bulunan illerde il özel idarelerinin
kaldýrılacak olmasý nedeniyle, OSB kurulmasý halinde il özel idaresi yerine Yatýrým Ýzleme ve
Koordinasyon Baþkanlýðýnýn dahil edilmesi öngörülmektedir. Ayrýca 6360 sayýlý Kanun uyarýnca
yeni kurulacak büyükþehir belediyelerinin bulunduðu illerdeki OSB’lerin mütevelli heyetlerine “il
valisinin” de dahil edilmesi temin edilmektedir. Anýlan iki düzenlemeye paralel olarak tüzel kiþiliði
kaldýrýlacak il özel idarelerinin OSB’lerde sahip olduklarý hak ve yükümlülüklerin Yatýrým Ýzleme ve
Koordinasyon Baþkanlýklarýna devredilmesi de öngörülmektedir.

� Mahalli idare birlikleri içinde üyelerinin tamamý “il özel idarelerinden” oluþan ulusal
düzeydeki birliklerin baþkanlarý mevcut uygulamaya göre üye illerin valileri arasýndan seçilmektedir.
Teklifle söz konusu birlik baþkaný Ýçiþleri Bakanlýðý Müsteþarý olacak þekilde deðiþtirilmektedir.

� 5902 sayýlý Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðýnýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda
Kanun uyarýnca Afet ve Acil Durum Baþkanlýðýnýn taþra teþkilatý bulunmamakta ve mevcut durumda,
Baþkanlýðýn taþrada yürütmek durumunda olduðu görevler il özel idareleri bünyesinde il afet ve acil
durum müdürlükleri aracýlýðýyla yürütülmektedir. 6360 sayýlý Kanun uyarýnca tüzel kiþiliði
kaldýrýlmasý öngörülen il özel idarelerinde görevli personelin Afet ve Acil Durum Baþkanlýðýna
geçiþini ve AFAD’ýn taþra teþkilatýnýn oluþturulmasýný teminen Kanun Teklifi ile AFAD’ýn taþra
teþkilatýnýn “merkez” ve “taþra” olarak yeniden düzenlenmesi; taþra teþkilatýnýn valiye baðlý olacak
þekilde ve “il afet ve acil durum müdürlükleri” þeklinde örgütlenmesi ve müdürlüklerin görev ve
sorumluluklarýnýn düzenlenmesi öngörülmektedir. Ayrýca Teklif ile AFAD Baþkanlýðýnýn sayýsý
yirmiyi geçmemek üzere belirlenecek illerde “Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik
Müdürlükleri” kurabilmesi temin edilmektedir.

� Teklif ile düzenlenen AFAD Baþkanlýðýna ait taþra teþkilatýnda kullanýlmak üzere toplam
6419 kadro ihdas edilmesi; ilgili il özel idarelerinin kadro cetvellerinde bulunan il afet ve acil durum
müdürlükleri ile sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüklerine ait kadrolarýn iptal edilmesi
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ve iptal edilen kadrolara iliþkin norm kadro standartlarýnýn Maliye Bakanlýðýnýn görüþü üzerine her
il için ayrý ayrý belirlenmesi öngörülmektedir. Teklif ile ayrýca büyükþehir belediyesi bulunan illerde
büyükþehir belediyesi bütçesinden en az binde bir; bulunmayan illerde ise il özel idarelerinin
bütçelerinden en az yüzde bir oranýnda ayrýlacak ödeneðin sayýlan idareler tarafýndan afet ve acil
durumlar ile sivil savunmaya iliþkin yatýrýmlar için kullanýlmasý hüküm altýna alýnmaktadýr.
� Teklif ile il özel idaresinin kaldýrýlacaðý illerde “il afet ve acil durum müdürlükleri ile sivil

savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüklerinin” kullanýmýnda bulunan taþýnýr, araç gereç ve
malzeme ile borç ve alacaklarýn AFAD Baþkanlýðý bünyesine alýnan il afet ve acil müdürlüklerine
devredilmesi; mülkiyeti il özel idaresinde ancak kullanýmý il afet ve acil durum müdürlükleri ile sivil
savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüklerinde olan taþýnmazlarýn ise Hazineye devredilmesi
öngörülmektedir. Teklif ile ayrýca halihazýrda il özel idareleri bünyesinde bulunan il afet ve acil
durum müdürlükleri ile sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlükleri personeline iliþkin geçiþ
hükümleri de düzenlenmektedir.
�Mevcut durumda; bakanlýklar ve merkezi idare teþkilatlarý tarafýndan kaynak aktarýlan; ancak

6360 sayýlý Kanunla tüzel kiþiliði kaldýrýlmasý öngörülen il özel idarelerinin uhdesinde bulunan ve
tüzel kiþiliðin kaldýrýlacaðý tarihe kadar tamamlanmasý mümkün olmayan iþler için verilen
kaynaklarýn, ilgili idareye veya Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýna aktarýlmasý öngörülmektedir. Kanun
Teklifi ile söz konusu bu kaynaklarýn Yatýrým Ýzleme ve Koordinasyon merkezlerine devredilmesine
yönelik düzenleme yapýlmaktadýr. Kaynaklara iliþkin kullanýlmayan kýsýmlar Ýçiþleri Bakanlýðý
merkez muhasebe birimine ödenecek ve genel bütçenin B iþaretli cetveline gelir olarak
kaydedilecektir. Yüklenici firmalar ile yapýlan sözleþmeler, hak ve yükümlülükler ise ilgili Yatýrým
Ýzleme ve Koordinasyon baþkanlýklarýna devredilecektir.
� 6362 sayýlý Sermaye Piyasasý Kanununun “Yatýrým Ortaklýklarý” baþlýklý 48 inci maddesine

yeni eklenen fýkra uyarýnca yatýrým ortaklýklarýnýn imtiyazlý pay ihracýna iliþkin usul ve esaslarýn
Sermaye Piyasasý Kurulunca belirlenmesi hüküm altýna alýnmakta, yatýrým ortaklýklarý tarafýndan belirli
gruplarýn yönetim kurulunda temsil imtiyazý ile oyda imtiyaz tanýyan pay ihraçlarýnda ise Türk Ticaret
Kanununun 360 ve 479 uncu maddelerinde yer verilen hükümlerin uygulanmamasý öngörülmektedir.
� Yeni oluþturulan AFAD taþra teþkilatýnda görevli olacak il müdürlerine verilecek ücret ve

tazminatlarýn belirlenmesini teminen 375 sayýlý Kanun Hükmünde Kararnamede düzenleme yapýlmasý
öngörülmektedir.

1.6. 2/1967 ESAS NUMARALI KANUN TEKLÝFÝ
2/1967 esas numaralý Kanun Teklifinde, 2/1966 esas numaralý Kanun Teklifinde yer alan

düzenlemelerin tamamýna yer verilmekle birlikte, 2/1967 esas numaralý Kanun Teklifi ilave olarak
aþaðýda yer verilen hususlara iliþkin düzenlemeleri de içermektedir.
� Kamu tüzel kiþilerinin ortaðý bulunduðu kooperatiflerin yönetim kurulunda üye bulun-

durabilmeleri temin edilmektedir. Düzenleme ile kamu tüzel kiþileri, üye olduklarý kooperatiflerin
yönetim kurullarýnda üye tam tam sayýsýnýn çoðunluðunu geçmemek üzere üye bulundurabilmeleri
ve bu hakký kullanmak isteyen tüzel kiþiliklerin üye seçiminin yapýlacaðý genel kurula adaylarý
bildirmesi öngörülmektedir. Ayrýca Teklif ile getirilen bu düzenlemenin mevcut kooperatiflerde de
uygulanabilmesini teminen geçici bir madde getirilmekte; madde ile mevcut durumda ortaðý olduðu
kooperatifin yönetim kurulunda üye bulundurmak isteyen kamu tüzel kiþilerinin bu taleplerinin
kooperatife ulaþtýðý tarihten itibaren 2 ay içinde toplanacak genel kurulda üyelerin seçilebilmesine
yönelik düzenlemeler getirilmektedir.

– 87 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 546)

murat /



� 17 Aðustos 1999 ve 12 Kasým 1999 depremlerinden sonra iþyeri ihtiyacýný karþýlamak
amacýyla yapýlan ve hak sahiplerine teslim edilen iþyerlerinin büyük bir kýsmý þehir dýþýnda
bulunmalarý veya ihtiyaca uygun olmamalarý nedeniyle hak sahipleri tarafýndan kullanýlamamýþ ve
7269 sayýlý Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayýsýyla Alýnacak Tedbirlerle Yapýlacak Yardýmlara
Dair Kanunda 4.7.2012 tarihinde yapýlan deðiþiklik ile Ýl Ýdare Kurulu kararý ile bu iþyerlerinin hak
sahipliðinin düþürülmesine imkan tanýnmýþtýr. Teklif ile hak sahipliði düþürülen bu iþyerlerinin Hazine
adýna tescili saðlanmasý ve böylece diðer mevzuat uyarýnca farklý bir amaçla kullanýlmasýnýn önüne
geçilmesi temin edilmektedir.

� 2022 sayýlý 65 Yaþýný Doldurmuþ Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaþlarýna Aylýk
Baðlanmasý Hakkýnda Kanun uyarýnca “muhtaç” olarak deðerlendirilecek ve böylece maaþ alabilecek
kiþilere açýklýk kazandýrýlmasý öngörülmektedir. Teklifle öngörülen düzenleme uyarýnca 2828 sayýlý
Sosyal Hizmetler Kanunu uyarýnca harçlýk alan kiþiler ile mallarý ve gelirleri devredilerek bir
sözleþmeyle gerçek veya tüzel kiþilerce kendilerine bakýlanlar muhtaç olarak kabul edilmeyecektir.

� Ýstanbul’da Dünya Eðitim Vakfý tarafýndan, kamu tüzel kiþiliðine sahip Biruni Üniversitesi
adýyla bir vakýf üniversitesinin kurulmasý öngörülmektedir.

� 5393 sayýlý Belediye Kanununda deðiþiklik yapýlmasý suretiyle; belde iken orman köylüsüne
tanýnan haklardan yararlananlarýn, çeþitli düzenlemelerle mahalleye dönüþmesinden sonra da anýlan
haklardan yararlanmaya devam etmeleri temin edilmektedir.

� Gençlik ve Spor Bakanlýðýna ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarýnýn inþasý
dolayýsýyla yapýlan harcamalar veya bu tesislerin inþasý için bu kuruluþlara yapýlan her türlü baðýþ ve
yardýmlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapýlan her türlü nakdî ve
aynî baðýþ ve yardýmlarýn gelir ve kurumlar vergisi matrahýnýn tespitinde indirim olarak
bildirilebilmesine yönelik düzenlemeler yapýlmaktadýr.

� 7258 sayýlý Futbol ve Diðer Spor Müsabakalarýnda Bahis ve Þans Oyunlarý Düzenlenmesi
Hakkýnda Kanunda deðiþiklik yapýlarak, “sabit ihtimalli ve müþterek bahis oynatýlmasýna iliþkin usul
ile bu oyunlarý oynatacak bayiler hakkýndaki tüm iþlemler, bahis oyunlarý programýnda yer alanlara
ödenecek isim haklarý ve teþkilat birimleri ve temsilciliklerinin görev, yetki ve sorumluluklarý ve
personele iliþkin hükümler ile mali kayýtlara iliþkin hükümlerin yönetmelikle düzenleneceði hüküm
altýna alýnmaktadýr.

� 2020 olimpiyatlarý için Spor Genel Müdürlüðü tarafýndan 4000 sporcu yetiþtirilmesi
öngörülmekte, bu sporcularýn sportif amaçlý iaþe, ibate ve yol giderlerinin Genel Müdürlükçe
karþýlanmasý ve sporculara belirlenecek kriterler uyarýnca asgari ücretin net tutarýný geçmemek üzere
her ay harçlýk ödenmesi temin edilmektedir.

� 638 sayýlý Gençlik ve Spor Bakanlýðýnýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanun Hükmünde
Kararnamede düzenleme yapýlarak Gençlik ve Spor Bakanlýðý bünyesinde “Rehberlik ve Denetim
Baþkanlýðý” adýnda yeni bir birimin oluþturulmasý; oluþturulan yeni birimin görev ve yetkilerinin
sayýlmasý; Gençlik ve Spor Bakanlýðý Merkez teþkilatýnda kullanýlmak üzere 38 adet “Bakanlýk
Müþaviri” kadrosunun ihdas edilmesi ve bir yýl içinde diðer kamu kurum ve kuruluþlarýnda þartlarý
taþýyan personelin Bakanlýk denetçi kadrolarýna atanabilmesine ve bazý personelin kadro geçiþi, ücret
ve diðer haklarýna iliþkin hususlara yönelik düzenlemeler yapýlmasý öngörülmektedir. 
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2. KOMÝSYONUMUZDA TEKLÝFLERÝN GENELÝ ÜZERÝNDE YAPILAN
GÖRÜÞMELER

Komisyonumuzda Tekliflerin geneli üzerinde yapýlan görüþmelerde;
- Spor Toto Teþkilat Baþkanlýðý ile Gençlik Spor Bakanlýðýnýn hizmet ve faaliyetlerine yönelik

kurumsal tanýtým, duyuru ve reklamlara yapýlacak harcamalarýn usul ve esaslarýnýn yönetmelikle
düzenlenebilecek olmasýnýn olumlu bir düzenleme olduðu, 

- Bazý illerin büyükþehir belediyesi statüsüne dönüþtürülmesinin yasal alt yapý çalýþmalarýnýn
yeterince titiz hazýrlanmadýðý, büyükþehir statüsüyle birlikte kapatýlacak olan il özel idarelerine baðlý
çalýþan birimler açýsýndan yasal bir boþluðun oluþacaðý, bu nedenle il özel idarelerinin uhdesinde
bulunan AFAD il müdürlüklerinin personelinin hukuki statüsünün ve teþkilat yapýsýnýn yerel
seçimlerden önce deðiþtirilmesi gerektiði,  

- Teklifle öngörülen düzenlemelerin bazý illerin büyükþehir belediyesine dönüþtürülmesine
yönelik yapýlan düzenlemedeki eksiklikler ve boþluklarýn tamamlamasýna yönelik olduðu, bu
kapsamda AFAD il müdürlüklerinin personeli konusundaki sorunlarýn da çözüme kavuþturulmasýnýn
amaçlandýðý,

- Avrupa Birliði yerel yönetimler özerklik þartýna göre merkezi yönetimin etkin olarak
çözümleyemediði idari iþlerin mahallinde yürütülebilmesi gerektiði, ancak özel idarelerine baðlý olan
AFAD il müdürlüklerinin merkezi bir birim olan AFAD’a baðlanmasýnýn, ülkemizin de taraf olduðu
bu þarta aykýrýlýk teþkil ettiði, 

- AFAD il müdürlüklerinde istihdam edilen personelin mali ve sosyal haklarýnýn korunarak
devredilmesi gerektiði, AFAD il müdürlüðü personelinin yanýsýra deðiþik kamu kurum ve kuruluþunda
istihdam edilen sivil savunma personelinin hukuki statüsünün de yeniden belirlenmesi gerektiði, 

- Meydana gelebilecek deprem, sel ve benzeri doðal afetlerde uygulamaya konulacak kriz
yönetiminde yerel yönetimlerle iþbirliðini artýracak politikalarýn hayata geçirilmesi gerektiði, aksi
takdirde AFAD il müdürlüklerinin devriyle birlikte olay mahallinde ilk müdahale birimin yönetiminin
merkezi idareye býrakýlmýþ olmasýnýn kriz ortamýnýn yoðunluðu da dikkate alýndýðýnda ciddi sorunlara
neden olabileceði,

- Son on iki yýllýk dönemde örgütlenme felsefesinin devlet faaliyetlerinin merkezileþtirilmesi
üzerine yoðunlaþtýðý, yerel yönetimlerin mahallinde gerekli faaliyetleri daha etkin ve verimli bir
þekilde sunabilmesi amacýyla hükümetin merkezi idari birimlerinin yerel yönetimlerle yetki
paylaþýmýna yönelik çalýþmalarýný bir an önce baþlatmasý gerektiði, 

- Kamu kurumlarýnýn ortak olduklarý eðitim ve araþtýrma kooperatiflerinin yönetim kurullarýna
üye atamasýnýn kooperatiflerin seçme, seçilme ve yönetim haklarýna müdahale anlamýna geleceði, bu
uygulamanýn kooperatifçilik ilkeleriyle baðdaþmayacaðý, 

- Sportif faaliyetlerde devlet eliyle bahis oynatýlmasýnýn ve bunun kurumsal bir ad altýnda teþvik
edilmesinin gerek gençlerin bedensel ve ruhsal geliþimine gerekse toplum nazarýnda sportif
faaliyetlere olan yaklaþýma ciddi zararlar verdiði, 

- Türkiye Futbol Federasyonuna kayýtlý spor kulüplerine daðýtýlmak üzere Spor Toto Teþkilatý
Baþkanlýðýnca oynatýlan bahis oyunlarýndan elde edilen gelirden ayrýlan yüzde 7’lik isim hakkýnýn
artýrýlmasý gerektiði, özellikle Anadolu spor kulüplerinin finansal sýkýntýlar nedeniyle faaliyetlerine
ara verdiði, kulüp yönetimlerinin icra takipleri nedeniyle çalýþamaz duruma geldiði, ödeme güçlüðü
çeken bu kulüplerin borçlarýnýn yeniden yapýlandýrýlmasýna yönelik bir düzenlemeye acilen ihtiyaç
duyulduðu, profesyonel anlamda yönetilmeyen ve gönüllülük esasýna göre amatör bir ruhla idare edilen
kulüplerin borçlarýnýn sorumluluðunun sadece kulüp baþkanlarýna býrakýlmasýnýn yanlýþ olduðu, 
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- 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayýlý Kanun çerçevesinde büyükþehir statüsüne geçen belediyelerin
mücavir alanlarýnýn geniþlediði, belediye statüsünde iken dahi hizmet sunulamayan mücavir alan
kapsamýnda yerler bulunduðu göz önüne alýndýðýnda, büyükþehir statüsünün verilmesiyle geniþleyen
sorumluluk alaný dolayýsýyla hizmet sunumunda sorunlar yaþanabileceði,  

þeklindeki görüþ ve öneriler dile getirilmiþtir.

3. KOMÝSYONUN MADDELER HAKKINDA KARARI
Teklifler üzerindeki görüþmelerin ardýndan 2/1967 esas numaralý Teklif ve gerekçesi

Komisyonumuzca da benimsenerek alt komisyon metni esas alýnmak suretiyle maddelerinin
görüþülmesine geçilmiþtir.

Alt Komisyon metni, aþaðýdaki deðiþiklikler yapýlmak suretiyle kabul edilmiþtir.

Madde 1
1 inci madde, anlatýma açýklýk kazandýrýlmasý amacýyla madde metninin redaksiyona tabi

tutulmasý suretiyle kabul edilmiþtir.

Çerçeve Madde 2 ve 3 
Çerçeve 2 ve 3 üncü maddeler aynen kabul edilmiþtir.

Yeni Madde
7 Ekim 2010 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ýslam Ülkeleri Standardlar

ve Metroloji Enstitüsü Arasýnda Ýslam Ülkeleri Standardlar ve Metroloji Enstitüsünün Türkiyede
Kurulmasý Hakkýnda Anlaþma” hükümleri çerçevesinde Türkiye’de kurulmuþ bulunan Enstitünün
masraflarýnýn 2014 yýlý dahil olmak üzere 5 yýl süreyle Türk Standartlarý Enstitüsü bütçesinden
karþýlanmasýný temin eden bir düzenleme, metne yeni çerçeve 4 üncü madde olarak eklenmiþtir.

Çerçeve Madde 4
Çerçeve 4 üncü madde, 5 inci madde olarak aynen kabul edilmiþtir.

Çerçeve Madde 5
Çerçeve 5 inci madde; Teklif ile Gençlik ve Spor Bakanlýðýnda ihdas edilmesi öngörülen

“Gençlik ve Spor Denetçisi” kadrolarýnýn mali haklarýnýn emsali denetçi kadrolarý seviyesinde
belirlenmesini temin eden ve 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun eki (IV) sayýlý Tazminat
Cetvelinde deðiþiklik öngören bir düzenlemenin maddeye (ç) fýkrasý olarak eklenmesi suretiyle 6 ncý
madde olarak kabul edilmiþtir. 

Çerçeve Madde 6
Çerçeve 6 ncý madde, madde ile 657 sayýlý Kanun uyarýnca mazeret izni verilmesi öngörülenler

arasýna “eþlerden her birinin en az yüzde 70 oranýnda engelli olmasý” kaydýyla evli çocuklarýn da
ilave edilmesi suretiyle 7 nci madde olarak kabul edilmiþtir.

Çerçeve Madde 7
Çerçeve 6 ncý maddede yapýlan deðiþiklikle paralellik saðlanmasýný teminen deðiþtirilmesi

suretiyle 8 inci madde olarak kabul edilmiþtir. 

Çerçeve Madde 8, 9, 10, 11, 12 ve 13
Çerçeve 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 üncü maddeler, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 olarak aynen kabul

edilmiþtir.
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Çerçeve Madde 14
Çerçeve 14 üncü madde, madde ile 3152 sayýlý Kanunun 28 inci maddesine eklenmesi öngörülen

beþinci fýkrada redaksiyon yapýlmasý suretiyle 15 inci madde olarak kabul edilmiþtir.
Çerçeve Madde 15
Çerçeve 15 inci madde, çerçeve 6 ve 7 nci maddelerde yapýlan deðiþikliðe paralellik

saðlanmasýný teminen deðiþtirilmesi suretiyle 16 ncý madde olarak kabul edilmiþtir.
Çerçeve Madde 16
Çerçeve 16 ncý madde, 17 nci madde olarak kabul edilmiþtir.
Yeni Madde
3289 sayýlý Spor Genel Müdürlüðünün Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanunun Geçici 12 nci

maddesi ile araþtýrmacý kadrolarýna atanan “il spor müdürleri ile ilçe spor müdürlerine” söz konusu
kadrolara atanmadan önceki kadrolarýnda geçerli olan ek gösterge, zam ve tazminatlar ile ek
ödemelerin, araþtýrmacý kadrolarda kaldýklarý süre boyunca ödenmesini öngören bir düzenleme metne
yeni çerçeve 18 inci madde olarak eklenmiþtir.

Çerçeve Madde 17
Çerçeve 17 nci madde, 3294 sayýlý Kanunun 7 nci maddesine eklenmesi öngörülen yeni fýkrada

il ve ilçe sosyal yardýmlaþma ve dayanýþma vakýflarýnda “vali, büyükþehir belediye baþkaný veya il
belediye baþkanlarýnýn” kendilerini temsil ettirmelerine iliþkin ifadeye açýklýk kazandýrýlmasý
amacýyla redaksiyona tabi tutulmasý suretiyle 19 uncu madde olarak kabul edilmiþtir.

Çerçeve Madde 18, 19, 20, 21, 22 ve 23
Çerçeve 18, 19, 20, 21, 22 ve 23 üncü maddeleri; 20, 21, 22, 23, 24 ve 25 inci maddeler olarak

aynen kabul edilmiþtir.
Çerçeve Madde 24
Çerçeve 24 üncü madde, anlatýma açýklýk kazandýrýlmasý amacýyla redaksiyona tabi tutulmasý

suretiyle 26 ncý madde olarak kabul edilmiþtir.
Çerçeve Madde 25, 26, 27, 28, 29 ve 30 
Çerçeve 25, 26, 27, 28, 29 ve 30 uncu maddeler; 27, 28, 29, 30, 31 ve 32 nci maddeler olarak

aynen kabul edilmiþtir.
Yeni Madde
Olimpiyat madalyasý kazanan ancak 65 yaþýný doldurmuþ veya ölmüþ olmalarý sebebiyle spor

müþaviri olarak atanamayan sporcular ile bunlardan ölenlerin bakmakla yükümlü olduklarýna ödenen
aylýðýn yüzde 100 oranýnda artýrýlmasýna yönelik bir geçici maddenin 5774 sayýlý Baþarýlý Sporculara
Aylýk Baðlanmasý ile Devlet Sporcusu Unvaný Verilmesi Hakkýnda Kanuna eklenmesini öngören bir
düzenleme metne yeni çerçeve 33 üncü madde olarak eklenmiþtir.

Çerçeve Madde 31
Çerçeve 31 inci madde, 34 üncü madde olarak aynen kabul edilmiþtir.
Çerçeve Madde 32
Çerçeve 32 nci madde, maddenin redaksiyona tabi tutulmasý suretiyle 35 inci madde olarak

kabul edilmiþtir.
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Çerçeve Madde 33
Çerçeve 33 üncü madde, madde ile yeniden düzenlenen 5902 sayýlý Kanunun çerçeve 18 inci

maddesinde, il afet ve acil durum müdürlüðü personelinin il dýþý görevlendirmesinin vali ve AFAD
Baþkanlýðý tarafýndan yapýlabilmesini temin edecek þekilde redaksiyona tabi tutulmasý suretiyle 36
ncý madde olarak kabul edilmiþtir.

Çerçeve Madde 34
Çerçeve 34 üncü madde, 37 nci madde olarak aynen kabul edilmiþtir.
Çerçeve Madde 35
Çerçeve 35 inci madde, madde ile 5902 sayýlý Kanuna eklenmesi öngörülen Ek 1 inci maddede

yer alan “bir önceki yýl bütçe gideri” ibaresinin bütçe tekniðiyle uygunluðunun saðlanmasý amacýyla
“gerçekleþen en son yýl bütçe gideri” þeklinde redaksiyona tabi tutulmasý suretiyle 38 inci madde
olarak kabul edilmiþtir.

Çerçeve Madde 36
Çerçeve 36 ncı madde, madde numarasýnýn 39 olarak teselsül ettirilmesi suretiyle kabul edilmiþtir.
Çerçeve Madde 37 ve 38
Çerçeve 37 ve 38 inci maddeler, 40 ve 41 inci maddeler olarak aynen kabul edilmiþtir.
Yeni Madde
6/4/2011 tarihli ve 6223 sayýlý Yetki Kanunu kapsamýnda çýkarýlan 666 sayýlý Kanun Hükmünde

Kararname ile 375 sayýlý Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen; ancak Anayasa Mahkemesi
tarafýndan yetki kanunu kapsamýna girmediði gerekçesiyle iptal edilen geçici 11 inci maddenin,
yeniden düzenlenmesini temin eden bir düzenleme, metne yeni çerçeve 42 nci madde olarak
eklenmiþtir.

Çerçeve Madde 39
Çerçeve 39 uncu madde, 43 üncü madde olarak aynen kabul edilmiþtir.
Yeni Madde
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý tarafýndan yürütülen sosyal hizmet ve yardým faaliyetlerinin

daha etkin ve verimli yürütülmesini teminen Bakanlýða ait müþavir kadrosunun on adet artýrýlarak
yirmiden otuza çýkarýlmasýný öngören bir düzenleme, metne yeni 44 üncü madde olarak eklenmiþtir.

Yeni Madde
633 sayýlý Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanun

Hükmünde Kararnamenin Geçici 3 üncü maddesi ile araþtýrmacý kadrolarýna atanan personele, söz
konusu kadrolara atanmadan önceki kadrolarýnda almakta olduklarý ek gösterge, zam ve tazminatlar
ile ek ödemelerin, araþtýrmacý kadrolarýnda kaldýklarý sürece ödenmesini öngören bir düzenleme
metne yeni çerçeve 45 inci madde olarak eklenmiþtir.

Çerçeve Madde 40 ve 41
Çerçeve 40 ve 41 inci maddeler, 46 ve 47 nci maddeler olarak aynen kabul edilmiþtir.
Çerçeve Madde 42
Çerçeve 42 nci madde, maddeye ekli (3) sayýlý Liste ile Gençlik ve Spor Bakanlýðý merkez

teþkilatýnda ihdas edilen Bakan Müþaviri kadrolarýna iliþkin serbest ve toplam kadro adedinin on
olarak deðiþtirilmesi ve madde numarasýnýn 48 olarak teselsül ettirilmesi suretiyle kabul edilmiþtir.
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Çerçeve Madde 43
Çerçeve 43 üncü madde, 42 nci madde ile Gençlik ve Spor Bakanlýðý Merkez teþkilatýna ait Bakan

Müþaviri kadrolarýnda yapýlan artýþa paralel düzenlemenin yapýlmasýný teminen maddede geçen
“yirmibeþ” ibaresinin “otuz” olarak deðiþtirilmesi suretiyle 49 uncu madde olarak kabul edilmiþtir.

Çerçeve Madde 44
Çerçeve 44 üncü madde, 50 nci madde olarak aynen kabul edilmiþtir.
Madde 45
45 inci madde; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnýn kadro ihdasýný öngören bir deðiþiklik

yapýlmak suretiyle 51 inci madde olarak kabul edilmiþtir.
Yeni Madde (Geçici)
Bigadiç Maden Ýþletmeleri Müessesesi, Þarkkromlarý Ferrokrom Ýþletmesi Müessesesi, Kýrka

Boraks Ýþletmesi Müessesesi, Seydiþehir Alüminyum Ýþletmesi ve 100. Yýl Gümüþ Ýþletmesi
Müdürlüklerinde 7/6/1997 tarihinde yapýlan sýnavda baþarý göstererek koruma ve güvenlik görevlisi
unvanlý sözleþmeli personel pozisyonlarýna atanma hakký kazanan ancak sýnavlarýnýn iptal edilmesi
nedeniyle görevlerine baþlayamayanlardan emekli olanlar ve herhangi bir kamu kurumunda çalýþanlar
dýþýnda kalanlarýn iþe giriþte aranan þartlarý kaybetmemeleri halinde ve Eti Maden Ýşletmeleri Genel
Müdürlüðüne baþvurmalarý halinde durumlarýna uygun memur unvanlý sözleþmeli kadrolara
atanmalarýný öngören bir düzenleme, metne yeni Geçici 1 inci madde olarak eklenmiþtir.

Madde 46
Yürürlüðe iliþkin 46 ncý madde, teselsül ettirilen madde numaralarý çerçevesinde redaksiyona

tabi tutulmasý suretiyle 52 nci madde olarak aynen kabul edilmiþtir.
Madde 47
Yürütmeye iliþkin 47 nci madde, 53 üncü madde olarak aynen kabul edilmiþtir.
4. ÖZEL SÖZCÜLER
Ýçtüzüðün 45 inci maddesi uyarýnca Teklifin Genel Kuruldaki görüþmelerinde Komisyonumuzu

temsil etmek üzere Adana Milletvekili Mehmet Þükrü ERDÝNÇ, Bitlis Milletvekili Vedat DEMÝRÖZ,
Bursa Milletvekili Hüseyin ÞAHÝN, Bursa Milletvekili Önder MATLI, Denizli Milletvekili Mehmet
YÜKSEL, Erzurum Milletvekili Cengiz YAVÝLÝOÐLU,  Eskiþehir Milletvekili Salih KOCA, Ýstanbul
Milletvekili Mehmet MUÞ, Kars Milletvekili Ahmet ARSLAN ve Konya Milletvekili Mustafa
BALOÐLU özel sözcüler olarak seçilmiþtir.

Başkan Başkanvekili Kâtip

Recai Berber Süreyya Sadi Bilgiç Vedat Demiröz

Manisa Isparta Bitlis

(Bu raporun özel sözcüsü)

Üye Üye Üye

Mehmet Şükrü Erdinç Ekrem Çelebi İzzet Çetin

Adana Ağrı Ankara

(Bu raporun özel sözcüsü) (Ayrışık oy ektedir)
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Üye Üye Üye
Sadık Badak Mehmet Günal Önder Matlı

Antalya Antalya Bursa
(Muhalefet şerhi ektedir) (Bu raporun özel sözcüsü)

Üye Üye Üye
Hüseyin Şahin Mehmet Yüksel Cengiz Yavilioğlu

Bursa Denizli Erzurum
(Bu raporun özel sözcüsü) (Bu raporun özel sözcüsü) (Bu raporun özel sözcüsü)

Üye Üye Üye
Salih Koca A. Nejat Koçer Feramuz Üstün
Eskişehir Gaziantep Gümüşhane

(Bu raporun özel sözcüsü)
Üye Üye Üye

Adil Zozani Ferit Mevlüt Aslanoğlu Aydın Ağan Ayaydın
Hakkari İstanbul İstanbul

(Muhalefet şerhim ektedir) (Ayrışık oyum ektedir) (Ayrışık oyum ektedir)
Üye Üye Üye

Mehmet Muş Müslim Sarı Rahmi Aşkın Türeli
İstanbul İstanbul İzmir

(Bu raporun özel sözcüsü) (Ayrışık oyum ektedir) (Ayrışık oyum ektedir)
Üye Üye Üye

Ahmet Arslan Mustafa Baloğlu Mustafa Kalaycı
Kars Konya Konya

(Bu raporun özel sözcüsü) (Bu raporun özel sözcüsü) (Muhalefet şerhi ektedir)
Üye Üye Üye

Mustafa Şahin Erkan Akçay Uğur Aydemir
Malatya Manisa Manisa

(Muhalefet şerhim ektedir)
Üye Üye Üye

Sümer Oral Vahap Seçer Ali Boğa
Manisa Mersin Muğla

(Muhalefet şerhim ektedir) (Ayrışık oyum ektedir)
Üye Üye Üye

Abdulkerim Gök Hasip Kaplan Ertuğrul Soysal
Şanlıurfa Şırnak Yozgat

(Muhalefet şerhi ektedir)
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KARÞI OY YAZISI

Ýçerik olarak birbirinden çok farklý düzenlemeler içeren teklifler; yasama literatürüne AKP
döneminde giren ve artýk yaygýnlaþan bir anlayýþla AKP’nin yasama faaliyetinin temelini oluþturan
bir “torba” düzenleme olarak karþýmýza gelmiþtir. Sözü edilen “Torba Kanun” olarak da nitelenen bu
tür yasa yapým tarzý sonucunda kanunlar için aranan anlaþýlabilir, öngörülebilir ve ulaþabilir olma
özellikleri yok edilmektedir. 

Ancak içerik bakýmýndan “torba teklif” olarak görüþtüðümüz bu teklifin görüþmeleri, gerek alt
komisyon gerekse Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüþmeleri çok aceleye getirilmiþtir. AKP’nin
“çoðunlukçuluk” ve “ben yaptým oldu” anlayýþý görüþmeler sýrasýnda bir kez daha kendisini
göstermiþtir. Üstelik TBMM Genel Kurulu’nda yine komisyonumuzda görüþtüðümüz bir baþka “torba
tasarý” niteliðindeki 125 maddelik “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý’nýn Teþkilat ve Görevleri
Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname ile Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Tasarýsý”nýn görüþmeleri sýrasýna denk getirilmiþtir. Dolayýsýyla
komisyonumuzun üyesi olan milletvekilleri Genel Kurul ile komisyon toplantýsý arasýnda adeta
“mekik dokumak” durumunda kalmýþ, ne komisyon ne de genel kurul çalýþmalarýna yeteri kadar
konsantre olamamýþ, yeterli verimli katkýyý saðlayamamýþlardýr. Hukuku ve Meclis çalýþma düzenini
alt üst eden bu durumun yaný sýra tekliflerin içerdiði konular itibarýyla diðer ihtisas komisyonlarýnda
ayrý ayrý ele alýnmasý ve deðerlendirilmesi gereken kimi maddeler içeren “torba teklif”in ilgili ihtisas
komisyonlarýnda görüþülmemesi de açýk bir Ýç Tüzük ihlalidir. 

Kanun teklifi; özelde Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý’ný (AFAD) ilgilendirmekle
birlikte Gençlik ve Spor Bakanlýðý, Spor Genel Müdürlüðü, Organize Sanayi Bölgeleri, Mahalli Ýdare
Birlikleri Kanunu gibi çok sayýda kanunda deðiþiklik öngörmektedir. 

Büyükþehir Yasasý’nýn görüþüldüðü süreçte tasarýya eklenemeyen, “unutulan” pek çok, teklif
yoluyla “yama” modeliyle deðiþik kanunlara eklenmektedir. Yasama organý, “yasa” adý altýnda temel
sorunlara ulaþmayý, kapsamlý ve planlý bir kentleþme ve afet yönetimini kurmayý engellemektedir. 

Kanun teklifine yönelik eleþtirilerimiz ise özetle þöyledir:

MADDE 1: Kabul edilen teklife göre, Jandarma Genel Komutanlýðý 2014 yýlý fiili kadro
kitapçýðýnda yer alan uzman erbaþ kadrosu 3 bin artýrýlacaktýr. 

Ülkemizde sözleþmeli er statüsünde önemli bir çoðunluðu da boþ kalan yaklaþýk 50 bin
civarýnda kadro bulunurken, sözü edilen uzman jandarma alýmýna yönelik bir düzenlemeye
neden ihtiyaç duyulmuþtur? Bu soru mutlaka yanýt bulmalýdýr. Maddenin gerekçesi
incelendiðinde askerlik süresinin kýsaltýlmasýna baðlý olarak erken terhislere baðlý olarak bu
ihtiyacýn doðduðu belirtilmektedir. NATO’nun sayýsal olarak ikinci en büyük, dünyanýn yine
sayýsal olarak önemli bir konumunda bulunan Türk Silahlý Kuvvetleri’nde bir taraftan zorunlu
askerlik süresinde kýsaltmaya gidilerek asker sayýsýnda azaltmaya ve bunun doðal sonucu
olarak savunma harcamalarýný düþürmeye gidilmesinin oluþturulduðu bir ortamda, yeni ve
“profesyonel” 3 bin uzman jandarma personeli kadrosu açýlmasý anlaþýlabilir deðildir.

Keza sözü edilen 3 bin uzman erbaþ alýmý bütçeye yýllýk yaklaþýk 42 milyon TL ek bir yük
getirecektir. Savunma harcamalarýnýn artmasý demek; ülkemizde daha az saðlýk daha az eðitim
daha az ekonomik yatýrým anlamýna gelecektir.
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MADDE 2: Teklifin 2 nci maddesinde Spor–Toto Teþkilatý ile ilgili yapýlan düzenlemelerin
yaný sýra, Spor Toto gelirlerinden amatör kulüplerle 3. Ve 2. Lig profesyonel futbol kulüplerine
daha fazla katký saðlanmasý yönündeki taleplerimiz dikkate alýnmamýþtýr. 

MADDE 3: Teklifin 3 üncü maddesi 1999 Kocaeli depremi sonrasý inþa edilen iþ yerleriyle
ilgili olmasýna karþýn bu iþyeri sahiplerine tebligat yapýlmadan hak sahiplikleri yok
edilmektedir. Öncelikle tüm hak sahipleri ile geliþtirilecek ortak çözüm sonucunun yasa
metnine dönüþtürülmesi gerekmektedir. 

MADDE 7-8: Teklifin ilk geldiði halinde 657 sayýlý Kanuna yeni bir mazeret izni olarak
eklenmesi öngörülmüþtür. On altý yaþ sýnýrý ve en az yüzde 70 oranýnda engellilik öngören
teklifteki düzenleme, gruplarýn ortak önergeleri doðrultusunda yaþ sýnýrý kaldýrýlarak ve alt
komisyonda eklenen “evli olmamak” koþulu “evli olmayýp veya evli olup eþlerden her birinin”
en az yüzde 70 oranýnda engelli ya da süreðen hastalýðý olan çocuðunun hastalanmasý halinde
hastalýk raporuna dayalý olarak ana veya babadan sadece biri tarafýndan kullanýlmasý kaydýyla
bir yýl içinde toptan veya bölümler halinde on güne kadar mazeret izni verilir” þeklinde yeniden
düzenlenmiþtir. Ayrýca 657 sayýlý Kanun kapsamýndaki devlet memurlarýna verilmesi öngörülen
mazeret iznine iliþkin hakkýn subay ve astsubaylara da tanýnmasý amacýyla 926 sayýlý Türk
Silahlý Kuvvetleri Personel Kanununda deðiþiklik yapýlmýþtýr. 

Ancak bu düzenleme tek baþýna yeterli deðildir, ülkemizdeki çalýþma hayatýnda önemli bir
paya sahip olan 4/B ve 4/C olarak da anýlan personelin de ayný haklarý içeren bu düzenlemeden
yararlanmasýnýn saðlanmasý çalýþma hayatý açýsýndan zaruridir. 

MADDE 9-10: 1163 Sayýlý Kooperatifler Kanunu’nda yapýlacak olan düzenlemeleri içeren
maddeler, teklifin ilk geldiði halinde hükümetin kooperatiflerin yönetimlerinde neredeyse tek
baþýna söz sahibi olmasýný saðlayacak nitelikte olduðu görülmüþtür. Zira düzenleme;
yüzbinlerce ortaðý bulunan dev kooperatiflerin yönetime girecek kamu tüzel kiþileri tarafýndan
iki ay içinde toplantýya çaðrýlacak ve tüm yönetim kurulu üyelerinin görevleri, bu genel kurulla
birlikte sona erecek þeklinde düzenlenmiþ idi. Kamu tüzel kiþisinin önereceði adaylarda
kooperatife ortaklýk þartý aranmamasý ve mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevinin genel
kurulun toplantý tarihinde sona erecek olmasý tüm yöneticilerin ýskartaya çýkarýlacaðýnýn
göstergesi niteliðini taþýmaktaydý.

Hükümetin istediði kiþileri baðýmsýz ve özerk yapýdaki kooperatiflerde, yönetici olarak
görevlendirmesinin yolunu açacak içerikteki böylesi düzenlemelerin önüne alt komisyonda
geçilmiþtir. Komisyonun toplantýsýnda kooperatifçiliðin bütün dünyada kabul edilen
ilkelerinden birinin “demokratik yönetim” ilkesi olduðu vurgulanmýþtýr. Kooperatiflerin özerk
yapýsýný bozacak, kooperatiflerde gerçekleþtirilen demokratik seçimlerin önüne geçecek
düzenlemelerin kabul edilemeyeceðinin vurgulanmasý üzerine iktidar partisi temsilcileri sözü
edilen düzenlemeye iliþkin talebin üniversitelerden geldiðini belirtmiþ, bunun üzerine ilgili
maddeler sadece üniversiteler ile sýnýrlandýrýlmasý yoluna gidilmiþtir. Düzenlemenin
daraltýlarak “üniversiteler” ile sýnýrlandýrýlmasý dahi kooperatiflere yapýlacak anti demokratik
müdahalelerin yolunu açmaktadýr. Bu durum da tüm dünya tarafýndan kabul görmüþ olan
kooperatifçilik ilkelerine ve kooperatifçilik ruhuna açýk olarak aykýrýlýk teþkil etmektedir. Sözü
edilen ilgili maddelerin yasa metninden çýkarýlmasý uygun olacaktýr.
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MADDE 13: Teklifin 13 üncü maddesi ile yeni bir vakýf üniversitesi kurulmasý
öngörülmektedir. Son iki yýlda vakýf üniversitelerinin kuruluþu, Milli Eðitim Komisyonumuzda
görüþülürken her nedense bu vakýf üniversitesinin kuruluþu, komisyonumuza getirilmiþtir.
Türkiye’de yaklaþýk 300 bin öðretmen atama beklerken bu üniversiteye verilen eðitim
fakültesinin plansýz ve programsýz iþ yapýldýðý açýk bir örneðini teþkil etmektedir. 

MADDE 19: Düzenleme ile Büyükþehir belediyesi bulunan illerdeki il ve ilçe sosyal
yardýmlaþma ve dayanýþma vakýflarýnda, hayýrsever vatandaþlar arasýndan seçilecek iki üye;
il sosyal yardýmlaþma ve dayanýþma vakýflarý için doðrudan vali tarafýndan, ilçe sosyal
yardýmlaþma ve dayanýþma vakýflarý için ise kaymakamýn teklifi üzerine vali tarafýndan
belirlenecektir. Ýl veya ilçede kanunda belirlenen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil
toplum kuruluþu bulunmamasý halinde, il sosyal yardýmlaþma ve dayanýþma vakýflarý için
doðrudan vali tarafýndan, ilçe sosyal yardýmlaþma ve dayanýþma vakýflarý için ise kaymakamýn
teklifi üzerine vali tarafýndan üçüncü bir kiþi daha belirlenecektir. Ýl veya ilçe sýnýrlarý içerisinde
köy bulunamamasý halinde, köy muhtarý yerine bir mahalle muhtarý daha mütevelli heyetinde
görev yapacaktýr. Ýlde vali bir vali yardýmcýsýný baþkan vekili olarak, büyükþehir veya il
belediye baþkaný da bir belediye baþkan yardýmcýsýný, genel sekreteri veya genel sekreter
yardýmcýsýný toplantýlarda kendini temsil etmek üzere görevlendirebilecek. Düzenlemedeki
“hayýrsever” vatandaþlar konusunda son dönemde yaþanan geliþmeler ýþýðýnda endiþelerimiz
bulunmaktadýr. Zira “hayýrsever” olarak anýlan kimi kiþilerin adýnýn kimi yolsuzluk iddialarýna
karýþmasý ülkemizin bir gerçeði halini almýþtýr. Deniz Feneri, TÜRGEV gibi vakýf ve
derneklerin adýnýn geçtiði yolsuzluk iddialarýnýn ayuka çýktýðý bir dönemden geçen Türkiye’de
“hayýr-hasenat iþleri”, AKP iktidarýnda devlet rantýnýn yaratýlmasý, ele geçirilmesi ve
paylaþtýrýlmasý sürecinin bir kýlýfý olarak kullanýlmýþtýr. Ranttan pay alanlar, içinden ayýrdýklarý
baðýþlarla kendilerine ve yaptýklarý iþe “dini meþruiyet” saðlama uðraþýna giriþmiþler, siyasi
otorite de buna göz yummuþtur. Bu konuda bir diðer önemli nokta da “Beytülmal’den
hýrsýzlýk” vakalarýdýr. Hayýr iþleri dahil olmak üzere, hangi amaçla olursa olsun bu rantý
daðýtýrken kayýt ve denetim dýþý bir kaynak oluþturulmasý sadece kanunlara göre suç iþlenmesi
deðil, ayný zamanda kendiliðinden bu rantýn bir kýsmýnýn birilerinin cebine girmesine, yani
siyasi yolsuzluðun her türüne kapýlarý sonuna kadar açýlmasý anlamýna gelmektedir. Son
iddialar da hükümetin böyle bir rantý oluþturduðu, paylaþtýrdýðý, hatta bir kýsmýna hayýr iþleri
ve kendi siyasetini finanse etmek için el koyduðu, bu arada kayýt dýþý trafikte bir kýsmý da özel
hesaplara geçirdiði artýk bir sýr olmaktan çýkmýþtýr. Zira Baþbakan Erdoðan da soruþturmalar
baþladýðýnda durumu “milletin, devletin parasý deðil ki” diye savunmaya çalýþmýþtýr. Devlet
iktidarýna dayanarak tasarruf edilen her kuruþ “milletin ve devletin parasýdýr”. Ýktidarýn
kullandýðý gerçek güç, devlet rantýný daðýtma yeteneðinden kaynaklanmaktadýr. AKP iktidarý,
bu yeteneðini geliþtirmek için defalarca Kamu Ýhale Yasasý’ný deðiþtirmiþ, kentlerin rantýný
peþkeþ çekmekte zerre kadar beis görmemiþtir. Bu nedenledir ki iktidarýn, arkasýndaki kimi
medya ve kimi iþ dünyasýndan kiþiler ile kurduðu baðýmlýlýk iliþkisi sayesinde yaþanan
yolsuzluklarýn bugün gün ýþýðýna çýkmýþ olmasý hiç tesadüf deðildir.

MADDE 21-22-23: 2012 yýlýnda 6360 sayýlý Yasa ile Büyükþehir Belediyesi kurulan illerde
il özel idareleri kaldýrýlmýþ ve Geçici 1. madde uyarýnca tüzel kiþilikleri kaldýrýlan il özel
idarelerinin her türlü taþýnýr ve taþýnmaz mallarý, hak, alacak ve borçlarý, personeli ilgisine
göre bakanlýklara, bakanlýklarýn baðlý veya ilgili kuruluþlarýna, Yatýrým Ýzleme ve Koordinasyon
Baþkanlýklarýna, büyükþehir belediyelerine, büyükþehir belediyelerinin baðlý kuruluþlarýna ve
ilçe belediyelerine tahsis edilmiþtir. Bu düzenlemeden anlaþýlacaðý üzere, kapatýlan il özel
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idarelerinin sahip olduklarý yetkiler çeþitli kurum ve kuruluþlar arasýnda daðýtýlmýþtýr. Ancak
iki yýla yakýn sürede görüldüðü üzere, bu daðýtým/paylaþým büyük oranda Yatýrým Ýzleme ve
Koordinasyon Baþkanlýklarý, kýsacasý merkezileþme lehine olmaktadýr. Komisyonumuzda
görüþülen kanun teklifinin içeriðine bakýldýðýnda da bu durum göze çarpmaktadýr. Öyle ki,
3152 sayýlý Ýçiþleri Bakanlýðý Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanunun 28/a maddesine göre
“Yatýrým Ýzleme ve Koordinasyon Baþkanlýðý”, Ýçiþleri Bakanlýðýnýn taþra teþkilatý içerisinde
sayýlmaktadýr. Dolayýsýyla, daha önce bir yerel yönetim birimi olan il özel idarelerince yerine
getirilen hizmetler, merkezi bir idarenin alanýna dahil edilmekte, yerelleþme yok sayýlmakta
ve teklif yoluyla merkezileþmektedir.

Ayrýca, 2005 yýlýnda çýkarýlan 5302 sayýlý Ýl Özel Ýdaresi Yasasýyla valinin, il özel idaresinin
baþý olmasý ve il genel meclisine baþkanlýk etme yetkisi elinden alýnmýþtýr. Bu deðiþiklik, o
tarihte AKP Hükümeti tarafýndan kamuoyuna “atanmýþlarýn seçilmiþlerin üzerindeki
vesayetinin kalktýðý” savunmasýyla sunulmuþ, ancak bugün özellikle bu kanun teklifiyle
birlikte, bu savýn tümüyle gerçekdýþý olduðu kanýtlanmýþtýr.

3152 sayýlý Yasanýn 28/a maddesine göre “Yatýrým Ýzleme ve Koordinasyon Baþkanlýðý”nýn
sevk ve idaresi, vali veya vali tarafýndan görevlendirilecek bir vali yardýmcýsý tarafýndan yerine
getirilmektedir. Buradan anlaþýlacaðý üzere, daha önce il özel idaresince yerine getirilen
hizmetler, kanun teklifi yoluyla, artýk valinin sevk ve idare ettiði bir birime verilmektedir. 2005
yýlýndaki deðiþikliklerden önce AKP Hükümeti tarafýndan “atanmýþlarýn vesayeti” olarak
adlandýrýlan dönem, gerçeklere tümüyle aykýrý olmakla birlikte bir an için dikkate deðer kabul
edilse dahi, getirilen yeni kanun teklifinde yapýlan düzenlemeyle “vesayet” dönemine kendi
adýmlarýyla geri dönüþ yolunu açmýþlardýr. Teklifin 20 nci maddesi ile OSB; kamulaþtýrma
iþlemlerini Valilik Ýl Özel Ýdaresi, Belediye veya Yatýrým Ýzleme ve Koordinasyon Baþkanlýðý’na
yaptýrabilecektir. 

MADDE 37: Teklifin 37 nci maddesinde oluþturulan Afet ve Acil Durum Müdürlükleri’ne
karþýn, mevcut uygulamadaki Sivil Savunma Müdürlükleri dikkate alýnmayarak Türkiye
genelindeki 800 civarýndaki sivil savunma görevlileri sahipsiz býrakýlmaktadýr. Her iki kurumun
iþ tariflerinin birbirleriyle örtüþmesine karþýn, bu kurumlarýn birlikte deðerlendirilmesi
önerimiz her nedense reddedilmiþtir. 

MADDE 43: Türk Ticaret Kanunu’nun “Belirli gruplarýn yönetim kurulunda temsil
edilmesi” üst baþlýklý 360 ıncý maddesi “(1) Esas sözleþmede öngörülmek þartý ile, belirli pay
gruplarýna, özellik ve nitelikleriyle belirli bir grup oluþturan pay sahiplerine ve azlýða yönetim
kurulunda temsil edilme hakký tanýnabilir. Bu amaçla, yönetim kurulu üyelerinin, belirli bir grup
oluþturan pay sahipleri, belirli pay gruplarý ve azlýk arasýndan seçileceði esas sözleþmede
öngörülebileceði gibi, esas sözleþmede yönetim kurulu üyeliði için aday önerme hakký da
tanýnabilir. Genel kurul tarafýndan yönetim kurulu üyeliðine önerilen adayýn veya hakkýn
tanýndýðý gruba ve azlýða mensup adayýn haklý bir sebep bulunmadýðý takdirde üye seçilmesi
zorunludur. Bu þekilde tanýnacak temsil edilme hakký, halka açýk anonim þirketlerde yönetim
kurulu üye sayýsýnýn yarýsýný aþamaz. Baðýmsýz yönetim kurulu üyelerine iliþkin düzenlemeler
saklýdýr.

(2) Bu maddeye göre yönetim kurulunda temsil edilme hakký tanýnan paylar imtiyazlý sayýlýr” 
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Yine TTK’nýn 479 uncu maddesinde “Oyda imtiyazlý paylar” baþlýðý altýnda
MADDE 479- (1) Oyda imtiyaz, eþit itibarî deðerdeki paylara farklý sayýda oy hakký verilerek

tanýnabilir. (2) Bir paya en çok onbeþ oy hakký tanýnabilir. Bu sýnýrlama, kurumlaþmanýn
gerektirdiði veya haklý bir sebebin ispatlandýðý durumlarda uygulanmaz. Bu iki hâlde, þirketin
merkezinin bulunduðu yerdeki asliye ticaret mahkemesinin, kurumlaþma projesini veya haklý sebebi
inceleyip, bunlara baðlý olarak, sýnýrlamadan istisna edilme kararýný vermesi gerekir. Projede
yapýlacak her deðiþiklik mahkeme kararýna baðlýdýr. Kurumsallaþmanýn gerçekleþmeyeceðinin
anlaþýldýðý veya haklý sebebin ortadan kalktýðý hâllerde istisna etme kararý mahkeme tarafýndan
geri alýnabilir” 

hükümleri bulunmaktadýr. Sözü edilen hükümler açýk ve sarih olmakla beraber, kimi
yatýrým ortaklýklarýnýn kanunda emredilen hükümleri göz ardý ettiði anlaþýlmýþtýr. Ýþ Yatýrým
Menkul Kýymetler, Deniz Yatýrým Menkul Kýymetler’in mahkeme kararýyla “kurumlaþmanýn
gerektirdiði veya haklý bir sebep” ile deðiþiklik kararý almýþlardýr. Ancak bazý yatýrým
ortaklýklarýnýn hala kanunda emredilen hükümleri yok sayarak, mahkeme yoluna gitmediði ve
bunu SPK Kanunu’na yapýlacak yeni bir düzenleme ile gidermek istediði belirlenmiþtir. Böyle
bir anlayýþýn hukuk devleti ilkeleriyle baðdaþmayacaðý gibi, yasamanýn saygýnlýðýný açýsýndan
da kabul edilebilir bir tarafý bulunmamaktadýr.

GEÇÝCÝ 1’İNCÝ MADDE: Bu madde ile belirli dönemlerde uðranýlan hak kayýplarýnýn
iade edilmesi amaçlanmaktadýr. Ancak, hak kayýplarý sadece bu dönemde yaþanmamýþ 12 Mart,
12 Eylül darbe dönemlerinde de önemli hak kayýplarý yaþanmýþtýr. Eðer hak kayýplarý iade söz
konusu ise bu dönemde uðranýlan hak kayýplarýnýn da dikkate alýnmasý gerekirdi. 

Ferit Mevlüt Aslanoğlu Aydýn Ayaydın Müslim Sarı
Ýstanbul Ýstanbul Ýstanbul

Ýzzet Çetin Rahmi Aþkýn Türeli Vahap Seçer
Ankara Ýzmir Mersin
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Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda 
Kanun Teklifi hakkýnda

MUHALEFET ÞERHÝ

Teklif; 53 çerçeve madde ve bir geçici maddeden oluþmaktadýr. Komisyon görüþmelerinde esas
alýnan 2/1967 esas sayýlý Teklif 35 maddeden oluþmakta iken, verilen önergelerle 18 madde ve bir
geçici madde eklenmiþtir.

Mevzuat Hazýrlama Usul ve Esaslarý Hakkýnda 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 Teklifte konu itibarýyla aralarýnda hiçbir baðlantý bulunmayan, konu ve amaç
bütünlüðü olmayan birçok mevzuatta deðiþiklik içeren hükümler bulunmaktadýr.

Yine ayný Yönetmeliðin 10 uncu maddesine göre, düzenleyici etki analizi hazýrlanmasý zorunlu
olmasýna karþýn, Teklifin düzenleyici etki analizi yoktur. 

Teklif, 28 kanun veya kanun hükmünde kararnamede deðiþiklikler yapmaktadýr. Torba Kanun
olarak nitelenen ve AKP döneminde yaygýnlaþan bu türlü yasa yapým tarzý, hukuki güvenlik ilkesini,
dahasý hukukun kendisini altüst etmiþ bulunmaktadýr.

Teklifte yer alan maddelere dair özet bilgiler ve görüþlerimiz aþaðýdadýr.

Büyükþehir bulunan illerde il genel meclisi ve il özel idarelerinin kaldýrýlmasý
öngörüldüðünden, oluþacak hukuki boþluklarý gidermeye dönük düzenlemeler:

Büyükþehir belediyesi bulunan illerdeki il ve ilçe sosyal yardýmlaþma ve dayanýþma vakýflarýnda,
hayýrsever vatandaþlar arasýndan seçileceði belirtilen iki üyenin; il için doðrudan vali tarafýndan, ilçe
için ise kaymakamýn teklifi üzerine vali tarafýndan belirlenmesi öngörülmektedir. 3294 sayýlý Kanuna
göre sosyal yardýmlaþma ve dayanýþma vakýflarýnýn mütevelli heyetinden iki kiþiyi hayýrsever
vatandaþlar arasýndan il genel meclisi seçmektedir.

12/11/2012 tarihli ve 6360 sayýlý Kanun uyarýnca il genel meclisi kaldýrýldýðýndan böyle bir
düzenlemeye gidilmektedir. (Madde 19)

4562 sayýlý Kanundaki mevcut hükme göre, OSB; kurulmasý öngörülen yerde varsa sanayi odasý,
yoksa ticaret ve sanayi odasý, o da yoksa ticaret odasýndan en az biri ile talepleri halinde il özel idaresi
veya OSB’nin içinde bulunacaðý il, ilçe veya belde belediyesinin, büyükþehirlerde ayrýca büyükþehir
belediyesinin temsilcilerince imzalý ve valinin olumlu görüþünü muhtevi kuruluþ protokolünün
Bakanlýkça onaylanmasý ve sicile kaydý ile tüzel kiþilik kazanmasý öngörülmektedir.

12/11/2012 tarihli ve 6360 sayýlý Kanun uyarýnca il özel idaresi kaldýrýldýðýndan yapýlan
düzenlemeyle il özel idaresi bulunmayan illerde Yatýrým Ýzleme ve Koordinasyon Baþkanlýðýna yetki
verilmektedir. (Madde 21)

4562 sayýlý Kanundaki mevcut hükme göre, OSB müteþebbis heyetinin ilk toplantýsýnda, valinin
baþkan olmasý durumunda, il özel idaresi ve belediye temsilcileri dýþýnda kalanlardan bir baþkanvekili,
aksi takdirde bir baþkan ve bir baþkanvekili seçmesi öngörülmektedir.
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12/11/2012 tarihli ve 6360 sayýlý Kanun uyarýnca il özel idaresi kaldýrýldýðýndan, yapýlan
düzenlemeyle il özel idaresi bulunmayan illerde Yatýrým Ýzleme ve Koordinasyon Baþkanlýðýnýn yer
almasý belirtilmektedir. (Madde 23)

12/11/2012 tarihli ve 6360 sayýlý Kanun uyarýnca tüzel kiþiliði kaldýrýlan il özel idarelerinin
OSB’lerinde sahip olduðu hak ve mükellefiyetler, Yatýrým Ýzleme ve Koordinasyon baþkanlýklarýna
devredilmektedir. (Madde 26)

Ýstanbul Ýlinin maruz kaldýðý deprem riski nedeniyle oluþmasý muhtemel hasarlarýn önlenmesi ve
depreme karþý tedbir ve hazýrlýk amacýyla oluþturulacak projelerin finansmaný için Türkiye
Cumhuriyetinin borçlu sýfatýyla saðlamýþ olduðu ve Bakanlar Kurulu Kararý ile Ýstanbul Ýl Özel
Ýdaresine karþýlýksýz tahsis edilmiþ dýþ finansman kredilerinin, 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayýlý Kanun
uyarýnca Ýstanbul Ýl Özel Ýdaresinin tüzel kiþiliðinin kaldýrýlmasýnýn ardýndan Ýstanbul Valiliðine tahsisli
olarak yýlý yatýrým programýnda yer almaksýzýn kullandýrýlmaya devam edilmesi öngörülmektedir.
(Madde 27)

Üyelerinin tamamý il özel idarelerinden oluþan ulusal düzeydeki mahalli idareler birlik baþkanýnýn,
Ýçiþleri Bakanlýðý Müsteþarý olmasý düzenlenmektedir. 

Üyelerinin tamamý il özel idarelerinden oluþan birliklerde birlik baþkanýnýn üye illerin valileri
arasýndan seçilmesi yerine 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayýlý Kanun uyarýnca 30 büyük ilde il özel
idareleri kaldýrýldýðýndan Müsteþarýn baþkan olmasý öngörülmektedir. (Madde 28)

Mevzuatla orman köyleri ve orman köylüsüne tanýnan hak, sorumluluk ve imtiyazlarýn
12/11/2012 tarihli ve 6360 sayýlý Kanun uyarýnca orman köyü iken mahalleye dönüþen yerler için
devam etmesine dair mevcut hükmün, belde iken sakinleri orman köylüsüne tanýnan hak, sorumluluk
ve imtiyazlardan yararlanan mahalleye dönüþtürülen beldeler için de geçerli olmasý düzenlenmektedir.
(Madde 29)

Bakanlýklar ve merkezi idare kuruluþlarý tarafýndan il özel idarelerine kaynak aktarýlmýþ olan
iþlerden, 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayýlý Kanun uyarýnca il özel idarelerinin tüzel kiþiliðinin
kalkacaðý tarihe kadar tamamlanamayacak olanlarýn, yatýrým izleme ve koordinasyon baþkanlýklarýna
devredilmesi düzenlenmektedir. (Madde 42)

Bu düzenlemeler; saðlýklý bir yasama yapýlmadýðýný, kabul edilen kanunlarýn uygulamada ve
diðer kanunlarda ne gibi sonuçlara neden olacaðýnýn irdelenmediðini, bu nedenle ayný konularda
tekrar tekrar düzenleme yapmak zorunda kalýndýðýný göstermekte, AKP zihniyetinin öngörüsüzlüðünü
ve beceriksizliðini açýk bir biçimde ortaya koymaktadýr. 

Gençlik ve Spor Bakanlýðý’nýn görev alaný ile ilgili düzenlemeler:

7258 sayýlý Futbol ve Diðer Spor Müsabakalarýnda Bahis ve Þans Oyunlarý Düzenlenmesi
Hakkýnda Kanununun uygulamasýna iliþkin konularda yönetmelik düzenlemesi yapma yetkisi
alýnmaktadýr. (Madde 2)

Gelir vergisi matrahýnýn tespitinde, Bakanlýða ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik
kamplarýnýn inþasý dolayýsýyla yapýlan harcamalar veya bu tesislerin inþasý için bu kuruluþlara yapýlan
her türlü baðýþ ve yardýmlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapýlan her
türlü nakdî ve aynî baðýþ ve yardýmlarýn tamamýnýn, gelir vergisi beyannamesinde gelirlerden indirim
yapýlabilmesi öngörülmektedir. (Madde 5)
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Kurumlar Vergisi matrahýnýn tespitinde, Bakanlýða ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik
kamplarýnýn inþasý dolayýsýyla yapýlan harcamalar veya bu tesislerin inþasý için bu kuruluþlara yapýlan
her türlü baðýþ ve yardýmlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapýlan her
türlü nakdî ve aynî baðýþ ve yardýmlarýn tamamýnýn, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrýca
gösterilmek þartýyla, kurum kazancýndan indirim yapýlabilmesi öngörülmektedir. (Madde 30)

Gençlik ve Spor Denetçi Yardýmcýlarý ve Denetçileri 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun
kariyer mesleklerle ilgili maddesi kapsamýna alýnmakta ve ek gösterge, özel hizmet tazminatý ve
makam tazminatý ile ilgili düzenlemelerin ait olduðu bölümüne dahil edilmektedir. (Madde 6)

2020 yýlý sonuna kadar yapýlacak yaz ve kýþ olimpiyat oyunlarýna hazýrlanmak amacýyla olimpik
ve paralimpik spor dallarýnda en az yýldýzlar seviyesinde olmak kaydýyla seçilecek 4000 sporcu
yetiþtirilmesi, masraflarýn karþýlanmasý ve bu sporculara asgari ücretin net tutarýný geçmemek üzere
her ay harçlýk verilmesi düzenlenmektedir. (Madde 17)

3289 sayýlý Kanuna 2011 yýlýnda eklenen Geçici 12 nci madde uyarýnca Ýl Spor Müdürü ve Ýlçe
Spor Müdürü kadrolarýnda bulunanlar görevlerine son verilerek araþtýrmacý kadrolarýna atanmýþ
olup, yapýlan bu düzenlemeyle bu personele, bu kadroda kaldýklarý sürece, önceki kadro unvanlarý
için öngörülen ek gösterge, zam ve tazminatlar ile ek ödemeler esas alýnarak ödeme yapýlmasý
öngörülmektedir. (Madde 18)

Baþarýlý sporculardan 65 yaþýný doldurmuþ veya ölmüþ olmalarý sebebiyle spor müþaviri olarak
atanamayanlarýn kendileri ya da eþ ve çocuklarýna baðlanan aylýklarýn yüzde yüz oranýnda artýrýlarak
ödenmesi öngörülmektedir. (Madde 33)

Gençlik ve Spor Bakanlýðý müsteþar yardýmcýsý sayýsý 2’den 4’e çýkarýlmakta, Rehberlik ve
Denetim Baþkanlýðý oluþturulmaktadýr. (Madde 46)

Rehberlik ve Denetim Baþkanlýðýnýn görevleri belirlenmektedir. (Madde 47)

Bakanlýk müþaviri sayýsý 20’den 30’a çýkarýlmaktadýr. (Madde 49)

2 adet müsteþar yardýmcýsý, 10 adet bakanlýk müþaviri ve 26 adet Rehberlik ve Denetim Baþkaný
ile denetim elemanlarý için kadro ihdas edilmektedir. (Madde 48)

Kamu kurum ve kuruluþlarýnda denetçi, müfettiþ ve kontrolör unvanlarýný ihraz etmiþ olanlarýn,
bir yýl içerisinde denetçi kadrolarýna atanabilmesi öngörülmektedir. (Madde 50)

20 AKP milletvekili tarafýndan verilen ve Komisyon görüþmelerinde esas alýnan 2/1967 sayýlý
kanun teklifinde, Gençlik ve Spor Bakanlýðýndaki sayýlarý 38 olan müsteþar yardýmcýlarý, genel müdürler,
genel müdür yardýmcýlarý, 1. Hukuk müþaviri, müstakil daire baþkanlarý ve daire baþkanlarýnýn
görevlerine son verilerek bakanlýk müþaviri kadrolarýna atanmasý öngörülmüþtür. Bu düzenleme alt
komisyonda teklif metninden çýkarýlmýþtýr. 

Ancak, 20 AKP milletvekilinin bakanlýðýn 38 üst düzey yöneticisinin hiçbir gerekçe sunulmadan
görevden alýnmasýný teklif etmesi dikkat çekicidir. 

AKP milletvekilleri iþi gücü býrakmýþ bakanlýktaki üst düzey yöneticiler için kýyým yapýlmasýný
önerebilmiþtir. 

Bundan vazgeçilmekle birlikte 10 adet bakanlýk müþaviri kadrosu ihdas edilmesi Bakanlýktaki
bazý üst düzey yöneticilerin görevden alýnacaðýna iþaret etmektedir.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý görev alaný ile ilgili düzenlemeler:
4/7/2012 tarihli ve 6353 sayýlý Kanunla 7269 sayýlý Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayýsiyle

Alýnacak Tedbirlerle Yapýlacak Yardýmlara Dair Kanuna eklenen Geçici 23 üncü madde uyarýnca, 17
Aðustos 1999 ve 12 Kasým 1999 tarihlerinde meydana gelen depremler sonucunda iþyerlerinin aðýr
hasar görmesi nedeniyle bireysel borçlanmada bulunmuþ veya bulunmamýþ hak sahiplerinden üst üste
üç taksidini ödememiþ olanlarýn veya taksitlerini ödemekle birlikte kendi istekleriyle hak sahipliðinden
vazgeçtiklerini üç ay içerisinde yazýlý olarak beyan edenlerin il idare kurulu kararýyla hak sahipliðinin
düþürülmesi uygulamasýnda, bu iþyerlerinin tapu sicilinde Hazine adýna tescil edilmesi öngörülmektedir.

Depremler sonrasý Baþbakanlýk Proje Uygulama Birimince 5866 iþyeri yaptýrýlýp hak sahiplerine
teslim edildiði, çeþitli nedenlerle hak sahiplerince kullanýlmayan veya iade edilmek istenen
iþyerlerinin deðerlendirilebilmesi amacýyla, hak sahipliði sona eren ancak tapuda ferað vermedikleri
için tapu ile devir iþlemi gerçekleþtirilemeyen 521 iþyerinin tapu sicilindeki kayýtlarýnýn Hazine adýna
tescilinin öngörüldüðü ifade edilmiþtir. 

Kanunla yapýlmasý öngörülen böyle bir tapu devri uygulamasýnda maðdur duruma düþecek hak
sahiplerinin olabileceði düþünülmektedir. (Madde 3)

Afet ve acil durum hallerinde afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar,
karayollarý trafik uygulamasýnda geçiþ üstünlüðü bulunan araçlar arasýna alýnmaktadýr. (Madde 14)

Deprem gözlemi yapan üniversiteler, yerel yönetimler ve tüm kurum ve kuruluþlarýn verilerini
eþzamanlý olarak Baþkanlýða aktarmasý, meydana gelen depremin temel verilerinin kamuoyuna sadece
Baþkanlýk tarafýndan duyurulmasý öngörülmektedir. (Madde 35)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðýnýn taþra teþkilatý oluþturulmakta, taþra teþkilatý olarak
valiye baðlý il afet ve acil durum müdürlükleri kurulmakta, sevk ve idaresi ile görevleri belirlenmektedir.
(Madde 34, 36)

375 sayýlý KHK’nin ek 10 uncu maddesi uyarýnca tazminat ödenen il müdürleri arasýna Afet ve
Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý il müdürleri dahil edilmektedir. (Madde 45)

Baþkanlýk tarafýndan belirlenecek illerde il afet ve acil durum müdürlüðü bünyesinde sayýsý
20’yi geçmemek üzere afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik müdürlükleri kurulabilmesi
öngörülmektedir. (Madde 37)

Baþkanlýðýn taþra teþkilatý için 6419’u çeþitli unvanlar, 92’si araþtýrmacý olmak üzere toplam 6511
kadro ihdas edilmekte, il özel idarelerinin kadro cetvellerinde gösterilen il afet ve acil durum müdürlükleri
ile sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüklerine ait kadrolar iptal edilmektedir. (Madde 38)

Ýl afet ve acil durum müdürlükleri ile sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüklerinin
kullaným ve tasarrufunda bulunan her türlü taþýnýr, taþýt, araç, gereç ve malzeme ile varsa her türlü
borç ve alacaklar, yapýlan baðýþlar, dosyalar, yazýlý ve elektronik ortamdaki her türlü kayýtlar ve diðer
dokümanlar Baþkanlýk bünyesine alýnan il afet ve acil durum müdürlüklerine devredilmiþ sayýlmakta, 

Ýl afet ve acil durum müdürleri ile sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlerinin görevine
son verilerek araþtýrmacý kadrolarýna atanmýþ sayýlmakta, personelle ve devirle ilgili diðer hususlar
düzenlenmektedir. (Madde 39)

Baþkanlýðýn taþra teþkilatý kurularak, il özel idarelerine baðlý il afet ve acil durum müdürlükleri
ile sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlükleri Baþkanlýk bünyesine alýnmakla birlikte,
personel maðdur edilmektedir.
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Sayýlarý 92 olan il afet ve acil durum müdürleri ile sivil savunma arama ve kurtarma birlik
müdürlerinin görevine son verilerek araþtýrmacý kadrosuna atanmaktadýr. 

Personelin 4688 sayýlý Kanunun 32 nci maddesine göre aldýklarý 700 lira düzeyindeki sosyal
denge tazminatý kaldýrýlarak maaþlarý ciddi oranda düþürülmektedir. 

40 AKP milletvekilinin verdiði 2/1967 ve 2/1968 sayýlý Kanun Tekliflerinde 92 müdürün
görevden alýnmasý ve personelin maaþlarýnýn 700 liranýn üzerinde azaltýlmasý hususunun yer almasý
dikkat çekicidir. 

AKP milletvekilleri iþi gücü býrakmýþ kamu çalýþanlarýnýn ekmeðiyle oynamaktadýr. 
Personelin, 4688 sayýlý Kanunun 32 nci maddesine göre aldýklarý sosyal denge tazminatýný

almaya devam etmelerine yönelik MHP milletvekilleri olarak verdiðimiz önerge maalesef Komisyon
üyesi AKP milletvekillerinin oylarýyla reddedilmiþtir. 

Bu haksýzlýk mutlaka düzeltilmelidir.
Diðer taraftan, MHP Eskiþehir Milletvekili Ruhsar Demirel ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay

tarafýndan verilen ve Komisyonda diðer tekliflerle birleþtirilen 2/1571 sayýlý Kanun Teklifinde yer alan
ve bu Teklife alýnmasý için Komisyonda verdiðimiz “Sivil Savunma Uzmaný” kadrosunun “Afet ve Acil
Durum Yönetimi Uzmaný” olarak deðiþtirilmesi önergemiz, Komisyon üyesi AKP milletvekillerinin
oylarýyla reddedilmiþtir.

Sivil savunma, seferberlik ve savaþ hali hizmetleri ile afet ve acil durum hizmetlerinin
koordinasyonunu yürütmek amacýyla kamu kurum ve kuruluþlarýnda istihdam edilen Sivil Savunma
Uzmanlarý, mevzuattan kaynaklanan haklarýný alamamaktan, emsali olduklarý personel ile ayný özlük
haklarýna sahip olamamaktan ve kurumlararasý ücret farklýlýðýndan dolayý maðduriyet yaþamaktadýr. 

05/08/2010 tarih Resmi Gazete’de yayýmlanan Sivil Savunma Uzmanlarýnýn Ýdari Statüleri,
Görevleri, Çalýþma Usul ve Esaslarý ile Eðitimleri Hakkýndaki Yönetmelilikte, þube müdürü görev,
yetki ve sorumluluklarýna sahip olduklarý belirtilmesine karþýn þube müdürleri için öngörülen özlük
haklardan yararlanamamaktadýr.

Sivil savunma uzmanlarýnýn yaþadýklarý maðduriyet bir an önce giderilmelidir.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý’nýn görev alaný ile ilgili düzenlemeler:
2022 sayýlý Kanuna göre 65 yaþ ve engelli aylýðý baðlanmasý uygulamasýnda, 2828 sayýlý Sosyal

Hizmetler Kanunu hükümlerine göre harçlýk ödenenlerin muhtaç olarak kabul edilmeyerek aylýk
baðlanmamasý öngörülmektedir. 

Bugün itibariyle 65 yaþ aylýðý 141 lira, muhtaç engelli ve 18 yaþ altý engelli yakýný aylýðý 283 lira,
baþkasýnýn yardýmýna muhtaç engelli aylýðý da 425 lira düzeyindedir. 

Bu aylýklarýn çok yetersiz kaldýðý aþikardýr. Komisyonda MHP milletvekilleri olarak verdiðimiz
ve 65 yaþ aylýðýnýn 258 liraya, muhtaç engelli ve 18 yaþ altý engelli yakýný aylýðýnýn 516 liraya,
baþkasýnýn yardýmýna muhtaç engelli aylýðýnýn da 775 liraya çýkarýlmasýný içeren teklifimiz AKP
milletvekillerinin oylarýyla reddedilmiþtir. (Madde 11, 12)

Bakanlýk müþaviri sayýsý 20’den 30’a çýkarýlmakta ve 51 inci madde ile 10 bakanlýk müþaviri
kadrosu ihdas edilmektedir. Bu düzenleme Bakanlýktaki bazý üst düzey yöneticilerin görevden
alýnacaðýna iþaret etmektedir. (Madde 40)

633 sayýlý KHK’nin Geçici 3 üncü maddesi uyarýnca 2011 yýlýnda görevine son verilerek
araþtýrmacý unvanlý kadrolara atanmýþ sayýlanlara yapýlacak ödemelerde, bu kadroda kaldýklarý sürece,
önceki kadro unvanlarý için öngörülen ek gösterge, zam ve tazminatlar ile ek ödemelerin esas alýnarak
ödenmesi öngörülmektedir. (Madde 41)
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Organize Sanayi Bölgeleri ile ilgili düzenlemeler:
OSB içinde yer alan taþýnmazlarýn, finansal kiralama sözleþmesine konu edilebilmesi

öngörülmekte ve þartlarý belirlenmektedir. (Madde 20, 24)
OSB’nin; kamulaþtýrma iþlemlerini Valilik, Ýl Özel Ýdaresi, Belediye veya Yatýrým Ýzleme ve

Koordinasyon Baþkanlýðýna yaptýrabilmesi öngörülmektedir. (Madde 22)
4562 sayýlý Kanunun geçici 6 ncý maddesinde, Kanunun yürürlüðe girmesinden önce OSB

kurmak amacý ile müteþebbis heyeti meydana getiren kurum ve kuruluþlar adýna iktisap edilmiþ
bulunan tüm arsalar, araziler ve tüm gayrimenkuller ile bilahare bunlar üzerinde müteþebbis heyeti
meydana getiren kurum ve kuruluþlar adýna inþa edilmiþ olan tüm binalar ve ortak tesislerin OSB tüzel
kiþiliði lehine tapuda tashihen tescil edilmesi öngörülmüþtür.

Bu maddede yapýlan düzenlemeyle, tahsisen tescile konu olduðu halde, OSB tarafýndan bedeli
mukabili yapýlan tesciller için OSB’nin bedel iadesi talebinde bulunamayacaðý, müteþebbis heyeti
oluþturan kurum ve kuruluþlarca inþa edilen ve hizmet amaçlý kullanýlan bina ve müþtemilatýn
bedelsiz olarak kullanýlmaya devam edileceði, OSB’nin talebi halinde ise müþtereken kullanýlacaðý
düzenlenmektedir. (Madde 25)

Çeþitli konularda yapýlan diðer düzenlemeler:
Uzman erbaþ kadrosu 3.000 adet artýrýlmaktadýr. Askerlik süresinin kýsaltýlmasýndan dolayý ortaya

çýkan ihtiyaç nedeniyle bu düzenlemenin yapýldýðý ifade edilmiþtir. Uzman erbaþlarýn özlük haklarý,
çalýþma þartlarý, disiplin ve ceza uygulamalarý, emeklilik gibi konularda birçok sorunlarý bulunmaktadýr.

Esasen 3269 sayýlý Uzman Erbaþ Kanununun günün þartlarý da dikkate alýnarak baþtan sona
gözden geçirilmesi gerekmektedir. AKP, üvey evlat muamelesi gören uzman erbaþlarýn çýð gibi
büyüyen sorunlarýna karþý duyarsýz kalmaktadýr. (Madde 1)

Ýslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü’nün Tüzüðü kapsamýnda Enstitü’nün masraflarýnýn
Türk Standartlarý Enstitüsü’nün bütçesinden 5 yýl daha karþýlanabilmesi öngörülmektedir. (Madde 4)

Memurlara, subay ve astsubaylara, uzman erbaþlara ve bunlarla ayný hukuka tabi kamu
personeline; evli olmayan ve en az yüzde 70 oranýnda engelli ya da süreðen hastalýðý olan çocuðunun
hastalanmasý halinde hastalýk raporuna dayalý olarak ana veya babadan sadece biri tarafýndan
kullanýlmasý kaydýyla bir yýl içinde toptan veya bölümler halinde on güne kadar mazeret izni verilmesi
öngörülmektedir. (Madde 7, 8, 16)

Komisyonda MHP milletvekilleri olarak verdiðimiz;

- 4/C’li personelin memur kadrolarýna atanmasýna dair önergemiz,

- Doðum yapan kadýn çalýþanlardan 24 ay boyunca gelir vergisi kesilmemesi önergemiz,

- Kadýn memurlarýn doðumdan sonraki analýk izni süresinin 8 haftadan 24 haftaya çýkarýlmasý,
çoðul gebeliklerde doðum öncesi analýk izni süresinin 10 haftadan 12 haftaya çýkarýlmasý,
memura evlenme halinde ve birinci derece yakýnlarýnýn ölümü halinde verilen iznin 7 günden 10
güne çýkarýlmasý, zaruret halinde verilen mazeret izninden öðretmenlerin de yararlanmasý ile
ilgili önergemiz,

Komisyon üyesi AKP milletvekillerinin oylarýyla reddedilmiþtir.

Ýstanbul’da Dünya Eðitim Vakfý tarafýndan “Biruni Üniversitesi” adýyla bir vakýf üniversitesi
kurulmasý düzenlenmektedir.
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Ancak, açýlacak fakülteler belirlenirken ülkemizin ihtiyaçlarý ve kapasite fazlalýðý bulunan
alanlarýn dikkate alýnmadýðý görülmektedir. 

Örneðin 300 binin üzerinde atamayý bekleyen öðretmen adayýnýn olduðu gerçeðinin göz ardý
edilerek yeni eðitim fakültesi açýlmasýna izin verilmesi iþlerin plansýz, programsýz, keyfekeder
yapýldýðýna iþaret etmektedir. (Madde 13)

Konut edindirme yardýmý ile ilgili olarak yapýlan ilanlar sonucunda talep edilmeyen alacaklarýn,
Resmî Gazetede yayýmlanan son listenin ilan tarihinden beþ yýl sonra Hazineye irad kaydedilmesi
öngörülmektedir. Böylelikle konut edindirme yardýmýna iliþkin talep süresi 5 yýl uzatýlmýþ olmaktadýr.
(Madde 31, 32)

11/10/2011 tarihli ve 666 sayýlý KHK ile 375 sayýlý KHK’ye eklenen ve kamu personelinin ek
ödemelerini içeren geçici 11 inci maddeye iliþkin düzenleme, Anayasa Mahkemesince yetki kanunu
kapsamýnda olmadýðý gerekçesiyle iptal edildiðinden, kanunla düzenlenmesi amaçlanmaktadýr.
(Madde 45)

Tüm acil çaðrýlarý karþýlamak, sevk ve koordinasyonunu saðlamak üzere büyükþehir belediyesi
bulunan illerde yatýrým izleme ve koordinasyon baþkanlýðý bünyesinde, diðer illerde ise valilikler
bünyesinde 112 acil çaðrý merkezleri kurulmasý öngörülmektedir. (Madde 15)

112 Acil Çaðrý Merkezlerinin ihtiyacýný karþýlamak üzere Ýçiþleri Bakanlýðý merkez teþkilatý için
69, taþra teþkilatý için 1898 olmak üzere toplam 1967 kadro ihdas edilmektedir. Ayrýca, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlýðýna 10 bakanlýk müþaviri ve 1 iþaret dili tercümaný olmak üzere toplam 11 kadro
ihdas edilmektedir. (Madde 51)

Eti Holdingin bazý müesseseleri tarafýndan 7/6/1997 tarihinde yapýlan sýnavda baþarý gösterip
koruma ve güvenlik görevlisi unvanlý sözleþmeli personel pozisyonlarýna atanma hakký kazandýðý
halde sýnavlarýnýn iptal edilmesi nedeniyle görevlerine baþlayamayanlarýn 6 ay içinde Eti Maden
Ýþletmeleri Genel Müdürlüðüne müracaat etmeleri hâlinde, memur unvanlý sözleþmeli personel
pozisyonlarýna atanmalarý öngörülmektedir. (Geçici Madde 1)

Bir üniversitenin ortaðý olduðu bir kooperatife yönelik özel düzenleme:
Üniversitelerin ortak olduklarý kooperatiflerin yönetim kurullarýnda üye tamsayýsýnýn çoðunluðunu

geçmemek üzere üye bulundurabilmesi, bu üyeleri kooperatif genel kurulunun üniversitelerce önerilen
adaylar arasýndan seçmesi, bu þekilde seçilen üyelerin kooperatif yönetim kurulu üyesi sýfatýyla
iþledikleri fiillerden ve yaptýklarý iþlemlerden dolayý üniversitelerin kooperatife ve onun alacaklýlarýyla
ortaklarýna karþý sorumlu olmasý ve üniversitenin rücu hakkýnýn saklý tutulmasý düzenlenmektedir.

Kooperatif yönetim kurulunda üye bulundurmak isteyen üniversitenin yazýlý talebini izleyen iki
ay içerisinde toplanacak þekilde genel kurulun yönetim kurulunca toplantýya çaðrýlmasý, bu süre
içerisinde genel kurul toplanamadýðý takdirde, üniversite tarafýndan Bakanlýða yapýlacak baþvuru
üzerine, genel kurulu çaðrý yetkisinin üniversiteye verilebilmesi, bu toplantý gündeminde, kooperatif
anasözleþmesinin burada yapýlan düzenlemeye intibakýnýn ve yönetim kurulu üye seçiminin
bulunmasýnýn zorunlu olmasý ve mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevinin bu genel kurulun
toplantý tarihinde sona ermesi öngörülmektedir.

Komisyona verilen bilgilerde bu düzenlemenin bir üniversitenin ortaðý olduðu bir kooperatife
yönelik olduðu anlaþýlmýþtýr. Kooperatifçilik ilke ve esaslarýný ortadan kaldýran, kooperatifin diðer
üyelerinin haklarýný kýsýtlayan ve bir üniversitenin bir kooperatif yönetimine el koyma amacýna dönük
özel bir düzenleme yapýlmaktadýr. (Madde 9, 10)
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Yatýrým ortaklýklarýnýn imtiyazlý paylarýna iliþkin özel düzenleme:
Yatýrým ortaklýklarýnýn imtiyazlý pay ihracýna iliþkin usul ve esaslarýn Sermaye Piyasasý

Kurulunca belirlenmesi, yatýrým ortaklýklarý tarafýndan belirli gruplarýn yönetim kurulunda temsil
imtiyazý ile oyda imtiyaz tanýyan pay ihracýnda 6102 sayýlý Türk Ticaret Kanununun 360 ýncý maddesi
ile 479 uncu maddesinin ikinci fýkrasý hükümlerinin uygulanmamasý öngörülmektedir.

Esasen 6102 sayýlý Türk Ticaret Kanununun 360 ýncý maddesinde belirli gruplarýn yönetim
kurulunda temsil edilmesi hususunu düzenlemekte olup, maddede belirtilen þartlarda belirli pay
sahiplerine ve azlýða yönetim kurulunda temsil edilme hakký tanýnabilmektedir. 

479 uncu maddesinin ikinci fýkrasýna göre de bir paya en çok onbeþ oy hakký tanýnabilmekte,
bu sýnýrlamanýn, kurumlaþmanýn gerektirdiði veya haklý bir sebebin ispatlandýðý durumlarda
uygulanmayacaðý ve bu iki hâlde, asliye ticaret mahkemesinin, kurumlaþma projesini veya haklý
sebebi inceleyip, bunlara baðlý olarak, sýnýrlamadan istisna edilme kararýný vermesi gerekmektedir.

Dolayýsýyla, kurumlaþmanýn gerektirdiði veya haklý bir sebebin ispatlandýðý durumlarda mahkeme
kararýyla bir paya en çok onbeþ oy hakký tanýnabilmesine iliþkin sýnýrlamanýn uygulanmayacaðý
ortadadýr. Bu þekilde mahkeme kararý alýp kendilerini bu sýnýrlamadan istisna tutan birçok yatýrým
ortaklýðý bulunmaktadýr.

Yapýlan düzenleme, Komisyona verilen bilgilerden anlaþýldýðý kadarýyla, 6102 sayýlý Kanundaki
sýnýrlamadan istisna tutulmasý için mahkeme kararý almayan bir yatýrým ortaklýðýný kurtarmaya
yöneliktir. Adrese teslim özel bir düzenlemedir. (Madde 43)

Sonuç olarak, yukarýda ilgili maddelerde açýkladýðýmýz gerekçelerle bu Kanun Teklifinin bazý
maddelerine muhalefet ediyoruz. Saygýlarýmýzla,

Sümer Oral Erkan Akçay Mustafa Kalaycý
Manisa Manisa Konya

Mehmet Günal
Antalya 
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MUHALEFET ŞERHİ
2/1967 esas numaralı torba kanun teklifi farklı bakanlıkların ve komisyonların görev alanına

girmekte olup, ilgili ihtisas komisyonlarında görüşme yapılmaması iç tüzük ve anayasa hükümlerine
aykırıdır.

5 şubat günü sabah saat 10.30 tümü üzerinde görüşmeler başlamış, alt komisyona havale edilmiş
aynı gün 14.30’da alt komisyon uzmanlar olmadan görüşmelere başlamış ertesi gün muhalefet şerhi
yazılma imkanı verilmeden, üst komisyonda görüşmelere başlanmıştır.

Sağlıksız bir torba yasa çalışması yapılmıştır, afet işleri nedeniyle yerel yönetimlerin katılımı
dikkate alınmamış, yeni büyükşehir belediyesi oluşturulan yerlerde, il özel idaresi ve meclisi
kaldırıldığı için, seçilmişler atanan valilerin ve merkezi hükümetlerin yönetimi/vesayeti altına alınmış,
il özel idare gelir ve vergileri büyükşehir belediyelerine aktarılmamıştır.

İl özel idarelerinin yetkileri, valilere verilmekte, gelir ve giderler konusunda Büyük Şehir
Belediye meclislerinin yetkileri yok sayılmaktadır. Örneğin, İstanbul depremi sonrası alınan krediler
İl Özel İdaresine verilirken, şimdi Valilere verilmektedir. Bu düzenleme ile Van gibi muhalif
belediyelerin çalışması sınırlandırılmaktadır.

Büyükşehirlerde il sosyal yardımlaşma vakfı düzenlemesi doğru değil, vakıfların kurucuları,
senedi çalışması ayrıdır, mülk edinme mütevelli heyetleri ile sürdürülemez, illerde vakıf kurucuların
mirasçılarının davalık olacağı hukuk sorunları yaratır.

Yerel yönetimlerin sosyal devlet gereği, sosyal yardımlaşma konusunda yetkilendirilmesi,
yardımların doğru adrese yapılmasını sağlayacaktır.

Kooperatiflerle ilgili düzenleme yetersizdir, özellikle üniversite koopertafilerinde yaşanan bir
sorunun genelleştirilmesi doğru değil. Alt komisyonda kısmen düzeltilsede yeterli değil.

Diyanet İşleri vakıfları ile ilgili bilgilendirme eksik yapılmıştır, iki hastane devri zarar ettikleri
için devredilmektedir.

OSB’lerin merkezi idarenin emrine alınması düzenlemesi, kamulaştırma ve finans işleri
düzenlemesi ile hükümetin tamamen denetimi altına alınması, katılımcılık, ortaklaşma ve çoğulculuk
dikkate alınmamaktadır.

Olimpik sporculara yardım yapılması, olanaklarının arttırılması önemlidir, ancak; ülkede spor
politikası böylesi yaklaşımlarla çözülemez. Olimpiyatlarda başarısızlık nedenleri köklü bir araştırma
konusu olup, daha etkili önlemlerin alınması gerekmektedir.

Hükümet bahis oyunlarından, spor üzeri kumar ve sanal kumara kadar yaygın etkileri dikkate
alarak, artık bir temel politika geliştirilmelidir. Kumar haramsa, şans oyunları üzerinden kazanım
doğru değildir. Kaldı ki şans oyunlarından elde edilen paralar spor dışında birçok alana aktarılmakta
ve amacı dışında kullanılmaktadır.

Bakanlık yardımcılığından sonra, <rehberlik ve denetim Başkanlığı> kurulmasının amacı
anlaşılamamaktadır, görev ve sorumluluk alanı belirsizdir yeni kadrolar makamlar ihdas edilmesi, paralel
devlet tartışmaları içinde anlamlıdır, neden suç işeyenler için bugüne kadar bir kovuşturma açılmadı?

Bu nedenlerle torba kanun teklifine usulune esasına, hazırlanış biçimine, hukuksuzluğuna
mecliste uygulanan mobbing ve angarya muhalefet ediyoruz.

Hasip Kaplan Adil Zozani
Şırnak Hakkari
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KOCAELİ MİLLETVEKİLİ İLYAS ŞEKER VE 
AĞRI MİLLETVEKİLİ EKREM ÇELEBİ İLE 18 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa aşağıdaki ek madde
eklenmiştir.

“Kamu tüzel kişilerinin yönetim kurulunda üye bulundurma hakkı 
EK MADDE 4- Kamu tüzel kişileri bu Kanunun 9 uncu maddesine göre ortak oldukları

kooperatiflerin yönetim kurullarında üye tamsayısının çoğunluğunu geçmemek üzere üye
bulundurabilirler. Bu hakkını kullanmak isteyen kamu tüzel kişileri, yönetim kurulu üyelerinin
seçileceği genel kurula adaylarını önerir. Genel kurul bu şekilde seçilecek üyeleri kamu tüzel
kişilerince önerilen adaylar arasından seçer. Kamu tüzel kişisinin önereceği adaylarda kooperatife
ortaklık şartı aranmaz.

Bu şekilde seçilen yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından seçilen diğer üyelerin hak,
yetki ve görevlerini haizdir. Kamu tüzel kişileri, bu üyelerin kooperatif yönetim kurulu üyesi sıfatıyla
işledikleri fiillerden ve yaptıkları işlemlerden dolayı kooperatife ve onun alacaklılarıyla ortaklarına
karşı sorumludur. Tüzel kişinin rücu hakkı saklıdır.”

MADDE 2- 1163 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 5- Bu Kanunun ek 4 üncü maddesi hükmüne göre ortağı olduğu kooperatifin

yönetim kurulunda üye bulundurmak isteyen kamu tüzel kişisinin, kooperatife yazılı talebini izleyen
iki ay içerisinde toplanacak şekilde genel kurul yönetim kurulunca toplantıya çağrılır. Bu süre
içerisinde genel kurul toplanamadığı takdirde, ilgili kamu tüzel kişisince Bakanlığa yapılacak başvuru
üzerine, genel kurulu çağrı yetkisi başvuru sahibine verilebilir. Bu toplantı gündeminde, kooperatif
anasözleşmesinin bu Kanunun ek 4 üncü madde hükmüne intibakının ve yönetim kurulu üye
seçiminin bulunması zorunludur. Mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevi bu genel kurulun toplantı
tarihinde sona erer.

Kooperatiflerin birinci fıkra uyarınca yapacakları genel kurul, olağan genel kurulların usul ve
çoğunluğuna göre toplanır ve karar verir.”

MADDE 3- 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle
Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun geçici 23 üncü maddesinin birinci
cümlesine “il idare kurulu kararıyla düşürülür” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve bu işyerleri tapu
sicilinde Hazine adına tescil edilir.” ibaresi eklenmiş ve son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz
Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasına
aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ayrıca, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 11 inci maddesine göre
harçlık ödenenler ile malları ve gelirleri devredilerek bir sözleşmeyle gerçek veya tüzel kişilerce
kendilerine bakılanlar da muhtaç olarak kabul edilemez ve kendilerine bu Kanun hükümlerine göre
aylık bağlanamaz.”
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MADDE 5- 2022 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Ayrıca, 2828 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesine göre harçlık ödenenler ile malları ve gelirleri
devredilerek bir sözleşmeyle gerçek veya tüzel kişilerce kendilerine bakılanlar da muhtaç olarak
kabul edilemez ve kendilerine bu Kanun hükümlerine göre aylık bağlanamaz.”

MADDE 6- 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa
aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Biruni Üniversitesi
EK MADDE 156- İstanbul’da Dünya Eğitim Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim

Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel
kişiliğine sahip Biruni Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Tıp Fakültesinden,
b) Diş Hekimliği Fakültesinden,
c) Eczacılık Fakültesinden,
ç) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,
d) Eğitim Fakültesinden,
e) Mühendislik Fakültesinden,
f) Meslek Yüksekokulundan,
g) Eğitim Bilimleri Enstitüsünden, 
ğ) Fen Bilimler Enstitüsünden,
h) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden, 
oluşur.”
MADDE 7- 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 12 nci maddesinin son

fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Bu hüküm, belde
iken sakinleri orman köylüsüne tanınan hak, sorumluluk ve imtiyazlardan yararlanan mahalleye
dönüştürülen beldeler için de geçerlidir.”

MADDE 8- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin
birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yer alan “Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din
eğitimi verilen tesislerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik
merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 9- 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin
birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi
verilen tesislerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik
merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10- 29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve
Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 2- a) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarının
oynatılması, oyun planı, ikramiye ödeme usulü, başta bayilik verilmesi olmak üzere bayiler
hakkındaki tüm işlemler ve oyunların oynatılması ile ilgili usul ve esaslar,
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b) Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyun programlarında yer alanlara ödenecek isim haklarına
ilişkin usul ve esaslar,

c) Teşkilat Başkanlığı birimleri ile temsilciliklerin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul
ve esaslar,

ç) Personelin; hizmete alınma, nitelik, atanma, yer değiştirme, ilerleme, hak ve yükümlülükleri
ve diğer özlük haklarına ilişkin usul ve esaslar,

d) Teşkilat Başkanlığına ait gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak
sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması,
ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve
raporlanmasına dair muhasebe hizmetlerine ilişkin usul ve esaslar,

yönetmelikle düzenlenir.”
MADDE 11- 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri

Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
“Olimpik sporculara yardım
GEÇİCİ MADDE 13- Genel Müdürlük tarafından 2020 yılı sonuna kadar yapılacak yaz ve kış

olimpiyat oyunlarına hazırlanmak amacıyla olimpik ve paralimpik spor dallarında en az yıldızlar
seviyesinde olmak kaydıyla seçilecek 4000 sporcu yetiştirilir.

Yetiştirilecek sporcuların sportif amaçlı iaşe, ibate ve yol giderleri Genel Müdürlük tarafından
karşılanır. Ayrıca bu sporculara asgari ücretin net tutarını geçmemek üzere; yaş grupları, branş
farklılıkları, sporcuların karşılaması gereken kişisel giderler gibi hususlar da dikkate alınarak,
gerektiğinde farklı tutarlarda belirleme yapılmak suretiyle her ay harçlık ödenir.

Spor branşlarının ve sporcuların tespiti, verilecek harçlığın tutarı, iaşe, ibate ve yol giderlerinin
karşılanması ile harçlık ödenmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının görüşü alınarak,
Genel Müdürlük tarafından çıkartılacak yönetmelikle belirlenir.

Bu maddeye göre yapılan harçlık ödemeleri damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye
tabi tutulmaksızın ayda bir ödenir ve bu ödemeler hiçbir suretle haczedilemez.”

MADDE 12- 3/6/2011 tarihli ve 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “iki” ibaresi
“dört” olarak değiştirilmiş ve 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ç) bendi eklenmiş ve diğer
bentler buna göre teselsül ettirilmiştir. 

“ç) Rehberlik ve Denetim Başkanlığı.”
MADDE 13- 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 8/A maddesinden sonra gelmek üzere

aşağıdaki madde eklenmiştir. 
“Rehberlik ve Denetim Başkanlığı
MADDE 8/B- (1) Rehberlik ve Denetim Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Bakanlık teşkilatı ile bağlı kuruluşların ve bunların denetimi altındaki kurum ve kuruluşların

personeline rehberlik etmek,
b) Bakanlık teşkilatı ile bağlı kuruluşların ve bunların denetimi altındaki her türlü kurum, kuruluş

ve federasyonların faaliyet ve işlemleri ve personeli ile ilgili usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik
yaklaşımını ön plana çıkaran bir anlayışla denetim, araştırma, inceleme ve soruşturmalar yapmak.

c) Bakanlığın görev, hizmet ve amaçlarını daha iyi gerçekleştirmesi ile mevzuata, stratejik plan
ve programlara uygun çalışmasını temin etmeye yönelik olarak uygulamada görülen aksaklıklar
hakkında önerileri rapor halinde sunmak.
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ç) Bakanlık teşkilatı ile gerektiğinde bağlı kuruluşların performans denetimini yapmak.

d) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

(2) Denetime tabi olan gerçek ve tüzel kişiler, denetim için gerekli olan bilgi, belge, defter ve
kayıtları vermek, ayniyatı göstermek ve incelenmesine yardımcı olmak zorundadır. Denetçiler,
görevleri sırasında kamu kurum ve kuruluşları ve kamuya yararlı dernekler ile gerçek ve tüzel
kişilerden gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve belgeleri istemeye yetkili olup kanunî engel
bulunmadıkça bu talebin yerine getirilmesi zorunludur.

(3) Denetçi yardımcılarının giriş ve yeterlik sınavlarının usul ve esasları, mesleğe alınmaları,
yetiştirilmeleri, denetçiliğe yükselmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları, bunlarda aranacak özel
şartlar, Başkanlığın çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 14- 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 2- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro
ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Gençlik ve Spor Bakanlığı
ile ilgili bölümüne eklenmiştir.”

MADDE 15- 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 11- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında mesleğe yarışma ve yeterlik sınavı
ile girenlerden denetçi, müfettiş ve kontrolör unvanlarını ihraz etmiş olanlar, bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde ekli (1) sayılı listede yer alan denetçi kadrolarına, 6512 sayılı
2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki sınırlamalara tabi olmaksızın atanabilir.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte; Bakanlık merkez teşkilatında; Müsteşar Yardımcısı,
Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, 1. Hukuk Müşaviri, Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı, Bilgi
İşlem Dairesi Başkanı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı, Personel Dairesi Başkanı ve Destek
Hizmetleri Dairesi Başkanı ile Daire Başkanı kadrolarında bulunanların görevleri sona erer. Bu
kadrolarda bulunanlar ekli (2) sayılı liste ile ihdas olunan Bakanlık Müşaviri kadrolarına hâlen
bulundukları kadro dereceleriyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Bu fıkra ile ihdas
edilen Bakanlık Müşaviri kadrolarının herhangi bir sebeple boşalması hâlinde, bu kadrolar hiçbir
işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

(3) Bakanlık müşaviri kadrolarına atanmış sayılanlar, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının merkez
ve taşra teşkilatlarında belirlenen birimlerde verilen görevleri yürütmek üzere görevlendirilebilir.

(4) Bakanlık müşaviri kadrolarına atanmış sayılanların, bu kadrolara atanmış sayıldıkları tarih
itibarıyla eski kadrolarına ilişkin olarak en son ayda aldıkları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve
tazminatlar, makam, görev ve temsil tazminatları, ek ücret, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her
türlü ödemelerin toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır), atanmış sayıldıkları
yeni kadrolara ilişkin olarak aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar, makam, görev ve temsil
tazminatları, ek ücret, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin toplam net tutarından
fazla olması hâlinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark
kapanıncaya kadar ayrıca fark tazminatı olarak ödenir. Atanmış sayıldıkları kadro unvanlarında
isteklerine bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara
fark tazminatı ödenmesine son verilir.”

MADDE 16- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesine
aşağıdaki (E) fıkrası eklenmiş, mevcut (E) fıkrası (F) olarak değiştirilmiştir.



“E) Memurlara, on altı yaşın altında, en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan
çocuğunun hastalanması halinde hastalık raporuna dayalı olarak ebeveynden sadece biri tarafından
kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde on güne kadar mazeret izni verilir.”

MADDE 17- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 71 inci maddesinin
birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Afet ve acil durum hallerinde afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar,”
MADDE 18- 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında

Kanunun 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki
fıkralar eklenmiştir.

“Tüm acil çağrıları karşılamak, sevk ve koordinasyonunu sağlamak üzere büyükşehirlerde
yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı bünyesinde, diğer illerde ise valilikler bünyesinde 112
acil çağrı merkezleri kurulur. Acil çağrı hizmeti veren kurumların çağrı hizmetini yürütmekle görevli
personeli buralarda görevlendirilir. Yeterli personel bulunmaması halinde valilik kadro, yer ve
unvanlarına bakmaksızın uzman, sözleşmeli personel ve memurları bu merkezlerde görevlendirebilir.
Bu merkezlerin iş ve işlemleri İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.”

“Çağrı merkezinde görevlendirilen personelin aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatları ile
diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kendi kurumları tarafından karşılanır. Diğer kurumlar
tarafından görevlendirilen personelin, kendi kurumunda sahip olduğu mali ve sosyal hakları her hangi
bir kısıtlamaya tabi olmaksızın korunur.

112 Acil Çağrı Merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul ettikleri tespit edilen kişilere
30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununda belirlenen usule göre il valileri tarafından,
250 TL idari para cezası verilir. Tekerrür halinde bu ceza iki katı olarak uygulanır.”

MADDE 19- 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik
Kanununun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“İl özel idarelerinin tüzel kişiliğinin kaldırıldığı ve büyükşehir belediyesi kurulan illerde ise il
ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları için bu maddenin ikinci fıkrasının birinci
cümlesinde ifade edilen kamu görevlilerinin yanı sıra il ve ilçelerdeki mahalle muhtarlarınca kendi
aralarından iki üye seçilir. Bu illerde İl Genel Meclisi tarafından hayırsever vatandaşlar arasından
seçilen iki üye; il sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları için doğrudan vali tarafından, ilçe sosyal
yardımlaşma ve dayanışma vakıfları için ise kaymakamın teklifi üzerine vali tarafından belirlenir.
Ayrıca, il veya ilçede bu Kanunda belirlenen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil toplum
kuruluşu bulunmaması halinde il sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları için doğrudan vali
tarafından, ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları için ise kaymakamın teklifi üzerine vali
tarafından üçüncü bir kişi daha belirlenir.”

MADDE 20- 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 4 üncü
maddesinin onuncu fıkrasında yer alan “il özel idaresi” ibaresinden sonra gelmek üzere “, il özel
idaresi bulunmayan illerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 21- 4562 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinde geçen
“üyelerden” ibaresinden sonra gelmek üzere “, büyükşehir belediyesinin kurulduğu illerde ise bu
üyelerin yanı sıra OSB’nin kurulduğu İl’in valisinden” ibaresi, aynı maddenin üçüncü fıkrasının
başına “Büyükşehir belediyesinin kurulduğu illerde valiler hariç olmak üzere,” ibaresi ile dördüncü
fıkrasında yer alan “il özel idaresi” ibaresinden sonra gelmek üzere “, il özel idaresi bulunmayan
illerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı” ibaresi eklenmiştir.

– 113 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 546)

murat /



MADDE 22- 4562 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 12- 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve

Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanunun 1 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca tüzel kişiliği kaldırılan il özel
idarelerinin OSB’lerinde sahip olduğu hak ve mükellefiyetler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon
başkanlıklarına devredilir.”

MADDE 23- 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 10 uncu
maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Üyelerinin tamamı il özel idarelerinden oluşan ulusal düzeydeki birlik için Birlik Başkanı, İçişleri
Bakanlığı Müsteşarıdır.”

MADDE 24- 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi
“Başkanlık merkez ve taşra teşkilatından meydana gelir. Başkanlık merkez teşkilatı aşağıdaki hizmet
birimlerinden oluşur:” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasına “Başkanlığın”
ibaresinden sonra gelmek üzere “merkez” ibaresi, anılan Kanuna ekli (I) sayılı cetvelin başlığında yer
alan “BAŞKANLIĞI” ibaresinden sonra gelmek üzere “MERKEZ” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 25- 5902 sayılı Kanunun Üçüncü Bölüm başlığı “Taşra Teşkilatı” olarak ve 18 inci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18- (1) İllerde bütünleşik afet ve acil durum yönetiminin tüm unsurlarını içerecek
şekilde, Başkanlığın taşra teşkilatı olarak valiye bağlı il afet ve acil durum müdürlükleri kurulmuştur.
Müdürlüğün sevk ve idaresinden, ildeki afet ve acil durum faaliyetlerinin yönetiminden birincil
derecede vali sorumludur. İl afet ve acil durum müdürleri, Başkanın teklifi ile Başbakan veya
yetkilendirdiği Başbakan Yardımcısı tarafından atanır. Diğer personel ise il müdürlüklerinin norm
kadroları dahilinde vali tarafından atanır. Müdürlük personelinin il dışı geçici görevlendirmesi
Başkanlık ve vali tarafından yapılır.

(2) İl afet ve acil durum müdürlüklerinin görevleri şunlardır:
a) İlin afet ve acil durum tehlike ve risklerini belirlemek, afet ve acil durum hazırlıklarını

yapmak.
b) Afet ve acil durum risk azaltma, müdahale ve iyileştirme il planlarını, mahalli idareler ile

kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği ve koordinasyon içinde yapmak, uygulamak ve uygulatmak.
c) İl afet ve acil durum yönetim merkezini yönetmek, kesintisiz ve güvenli haberleşmeyi

sağlamak.
ç) Afet ve acil durumlarda meydana gelen kayıp ve hasarı tespit etmek veya ettirmek.
d) Afet ve acil durumlara ilişkin eğitim faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak.
e) Sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin afet ve acil durum yönetimi ile ilgili

akreditasyonunu yapmak ve belgelendirmek.
f) Afet ve acil durumlarda, gerekli arama ve kurtarma malzemeleri ile halkın barınma, beslenme

ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak gıda, araç, gereç ve malzemeler için depolar
kurmak ve yönetmek.

g) İlgili mevzuatta yer alan seferberlik ve savaş hazırlıkları ile sivil savunma hizmetlerine ilişkin
görevleri ilde yerine getirmek.
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ğ) Başkanlığın belirlediği esas ve usuller çerçevesinde risk azaltma, hazırlık, müdahale ve
iyileştirme çalışmalarını diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte yapmak.

h) İl afet ve acil durum koordinasyon kurulu sekretaryasını yapmak.
ı) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddeler ile benzeri diğer teknolojik maddelerin

tespiti, teşhisi ve arındırması ile ilgili hizmetleri yürütmek, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği
ve koordinasyonu sağlamak.

i) Başkanlıkça belirlenen yıllık çalışma programlarını uygulamak, yıllık faaliyet raporları
hazırlayarak Başkanlığın onayına sunmak.

j) Yıllık bütçe teklifini hazırlamak.
k) Başkanlığın ve valinin vereceği diğer görevleri yapmak.
(3) İl afet ve acil durum müdürlüklerinin harcamaları, Başkanlık bütçesine bu amaçla konulacak

ödenekten yapılır.
(4) İl afet ve acil durum müdürlüklerince tesis edilen iş ve işlemler dolayısıyla açılmış ve açılacak

davalar valilikler husumetiyle yürütülür.”
MADDE 26- 5902 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri
MADDE 19- (1) Başkanlık tarafından belirlenecek illerde il afet ve acil durum müdürlüğü bünyesinde

afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik müdürlükleri kurulabilir. Bu müdürlükler, il afet ve acil durum
müdürlüğü emrinde görev yaparlar. Bu şekilde kurulacak müdürlük sayısı yirmiyi geçemez.”

MADDE 27- 5902 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 1- (1) Ekli (3) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 14/12/1983 tarihli ve

190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname eki (I) sayılı cetvelin Afet
ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bölümüne eklenmiştir.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ilgili il özel idarelerinin kadro cetvellerinde ayrı bir
bölüm halinde gösterilen il afet ve acil durum müdürlükleri ile sivil savunma arama ve kurtarma
birlik müdürlüklerine ait kadrolar herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilerek ilgili il özel
idarelerinin kadro cetvellerinden çıkarılmıştır.

(3) İl afet ve acil durum müdürlükleri ile afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik müdürlüklerinin
norm kadro ilke ve standartları, Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Başkanlıkça her bir il müdürlüğü
için ayrı ayrı belirlenir. İl afet ve acil durum müdürlüğü ile afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik
müdürlüğü personelinin görev ve yetkileri, görevlendirme, çalışma usul ve esasları ile bu müdürlük
personellerine ilişkin diğer hususlar Başkanlık tarafından çıkartılacak yönetmelikle belirlenir.

(4) Arama ve kurtarma teknisyeni kadrosuna Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu puan
sırasına göre ilk defa açıktan atanacak personel, alım yapılacak her bir kadro için boş kadro sayısının
beş katına kadar çağırılacak adaylar arasından yapılacak sözlü ve uygulamalı sınav sonucu başarı
sırasına göre atanır. Arama ve kurtarma teknisyeni kadrosuna atanacakların başvuru tarihi itibariyle
otuz yaşından gün almamış olmaları ve sınav ilanında duyurulacak olan boy ve kilo koşulları ile
Başkanlıkça belirlenecek diğer şartları taşımaları şarttır. Arama ve kurtarma teknisyenleri, söz konusu
hizmetlerde elli yaşına kadar görev alırlar. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, bunların
aktif görev süreleri ile elli yaşın üzerinde aktif görevde bulunacaklara ilişkin şartlar ve diğer hususlar
yönetmelikle düzenlenir.
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(5) Büyükşehir belediyesi bulunan illerde büyükşehir belediyesinin bütçesinden en az binde bir
oranında ve diğer illerde ise il özel idarelerinin bütçelerinden en az yüzde bir oranında bu idarelerce,
Başkanlıkça uygun görülen afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetler kapsamındaki
yatırım projeleri için harcama yapılır. Bu husustaki usul ve esaslar Başkanlıkça çıkartılacak
yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 28- 5902 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 7- (1) 31/12/2013 tarihi itibarıyla il afet ve acil durum müdürlükleri ile sivil

savunma arama kurtarma birlik müdürlüklerinin kullanım ve tasarrufunda bulunan her türlü taşınır,
taşıt, araç, gereç ve malzeme ile varsa her türlü borç ve alacaklar, yapılan bağışlar, dosyalar, yazılı
ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve diğer dokümanlar Başkanlık bünyesine alınan il afet ve
acil durum müdürlüklerine hiçbir işleme gerek kalmaksızın devredilmiş sayılır. Aynı tarih itibarıyla
mülkiyeti ilgili il özel idarelerinde olan ve il afet ve acil durum müdürlükleri ile sivil savunma arama
kurtarma birlik müdürlüklerinin kullanımında bulunan her türlü taşınmazlar Maliye Bakanlığınca
Başkanlığa tahsis edilmek üzere Hazineye devredilmiş sayılır. Geçici 1 inci maddenin birinci fıkrası
uyarınca mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan ilgili il
özel idaresine tahsis edilmiş sayılan taşınmazlar, hiçbir işleme gerek kalmaksızın Başkanlığa tahsis
edilmiş sayılır. Devir işlemleri kapsamında düzenlenecek kâğıtlar damga vergisinden, yapılacak
işlemler harçlardan, taşınır ve taşınmaz intikalleri veraset ve intikal vergisinden müstesnadır.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte;
a) İl afet ve acil durum müdürü ile sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürü kadrolarında

bulunanların görevi bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sona erer ve bunlar ekli (4) sayılı listede
ihdas edilen araştırmacı kadrolarına halen bulundukları kadro dereceleriyle herhangi bir işleme gerek
kalmaksızın atanmış sayılır. Bu personel Başkanlıkça ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilir. Bu
madde uyarınca ihdas edilen araştırmacı kadroları, herhangi bir sebeple boşalırsa hiçbir işleme gerek
kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

b) İlgili il özel idarelerinin kadro cetvellerinde ayrı bir bölüm halinde il afet ve acil durum
müdürlükleri ile sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüklerine ait memur kadrolarında
bulunan personelden muhtelif mesleklere ait mühendis unvanlı kadrolarda bulunanlar mühendis
unvanlı kadrolara, veteriner kadrosunda bulunanlar veteriner hekim unvanlı kadrolara, diğer personel
ise aynı unvanlı kadrolara, bulundukları ilde Başkanlık taşra teşkilatı için ihdas edilen kadrolara halen
bulundukları kadro dereceleriyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır.

(3) Bu madde uyarınca atanmış sayılan personelin yeni kadrolarına atanmış sayıldıkları tarih
itibarıyla eski kadrolarına ilişkin olarak en son ayda aldıkları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve
tazminatlar, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (25/6/2001 tarihli ve 4688
sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre yapılan ödeme ile ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı
fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); yeni
atandıkları kadrolara ilişkin olarak yapılan aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları, ek ücret,
ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya
bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, herhangi
bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir.
Atanmış sayıldıkları kadro unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, kendi
istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir.

(4) Bu maddenin yayımı tarihinde il afet ve acil durum müdürlükleri ile sivil savunma arama ve
kurtarma birlik müdürlüklerinde işçi statüsünde görev yapan personel sahip oldukları kadro ve
pozisyonları ile birlikte ilgili il özel idarelerine devredilmiş sayılır.
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(5) Başkanlığın taşra teşkilatlanmasına ilişkin olarak teşkilat, personel, her türlü taşınır devri ile
taşınmazlar ve diğer hususlarda ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Başkanlığın bağlı olduğu
Başbakan Yardımcısı yetkilidir.

(6) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl süreyle 190 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 9 uncu maddesindeki sınırlamalara bağlı olmaksızın boş kadrolarda sınıf, unvan ve
derece; dolu kadrolarda derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

(7) Bu maddeyi ihdas eden Kanunun uygulanmasına ilişkin düzenlemeler, bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yürürlüğe konulur. Anılan düzenlemeler yürürlüğe girinceye
kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.”

MADDE 29- 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi
Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanunun geçici 1 inci maddesinin yirmibeşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(25) Bakanlıklar ve merkezi idare kuruluşları tarafından il özel idarelerine kaynak aktarılmış olan
işlerden, özel idarelerin tüzel kişiliğinin kalkacağı tarihe kadar tamamlanamayacak olanlar, 3152 sayılı
Kanunun 28/A maddesine göre kurulan yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına devredilir. Söz
konusu işlere ilişkin kaynakların devir tarihine kadar kullanılmayan kısımları İçişleri Bakanlığı merkez
muhasebe birimi hesabına ödenir ve genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilir. Gelir
kaydedilen bu tutarlar karşılığını bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek kaydetmeye ve bu ödeneklerden
harcanmayan tutarları ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydetmeye İçişleri Bakanlığı yetkilidir.
Yüklenici firma ile il özel idareleri arasındaki sözleşme, kaynağın gönderildiği ilgili yatırım izleme ve
koordinasyon başkanlıklarına devredilir. Mevzuattan kaynaklanan tüm hak, alacak, borç ve diğer
ilişkilerde muhatap, devrin yapıldığı yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarıdır. Bu Kanunla tüzel
kişiliği sona erecek il özel idarelerinin katılımcı kuruluş olarak organize sanayi bölgelerindeki tüm hak
ve yetkileri yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına devredilir.”

MADDE 30- 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 48 inci maddesine
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Yatırım ortaklıklarının imtiyazlı pay ihracına ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir.
Yatırım ortaklıkları tarafından belirli grupların yönetim kurulunda temsil imtiyazı ile oyda imtiyaz
tanıyan pay ihracında 6102 sayılı Kanunun 360 ıncı maddesi ile 479 uncu maddesinin ikinci fıkrası
hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 31- Bu Kanuna ekli (5) ve (6) sayılı listelerde yer alan kadrolar 112 Acil Çağrı
hizmetlerinde kullanılmak üzere ihdas edilerek, 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin İçişleri Bakanlığı bölümüne eklenmiştir.

MADDE 32- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli (II) sayılı
Cetvelin 9 uncu sırasında yer alan “Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı,” ibaresi “Sosyal Güvenlik
Kurumu ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlıkları,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 33- 18/5/1929 tarihli ve 1453 sayılı Zabitan ve Askeri Memurların Maaşatı Hakkında
Kanunun 2 nci maddesi gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunca tasdik
edilen Jandarma Genel Komutanlığı 2014 yılı fiili kadro kitapçığında yer alan uzman erbaş kadro
adedi 3.000 adet artırılmıştır.

MADDE 34- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 35- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEÐÝÞÝKLÝK
YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLÝFÝ

MADDE 1- 18/5/1929 tarihli ve 1453 sayýlý Zabitan ve Askeri Memurlarýn Maaþatý Hakkýnda
Kanunun 2 nci maddesi gereðince Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunca tasdik
edilen Jandarma Genel Komutanlýðý 2014 yýlý fiili kadro kitapçýðýnda yer alan uzman erbaþ kadrosu
3.000 adet artýrýlmýþtýr.

MADDE 2- 29/4/1959 tarihli ve 7258 sayýlý Futbol ve Diðer Spor Müsabakalarýnda Bahis ve
Þans Oyunlarý Düzenlenmesi Hakkýnda Kanuna aþaðýdaki ek madde eklenmiþtir.

“EK MADDE 2- a) Spor müsabakalarýna dayalý sabit ihtimalli ve müþterek bahis oyunlarýnýn
oynatýlmasý, oyun planý, ikramiye ödeme usulü, baþta bayilik verilmesi olmak üzere bayiler
hakkýndaki tüm iþlemler ve oyunlarýn oynatýlmasý ile ilgili usul ve esaslar,

b) Sabit ihtimalli ve müþterek bahis oyun programlarýnda yer alanlara ödenecek isim haklarýna
iliþkin usul ve esaslar,

c) Teþkilat Baþkanlýðý birimleri ile temsilciliklerin görev, yetki ve sorumluluklarýna iliþkin usul
ve esaslar,

ç) Personelin; hizmete alýnma, nitelik, atanma, yer deðiþtirme, ilerleme, hak ve yükümlülükleri
ve diðer özlük haklarýna iliþkin usul ve esaslar,

d) Teþkilat Baþkanlýðýna ait gelirlerin ve alacaklarýn tahsili, giderlerin ve borçlarýn hak
sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen deðerler ile emanetlerin alýnmasý, saklanmasý,
ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diðer tüm malî iþlemlerin kayýtlarýnýn yapýlmasý ve
raporlanmasýna dair muhasebe hizmetlerine iliþkin usul ve esaslar,

e) Teþkilat Baþkanlýðý ile Gençlik ve Spor Bakanlýðý ve baðlý kuruluþlarýnýn hizmet ve faaliyetleri
veya bunlarýn kurumsal tanýtýmý konusunda Teþkilat Baþkanlýðýnca yapýlacak her türlü duyuru ve
reklamlar ile bu kapsamda yapýlacak harcamalar hakkýnda uygulanacak usul ve esaslar,

yönetmelikle düzenlenir.”
MADDE 3- 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayýlý Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayýsiyle

Alýnacak Tedbirlerle Yapýlacak Yardýmlara Dair Kanunun geçici 23 üncü maddesinin birinci
cümlesine “il idare kurulu kararýyla düþürülür” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve bu iþyerleri tapu
sicilinde Hazine adýna tescil edilir.” ibaresi eklenmiþ ve son cümlesi yürürlükten kaldýrýlmýþtýr.

MADDE 4- 18/11/1960 tarihli ve 132 sayýlý Türk Standardlarý Enstitüsü Kuruluþ Kanununa
aþaðýdaki geçici madde eklenmiþtir.

“GEÇÝCÝ MADDE 9- Ýslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsünün (SMIIC) tüzüðü
kapsamýnda Enstitünün masraflarý Türk Standardlarý Enstitüsünün bütçesinden 31/12/2018 tarihine
kadar karþýlanabilir.”

MADDE 5- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin
birinci fýkrasýnýn (5) numaralý bendinde yer alan “Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý denetiminde yaygýn din
eðitimi verilen tesislerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Gençlik ve Spor Bakanlýðýna ait gençlik
merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarýnýn” ibaresi eklenmiþtir.
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MADDE 6- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun;

a) 36 ncý maddesinin “Ortak Hükümler” baþlýklý bölümünün (a) fýkrasýnýn (11) numaralý bendine
“Milli Eðitim Uzman Yardýmcýlarý ve Milli Eðitim Denetçi Yardýmcýlarý,” ibaresinden sonra gelmek
üzere “Gençlik ve Spor Denetçi Yardýmcýlarý,” ibaresi ve ayný bende “Milli Eðitim Uzmanlýðýna ve
Milli Eðitim Denetçiliðine,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Gençlik ve Spor Denetçiliðine” ibaresi
eklenmiþtir.

b)152 nci maddesinin “II-Tazminatlar” kýsmýnýn “A-Özel Hizmet Tazminatý” bölümünün
(g) bendine “Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçi ve Denetçi Yardýmcýlarý,” ibaresinden sonra gelmek
üzere “Gençlik ve Spor Denetçi Yardýmcýlarý,” ibaresi eklenmiþtir.

c) Eki (I) sayýlý Ek Gösterge Cetvelinin “I-Genel Ýdare Hizmetleri Sýnýfý” bölümünün (g) bendine
“Aile ve Sosyal Politikalar Denetçileri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Gençlik ve Spor
Denetçileri” ibaresi eklenmiþtir.

ç) Eki (IV) sayýlý Makam Tazminatý Cetvelinin 8 inci sýrasýnýn (a) bendine “Enerji ve Tabii
Kaynaklar Denetçileri” ibaresinden sonra gelmek üzere “Gençlik ve Spor Denetçileri” ibaresi
eklenmiþtir.

MADDE 7- 657 sayýlý Kanunun 104 üncü maddesine aþaðýdaki (E) fýkrasý eklenmiþ, mevcut
(E) fýkrasý (F) olarak teselsül ettirilmiþtir. 

“E) Memurlara; en az yüzde 70 oranýnda engelli ya da süreðen hastalýðý olan çocuðunun
(çocuðun evli olmasý durumunda eþinin de en az yüzde 70 oranýnda engelli olmasý kaydýyla)
hastalanmasý halinde hastalýk raporuna dayalý olarak ana veya babadan sadece biri tarafýndan
kullanýlmasý kaydýyla bir yýl içinde toptan veya bölümler halinde on güne kadar mazeret izni verilir.”

MADDE 8- 27/7/1967 tarihli ve 926 sayýlý Türk Silahlý Kuvvetleri Personel Kanununun 126 ncý
maddesine aþaðýdaki bent eklenmiþtir.

“f) Subay ve astsubaylara; en az yüzde 70 oranýnda engelli ya da süreðen hastalýðý olan
çocuðunun (çocuðun evli olmasý durumunda eþinin de en az yüzde 70 oranýnda engelli olmasý
kaydýyla) hastalanmasý halinde hastalýk raporuna dayalý olarak ana veya babadan sadece biri
tarafýndan kullanýlmasý kaydýyla bir yýl içinde toptan veya bölümler halinde on güne kadar mazeret
izni verilir.”

MADDE 9- 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayýlý Kooperatifler Kanununa aþaðýdaki ek madde
eklenmiþtir.

“Üniversitelerin yönetim kurulunda üye bulundurma hakký

EK MADDE 4- Üniversiteler bu Kanunun 9 uncu maddesine göre ortak olduklarý kooperatiflerin
yönetim kurullarýnda üye tamsayýsýnýn çoðunluðunu geçmemek üzere üye bulundurabilirler. Bu
hakkýný kullanmak isteyen üniversiteler, yönetim kurulu üyelerinin seçileceði genel kurula adaylarýný
önerir. Genel kurul bu þekilde seçilecek üyeleri üniversitelerce önerilen adaylar arasýndan seçer.
Üniversitenin önereceði adaylarda kooperatife ortaklýk þartý aranmaz. 

Bu þekilde seçilen yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafýndan seçilen diðer üyelerin hak,
yetki ve görevlerini haizdir. Üniversiteler, bu üyelerin kooperatif yönetim kurulu üyesi sýfatýyla
iþledikleri fiillerden ve yaptýklarý iþlemlerden dolayý kooperatife ve onun alacaklýlarýyla ortaklarýna
karþý sorumludur. Üniversitenin rücu hakký saklýdýr.”
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MADDE 10- 1163 sayýlý Kanuna aþaðýdaki geçici madde eklenmiþtir.
“GEÇÝCÝ MADDE 5- Bu Kanunun ek 4 üncü maddesi hükmüne göre ortaðý olduðu kooperatifin

yönetim kurulunda üye bulundurmak isteyen üniversitenin, kooperatife yazýlý talebini izleyen iki ay
içerisinde toplanacak þekilde genel kurul yönetim kurulunca toplantýya çaðrýlýr. Bu süre içerisinde
genel kurul toplanamadýðý takdirde, ilgili üniversite tarafýndan Bakanlýða yapýlacak baþvuru üzerine,
genel kurulu çaðrý yetkisi baþvuru sahibine verilebilir. Bu toplantý gündeminde, kooperatif
anasözleþmesinin bu Kanunun ek 4 üncü madde hükmüne intibakýnýn ve yönetim kurulu üye
seçiminin bulunmasý zorunludur. Mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevi bu genel kurulun toplantý
tarihinde sona erer.

Kooperatiflerin birinci fýkra uyarýnca yapacaklarý genel kurul, olaðan genel kurullarýn usul ve
çoðunluðuna göre toplanýr ve karar verir.”

MADDE 11- 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayýlý 65 Yaþýný Doldurmuþ Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz
Türk Vatandaþlarýna Aylýk Baðlanmasý Hakkýnda Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fýkrasýna
aþaðýdaki cümle eklenmiþtir. 
“Ayrýca, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayýlý Sosyal Hizmetler Kanunu hükümlerine göre harçlýk
ödenenler de muhtaç olarak kabul edilemez ve kendilerine bu Kanun hükümlerine göre aylýk
baðlanamaz.”

MADDE 12- 2022 sayýlý Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü fýkrasýna aþaðýdaki cümle
eklenmiþtir.
“Ayrýca, 2828 sayýlý Kanun hükümlerine göre harçlýk ödenenler de muhtaç olarak kabul edilemez ve
kendilerine bu Kanun hükümlerine göre aylýk baðlanamaz.”

MADDE 13- 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayýlý Yükseköðretim Kurumlarý Teþkilatý Kanununa
aþaðýdaki ek madde eklenmiþtir.

“Biruni Üniversitesi
EK MADDE 156- Ýstanbul’da Dünya Eðitim Vakfý tarafýndan 2547 sayýlý Yükseköðretim

Kanununun vakýf yükseköðretim kurumlarýna iliþkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel
kiþiliðine sahip Biruni Üniversitesi adýyla bir vakýf üniversitesi kurulmuþtur.

Bu Üniversite, Rektörlüðe baðlý olarak;
a) Týp Fakültesinden,
b) Diþ Hekimliði Fakültesinden,
c) Eczacýlýk Fakültesinden,
ç) Saðlýk Bilimleri Fakültesinden,
d) Eðitim Fakültesinden,
e) Mühendislik Fakültesinden,
f) Meslek Yüksekokulundan,
g) Eðitim Bilimleri Enstitüsünden,
ð) Fen Bilimler Enstitüsünden,
h) Saðlýk Bilimleri Enstitüsünden, 
oluþur.”
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MADDE 14- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayýlý Karayollarý Trafik Kanununun 71 inci maddesinin
birinci fýkrasýnýn (e) bendi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.

“e) Afet ve acil durum hallerinde afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar,”
MADDE 15- 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayýlý Ýçiþleri Bakanlýðýnýn Teþkilat ve Görevleri

Hakkýnda Kanunun 28 inci maddesinin dördüncü fýkrasý aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþ ve maddeye
aþaðýdaki fýkralar eklenmiþtir.

“Tüm acil çaðrýlarý karþýlamak, sevk ve koordinasyonunu saðlamak üzere büyükþehir belediyesi
bulunan illerde yatýrým izleme ve koordinasyon baþkanlýðý bünyesinde, diðer illerde ise valilikler
bünyesinde 112 acil çaðrý merkezleri kurulur. Acil çaðrý hizmeti veren kurumlarýn çaðrý hizmetini
yürütmekle görevli personeli buralarda görevlendirilir. Yeterli personel bulunmamasý halinde valilik
kadro, yer ve unvanlarýna bakmaksýzýn uzman, sözleþmeli personel ve memurlarý bu merkezlerde
görevlendirebilir. Bu merkezlerin iþ ve iþlemleri Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan çýkarýlacak yönetmelikle
düzenlenir.”

“Çaðrý merkezinde görevlendirilen personelin aylýk, ödenek, her türlü zam ve tazminatlarý, ek
ödemeleri ile diðer mali ve sosyal hak ve yardýmlarý kendi kurumlarý tarafýndan karþýlanýr. Diðer
kurumlar tarafýndan görevlendirilen personelin, kendi kurumunda sahip olduðu mali ve sosyal haklarý
her hangi bir kýsýtlamaya tabi olmaksýzýn korunur.

112 Acil Çaðrý Merkezini asýlsýz ihbarda bulunmak suretiyle meþgul ettikleri tespit edilen kiþilere
30/3/2005 tarihli ve 5326 sayýlý Kabahatler Kanununa göre il valileri tarafýndan 250 TL idari para
cezasý verilir. Tekerrür halinde bu ceza iki katý olarak uygulanýr.”

MADDE 16- 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayýlý Uzman Erbaþ Kanununun 11 inci maddesine
(c) bendinden sonra gelmek üzere aþaðýdaki bent eklenmiþtir.

“ç) En az yüzde 70 oranýnda engelli ya da süreðen hastalýðý olan çocuðunun (çocuðun evli olmasý
durumunda eþinin de en az yüzde 70 oranýnda engelli olmasý kaydýyla) hastalanmasý halinde, hastalýk
raporuna dayalý olarak ana veya babadan sadece biri tarafýndan kullanýlmasý kaydýyla bir yýl içinde
toptan veya bölümler halinde on güne kadar,”

MADDE 17- 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayýlý Spor Genel Müdürlüðünün Teþkilat ve Görevleri
Hakkýnda Kanuna aþaðýdaki geçici madde eklenmiþtir.

“Olimpik sporculara yardým 
GEÇÝCÝ MADDE 13- Genel Müdürlük tarafýndan 2020 yýlý sonuna kadar yapýlacak yaz ve kýþ

olimpiyat oyunlarýna hazýrlanmak amacýyla olimpik ve paralimpik spor dallarýnda en az yýldýzlar
seviyesinde olmak kaydýyla seçilecek 4000 sporcu yetiþtirilir. 

Yetiþtirilecek sporcularýn sportif amaçlý iaþe, ibate ve yol giderleri Genel Müdürlük tarafýndan
karþýlanýr. Ayrýca bu sporculara asgari ücretin net tutarýný geçmemek üzere; yaþ gruplarý, branþ
farklýlýklarý, sporcularýn karþýlamasý gereken kiþisel giderler gibi hususlar da dikkate alýnarak,
gerektiðinde farklý tutarlarda belirleme yapýlmak suretiyle her ay harçlýk ödenir. 

Spor branþlarýnýn ve sporcularýn tespiti, verilecek harçlýðýn tutarý, iaþe, ibate ve yol giderlerinin
karþýlanmasý ile harçlýk ödenmesine iliþkin usul ve esaslar Maliye Bakanlýðýnýn  görüþü alýnarak,
Genel Müdürlük tarafýndan çýkartýlacak yönetmelikle belirlenir.

Bu maddeye göre yapýlan harçlýk ödemeleri damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye
tabi tutulmaksýzýn ayda bir ödenir ve bu ödemeler hiçbir suretle haczedilemez.”

– 121 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 546)

murat /



MADDE 18- 3289 sayýlý Kanuna aþaðýdaki geçici madde eklenmiþtir.
“GEÇÝCÝ MADDE 14- Geçici 12 nci madde uyarýnca Araþtýrmacý unvanlý kadrolara atanmýþ

sayýlanlara yapýlacak ödemeler, bu kadroda kaldýklarý sürece, Araþtýrmacý kadrolarýna atanmadan
önceki kadro unvanlarý için öngörülen ek gösterge, 657 sayýlý Kanunun 152 nci maddesi
kapsamýndaki zam ve tazminatlar ile 375 sayýlý Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi
kapsamýndaki ek ödemeler esas alýnýr.”

MADDE 19- 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayýlý Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþmayý Teþvik
Kanununun 7 nci maddesinin ikinci fýkrasýndan sonra gelmek üzere aþaðýdaki fýkra eklenmiþtir.

“Büyükþehir belediyesi bulunan illerdeki il ve ilçe sosyal yardýmlaþma ve dayanýþma
vakýflarýnda, ikinci fýkrada hayýrsever vatandaþlar arasýndan seçileceði belirtilen iki üye; il sosyal
yardýmlaþma ve dayanýþma vakýflarý için doðrudan vali tarafýndan, ilçe sosyal yardýmlaþma ve
dayanýþma vakýflarý için ise kaymakamýn teklifi üzerine vali tarafýndan belirlenir. Ayrýca, il veya
ilçede bu Kanunda belirlenen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluþu bulunmamasý
halinde il sosyal yardýmlaþma ve dayanýþma vakýflarý için doðrudan vali tarafýndan, ilçe sosyal
yardýmlaþma ve dayanýþma vakýflarý için ise kaymakamýn teklifi üzerine vali tarafýndan üçüncü bir
kiþi daha belirlenir. Ýl veya ilçe sýnýrlarý içerisinde köy bulunamamasý halinde, köy muhtarý yerine bir
mahalle muhtarý daha mütevelli heyetinde görev yapar. Ýlde vali bir vali yardýmcýsýný baþkan vekili
olarak, büyükþehir belediye baþkaný genel sekreteri veya genel sekreter yardýmcýsýný, il belediye
baþkaný da bir belediye baþkan yardýmcýsýný, toplantýlarda kendisini temsil etmek üzere
görevlendirebilir.”

MADDE 20- 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayýlý Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 3 üncü
maddesinin birinci fýkrasýna aþaðýdaki bentler eklenmiþtir.

“h) Finansal Kiralama Þirketi: 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayýlý Finansal Kiralama, Faktoring ve
Finansman Þirketleri Kanunu kapsamýnda kurulan finansal kiralama þirketlerini, 

i) Finansal Kiracý: 6361 sayýlý Kanun kapsamýnda finansal kiralamayý kabul eden gerçek veya
tüzel kiþiyi,”

MADDE 21- 4562 sayýlý Kanunun 4 üncü maddesinin onuncu fýkrasýnda yer alan “il özel
idaresi” ibaresinden sonra gelmek üzere “, il özel idaresi bulunmayan illerde Yatýrým Ýzleme ve
Koordinasyon Baþkanlýðý” ibaresi eklenmiþtir.

MADDE 22- 4562 sayýlý Kanunun 5 inci maddesinin birinci fýkrasýna aþaðýdaki cümle
eklenmiþtir.
“OSB; kamulaþtýrma iþlemlerini Valilik, Ýl Özel Ýdaresi, Belediye veya Yatýrým Ýzleme ve
Koordinasyon Baþkanlýðýna yaptýrabilir.”

MADDE 23- 4562 sayýlý Kanunun 7 nci maddesinin üçüncü fýkrasýnda geçen “Müteþebbis
heyette yer alan üyeler” ibaresinden sonra gelmek üzere “vali hariç” ibaresi ile dördüncü fýkrasýnda
yer alan “il özel idaresi” ibaresinden sonra gelmek üzere “, il özel idaresi bulunmayan illerde Yatýrým
Ýzleme ve Koordinasyon Baþkanlýðý” ibaresi eklenmiþtir.

MADDE 24-  4562 sayýlý Kanuna aþaðýdaki ek madde eklenmiþtir.
“Finansal kiralama
EK MADDE 1- OSB içinde yer alan taþýnmazlar, finansal kiralama sözleþmesine konu edilebilir.

Bu durumda:
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a) OSB yönetiminden uygunluk görüþü alýnmasý zorunludur.

b) Devlet tarafýndan arsa teþviki verilen arsalar için finansal kiralama sözleþmesi yapýlamaz.

c) Satýþý yapýlan arsalar hiçbir þekilde tahsis amacý dýþýnda kullanýlamaz.

ç) Finansal kiracýnýn, bölgenin kuruluþ protokolünde katýlýmcýlar için öngörülen niteliklere sahip
olmasý zorunludur.

d) Finansal kiracý, katýlýmcýnýn hak ve yükümlülüklerine sahip olur.

e) Finansal kiralama sözleþmesinin, mülkiyetin finansal kiracýya geçmesinden önce herhangi
bir nedenle sona ermesi halinde, Finansal Kiralama Þirketi mülkiyetinde bulunan taþýnmazý sadece
bölgenin kuruluþ protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel kiþilere en geç iki yýl
içerisinde satmak veya ayný nitelikteki gerçek veya tüzel kiþilere finansal kiralama da dahil olmak
üzere kiraya vermek zorundadýr. Bu durumda eski finansal kiracýnýn vermiþ olduðu taahhütler, yeni
alýcý veya kiracý tarafýndan aynen kabul edilmiþ sayýlýr. Finansal kiralama þirketi taþýnmazý iki yýl
içinde satmaz veya kiraya vermez ise, taþýnmaz OSB tarafýndan finansal kiralama bedeli üzerinden
satýn alýnabilir.

Bakanlýk, bu maddenin uygulanmasýnda muvazaalý iþlem tesisini ve spekülatif amaçlý iþlemlerle
mülkiyet hakkýnýn devrini önlemeye yönelik tedbirleri almaya yetkilidir.

Bu maddedeki yasaklara aykýrýlýðýn mahkemece tespiti halinde, arsa kimin tasarrufunda olursa
olsun satýþ tarihindeki bedeli ile geri alýnarak bir baþka katýlýmcýya tahsis ve satýþý yapýlýr.”

MADDE 25- 4562 sayýlý Kanunun geçici 6 ncý maddesinin birinci fýkrasýna aþaðýdaki cümle ve
maddeye bu fýkradan sonra gelmek üzere aþaðýdaki fýkra eklenmiþtir.

“Ancak tahsisen tescile konu olduðu halde, OSB tarafýndan bedeli mukabili yapýlan tesciller için
OSB bedel iadesi talebinde bulunamaz.”

“Müteþebbis heyeti oluþturan kurum ve kuruluþlarca inþa edilen ve hizmet amaçlý kullanýlan
bina ve müþtemilatý bedelsiz olarak kullanýlmaya devam edilir. OSB’nin talebi halinde ise müþtereken
kullanýlýr.”

MADDE 26- 4562 sayýlý Kanuna aþaðýdaki geçici madde eklenmiþtir.

“GEÇÝCÝ MADDE 12- 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayýlý On Dört Ýlde Büyükþehir Belediyesi ve
Yirmi Yedi Ýlçe Kurulmasý ile Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik
Yapýlmasýna Dair Kanunun 1 inci maddesinin beþinci fýkrasý uyarýnca tüzel kiþiliði kaldýrýlan il özel
idarelerinin katýlýmcý kuruluþ olarak OSB’lerde sahip olduðu tüm hak, yetki ve mükellefiyetler,
yatýrým izleme ve koordinasyon baþkanlýklarýna devredilir.”

MADDE 27- 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayýlý Kamu Finansmaný ve Borç Yönetiminin
Düzenlenmesi Hakkýnda Kanunun geçici 8 inci maddesi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.

“GEÇÝCÝ MADDE 8- Ýstanbul Ýlinin maruz kaldýðý deprem riski nedeniyle oluþmasý muhtemel
hasarlarýn önlenmesi ve depreme karþý tedbir ve hazýrlýk amacýyla oluþturulacak projelerin finansmaný
için herhangi bir dýþ finansman kaynaðýndan Türkiye Cumhuriyetinin borçlu sýfatýyla saðlamýþ olduðu
ve Bakanlar Kurulu Kararý ile Ýstanbul Ýl Özel Ýdaresine karþýlýksýz tahsis edilmiþ krediler, Ýstanbul
Ýl Özel Ýdaresinin tüzel kiþiliðinin kaldýrýlmasýnýn ardýndan Ýstanbul Valiliðine tahsisli olarak yýlý
yatýrým programýnda yer almaksýzýn kullandýrýlmaya devam edilir.
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Birinci fýkrada belirtilen projelerin finansmaný için herhangi bir dýþ finansman kaynaðýndan
Türkiye Cumhuriyetinin borçlu sýfatýyla yýlý yatýrým programýnda yer almaksýzýn saðlayacaðý yeni
kredileri, Ýstanbul Valiliðine tahsis etmeye Hazine Müsteþarlýðýnýn baðlý bulunduðu Bakanýn teklifi
üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Bu Kanunun 14 üncü maddesinin beþinci ve altýncý fýkralarýnýn genel bütçe kapsamýndaki kamu
idareleri ile Yükseköðretim Kurulu, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerine iliþkin hükümleri
bu madde kapsamýndaki krediler için uygulanmaz.”

MADDE 28- 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayýlý Mahalli Ýdare Birlikleri Kanununun 10 uncu
maddesinin birinci fýkrasýnýn son cümlesi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.

“Üyelerinin tamamý il özel idarelerinden oluþan ulusal düzeydeki birlik için Birlik Baþkaný,
Ýçiþleri Bakanlýðý Müsteþarýdýr.”

MADDE 29- 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayýlý Belediye Kanununun 12 nci maddesinin son
fýkrasýnýn birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aþaðýdaki cümle eklenmiþtir.

“Bu hüküm, belde iken sakinleri orman köylüsüne tanýnan hak, sorumluluk ve imtiyazlardan
yararlanan mahalleye dönüþtürülen beldeler için de geçerlidir.”

MADDE 30- 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayýlý Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin
birinci fýkrasýnýn (ç) bendinde yer alan “Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý denetiminde yaygýn din eðitimi
verilen tesislerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Gençlik ve Spor Bakanlýðýna ait gençlik
merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarýnýn” ibaresi eklenmiþtir.

MADDE 31- 22/5/2007 tarihli ve 5664 sayýlý Konut Edindirme Yardýmý Hak Sahiplerine Ödeme
Yapýlmasýna Dair Kanunun 5 inci maddesinin onuncu fýkrasý aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.

“(10) Bu madde uyarýnca yapýlan ilanlar sonucunda talep edilmeyen alacaklar Resmî Gazetede
yayýmlanan son listenin ilan tarihinden beþ yýl sonra Hazineye irad kaydedilir.”

MADDE 32- 5664 sayýlý Kanunun Ek 3 üncü maddesinin beþinci fýkrasý aþaðýdaki þekilde
deðiþtirilmiþtir.

“(5) Bu maddede belirtilen usûl ve esaslar uyarýnca hata ve eksiklikler giderilerek düzenlenen
listelerin son ilan tarihinden itibaren beþ yýl içinde talep edilmeyen alacaklar Hazineye irad
kaydedilir.”

MADDE 33- 24/6/2008 tarihli ve 5774 sayýlý Baþarýlý Sporculara Aylýk Baðlanmasý ile Devlet
Sporcusu Unvaný Verilmesi Hakkýnda Kanuna aþaðýdaki geçici madde eklenmiþtir.

“GEÇÝCÝ MADDE 5- (1) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun 48 inci
maddesinin (A) bendinin (2), (3) ve (6) numaralý alt bentlerindeki þartlar hariç, diðer þartlarý taþýyan
ve 65 yaþýný doldurmuþ veya ölmüþ olmalarý sebebiyle spor müþaviri olarak atanamayanlarýn kendileri
ya da bu Kanunun 4 üncü maddesi uyarýnca aylýk baðlanan eþ ve çocuklarýna, bu Kanun hükümlerine
göre baðlanan aylýklar % 100 oranýnda artýrýlarak ödenir.”

MADDE 34- 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayýlý Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðýnýn
Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanunun 6 ncý maddesinin birinci fýkrasýnýn birinci cümlesi
“Baþkanlýk merkez ve taþra teþkilatýndan meydana gelir. Baþkanlýk merkez teþkilatý aþaðýdaki hizmet
birimlerinden oluþur:” þeklinde deðiþtirilmiþ ve ayný maddenin ikinci fýkrasýna “Baþkanlýðýn”
ibaresinden sonra gelmek üzere “merkez” ibaresi, anýlan Kanuna ekli (I) sayýlý cetvelin baþlýðýnda yer
alan “BAÞKANLIÐI” ibaresinden sonra gelmek üzere “MERKEZ” ibaresi eklenmiþtir.
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MADDE 35- 5902 sayýlý Kanunun 12 nci maddesine aþaðýdaki fýkra eklenmiþtir.

“(2) Deprem gözlemi yapan üniversiteler, yerel yönetimler ve tüm kurum ve kuruluþlar deprem
gözlem verilerini eþzamanlý olarak Baþkanlýða aktarýr. Meydana gelen depremin büyüklük ve þiddeti
gibi temel veriler kamuoyuna resmi olarak sadece Baþkanlýk tarafýndan duyurulur.”

MADDE 36- 5902 sayýlý Kanunun Üçüncü Bölüm baþlýðý “Taþra Teþkilatý” olarak ve 18 inci
maddesi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.

“MADDE 18- (1) Ýllerde bütünleþik afet ve acil durum yönetiminin tüm unsurlarýný içerecek
þekilde, Baþkanlýðýn taþra teþkilatý olarak valiye baðlý il afet ve acil durum müdürlükleri kurulmuþtur.
Müdürlüðün sevk ve idaresinden, ildeki afet ve acil durum faaliyetlerinin yönetiminden birincil
derecede vali sorumludur. Ýl afet ve acil durum müdürleri, Baþkanýn teklifi ile Baþbakan veya
yetkilendirdiði Baþbakan Yardýmcýsý tarafýndan atanýr.  Diðer personel ise il müdürlüklerinin norm
kadrolarý dahilinde vali tarafýndan atanýr. Müdürlük personelinin il dýþý geçici görevlendirmesi
Baþkanlýk ve/veya vali tarafýndan yapýlýr.

(2) Ýl afet ve acil durum müdürlüklerinin görevleri þunlardýr:

a) Ýlin afet ve acil durum tehlike ve risklerini belirlemek, afet ve acil durum hazýrlýklarýný
yapmak.

b) Afet ve acil durum risk azaltma, müdahale ve iyileþtirme il planlarýný, mahalli idareler ile
kamu kurum ve kuruluþlarýyla iþbirliði ve koordinasyon içinde yapmak, uygulamak ve uygulatmak.

c) Ýl afet ve acil durum yönetim merkezini yönetmek, kesintisiz ve güvenli haberleþmeyi
saðlamak.

ç) Afet ve acil durumlarda meydana gelen kayýp ve hasarý tespit etmek veya ettirmek.

d) Afet ve acil durumlara iliþkin eðitim faaliyetlerini yapmak veya yaptýrmak.

e) Sivil toplum kuruluþlarý ile gönüllü kiþilerin afet ve acil durum yönetimi ile ilgili
akreditasyonunu yapmak ve belgelendirmek.

f) Afet ve acil durumlarda, gerekli arama ve kurtarma malzemeleri ile halkýn barýnma, beslenme
ve saðlýk ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýnda kullanýlacak gýda, araç, gereç ve malzemeler için depolar
kurmak ve yönetmek.

g) Ýlgili mevzuatta yer alan seferberlik ve savaþ hazýrlýklarý ile sivil savunma hizmetlerine iliþkin
görevleri ilde yerine getirmek.

ð) Baþkanlýðýn belirlediði esas ve usuller çerçevesinde risk azaltma, hazýrlýk, müdahale ve
iyileþtirme çalýþmalarýný diðer kurum ve kuruluþlarla birlikte yapmak.

h) Ýl afet ve acil durum koordinasyon kurulu sekretaryasýný yapmak.

ý) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddeler ile benzeri diðer teknolojik maddelerin
tespiti, teþhisi ve arýndýrmasý ile ilgili hizmetleri yürütmek, ilgili kurum ve kuruluþlar arasýnda iþbirliði
ve koordinasyonu saðlamak.

i) Baþkanlýkça belirlenen yýllýk çalýþma programlarýný uygulamak, yýllýk faaliyet raporlarý
hazýrlayarak Baþkanlýðýn onayýna sunmak.

j) Yýllýk bütçe teklifini hazýrlamak.

k) Baþkanlýðýn ve valinin vereceði diðer görevleri yapmak.
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(3) Ýl afet ve acil durum müdürlüklerinin harcamalarý, Baþkanlýk bütçesine bu amaçla konulacak
ödenekten yapýlýr. 

(4) Ýl afet ve acil durum müdürlüklerince tesis edilen iþ ve iþlemler dolayýsýyla açýlmýþ ve açýlacak
davalar valilikler husumetiyle yürütülür.”

MADDE 37- 5902 sayýlý Kanunun 19 uncu maddesi baþlýðý ile birlikte aþaðýdaki þekilde
deðiþtirilmiþtir.

“Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri

MADDE 19- (1) Baþkanlýk tarafýndan belirlenecek illerde il afet ve acil durum müdürlüðü
bünyesinde afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik müdürlükleri kurulabilir. Bu müdürlükler, il
afet ve acil durum müdürlüðü emrinde görev yaparlar. Bu þekilde kurulacak müdürlük sayýsý yirmiyi
geçemez.”

MADDE 38- 5902 sayýlý Kanuna aþaðýdaki ek madde eklenmiþtir.

“EK MADDE 1- (1) Ekli (1) sayýlý listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 14/12/1983 tarihli ve
190 sayýlý Genel Kadro ve Usulü Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname eki (I) sayýlý cetvelin Afet
ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý bölümüne eklenmiþtir.

(2) Bu maddenin yürürlüðe girdiði tarihte ilgili il özel idarelerinin kadro cetvellerinde ayrý bir
bölüm halinde gösterilen il afet ve acil durum müdürlükleri ile sivil savunma arama ve kurtarma
birlik müdürlüklerine ait kadrolar herhangi bir iþleme gerek kalmaksýzýn iptal edilerek ilgili il özel
idarelerinin kadro cetvellerinden çýkarýlmýþtýr.

(3) Ýl afet ve acil durum müdürlükleri ile afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik
müdürlüklerinin norm kadro ilke ve standartlarý, Maliye Bakanlýðýnýn görüþü üzerine Baþkanlýkça her
bir il müdürlüðü için ayrý ayrý belirlenir. Ýl afet ve acil durum müdürlüðü ile afet ve acil durum arama
ve kurtarma birlik müdürlüðü personelinin görev ve yetkileri, görevlendirme, çalýþma usul ve esaslarý
ile bu müdürlük personellerine iliþkin diðer hususlar Baþkanlýk tarafýndan çýkartýlacak yönetmelikle
belirlenir.

(4) Arama ve kurtarma teknisyeni kadrosuna Kamu Personeli Seçme Sýnavý (B) Grubu puan
sýrasýna göre ilk defa açýktan atanacak personel, alým yapýlacak her bir kadro için boþ kadro sayýsýnýn
beþ katýna kadar çaðýrýlacak adaylar arasýndan yapýlacak sözlü ve uygulamalý sýnav sonucu baþarý
sýrasýna göre atanýr. Arama ve kurtarma teknisyeni kadrosuna atanacaklarýn baþvuru tarihi itibariyle
otuz yaþýndan gün almamýþ olmalarý ve sýnav ilanýnda duyurulacak olan boy ve kilo koþullarý ile
Baþkanlýkça belirlenecek diðer þartlarý taþýmalarý þarttýr. Arama ve kurtarma teknisyenleri, söz konusu
hizmetlerde elli yaþýna kadar görev alýrlar. Bu fýkranýn uygulanmasýna iliþkin usul ve esaslar, bunlarýn
aktif görev süreleri ile elli yaþýn üzerinde aktif görevde bulunacaklara iliþkin þartlar ve diðer hususlar
yönetmelikle düzenlenir.

(5) Büyükþehir belediyesi bulunan illerde büyükþehir belediyesinin gerçekleþen en son yýl bütçe
giderinin en az binde biri oranýnda ve diðer illerde ise il özel idaresinin gerçekleþen en son yýl bütçe
giderinin en az yüzde biri oranýnda bu idarelerce, Baþkanlýkça uygun görülen afet ve acil durumlar
ile sivil savunmaya iliþkin hizmetler kapsamýndaki yatýrým projeleri için harcama yapýlýr. Bu husustaki
usul ve esaslar Baþkanlýkça çýkartýlacak yönetmelikle belirlenir.”
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MADDE 39- 5902 sayýlý Kanuna aþaðýdaki geçici madde eklenmiþtir.
“GEÇÝCÝ MADDE 7- (1) 31/12/2013 tarihi itibarýyla il afet ve acil durum müdürlükleri ile sivil

savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüklerinin kullaným ve tasarrufunda bulunan her türlü taþýnýr,
taþýt, araç, gereç ve malzeme ile varsa her türlü borç ve alacaklar, yapýlan baðýþlar, dosyalar, yazýlý
ve elektronik ortamdaki her türlü kayýtlar ve diðer dokümanlar Baþkanlýk bünyesine alýnan il afet ve
acil durum müdürlüklerine hiçbir iþleme gerek kalmaksýzýn devredilmiþ sayýlýr. Ayný tarih itibarýyla
mülkiyeti ilgili il özel idarelerinde olan ve il afet ve acil durum müdürlükleri ile sivil savunma arama
ve kurtarma birlik müdürlüklerinin kullanýmýnda bulunan her türlü taþýnmazlar Maliye Bakanlýðýnca
Baþkanlýða tahsis edilmek üzere Hazineye devredilmiþ sayýlýr. Geçici 1 inci maddenin birinci fýkrasý
uyarýnca mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altýndaki taþýnmazlardan ilgili il
özel idaresine tahsis edilmiþ sayýlan taþýnmazlar, hiçbir iþleme gerek kalmaksýzýn Baþkanlýða tahsis
edilmiþ sayýlýr. Devir iþlemleri kapsamýnda düzenlenecek kâðýtlar damga vergisinden, yapýlacak
iþlemler harçlardan, taþýnýr ve taþýnmaz intikalleri veraset ve intikal vergisinden müstesnadýr.

(2) Bu maddenin yürürlüðe girdiði tarihte;
a) Ýl afet ve acil durum müdürü ile sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürü kadrolarýnda

bulunanlarýn görevi bu maddenin yürürlüðe girdiði tarihte sona erer ve bunlar ekli (2) sayýlý listede
ihdas edilen araþtýrmacý kadrolarýna halen bulunduklarý kadro dereceleriyle herhangi bir iþleme gerek
kalmaksýzýn atanmýþ sayýlýr. Bu personel Baþkanlýkça ihtiyaç duyulan iþlerde görevlendirilir. Bu
madde uyarýnca ihdas edilen araþtýrmacý kadrolarý, herhangi bir sebeple boþalýrsa hiçbir iþleme gerek
kalmaksýzýn iptal edilmiþ sayýlýr. 

b) Ýlgili il özel idarelerinin kadro cetvellerinde ayrý bir bölüm halinde il afet ve acil durum
müdürlükleri ile sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüklerine ait memur kadrolarýnda
bulunan personelden muhtelif mesleklere ait mühendis unvanlý kadrolarda bulunanlar mühendis
unvanlý kadrolara, veteriner kadrosunda bulunanlar veteriner hekim unvanlý kadrolara, diðer personel
ise ayný unvanlý kadrolara, bulunduklarý ilde Baþkanlýk taþra teþkilatý için ihdas edilen kadrolara halen
bulunduklarý kadro dereceleriyle hiçbir iþleme gerek kalmaksýzýn atanmýþ sayýlýr.

(3) Bu madde uyarýnca atanmýþ sayýlan personelin yeni kadrolarýna atanmýþ sayýldýklarý tarih
itibarýyla eski kadrolarýna iliþkin olarak en son ayda aldýklarý aylýk, ek gösterge, her türlü zam ve
tazminatlar, ek ödeme ve benzeri adlarla yapýlan her türlü ödemelerin (25/6/2001 tarihli ve 4688
sayýlý Kanunun 32 nci maddesine göre yapýlan ödeme ile ilgili mevzuatý uyarýnca fiili çalýþmaya baðlý
fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarýnýn (bu tutar sabit bir deðer olarak esas alýnýr); yeni
atandýklarý kadrolara iliþkin olarak yapýlan aylýk, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlarý, ek ücret,
ek ödeme ve benzeri adlarla yapýlan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatý uyarýnca fiili çalýþmaya
baðlý fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarýndan fazla olmasý halinde aradaki fark tutarý, herhangi
bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksýzýn fark kapanýncaya kadar ayrýca tazminat olarak ödenir.
Atanmýþ sayýldýklarý kadro unvanlarýnda isteðe baðlý olarak herhangi bir deðiþiklik olanlarla, kendi
istekleriyle baþka kurumlara atananlara fark tazminatý ödenmesine son verilir.

(4) Bu maddenin yayýmý tarihinde il afet ve acil durum müdürlükleri ile sivil savunma arama ve
kurtarma birlik müdürlüklerinde iþçi statüsünde görev yapan personel sahip olduklarý kadro ve
pozisyonlarý ile birlikte ilgili il özel idarelerine devredilmiþ sayýlýr.

(5) Baþkanlýðýn taþra teþkilatlanmasýna iliþkin olarak teþkilat, personel, her türlü taþýnýr devri ile
taþýnmazlar ve diðer hususlarda ortaya çýkabilecek tereddütleri gidermeye Baþkanlýðýn baðlý olduðu
Baþbakan Yardýmcýsý yetkilidir. 
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(6) Bu maddenin yürürlüðe girdiði tarihten itibaren bir yýl süreyle 190 sayýlý Kanun Hükmünde
Kararnamenin 9 uncu maddesindeki sýnýrlamalara baðlý olmaksýzýn boþ kadrolarda sýnýf, unvan ve
derece; dolu kadrolarda derece deðiþikliði yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

(7) Bu maddeyi ihdas eden Kanunun uygulanmasýna iliþkin düzenlemeler, bu maddenin
yürürlüðe girdiði tarihten itibaren bir yýl içinde yürürlüðe konulur. Anýlan düzenlemeler yürürlüðe
girinceye kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanuna aykýrý olmayan hükümlerinin uygulanmasýna
devam olunur.”

MADDE 40- 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayýlý On Dört Ýlde Büyükþehir Belediyesi ve Yirmi
Yedi Ýlçe Kurulmasý ile Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna
Dair Kanunun geçici 1 inci maddesinin yirmibeþinci fýkrasý aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.

“(25) Bakanlýklar ve merkezi idare kuruluþlarý tarafýndan il özel idarelerine kaynak aktarýlmýþ
olan iþlerden, özel idarelerin tüzel kiþiliðinin kalkacaðý tarihe kadar tamamlanamayacak olanlar,
14/2/1985 tarihli ve 3152 sayýlý Ýçiþleri Bakanlýðýnýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanunun
28/A maddesine göre kurulan yatýrým izleme ve koordinasyon baþkanlýklarýna devredilir. Söz konusu
iþlere iliþkin kaynaklarýn devir tarihine kadar kullanýlmayan kýsýmlarý Ýçiþleri Bakanlýðý merkez
muhasebe birimi hesabýna ödenir ve genel bütçenin (B) iþaretli cetveline gelir kaydedilir. Gelir
kaydedilen bu tutarlar karþýlýðýný bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek kaydetmeye ve bu ödeneklerden
harcanmayan tutarlarý ertesi yýl bütçesine devren ödenek kaydetmeye Ýçiþleri Bakanlýðý yetkilidir.
Yüklenici firma ile il özel idareleri arasýndaki sözleþme, kaynaðýn gönderildiði ilgili yatýrým izleme
ve koordinasyon baþkanlýklarýna devredilir. Mevzuattan kaynaklanan tüm hak, alacak, borç ve diðer
iliþkilerde muhatap, devrin yapýldýðý yatýrým izleme ve koordinasyon baþkanlýklarýdýr.”

MADDE 41- 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayýlý Sermaye Piyasasý Kanununun 48 inci maddesine
aþaðýdaki fýkra eklenmiþtir. 

“(4) Yatýrým ortaklýklarýnýn imtiyazlý pay ihracýna iliþkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir.
Yatýrým ortaklýklarý tarafýndan belirli gruplarýn yönetim kurulunda temsil imtiyazý ile oyda imtiyaz
tanýyan pay ihracýnda 6102 sayýlý Kanunun 360 ýncý maddesi ile 479 uncu maddesinin ikinci fýkrasý
hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 42- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayýlý Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 11 inci
maddesi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.

“GEÇÝCÝ MADDE 11- Ek 12 nci maddenin birinci fýkrasýyla 14/1/2012 tarihi itibarýyla
yürürlükten kaldýrýlan hükümler ile 209 sayýlý Kanunun 5 inci maddesi ve 4458 sayýlý Kanunun 221 inci
maddesinin 666 sayýlý Kanun Hükmünde Kararnameyle deðiþtirilmeden önceki hükümleri uyarýnca
yapýlan ödemelerden yararlananlara (Saðlýk Bakanlýðý taþra teþkilatý, Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu
Laboratuvarlarý taþra teþkilatý personeli ile 4458 sayýlý Kanunun 666 sayýlý Kanun Hükmünde
Kararnameyle deðiþik 221 inci maddesi ve 5502 sayýlý Kanunun 28 inci maddesinin sekizinci fýkrasý
kapsamýnda bulunanlar hariç) anýlan tarih itibarýyla söz konusu hükümler uyarýnca hesaplanacak
aylýk net ödeme (ikramiyelerin bir aya isabet eden tutarý dahil) tutarýnýn (bu tutar sabit bir deðer
olarak esas alýnýr); ek 9 uncu madde uyarýnca bulunduklarý kadro ve görev unvanlarý için ödenen
aylýk ek ödeme net tutarýndan fazla olmasý halinde aradaki fark, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi
tutulmaksýzýn ve bu fark giderilinceye kadar ayrýca tazminat olarak ödenir. Bulunduklarý kadro veya
pozisyon unvanlarýnda isteðe baðlý olarak deðiþiklik olanlar ile kendi istekleriyle baþka kurumlara
atananlara fark tazminatý ödenmesine son verilir.

Mevzuatta mülga ek 3 üncü maddeye yapýlmýþ atýflar ek 9 uncu maddeye yapýlmýþ sayýlýr.”
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MADDE 43- 375 sayýlý Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli (II) sayýlý Cetvelin 9 uncu
sýrasýnda yer alan “Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý,” ibaresi “Sosyal Güvenlik Kurumu ve Afet
ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýklarý,” þeklinde deðiþtirilmiþtir.

MADDE 44- 3/6/2011 tarihli ve 633 sayýlý Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnýn Teþkilat ve
Görevleri Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci maddesinin birinci fýkrasýnda yer alan
“yirmi” ibaresi “otuz” þeklinde deðiþtirilmiþtir.

MADDE 45- 633 sayýlý Kanun Hükmünde Kararnameye aþaðýdaki geçici madde eklenmiþtir.

“GEÇÝCÝ MADDE 15- Geçici 3 üncü madde uyarýnca Araþtýrmacý unvanlý kadrolara atanmýþ
sayýlanlara yapýlacak ödemeler, bu kadroda kaldýklarý sürece, Araþtýrmacý kadrolarýna atanmadan
önceki kadro unvanlarý için öngörülen ek gösterge, 657 sayýlý Kanunun 152 nci maddesi
kapsamýndaki zam ve tazminatlar ile 375 sayýlý Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi
kapsamýndaki ek ödemeler esas alýnýr.”

MADDE 46- 3/6/2011 tarihli ve 638 sayýlý Gençlik ve Spor Bakanlýðýnýn Teþkilat ve Görevleri
Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin ikinci fýkrasýnda yer alan “iki” ibaresi
“dört” olarak deðiþtirilmiþ ve 6 ncý maddesinin birinci fýkrasýna aþaðýdaki (ç) bendi eklenmiþ ve diðer
bentler buna göre teselsül ettirilmiþtir. 

“ç) Rehberlik ve Denetim Baþkanlýðý.”

MADDE 47- 638 sayýlý Kanun Hükmünde Kararnameye 8/A maddesinden sonra gelmek üzere
aþaðýdaki madde eklenmiþtir.

“Rehberlik ve Denetim Baþkanlýðý

MADDE 8/B- (1) Rehberlik ve Denetim Baþkanlýðýnýn görevleri þunlardýr:

a) Bakanlýk teþkilatý ile baðlý kuruluþlarýn ve bunlarýn denetimi altýndaki kurum ve kuruluþlarýn
personeline rehberlik etmek.  

b) Bakanlýk ve baðlý kuruluþlarýn ve bunlarýn denetimi altýndaki her türlü kurum ve kuruluþlarýn
faaliyet, iþlem ve personeli ile ilgili usûlsüzlükleri önleyici, eðitici ve rehberlik yaklaþýmýný ön plana
çýkaran bir anlayýþla denetim, araþtýrma, inceleme ve soruþturmalar yapmak.

c) Bakanlýðýn görev, hizmet ve amaçlarýný daha iyi gerçekleþtirmesi ile mevzuata, stratejik plan
ve programlara uygun çalýþmasýný temin etmeye yönelik olarak uygulamada görülen aksaklýklar
hakkýnda önerileri rapor halinde sunmak.

ç) Bakanlýk teþkilatý ile gerektiðinde baðlý kuruluþlarýn performans denetimini yapmak.

d) Bakan tarafýndan verilen benzeri görevleri yapmak.

(2) Denetime tabi olan gerçek ve tüzel kiþiler, denetim için gerekli olan bilgi, belge, defter ve
kayýtlarý vermek, ayniyatý göstermek ve incelenmesine yardýmcý olmak zorundadýr. Denetçiler,
görevleri sýrasýnda kamu kurum ve kuruluþlarý ve kamuya yararlý dernekler ile gerçek ve tüzel
kiþilerden gerekli yardým, bilgi, evrak, kayýt ve belgeleri istemeye yetkili olup kanunî engel
bulunmadýkça bu talebin yerine getirilmesi zorunludur.

(3) Denetçi yardýmcýlarýnýn giriþ ve yeterlik sýnavlarýnýn usul ve esaslarý, mesleðe alýnmalarý,
yetiþtirilmeleri, denetçiliðe yükselmeleri, görev, yetki ve sorumluluklarý, bunlarda aranacak özel
þartlar, Baþkanlýðýn çalýþma usul ve esaslarý ile diðer hususlar yönetmelikle belirlenir.”
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MADDE 48- 638 sayýlý Kanun Hükmünde Kararnameye aþaðýdaki ek madde eklenmiþtir.
“EK MADDE 2- Ekli (3) sayýlý listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayýlý Genel Kadro

ve Usulü Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayýlý cetvelin Gençlik ve Spor Bakanlýðý
ile ilgili bölümüne eklenmiþtir.”

MADDE 49- 638 sayýlý Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesinde yer alan “yirmi”
ibaresi “otuz” olarak deðiþtirilmiþtir.

MADDE 50- 638 sayýlý Kanun Hükmünde Kararnameye aþaðýdaki geçici madde eklenmiþtir.
“GEÇÝCÝ MADDE 11- (1) Kamu kurum ve kuruluþlarýnda mesleðe yarýþma ve yeterlik sýnavý

ile girenlerden denetçi, müfettiþ ve kontrolör unvanlarýný ihraz etmiþ olanlar, bu maddenin yürürlüðe
girdiði tarihten itibaren bir yýl içerisinde ekli (3) sayýlý listede yer alan denetçi kadrolarýna, 20/12/2013
tarihli ve 6512 sayýlý 2014 yýlý Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki sýnýrlamalara tabi olmaksýzýn
atanabilir. Bu þekilde yapýlan atamalar hakkýnda, 190 sayýlý Genel Kadro ve Usulü Hakkýnda Kanun
Hükmünde Kararnamenin Ek 7 nci maddesi hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 51- 112 Acil Çaðrý Merkezlerinin ihtiyacýný karþýlamak üzere ekli (4) ve (5) sayýlý
listelerde yer alan kadrolar ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnýn kadro ihtiyacýný karþýlamak
üzere ekli (6) sayýlý listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayýlý Kanun Hükmünde
Kararnamenin eki (I) sayýlý cetvelin Ýçiþleri Bakanlýðý ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý
bölümüne eklenmiþtir. Ekli (4) ve (5) sayýlý listelerde yer alan kadrolara yapýlacak atama iþlemleri,
her bir yýl için bu madde ile ihdas edilen toplam kadro sayýsýnýn üçte birini geçmemek üzere, bu
maddenin yayýmlandýðý tarihten itibaren üç yýl süreyle Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki
sýnýrlamalara tabi deðildir.

GEÇÝCÝ MADDE 1- Bigadiç Maden Ýþletmeleri Müessesesi, Þarkkromlarý Ferrokrom Ýþletmesi
Müessesesi, Kýrka Boraks Ýþletmesi Müessesesi, Seydiþehir Alüminyum Ýþletmesi ve 100. Yýl Gümüþ
Ýþletmesi Müdürlüklerinde 7/6/1997 tarihinde yapýlan sýnavda baþarý gösterip 399 sayýlý Kanun
Hükmünde Kararnamenin (II) sayýlý cetvelinde yer alan koruma ve güvenlik görevlisi unvanlý
sözleþmeli personel pozisyonlarýna atanma hakký kazandýðý halde sýnavlarýnýn iptal edilmesi nedeniyle
görevlerine baþlayamayanlardan, tabi olduklarý sosyal güvenlik mevzuatý çerçevesinde emeklilik
aylýðý, yaþlýlýk aylýðý, malullük aylýðý veya sürekli tam iþ göremezlik geliri baðlananlar ile kamu kurum
ve kuruluþlarýnda çalýþmakta olanlar hariç olmak üzere, 399 sayýlý Kanun Hükmünde Kararnamenin
7 nci maddesinde aranan genel þartlarý kaybetmemiþ olanlar bu maddenin yürürlüðe girdiði tarihten
itibaren altý ay içinde Eti Maden Ýþletmeleri Genel Müdürlüðüne müracaat etmeleri hâlinde, anýlan
Genel Müdürlük veya baðlý birimlerinde memur unvanlý sözleþmeli personel pozisyonlarýna atanýrlar.
Bu fýkra çerçevesinde atama iþlemi yapýlmasýyla birlikte memur unvanlý pozisyon ihdas edilmiþ sayýlýr.
Bu þekilde ihdas edilen pozisyonlar, herhangi bir sebeple boþalmasý hâlinde baþka bir iþleme gerek
kalmaksýzýn iptal edilmiþ sayýlýr. Bu madde çerçevesinde atamasý yapýlanlar bir ay içinde Devlet
Personel Baþkanlýðýna bildirilir ve bunlara geçmiþe dönük herhangi bir hak saðlanmaz.

MADDE 52- Bu Kanunun;
a) 19, 23 ve 27 nci maddeleri 31/3/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayýmý tarihinde,
b) 31 ve 32 nci maddeleri 26/7/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayýmý tarihinde,
c) diðer maddeleri ise yayýmý tarihinde,
yürürlüðe girer.

MADDE 53- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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