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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II.- GELEN KÂĞITLAR

III.- YOKLAMA

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI

1.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, 14 Mart Tıp Bayramı’na ilişkin
gündem dışı konuşması ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı 

2.- Şanlıurfa Milletvekili Ramazan Başak’ın, Doğu ve Güneydoğu
Anadolu bölgelerinin turizm potansiyeline ilişkin gündem dışı konuşması

3.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, Japonya’da meydana gelen
deprem sonrasında nükleer santraldeki sızıntı tehlikesi göz önüne alınarak
Mersin Akkuyu’da nükleer santral kurulması kararının bir kez daha gözden
geçirilmesine ilişkin gündem dışı konuşması
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V.- AÇIKLAMALAR

1.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, 14 Mart Tıp Bayramı’na
ve sağlık çalışanlarının sorunlarına ilişkin açıklaması

2.- Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman’ın, sanatçı İbrahim Tatlıses’in
uğradığı menfur saldırıyı kınadığına ilişkin açıklaması

3.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, MHP olarak, sanatçı İbrahim
Tatlıses’in uğradığı menfur saldırıyı kınadıklarına ve 14 Mart Tıp Bayramı’nı
kutladıklarına ilişkin açıklaması

4.- Kırıkkale Milletvekili Osman Durmuş’un, hekimlerin, halkın sağlık
problemleriyle uğraşırken zaman zaman saldırıya uğradıklarına, Sağlık
Bakanlığının bu saldırıları kınamadığına ilişkin açıklaması

5.- İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, 14 Mart Tıp Bayramı’nı halkın
ve sağlık çalışanlarının bir bayram olarak kutlayamadıklarına, ülkemizde
uzun yıllardır görülmeyen kızamık, difteri gibi hastalıkların tekrar görülmeye
başladığına ve difteriden insanlarımızın hayatlarını kaybetmeye
başladıklarına ilişkin açıklaması

6.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, sağlık çalışanlarının Tıp
Bayramı’na büyük sorunların gölgesinde girdiklerine ilişkin açıklaması

7.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya ili ve ilçelerinde hekim
ve diğer sağlık personeli açığına ilişkin açıklaması

8.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, ülkemizde tıp eğitiminin
yetersiz olduğuna ilişkin açıklaması

9.- Gümüşhane Milletvekili Kemalettin Aydın’ın, 14 Mart Tıp
Bayramı’nı kutladığına ve yaklaşan 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl
dönümü münasebetiyle Çanakkale Savaşı sırasında şehit düşen İstanbul Tıp
Fakültesi mensuplarını andığına ilişkin açıklaması

10.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Japonya’daki deprem
felaketinden üzüntü duyduğuna; sanatçı İbrahim Tatlıses’e geçmiş olsun
dileklerini ilettiğine, ayrıca AK PARTİ Grup Başkan Vekili Bekir Bozdağ’ın
CHP hakkında söylediği sözlerden dolayı gruplarından özür dilemesi
gerektiğine ilişkin açıklaması

11.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, MHP Grubu olarak Akkuyu
nükleer santralinin yapılması konusunun yeniden gözden geçirilmesini
istediklerine ilişkin açıklaması

12.- İstanbul Milletvekili Ahmet Tan’ın, sanatçı İbrahim Tatlıses’e acil
şifalar dilediğine ilişkin açıklaması
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VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ
1.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 31 milletvekilinin, narenciye

üretimindeki ve ihracatındaki sorunların araştırılarak alınması gereken
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/1070)

2.- Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 26 milletvekilinin, fındık
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak daha etkin bir fındık politikasının
belirlenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1071)

3.- İstanbul Milletvekili D. Ali Torlak ve 19 milletvekilinin,
İstanbul’daki toplu taşıma hizmeti veren esnafın sorunlarının araştırılarak
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/1072)

4.- Hatay Milletvekili İzzettin Yılmaz ve 21 milletvekilinin, ticari taksi
esnafının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1073)

B) ÖNERGELER
1.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın; 6343 Sayılı

“Veteriner Hekimlik Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile
Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun’un 19’uncu ve
41’inci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin (2/478)
doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/263)

VII.- ÖNERİLER
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ
1.- Gündemdeki sıralama ile Genel Kurulun çalışma saatlerinin yeniden

düzenlenmesine, 698 ve 646 sıra sayılı Kanun Tasarı ve Teklifi’nin İç
Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak ve bölümler hâlinde
görüşülmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

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

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

Milletvekili Suat Kılıç, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, İstanbul
Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ve
Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ'ın; Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Osmaniye Milletvekili Durdu Mehmet
Kastal'ın Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/875, 2/876) (S. Sayısı: 698) 
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2.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Yozgat Milletvekili
Bekir Bozdağ, Samsun Milletvekili Suat Kılıç, Giresun Milletvekili Nurettin
Canikli, İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili
Mustafa Elitaş, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri İzmir
Milletvekili Kemal Anadol, Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi,
Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Milliyetçi Hareket Partisi Grup
Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural, Mersin Milletvekili Mehmet
Şandır, Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Batman Milletvekili
Bengi Yıldız ve 306 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 59
uncu Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Anayasa
Komisyonu Raporu (2/879) (S. Sayısı: 697) 

IX.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI
1.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras’ın, bir köydeki köprünün

tamamlanmasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın cevabı
(7/18053)

2.- Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, bir köyün su, yol ve elektrik
sorununa ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın cevabı (7/18109)

3.- Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, Van-Saray’ın kanalizasyon
sorununa ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın cevabı (7/18110)

4.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, İzmir Bölge Hıfzıssıhha
Enstitüsünün kapatılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Sağlık
Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı (7/18154)

5.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Batman’daki büyükbaş ve
küçükbaş hayvan sayısı ile mera yasağı uygulamasına ilişkin Başbakandan
sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı
(7/18158) 

6.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köyün mahalle statüsüne
geçmesiyle meydana gelen mağduriyetlere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı
Beşir Atalay’ın cevabı (7/18187)

7.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Başbakanın açılışını
yaptığı tesis ve yatırımlara ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı
Mustafa Demir’in cevabı (7/18230)

8.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, et ithalatına
ve et fiyatlarındaki artışa,

- Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, GDO’lu ürünlerin etiketlerinde bir
uyarının bulunmamasına,

Kiraz üreticisine destek verilmesine ve bazı doğal bitki ve tohumların
korunmasına,
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- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Başbakanın açılışını yaptığı
tesis ve yatırımlara, 

İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in
cevabı (7/18287), (7/18288), (7/18289), (7/18290) 

9.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Eti Maden İşletmeleri
Genel Müdürlüğü hizmet binasına ve yapılan kiralamaya ilişkin
Başbakandan sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın
cevabı (7/18357)

10.- Çankırı Milletvekili Ahmet Bukan’ın, Çankırı’ya yapılacak
yatırımlara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız’ın cevabı (7/18379)

11.- İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, ithal edilen hayvanların sağlık
kontrolleriyle ilgili iddialara,

- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Gemlik ve Orhangazi’deki
sel afetinden dolayı çiftçilerin yaşadığı mağduriyete,

- Çankırı Milletvekili Ahmet Bukan’ın, Çankırı’ya yapılacak
yatırımlara, 

İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in
cevabı (7/18402), (7/18403), (7/18404)

12.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, makam araçlarına ilişkin
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil
Çiçek’in cevabı (7/18517)
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak dört oturum yaptı.
Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu’nun, Devlet Planlama Teşkilatının kalkınma politikaları

ve çalışmalarına ilişkin gündem dışı konuşmasına Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz cevap verdi. 
Kırklareli Milletvekili Tansel Barış, Ergene Nehri’nin kirliliğine ve yarattığı çevre sorunlarına, 
Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak, Erzurum ilinin düşman işgalinden kurtuluşunun 93’üncü

yıl dönümüne,
İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.
Kütahya Milletvekili Alim Işık, Kütahya ili Simav ilçesi Kaymakamlığının küfürlü konuşmanın

engellenmesi amacıyla başlattığı projenin ulusal basın ve medyada farklı bir şekilde kamuoyu
gündemine getirilmesine; 

Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu, Ergene Nehri’nin kirliliğine; 
Muş Milletvekili M. Nuri Yaman, 
Mersin Milletvekili Mehmet Şandır,
Erzurum ilinin düşman işgalinden kurtuluşunun 93’üncü yıl dönümüne;
İlişkin birer açıklamada bulundular.
İstanbul Milletvekili Mithat Melen ve 19 milletvekilinin, sağlık sistemindeki sorunların

(10/1066),
Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 milletvekilinin, yardımcı doçentlerin sorunlarının

(10/1067),
Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve 37 milletvekilinin, Ankara OSTİM Organize Sanayi

Bölgesinde meydana gelen patlamaların nedenlerinin (10/1068), 
Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 23 milletvekilinin, nişasta bazlı şekerin insan

sağlığına etkisinin ve şeker sektöründeki sorunların (10/1069), 
Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına

ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön
görüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

Anayasa’nın 114’üncü maddesine göre atanmış bulunan Adalet Bakanı Ahmet Kahraman ant içti.
Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:
1’inci sırasında bulunan ve görüşmelerine devam olunan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesi

kapsamında değerlendirilerek temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kabul edilen,
Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu Tasarısı ile Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik
Yapılmasına  Dair  Kanun  Tasarısı  ve  Millî  Savunma  Komisyonu  Raporu’nun (1/997, 1/1003)
(S. Sayısı: 633),

2’nci sırasında bulunan, Taşınır Donanım Üzerindeki Uluslararası Teminatlar Hakkında Sözleşme
ve Bu Sözleşmeye İlişkin Hava Aracı Donanımına Özgü Konulara Dair Protokolün Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/904) (S. Sayısı: 622),

3’üncü sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ve Kuveyt Devleti Hükûmeti
Arasında Sürdürülebilir Kalkınma İçin Doğal Kaynakların ve Çevrenin Korunması Alanında İşbirliği
Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri
Komisyonları Raporları (1/927) (S. Sayısı: 652),
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4’üncü sırasında bulunan, Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru Hükûmetlerarası
Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu
(1/683) (S. Sayısı: 667),

5’inci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükûmeti
Arasında Tarım Alanında Ekonomik, Bilimsel ve Teknik İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/856) (S. Sayısı: 624),

6’ncı sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükûmeti
Arasında Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat
Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu
(1/870) (S. Sayısı: 625),

7’nci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükûmeti
Arasında Sınır Kapılarının Ortak Kullanımına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/863) (S. Sayısı: 626),

8’inci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti İçişleri Bakanlığı ile Suriye Arap
Cumhuriyeti Hükûmeti İçişleri Bakanlığı Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/823) (S. Sayısı: 627),

9’uncu sırasında bulunan, Samsun Limanı (Türkiye Cumhuriyeti) ve Kavkaz Limanı (Rusya
Federasyonu) Üzerinden Demiryolu Feribotu ile Uluslararası Karma Taşımacılığın Organize Edilmesi
Hakkında Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ve Rusya Federasyonu Hükûmeti Arasında Anlaşmanın
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/941)
(S. Sayısı: 651),

10’uncu sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Rusya Federasyonu Hükûmeti
Arasında Bitki Karantinası Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/910) (S. Sayısı: 660),

11’inci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Rusya Federasyonu Hükûmeti
Arasında Petrol Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/793) (S. Sayısı: 668),

12’nci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Rusya Federasyonu İçişleri
Bakanlığı Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/943) (S. Sayısı: 669),

13’üncü sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Rusya Federasyonu
Uyuşturucu Trafiği Kontrolü Federal Servisi Arasında Uyuşturucu, Psikotrop ve Ara Kimyasal
Maddelerin Kaçakçılığı ile Mücadelede İşbirliği Hususunda Mutabakat Zaptının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/945) (S. Sayısı: 670),

14’üncü sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Stratejik
Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/979) (S. Sayısı: 645),

15’inci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Yeni Zelanda Hükûmeti Arasında
Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma
Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri
Komisyonu Raporu (1/921) (S. Sayısı: 650),

– 257 –

özlem- –

TBMM B: 77 15 . 3 . 2011



16’ncı sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Irak
Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Arasında Bitki Koruma ve Karantina Alanında İşbirliği Mutabakat
Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu
Raporu (1/950) (S. Sayısı: 656),

17’nci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Irak
Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Arasında Tarım Alanında Ekonomik, Bilimsel ve Teknik İşbirliği
Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri
Komisyonu Raporu (1/894) (S. Sayısı: 657),

18’inci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti
Tarım Bakanlığı Arasında Hayvan Sağlığı Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/885) (S. Sayısı: 658),

19’uncu sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ve Sırbistan Cumhuriyeti Hükûmeti
Arasında Teknik ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/908) (S. Sayısı: 662),

20’nci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Karadağ Hükûmeti Arasında TİKA
Program Koordinasyon Ofisinin Faaliyetlerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/969) (S. Sayısı: 665),

21’inci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini Temsilen Tarım ve Köyişleri Bakanı
ile Avusturya Cumhuriyeti Hükûmetini Temsilen Federal Tarım, Orman, Çevre ve Su Yönetimi
Bakanı Arasında Tarım Alanında İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/764) (S. Sayısı: 666),

22’nci sırasında bulunan, Biyotıp Araştırmalarına İlişkin İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesine
Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma
ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/394) (S. Sayısı: 604),

Görüşmeleri tamamlanarak yapılan açık oylamalardan sonra kabul edildi ve kanunlaştı. 
23’üncü sırasında bulunan, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Tasarısı ve Tunceli Milletvekili

Kamer Genç’in; Cumhurbaşkanlığı Seçimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kanun Teklifi ile
Anayasa Komisyonu Raporu’nun (1/787, 2/62) (S. Sayısı: 527),

24’üncü sırasında bulunan, Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum
ve Anayasa Komisyonları Raporlarının (1/991) (S. Sayısı: 609),

Görüşmeleri komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.
15 Mart 2011 Salı günü, saat 15.00’te toplanmak üzere birleşime 19.06’da son verildi.

Sadık YAKUT
Başkan Vekili      

Harun TÜFEKCİ Bayram ÖZÇELİK
Konya Burdur

Kâtip Üye Kâtip Üye
Yaşar TÜZÜN

Bilecik
Kâtip Üye
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No.: 102
II. - GELEN KÂĞITLAR

14 Mart 2011 Pazartesi
Rapor

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Samsun Milletvekili Suat Kılıç, Giresun
Milletvekili Nurettin Canikli, İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili
Mustafa Elitaş ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ’ın; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Teklifi ile Osmaniye Milletvekili Durdu Mehmet Kastal’ın; Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/875, 2/876) (S. Sayısı: 698)
(Dağıtma tarihi: 14.3.2011) (GÜNDEME)

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri
1.- Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, cezaevlerindeki kütüphanelerde bulundurulan

kitaplara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17666)

2.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bayburt ve ilçelerindeki hastanelerin depreme
dayanıklı olup olmadıklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17722)

3.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, bir beldenin doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık
Bakanından yazılı soru önergesi (7/17723)

No.: 103
15 Mart 2011 Salı

Tezkereler
1.- Samsun Milletvekili Haluk Koç'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında

Başbakanlık Tezkeresi (3/1428) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2011)

2.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1429) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu
Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2011)

3.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, Mardin Milletvekili Emine Ayna, Şanlıurfa
Milletvekili İbrahim Binici, Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis ve Bitlis Milletvekili Mehmet
Nezir Karabaş'ın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi
(3/1430) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa
geliş tarihi: 11.3.2011)

4.- Siirt Milletvekili Osman Özçelik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
Başbakanlık Tezkeresi (3/1431) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2011)

5.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
Başbakanlık Tezkeresi (3/1432) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2011)
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6.- Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
Başbakanlık Tezkeresi (3/1433) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2011)

7.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
Başbakanlık Tezkeresi (3/1434) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2011)

8.- Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1435) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu
Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2011)

9.- Siirt Milletvekili Osman Özçelik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
Başbakanlık Tezkeresi (3/1436) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2011)

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, diyabet hastalarına ve tedavide kullanılan kan şekeri
ölçüm çubuğu alımıyla ilgili genelgeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18571)
(Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2011)

2.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün, özelleştirilen Tekel’in alkollü içecekler bölümüne ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18572) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2011)

3.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Adana’daki sağlık kurumlarıyla ilgili bazı iddialara
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18573) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2011)

4.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002 yılından bu yana yapılan kamu ihalelerine
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18574) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2011)

5.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Polis Meslek Yüksek Okulundan ilişiği kesilen öğrencilere
ve 5806 sayılı Kanun gereğince aftan yararlananlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi
(7/18575) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2011)

6.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bazı şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18576) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2011)

7.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2010 ÖSYS Kılavuzundaki hatalara ilişkin Başbakandan
yazılı soru önergesi (7/18577) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2011)

8.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Şeker Fabrikası arazisinin imar değişikliğine
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18578) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2011)

9.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, özelleştirme gelirlerine ve kullanımına ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18579) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2011)

10.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yeni yatırım teşvik uygulamalarına ilişkin Başbakandan
yazılı soru önergesi (7/18580) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2011)
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11.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.’nin mülkiyetindeki bir
taşınmazın tescil işlemine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18581) (Başkanlığa geliş
tarihi: 24/02/2011)

12.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, demokratik açılım projesine ilişkin Başbakandan yazılı
soru önergesi (7/18582) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2011)

13.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, 2002-2010 yıllarında Türkiye’nin dünya
ekonomileri arasındaki yerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18583) (Başkanlığa geliş
tarihi: 25/02/2011)

14.- Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, toplu mezarların açılmasına ve bir komisyon
kurulmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18584) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/02/2011)

15.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Hatay-Kırıkhan’da faaliyet gösteren taş
ocaklarının verdiği zararlara ve bölgede sit alanı bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan yazılı
soru önergesi (7/18585) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/02/2011)

16.- İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek’in, Kuzey Afrika ülkelerinde çalışan Türk
firmalarının siyasi ve toplumsal olaylar sebebiyle maruz kaldığı mağduriyetlerinin giderilmesine
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18586) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/02/2011)

17.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kadına karşı şiddete ve yürütülen mücadeleye
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18587) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/02/2011)

18.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, bir gazetecinin gözaltına alınmasına ilişkin Adalet
Bakanından yazılı soru önergesi (7/18588) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/02/2011)

19.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, 2002-2010 yıllarında tutuklu ve hükümlü sayısına,
ortalama yargılama süresine ve açılan kamu davaları ile sonuçlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı
soru önergesi (7/18589) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/02/2011)

20.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, işçilere yönelik vergi düzenlemelerine ilişkin Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/18590) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2011)

21.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Emet Bor İşletmesinin bazı servislerinde çalıştırılan
taşeron işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/18591)
(Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2011)

22.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, SGK tarafından bazı nedenlerle maaşları kesilen
emeklilerin mağduriyetinin önlenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru
önergesi (7/18592) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2011)

23.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı müfettişleri ile idari
görevlendirilmelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/18593)
(Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2011)

24.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, Bağ-Kur ve SSK’lı çalışanların prim borçlarının
yeniden yapılandırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi
(7/18594) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/02/2011)
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25.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, 2005-2010 yıllarında Bursa’da özürlülerin
istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/18595)
(Başkanlığa geliş tarihi: 25/02/2011)

26.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, özürlü istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanından yazılı soru önergesi (7/18596) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/02/2011)

27.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ekonomik krizin ülkemiz ekonomisine etkilerine ilişkin
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/18597) (Başkanlığa
geliş tarihi: 24/02/2011)

28.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Türkiye Kalkınma Bankasına dair YDK raporuna
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/18598)
(Başkanlığa geliş tarihi: 25/02/2011)

29.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesiyle
ilgili bir iddiaya ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/18599) (Başkanlığa
geliş tarihi: 24/02/2011)

30.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, camilerde yardım toplanmasına ilişkin Devlet
Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/18600) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2011)

31.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir vakıf tarafından organize edilen yardım konvoyuna
İsrail’in saldırısına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18601) (Başkanlığa geliş
tarihi: 24/02/2011)

32.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, İsrail’in Mavi Marmara Gemisine yaptığı saldırıya ve
takip edilen dış politikaya ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18602) (Başkanlığa
geliş tarihi: 24/02/2011)

33.- İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, Libya’da yaşayan Türk vatandaşlarına ve bunların
tahliye edilmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18603) (Başkanlığa geliş
tarihi: 25/02/2011)

34.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, tüp gazdaki verginin azaltılmasına, mutfak
tüplerinde doğal gaz kullanımına ve hidroelektrik santrallerinin kapasitesine ilişkin Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18604) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2011)

35.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, maden mühendisi istihdamına ve
maden ocağı sayısı ile denetimlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi
(7/18605) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2011)

36.- Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, Yozgat-Sarıkaya’daki jeotermal kaynak
suyunun kullanımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18606) (Başkanlığa
geliş tarihi: 24/02/2011)

37.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, EGM bünyesinde yapılan komiser yardımcılığı
sınavıyla ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18607) (Başkanlığa geliş
tarihi: 24/02/2011)

38.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, uyuşturucu kaçakçılığına ve ele geçirilen uyuştu-
rucu miktarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18608) (Başkanlığa geliş ta-
rihi: 24/02/2011)
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39.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Ankara’daki kent içi ulaşım projelerine ve hava kirliliğine
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18609) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2011)

40.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, bir gazetecinin gözaltına alınmasına ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/18610) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/02/2011)

41.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa-Orhaneli’de bir köyün kanalizasyon sorununa
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18611) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/02/2011)

42.- Manisa Milletvekili Şahin Mengü’nün, bir Dışişleri eski Bakanının 1937 ve 1938 yıllarında
hangi görevde bulunduğuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18612) (Başkanlığa
geliş tarihi: 25/02/2011)

43.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası inşaatına
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18613) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/02/2011)

44.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bazı Bakanlık personelinin belediye veya iştiraklerinde
geçici görevlendirilmelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18614) (Başkanlığa
geliş tarihi: 25/02/2011)

45.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa-Nilüfer’e bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18615) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/02/2011)

46.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, özelleştirme uygulamalarına ilişkin
Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18616) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2011)

47.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya-Simav Gölü arazisinin kullanımına ilişkin
Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18617) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2011)

48.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Şeker Fabrikasının özelleştirilmesi
sürecindeki bir işleme ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18618) (Başkanlığa geliş
tarihi: 24/02/2011)

49.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav Gölünün kurutulmasıyla ortaya çıkan arazinin
kullanımına ve ecrimisil bedellerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18619)
(Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2011)

50.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, bazı okul müdürlerinin geçici süreli
görevlendirilmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18620) (Başkanlığa
geliş tarihi: 24/02/2011)

51.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, sözleşmeli öğretmenlere kadro verilmesine ilişkin
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18621) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2011)

52.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, ÖSYM tarafından yapılan kamu
personeli yerleştirme işlemleri ile ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru
önergesi (7/18622) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2011)

53.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli öğretmenlerin özür grubu atamalarına ilişkin
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18623) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2011)

54.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yenilenen KPSS Eğitim Bilimleri Sınavından sonra
yapılan öğretmen atamaları ile ilgili bir iddiaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi
(7/18624) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2011)
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55.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2010 KPSS ile ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim
Bakanından yazılı soru önergesi (7/18625) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2011)

56.- Mersin Milletvekili Kadir Ural’ın, Mersin-Erdemli’de bir lisenin isminin değiştirilmesine
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18626) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/02/2011)

57.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, aile içi şiddet konusunda yapılan çalışmalara
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18627) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/02/2011)

58.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Çukurova Üniversitesi öğrencilerinin barınma ve maddi
yönden desteklenmeleri ile ilişiği kesilen öğrencilere ve öğrenci affından yararlananlara ilişkin Milli
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18628) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/02/2011)

59.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa-Nilüfer’e bağlı bir köyün okulunun
kapatılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18629) (Başkanlığa geliş
tarihi: 25/02/2011)

60.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa ve ilçelerinde 2003-2004 ile 2010-2011 eğitim
yıllarında kapanan ve yeniden açılan okul sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru
önergesi (7/18630) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/02/2011)

61.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, Kahramanmaraş-Türkoğlu Fizik
Tedavi Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18631) (Başkanlığa geliş
tarihi: 24/02/2011)

62.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, Kahramanmaraş-Ekinözü
Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18632) (Başkanlığa geliş
tarihi: 24/02/2011)

63.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, Kahramanmaraş’taki bazı hastanelere
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18633) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2011)

64.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, aile hekimliği uygulamasına ilişkin
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18634) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2011)

65.- Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, Marmaris Belediye Başkanı ile ilgili bir açıklamaya ilişkin
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18635) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/02/2011)

66.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, çölyak hastalığının bilinirliğinin artırılmasına
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18636) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/02/2011)

67.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, ithal edilen hayvanlara ilişkin Tarım ve Köyişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/18637) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2011)

68.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, çiftçilerin tarım kredi kooperatiflerinden ve
bankalardan kullandıkları kredilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi
(7/18638) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2011)

69.- Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, fındık üreticilerine yönelik projelere ilişkin Tarım ve
Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18639) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2011)

70.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya-Tavşanlı’da mera arazisi olarak kullanılan
alanlara ve mevcut büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından
yazılı soru önergesi (7/18640) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2011)

71.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Mersin-Bozyazı’da aşırı dolu yağışlarından zarar
gören çiftçilerin mağduriyetinin giderilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru
önergesi (7/18641) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/02/2011)
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72.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, canlı hayvan ithalatına ve 22 Aralık 2010’da
yayınlanan genelgeye ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18642)
(Başkanlığa geliş tarihi: 25/02/2011)

73.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Bakanlıkça yapılan ürün ithaline ve
miktarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18643) (Başkanlığa
geliş tarihi: 25/02/2011)

74.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Balıkesir-Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolu
projesinin tamamlanmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/18644) (Başkanlığa
geliş tarihi: 24/02/2011)

75.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Zafer Bölgesel Havaalanı Projesine ilişkin Ulaştırma
Bakanından yazılı soru önergesi (7/18645) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2011)

76.- Mersin Milletvekili Kadir Ural’ın, posta hizmetlerinde kullanılmak için kiralanan araçlara
ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/18646) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/02/2011)

77.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, bazı tarihî binalarda çıkan yangınlara
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/18647)
(Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2011)

78.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, SHÇEK’de görev yapan din görevlilerine ve bir
yargı kararına ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/18648)
(Başkanlığa geliş tarihi: 25/02/2011)

79.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, belediye iştirakî şirketlerin denetimine ilişkin Sanayi
ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/18649) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/02/2011)

80.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, 2002-2011 yıllarında açılan kütüphanelere ve kitap
sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/18650) (Başkanlığa geliş
tarihi: 25/02/2011)

Meclis Araştırması Önergeleri
1.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 31 Milletvekilinin, narenciye üretimindeki ve

ihracatındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1070) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2011)

2.- Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 26 Milletvekilinin, fındık üreticilerinin sorunlarının
araştırılarak daha etkin bir fındık politikasının belirlenmesi için alınması gereken önlemlerin
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1071) (Başkanlığa geliş
tarihi: 11.02.2011)

3.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve 19 Milletvekilinin, İstanbul’daki toplu taşıma
hizmeti veren esnafın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1072) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2011)

4.- Hatay Milletvekili İzzettin Yılmaz ve 21 Milletvekilinin, ticari taksi esnafının sorunlarının
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/1073) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2011)
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15 Mart 2011 Salı
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 15.03

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU 
KÂTİP ÜYELER: Gülşen ORHAN (Van), Yusuf COŞKUN (Bingöl)

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 77’nci Birleşimini açıyorum.
III.- YOKLAMA

BAŞKAN – Elektronik cihazla yoklama yapacağız.
Yoklama için üç dakika süre veriyorum.
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)
BAŞKAN – Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.
Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.
Gündem dışı ilk söz, 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle söz isteyen İstanbul Milletvekili Sacid

Yıldız’a aittir.
Buyurunuz Sayın Yıldız. (CHP sıralarından alkışlar)

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR
A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
1.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, 14 Mart Tıp Bayramı’na ilişkin gündem dışı konuşması

ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı 
SACİD YILDIZ (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 14 Mart Tıp Bayramı

nedeniyle -gerçi son yıllarda artık Tıp Bayramı olarak kutlanmıyor- 14-20 Mart Tıp Haftası nedeniyle
gündem dışı söz almış bulunuyorum. Başta bizi dinleyen hekimlerimiz ve tüm sağlık emekçileri
olmak üzere yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sözlerime başlamadan evvel, Japon halkının başına gelen felaket nedeniyle geçmiş olsun
diyorum; ölenlere rahmet diliyorum, kalanlara da acil şifalar diliyorum. 

Aynı zamanda, Değerli Sanatçı İbrahim Tatlıses’e de geçmiş olsun diyorum.
Değerli milletvekilleri, bu yıl bilimsel hekimliğin 184’üncü yılı kutlanmaktadır. Kendini bu

kutsal mesleğe adamış olan hekimlerimiz mesleğin ilk yıllarından günümüze insanları sağlıklarına
kavuşturmayı kendilerine amaç edinmişlerdir. Bu uğurda hiçbir ayrım gözetmeden çalışan
hekimlerimiz son yıllarda oldukça endişeliler, “Sağlıkta dönüşüm” adı altında çıkarılan yasa ve
yönetmelikler onların geleceğe umutla bakmalarını imkânsızlaştırmıştır. 

AKP Hükûmetinin uygulamaları nedeniyle insanlar her gün sokaklara inerek sesini duyurmaya
çalışmaktadırlar. Daha önce işçiler, memurlar, öğrenciler, gazeteciler sokaktaydılar ve hâlâ sokaktalar.
13 Mart Pazar günüyse Türkiye'nin her yerinden gelen 10 binlerce hekim ve sağlık personeli çok ses
tek yürek olarak Sıhhiye Meydanı’nda, büyük bir kalp atışı olarak Ankara meydanlarında yüreklerini
attırdılar. Bu büyük coşkuya sağlık alanında hizmet veren on beş birlik, dernek ve sendikanın yanı
sıra çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum örgütü de destek verdi. Başhekimlerin baskısıyla, fişlenme
ve kayda geçme korkusuyla binlerce hekim ve sağlık çalışanının da mitinge katılamadığını biliyoruz,
hatta miting alanına girişler bile zorlaştırıldı, engellenmeye çalışıldı başlarda. 
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Bugüne kadar yapılan en kalabalık, en coşkulu mitingi gerçekleştiren sağlık emekçileri,
Bakanlığın hemen önünde, hep bir ağızdan artık kandırılmak istemediklerini haykırdılar. Sağlık
Bakanlığının tüm uygulamalarının bir yalan olduğunu, Sayın Bakanın iddia ettiğinin aksine
hekimlerin mutsuz olduğunu herkese ispat ettiler. Bugüne kadar sağlık çalışanlarının tüm sorunlarına
kulağını tıkayan Bakanlığın, bu kez hemen önünde dile getirilen sağlık emekçilerinin seslerini
duymaması mümkün değil. 

Değerli milletvekilleri, peki, sağlık emekçileri ne istemektedirler? Onlar performans baskısının
olmadığı nitelikli ortamlarda çalışmak istiyor. YÖK’ün 18 Şubatta çıkardığı yönetmelik ile
performans uygulaması iyice çıkmaza girdi. Performans uygulamasıyla hekimler hastalarına
gerekenden daha az zaman ayırmak zorunda kalıyorlar, oysaki onlar yalnızca mesleklerinin gereği
hastalarına yeterli zamanı ayırarak, onları sağlıklarına kavuşturmaya çalışıyorlar. Daha çok hasta
değil, daha iyi hasta bakmak istiyorlar. Performans baskısıyla gereksiz ameliyat yapmak istemiyorlar.
Eğitim ve araştırmaya da zaman ayırmak istiyorlar. Hekimler nitelikli bir sağlık hizmeti sunmak için
emeklerine değer verilen bir anlayışla, özlük haklarının korunmasını, kayıplarının telafi edilmesi için
yeni düzenlemeler yapılmasını bekliyorlar, mesleki bağımsızlık istiyorlar ve emekliliğe yansıyan
güvenceli gelir istiyorlar. Sokaklara dökülerek taleplerini dile getirmeye çalışan on binlerce hekim,
var olan haklarının gasbedilmemesini istiyor. 

Hekimler ve tüm sağlık çalışanları şiddetsiz bir ortamda çalışmak istiyorlar, sağlık emekçilerine
yönelik her geçen gün artan şiddetin bütün boyutlarıyla değerlendirilmesini ve önlem alınmasını
istiyorlar. Daha dün, iki yerde, hekimlere, sağlık emekçilerine şiddet uygulandı. Hekimlerin yarısı
hayatları boyunca bir kez şiddete maruz kalmakta, hemşirelerin ise üçte 1’i.

Sağlık sistemindeki sorunlar ve yanlışlıklar hekimlerin üstüne atılıyor ve âdeta hedef
gösteriliyorlar. Bu durumun düzeltilmesini ve daha nitelikli hizmet verebilmek için hekimlerin
omuzlarındaki yükün hafifletilmesini istiyorlar.

Sağlık emekçileri nöbet ertesi izin hakkı istiyorlar. Hekimlerimiz, çoğu zaman nöbet tuttukları
günün ertesinde, normal mesai saatleri içerisinde de çalışmak zorunda kalıyorlar. Uzun ve kesintisiz
çalışma saatleri, özel bir dikkat ve özeni gerektiren sağlık hizmetinin gerektiği şekilde yapılmasını
da engelliyor. Bu durum sağlık emekçileri kadar hastaları da yakından ilgilendiriyor çünkü nitelikli
hizmet alma hakları bu şekilde ihlal edilmiş oluyor.

Aynı durum asistanlar için de geçerlidir. Çalışma sürelerinin uzun olması, yoğun bir çalışma
temposu içinde, hiç yapmamaları gereken işlerin de üzerlerine yıkılması nedeniyle asistanların
uzmanlık eğitimleri sekteye uğruyor. Hekimler nitelikli tıp eğitimi istiyorlar ama ne yazık ki yetmiş
dokuz tıp fakültesinin olduğu bir ülkede nitelikli tıp eğitiminden söz etmek çok zordur. Yeterli öğretim
üyesinin olmadığı hiç düşünülmemiştir bunlar kurulurken. 

Gelecek on yirmi yılda kaliteli ve nitelikli tıp eğitiminden söz etmek çok zor görülüyor değerli
arkadaşlar. Gereğinden fazla tıp fakültesi açılması, niteliksiz yetişecek hekimlere bağlı olarak sağlık
sistemini de kötüleştirecektir ve Sağlık Bakanı da ileride, gelecekte bu kötü sağlık sistemiyle
anılacaktır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN – Lütfen sözlerinizi tamamlayınız.

Buyurunuz.
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SACİD YILDIZ (Devamla) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

On binlerce hekim ve sağlık çalışanı, anlamlı bir günde ve anlamlı bir yerde 13 Martta toplandılar
çünkü 14 Marttan bir gün evveldi ve Sağlık Bakanlığının önünde toplandılar, değerli arkadaşlar ve
gerçekleştirdikleri mitingle bu talepleri yerine getirilmezse greve gideceklerini haykırdılar.

CHP olarak, sağlık emekçilerinin bu, demin de, biraz evvel söylediğim haklı isteklerinin yanında
ve daima takipçisi olacağımızı bildirir, yüce heyetinizi saygıyla selamlarım. (CHP sıralarından
alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Yıldız. 

Gündem dışı ikinci söz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde turizmin sorunları ve çözüm
önerileri hakkında söz isteyen Şanlıurfa Milletvekili Ramazan Başak’a aittir. 

Buyurunuz Sayın Başak. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

2.- Şanlıurfa Milletvekili Ramazan Başak’ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin turizm
potansiyeline ilişkin gündem dışı konuşması

RAMAZAN BAŞAK (Şanlıurfa) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Değerli milletvekilleri, Doğu ve Güneydoğu’daki turizm potansiyeli üzerinde gündem dışı söz
almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, İstiklal Marşı’mızın kabulünün 90’ıncı yıl dönümünü tebrik ederken,
Şanlıurfa evladı, içimizden biri, değerli dostumuz Sayın İbrahim Tatlıses’e yapılan saldırıyı şiddetle
lanetlediğimi ve kınadığımı belirtirken, maalesef ve maalesef bazı değerlerimize sahip çıkmadığımızı
da özellikle belirtmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, hayat bu kadar ucuz olmamalı. Değerli siyasetçiler çünkü bu kadar kolay
yetişmiyor, değerli sanatçılar, akademisyenler, kanaat önderleri bu kadar kolay yetişmiyor değerli
arkadaşlar. Sayın Tatlıses’in ailesine, sevenlerine, Şanlıurfa’ya geçmiş olsun derken, özellikle Sayın
Tatlıses başta olmak üzere acil şifa bekleyen tüm hastalarımıza Allah’tan şifa diliyor ve Sayın
Tatlıses’le birlikte bu hastalarımızın hepsine aziz milletimden dua temenni ediyorum değerli
arkadaşlar. 

Saygıdeğer milletvekilleri, Doğu ve Güneydoğu turizminin AK PARTİ İktidarının öncesindeki
durumunu bir gözlerimizin önüne getirelim. Bırakın turizm kelimesini, “Doğu ve Güneydoğu”
denildiği anda akla maalesef terör, annelerimizin gözyaşı ve kan geliyordu. Batıda, Doğu ve
Güneydoğu’daki biraz sonra sayacağım turizm potansiyellerinin, kültür potansiyellerinin yüzde 1’i
akla gelmiyordu arkadaşlar. Peki, bu kimin suçuydu? Benim suçum değildi ha, onu peşinen
söyleyeyim. O gün Doğu ve Güneydoğu’da asayişi sağlayamayan, batıda da Doğu ve
Güneydoğu’daki bu potansiyeli yeterince anlatamayan iktidarların suçuydu değerli arkadaşlar.

Saygıdeğer milletvekilleri, gelin, şöyle bir Şanlıurfa’ya bakalım. “Peygamberler şehri” diyoruz,
“Hazreti Âdem’in tarım yaptığı ve yaşadığı şehir” diyoruz.  Tüm, bütün dinlerin atası kabul edilen
Hazreti İbrahim Şanlıurfa’da doğmuş ve Şanlıurfa’da yaşamış. Bilinen kaynaklara göre, saygıdeğer
arkadaşlar, bilinmeyenleri söylemiyorum, 12 tane peygamberimiz Şanlıurfa’da yaşamış. Nuh
Tufanı’ndan sonra -bakın arkadaşlar, burası çok önemli- dünya üzerinde yaşamın olduğu her yerde
kurulan ilk 7 şehirden 1’i Şanlıurfa arkadaşlar. Bu, sadece benim anlatacağım birkaç örnek. 
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Hani birileri turizmi deniz olarak algılıyor ya, “Urfa’da deniz ne gezer?” diyecekler.
Şanlıurfa’nın en güzel ilçelerinden biri olan Halfeti’ye bir gelin bakalım. O Atatürk Barajı’ndan
kaynaklanan o devasa göleti görün, emin olun Halfeti’nin Bodrum’dan aşağı kalmadığını
göreceksiniz. Birileri belki “Ben Şanlıurfa’ya gidip bir balık yemek istiyorum.” diyecek. Gelin,
Şanlıurfa’nın yine en güzel ilçelerinden biri olan Birecik’e bir gidin, Fırat Nehri’nin kenarındaki o
çok güzel restoranlardaki yiyeceğiniz balığın tadını asla unutamayacaksınız. 

Değerli arkadaşlar, İktidarımızla birlikte Şanlıurfa başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu’da
turist  sayısındaki değişiklikleri üç beş rakamla hatırlatmak istiyorum. 2008 yılında Şanlıurfa’ya -yerli
olarak yani İstanbul’dan, Antalya’dan, Trabzon’dan, Türkiye'nin değişik illerinden- 134.688’i yerli,
11.433 yabancı; 329.028’i yerli, 44.868 yabancı turist Şanlıurfa’ya 2008 yılında gelmiş. Değerli
arkadaşlar, yüzde 400’den bahsediyorum ha, dikkatinizi çekmek istiyorum. Gelelim 2010 yılına.
Toplam 428.983 turist Şanlıurfa’ya gitmiş.

Değerli arkadaşlar, altyapıya bakmak isterseniz bugün Şanlıurfa’da 3 tane beş yıldızlı otel, 3
tane üç yıldızlı otel, 1 tane bir yıldızlı otel ve Şanlıurfa halkının, Güneydoğu halkının
misafirperverliğini yakından tanıyacağınız onlarca konukevinin olduğunu göreceksiniz. 

Değerli milletvekilleri, neden bunları anlattım biliyor musunuz? Şanlıurfa’nın bu sahip olduğu
kültür ve yer altı, yer üstü hazinelerinin yüzde 1’ine sahip olamayan iller, yurt dışında, milyonlarca
turist çekmekte. Şanlıurfa’yı bir marka şehir hâline getirmek için gece gündüz çalışan Adalet ve
Kalkınma Partisinin altyapıdan tutun üstyapıya…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN – Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 

Buyurunuz.

RAMAZAN BAŞAK (Devamla) – …gece gündüz bu çalışmaların neticesinde, Allah’ın izniyle
grubumuzdan, Sayın Başbakanımızdan aldığımız güçle Türkiye'de 81 ilin içerisinde Antalya’dan
sonra turizmin ikinci başkenti olacaktır diyorum.

Değerli arkadaşlar, Şanlıurfa’ya batıdan, Orta Anadolu’dan, Akdeniz’den, Karadeniz’den
yapılacak ziyaretlerin, Doğu ve Güneydoğu’ya yapılacak ziyaretlerin bu ülkenin birlik ve beraberliği
için çok önemli olduğunu bir daha özellikle size hatırlatmak istiyorum. 

Eğer birbirimizi tanımazsak, birbirimizi tanımak için çocuklarımızın ellerinden tutup
Şanlıurfa’ya gitmezsek hepimiz çok sıkıntıya gireceğiz diyor, tüm Türkiye'nin 81 ilindeki
vatandaşlarımı Şanlıurfa’ya davet ediyor, hepinizi Sayın Başkan Vekilimiz şahsında saygıyla
selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Başak. 

Hükûmet adına Sağlık Bakanı Sayın Akdağ konuşacaktır. 

Buyurunuz Sayın Akdağ. 

1.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, 14 Mart Tıp Bayramı’na ilişkin gündem dışı konuşması
ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı (Devam)

SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce
Meclisimizi saygıyla selamlıyorum, bizi evlerinden, iş yerlerinden izleyen değerli vatandaşlarımıza
da hürmetlerimi arz ediyorum. 
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Bugün 14 Mart Tıp Bayramı’nın hemen ertesindeyiz. Dolayısıyla, yurdumuzda, ülkemizde son
sekiz yıl içerisinde sağlıkta neler değişti, yeni sağlık sistemi ne getirdi? Bu yeni sağlık sistemiyle
vatandaşlarımız ne gibi rahatlıklara kavuştu? Sağlık çalışanlarının durumunda ne gibi değişiklikler
oldu? Bu konularla ilgili olarak yapılan gündem dışı konuşmayı cevaplamak üzere huzurunuzdayım. 

Değerli milletvekilleri, şunu öncelikle ifade etmem gerekir ki dünyanın belki de en zor ama en
onurlu işlerinden birini yapan hekimler ve onlarla birlikte çalışan sağlık ekibidir, sağlık çalışanlarıdır
çünkü hepimiz biliyoruz ki insanın en kırılgan olduğu, en sıkıntılı olduğu zaman hekimlerle ya da
sağlık sistemiyle karşılaştığı zamanlarda karşısına gelir. Anamızın, babamızın, eşimizin,
çocuğumuzun ya da kendimizin ağır bir hastalığı olduğunu şöyle bir düşünelim: Mutlaka şefkate en
çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyizdir, mutlaka bize her türlü hizmetin en mükemmel bir şekilde
yapılmasını, hizmetlerin yerine getirilmesini arzu ederiz ve insan olarak da bu hakkımızdır.
Dolayısıyla, sağlık çalışanları da bu talepte bulunan insanla, vatandaşla karşı karşıya geldikleri için
gerçekten sağlık çalışanının işi kolay değildir. Özellikle ülkemizde sağlık çalışanının işi birçok Batılı
ülkeye kıyasla daha zordur çünkü Türkiye’de, üzülerek ifade etmeliyim ki, bütün iyileştirmelere
rağmen, Sağlıkta Dönüşüm Programı’yla kurduğumuz yeni sağlık sistemine rağmen, sağlık iş
gücünün, sağlıktaki insan kaynağımızın yeterli olmayışı hem vatandaşımızın hem de sağlık
çalışanlarının işini birlikte zorlaştırmaktadır. 

Acaba Türkiye’de sağlık insan gücünün sayısı… Bakın, kalitesinden bahsetmiyorum çünkü
Türkiye’de hekimler de diğer sağlık çalışanları da gerçekten Avrupalı meslektaşlarıyla
kıyaslandığında, dünyadaki diğer meslektaşlarıyla kıyaslandığında oldukça iyi eğitim almış
insanlardır ve oldukça iyi bir hizmet de verirler, bilimin gerekleri çerçevesinde iyi de bir hizmet
verirler. Ancak, sayı söz konusu olduğu anda Türkiye’de büyük bir sıkıntımız var ve bu sıkıntıyı ilk
defa dile getiren de, AK PARTİ hükûmetleri döneminde, biz olduk. Maalesef bu sıkıntı hep gözden
kaçırıldı. Aksine, böyle bir sıkıntının olmadığı, zaman zaman bazı meslek örgütleri tarafından, bazen
üniversitelerimiz tarafından, bazen de muhalefet cephesinden, insan kaynağının fazla olduğu bile
iddia edildi. Şimdi, rakamlara bakmak lazım. Dünya nerede, biz neredeyiz? İnsanımızın beklentisiyle
bunlar ne ölçüde bir araya geliyor?

Değerli milletvekilleri, Türkiye, Dünya Sağlık Örgütünün Avrupa bölgesinde yer alan bir ülkedir
ve Avrupa bölgesinde yer alan bir ülke olarak tabii ki kıyaslamaları buna göre yapmamız lazım. 53
ülkenin ortalama olarak doktor sayısına baktığımızda, her 100 bin kişiye 330’la 350 arasında hekim
düşmektedir -yıldan yıla bu biraz değişiyor- yani Dünya Sağlık Örgütünün Avrupa bölgesinde her 100
bin kişiye düşen hekim sayısı 340 civarındadır ortalamada. Peki, bu sayı acaba Türkiye’de ne kadar?
Türkiye’de bu sayı maalesef yüz binde 150’dir. Hemşire sayısına baktığımızda, sayının çok daha az
olduğunu görüyoruz. 

Şimdi, hâl böyleyken, bir taraftan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının üzerindeki iş yükünden
bahseder, bir taraftan da Türkiye’de sağlık insan gücü sayısının artırılmasına karşı çıkarsak büyük bir
çelişki içine düşmüş oluruz. Bu, ironik bir durum arz etmiş olur. Maalesef Türkiye’deki meslek
örgütleri yıllardır bu yanlışı yapıyorlar. Her 14 Mart Tıp Bayramı’nda, haklı olarak hekimlerin
üzerindeki iş yükü konuşuluyor. Hatta, bizim, sisteme getirdiğimiz performans konuşulurken yani
hekimlerin kendi performansına göre çalışarak kazançlarının bir kısmını da bundan elde etmeleri
konuşulurken hep gündeme şu getiriliyor: “Nasıl olacak? Yani hekimler günde 100 hasta muayene
ederek mi performans elde edecekler?” Hâlbuki, bir insan hastalandığında ister istemez sağlık
sisteminin karşısına çıkmak zorundadır. Elbette, biz, AK PARTİ hükûmetleri olarak sağlıkta dönüşüm
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çerçevesinde koruyucu hizmetleri çok geliştirdik ama nihayetinde insanlar hasta olur, bunu her zaman
engelleyemezsiniz ve hasta, hizmet alma ihtiyacı içerisinde doktorun karşısına çıkar. E, biz,
Türkiye’deki hastaları Yemen’e gönderip, Afganistan’a gönderip ya da bir Avrupalı ülkeye gönderip
orada hizmet verecek durumda değiliz; vatandaşlarımıza Türkiye’de hizmet vermek zorundayız, Türk
hekimleriyle Türkiye’de hizmet vermek zorundayız. 

Hâl böyle olunca elbette hekimlerin iş yükü çok artmış oluyor, hangi sistemi getirirseniz getirin
iş yükü artıyor, ister hekimlere sabit maaş verin, ister hekimlerin kamuda ve özelde birlikte
çalışmalarına müsaade edin, isterse bizim şimdi yaptığımız gibi performans temelli, sabit maaşlarının
üzerine belli bir verimliliği de esas alan bir yöntem getirin, hekimin üzerindeki, sağlık çalışanının
üzerindeki iş yükü azalmıyor. Türkiye’de bir vatandaşın hekimin karşısına çıkma ortalaması Avrupa
ülkelerinden fazla değil ki daha düşük, sayı daha az. Sağlıkta Dönüşüm Programı’ndan önce, bu,
yılda ortalama 3 defaydı, 3 defanın altındaydı, şimdi yılda 7’ye ulaştı. Buna rağmen Avrupalı ülkelerin
ve birçok OECD ülkesinin, gelişmiş ülkenin daha altında ortalama başvuru sayıları var. Bunun net
anlamı nedir değerli arkadaşlar? Türkiye’de sağlık insan gücü sayısını artırmalıyız. Bunu tartışmaya
başladığımız zaman yetersiz altyapıdan, üniversitelerin, özellikle yeni kurulanların yetersiz
kalacağından bahsetmek yerine, bu işi nasıl başarırız, hem yüce Mecliste hem de yüce Meclisin çatısı
dışında, ilgili sektörlerle artık bunu konuşmalıyız. Ama gelin görün ki 2010 yılında bile, sorduğunuz
zaman, tabip örgütü Türkiye’de hekim sayısının yeterli olduğunu iddia ediyor, Türkiye’de hekim
sayısının da artırılmasına da karşı çıkıyor. Maalesef zaman zaman muhalefet cephesinden de, özellikle
bu örgütler tarafından verilen bilgilere dayalı olarak bu işe karşı çıkılıyor. 

Ben, bu 14 Mart Tıp Bayramı’nda Türkiye'nin sağlık geleceği açısından yüce Meclisimize şu
çağrıda bulunuyorum: Hükûmet olarak Türkiye’de sağlık insan gücü sayısının artırılmasına yönelik
çabalarımıza lütfen destek veriniz. Son yıllarda YÖK’le bu hususta önemli çalışmalarımız oldu ama
bu sayıyı artırmak için ne gerekiyorsa birlikte yapalım. Çünkü, değerli arkadaşlar, değerli
milletvekilleri; bu sayı artmadan biz her 14 Mart Tıp Bayramı’nda hekimlerin üzerindeki ağır iş
yükünden bahsedeceğiz, değerli asistan kardeşlerimizin üzerindeki ağır iş yükünden bahsedeceğiz,
diğer sağlık çalışanlarının üzerindeki ağır iş yükünden bahsedeceğiz. O hâlde, bu çağrımı özellikle
vurguluyorum: Türkiye’de sağlık insan gücü sayısının, doktor sayısının artışına engel olmayalım. 

Evet, yeni sağlık sistemiyle, Türkiye’de yeni bir düzen oluştu. Tam Gün Kanunu’nu yaptık.
Değerli ana muhalefet partimiz bunu Anayasa Mahkemesine götürdü, Anayasa Mahkemesi belli
maddeleri iptal verdi. Danıştaya götürenler oldu ama sonuçta Danıştay İdari Dava Daireleri Genel
Kurulu bir karar verdi: Türkiye’de ikili çalışma tarihe karıştı. Bunun için yüce Meclisimize
teşekkürlerimi sunuyorum bir 14 Mart Tıp Bayramı’nda. 

Değerli milletvekilleri, bu yüce Meclis, bu dönemde, bu açıdan milletin çilesini sonlandıran çok
hayırlı bir hizmet yapmıştır. Artık hem üniversite hastanelerinde hem de devletin diğer hastanelerinde
vatandaş hizmet almaya gittiğinde ona başka bir adres gösterilmeyecektir. Bu, kesinleşmiş
durumdadır. Yargı kararları, yaptığımız kanundan sonraki tartışmaları sonlandırmıştır. Türkiye’de
kamuda çalışan hekimler kamuda çalışacaktır, ayrıca onların muayenehaneleri olmayacaktır, özel
hastaneleri olmayacaktır. Böylece, biz de vatandaş olarak devletin kapısından hizmet alırken bir
muayenehaneye gitmek zorunda kalmayacağız, üniversite hastanesinin kapısından girdiğimizde yok
özel muayeneymiş, özel ameliyatmış, özel işlemmiş gibi bu çileleri çekmeyeceğiz, bunlar için para
ödemeyeceğiz. Geri kalan nedir? Geri kalan, üniversitelerimizin değerli üniversite öğretim
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üyelerimizin finansmanının sağlanmasıdır. Hükûmet olarak bunu da gerçekleştirdik. Yapılan son
büyük torba kanunda, üniversitelerimize vatandaşlarımız bir yılda, 2010 yılında ne kadar para
ödemişse bu parayı Hükûmet olarak ödemeyi taahhüt ettik. Geriye kalan nedir? Şimdi
üniversitelerimizin, üniversite yönetimlerimizin yapması gereken nedir? Ortada un var, ortada yağ
var, ortada şeker var, şimdi helvayı yapmak lazım. Özellikle asistanların, hekimlik yapan uzmanlık
öğrencisi kardeşlerimin hakkını hukukunu bundan böyle koruyabilecek bütün enstrümanlar
üniversitelerimizin elindedir. Ben yüce Meclisin kürsüsünden üniversite yönetimlerine ve YÖK
yönetimine sesleniyorum: Asistanlarımızın emeklerinin karşılığı artık mutlaka verilmelidir. Çünkü
biz biliyoruz ki üniversite hastanelerinde ve eğitim hastanelerinde hizmet yükünün büyük bir kısmını
bu asistan arkadaşlarımız karşılıyor. Finansman sağlanmış durumdadır. O hâlde, bundan sonra
yapılacak iş, hakkın teslimidir, emeğin karşılığının o emeği verene ödenmesidir. 

Ben, bu 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle, hemen 14 Martın arifesinde Sağlıkta Dönüşüm
Programı’yla kurduğumuz yeni sağlık sisteminde ülkeye hizmet eden bütün sağlıkçılara ve bütün
hekimlere şükranlarımı arz ediyorum. Türk halkı adına bütün bu fedakâr insanlara bir borcumuz var.
Allah hepsine sağlık, afiyet versin. Bundan sonra da Hükûmet olarak onların işlerini kolaylaştırmak,
onların gelirlerini artırmak, onların imkânlarını genişletmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Akdağ.

Gündem dışı üçüncü söz, Japonya’da meydana gelen deprem sonrasında nükleer santraldeki
sızıntı tehlikesi göz önüne alınarak Mersin Akkuyu’da nükleer santral kurulması kararının bir kez
daha gözden geçirilmesi hakkında söz isteyen Mersin Milletvekili Vahap Seçer’e aittir. 

Buyurunuz Sayın Seçer. (CHP sıralarından alkışlar)

3.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, Japonya’da meydana gelen deprem sonrasında nükleer
santraldeki sızıntı tehlikesi göz önüne alınarak Mersin Akkuyu’da nükleer santral kurulması kararının
bir kez daha gözden geçirilmesine ilişkin gündem dışı konuşması

VAHAP SEÇER (Mersin) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; geçtiğimiz günlerde Japonya’da binlerce kişinin hayatını
yitirdiği, milyarlarca dolar zararın meydana geldiği ve en önemlisi de bu deprem ve tsunami sonucu
meydana gelen o bölgedeki, felaket bölgesindeki nükleer santrallerdeki hasar sonucunda oluşan
nükleer sızıntı, nükleer felaket durumunda kalan Japon halkının acısını paylaştığımızı ifade etmek
istiyorum. Türkiye de deprem kuşağında olan bir ülke. Bu tip acıları bizler daha önce de yaşadık.
Onun için Japon halkının acılarını derinden hissediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, deprem ve tsunami sonucu nükleer güç santrallerinde meydana gelen
nükleer sızıntıların boyutu her geçen gün artıyor. Bu anlamda da dünyada büyük bir endişe söz
konusu. Bilim adamlarının tespitlerine göre felaket bölgesinde eğer nükleer felaketin boyutları bir an
önce zapturapt altına alınmazsa, burada felaketin kontrol edilememesi durumunda orada çok büyük
çevre felaketlerinin yaşanacağı, orada canlı varlıkların hayatını idame ettirme şansının ortadan
kalkacağı konusunda endişeler her geçen gün artmakta.
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Değerli arkadaşlarım, bu Japonya’da meydana gelen nükleer sızıntı meselesinden sonra dünyada
nükleer enerji alarmı verildi, nükleer acil durum ilan edildi. Bugüne kadar hep tartışılagelen nükleer
güç santralleri konusu bir kez daha tartışmaya açıldı. Japonya felaketi, tüm dünyada nükleer güç
santrallerini yeniden tartışılır hâle getirirken nükleer endişeye sürüklendi tüm dünya. Avrupa Birliği
enerji bakanları sektörün bu konudaki ileri gelenleriyle acil toplantı gerçekleştirdi ve toplantının
amacı Japonya’dan ders çıkartmak. Alman Hükûmetinin bu konuda, enerji güç santralleri konusunda
önemli bir kapasiteye sahip Alman Hükûmetinin önemli bir kararı var. Daha önceki hükûmetler
döneminde nükleer güç santrallerinin kapatılması konusunda karar çıkmıştı ama Merkel Hükûmeti
bu süreci uzatmıştı. Tekrar şimdi Merkel Hükûmeti bu kararı geri almak durumunda kaldı ve bir
müddetliğine bu kararı da erteleme durumunda kaldı. 

Nükleer güç santralleri kapasitesi konusunda dünyanın en önemli ülkeleri, Amerika Birleşik
Devletleri, Fransa büyük endişe yaşıyor. İsviçre, yaşlanan nükleer güç santrallerinin tekrar
yenilenmesi projelerini askıya almış durumda. Hülasa, bütün dünya şu anda teyakkuz durumunda ve
nükleer güç santralleri konusunu tekrar gözden geçiriyor. 

Bizde durum ne? Bizde durum onlara göre çok farklı. Diğer ülkeler nükleer güç santrallerini
kapatırken biz belayı paramızla satın alıyoruz. Biliyorsunuz, daha önce Türkiye Büyük Millet
Meclisinde bir uluslararası sözleşme geçti, Rusya Federasyonu’yla Akkuyu’da kurulacak olan nükleer
güç santrali konusunda bir uluslararası sözleşmeye imza attı yüce Meclis. Japonlarla temaslar devam
ediyor, Sinop’ta bir nükleer güç santrali kurulacak.

Japonya felaketi ortaya çıktığı gün, depremin olduğu gün Sayın Bakan Taner Yıldız, zaten
Japonlarla, Japonların teknik heyetiyle Sinop’ta kurulacak nükleer güç santralleriyle ilgili toplantı
hâlindeydi. Bu haberi alır almaz Sayın Bakanın ilk demeci şu oldu, -o anda henüz nükleer sızıntı
tehlikesi yoktu, nükleer güç santrallerinde bir tehlike söz konusu değildi- şöyle demeç verdi:
“Japonya, bir nevi kendini testten geçirdi, iyi bir sınav verdi. Türkiye’de nükleer güç santrali yapımı
devam edecek.” dedi ama bir müddet sonra nükleer sızıntılar baş gösterince şöyle bir demeç verdi:
“Fukuşima birinci nesil santraldir. Oysaki bizim Sinop’a kuracağımız santral üçüncü nesil santraldir.”
Ne hikmetse daha güvenli bir model gibi bunu takdim etmeye çalıştı. “Bizde tsunami olmaz. Bu
büyüklükte bir deprem söz konusu değil. Böyle bir tehlike yok.” dedi. Hülasa, Sayın Bakan aslında
ne dediğini bilmiyor, aslında kendi dediğine de kendisi inanmıyor.

Değerli arkadaşlarım, bilindiği üzere, Akkuyu’da Rusya Federasyonu’yla yapılan anlaşma
sonucunda önümüzdeki günlerde nükleer güç santrali inşaatı başlayacak, bu konuda yoğun çalışmalar
var. Daha bugün Sayın Bakan ve Sayın Başbakan, Rusya Federasyonu’na yapacakları ziyarette bu
konuların da tartışılacağını, görüşüleceğini söylediler. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN – Lütfen sözlerinizi tamamlayınız.

Buyurunuz.

VAHAP SEÇER (Devamla) – Biz o zaman da söyledik, bu işe karşı çıktık, dedik ki: Bakınız,
yanlış yapıyorsunuz. O bölgede nükleer güç santrali yapımı oraya ihanet olur, oraya bomba koymak
gibi bir şey. Oranın yer lisansı bundan otuz beş yıl önce alınmış. O günkü koşullara göre,
meteorolojik, oşinografik, jeolojik, sosyoekonomik koşullara göre yer lisansı alınmış. Bugün otuz beş
yıl sonra siz oraya santral yapıyorsunuz. Ora deprem kuşağı içerisinde. Oradan hemen 30 kilometre
mesafede bir Ecemiş fay hattı geçiyor. Oradan hemen 150 kilometre ötede Doğu Anadolu fay hattı
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geçiyor. Dolayısıyla, buraya nükleer güç santrali yapılmasının doğru olmadığını söyledik. Ayrıca,
Rusya ile yapılan anlaşma sonucu kurulacak VVER tipi reaktörlerin güvenlik yönetmeliğine
uymadığı Rusya Federasyonu mahkemeleri kararıyla sabit olduğunu söyledik ve VVER tipi
reaktörlerin daha dünyada bir eşi, benzeri olmadığını, bu tip reaktörlerin işletmeye açılmadığını
söyledik.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN – Bağlayınız lütfen.

Buyurunuz. 

VAHAP SEÇER (Devamla) – Ancak biz söyledik, biz duyduk. Bizler uyardık, çevre örgütleri
uyardı, tüm sağduyulu insanlar Hükûmeti uyardı, şimdi de doğa uyarıyor, hâlâ bundan bir ders
çıkartamıyorsunuz. Bizde bir söz vardır: Bir musibet bin nasihata bedeldir. Bin nasihat ettik
anlamadınız, şimdi başımıza bir musibet geldi, artık lütfen anlayın, bu sevdadan, bu inattan vazgeçin
diyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Seçer.

Sayın Köse, buyurunuz.

V.- AÇIKLAMALAR
1.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, 14 Mart Tıp Bayramı’na ve sağlık çalışanlarının

sorunlarına ilişkin açıklaması
ŞEVKET KÖSE (Adıyaman) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Tıp hekimlerimiz, yaşamını insanlığa hizmet için adamış, toplumun sağlığını her şeyin üzerinde
tutan, onurlu, kutsal, yüce bir mesleğin mensuplarıdır. Karşılaşılan bütün zorluklara rağmen
mesleklerinden ödün vermeden özverili bir şekilde çalışmaya devam etmektedirler. Bu meslek
gruplarının yaşamlarını sorunsuz sürdürebilmeleri de gerekmektedir. 

Atama ve tayin, özlük hakları, döner sermaye ve bundan pay alma, nöbet süreleri, can
güvenliklerinin sağlanması gibi birçok konuda sağlık emekçilerinin sorunları bulunmaktadır. Bu
sorunların çözülmesi, daha sağlıklı gelecek kuşaklar demektir. Bu anlamda demokrasi anlayışı da
sağlıklı olur, gelecek mutluluk üzerine inşa edilir ve kardeşlik duyguları daha da pekişir. 

Bu duygu ve düşüncelerle tüm hekimlerimizin ve diğer sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp
Haftası’nı en içten duygularımla kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım. 

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Köse.

Sayın Akman…

2.- Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman’ın, sanatçı İbrahim Tatlıses’in uğradığı menfur saldırıyı
kınadığına ilişkin açıklaması

YAHYA AKMAN (Şanlıurfa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; geçtiğimiz pazar günü
menfur bir saldırıya uğrayan değerli hemşehrimiz İbrahim Tatlıses’e yapılmış olan saldırıyı
hemşehrilerim adına kınamak istiyorum. Bu menfur suikastı düzenleyen sanıkların bir an önce adalete
teslim edileceğine dair inancımı bir kez daha ifade etmek istiyorum. 
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“İmparator” lakabıyla anılan, sadece Şanlıurfa’da değil, bütün Türkiye’de hatta dünyanın birçok
ülkesinde hayranlıkla izlenen, çok sayıda hayranı ve seveni olan değerli hemşehrimiz, aynı zamanda
memleketimiz ve ülkemiz için bir sanat elçisi durumundadır. Bu menfur saldırının amacına
ulaşmayacağına biz inanıyoruz. Bu saldırıdan sonra hemşehrilerimiz derin bir üzüntü içerisindedir. 

Ben, bu konuyla ilgili olarak gündem dışı söz almak istemiştim ama daha önce arkadaşlarımıza
söz verildiği için yerimden kısa bir açıklama…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Akman.
Sayın Vural…
3.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, MHP olarak, sanatçı İbrahim Tatlıses’in uğradığı menfur

saldırıyı kınadıklarına ve 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladıklarına ilişkin açıklaması
OKTAY VURAL (İzmir) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Efendim, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak da Türk müziğinin değerli ismi İbrahim

Tatlıses’e yönelik menfur saldırıdan büyük üzüntü duyduğumuzu ve bu saldırıyı kınadığımızı ifade
etmek istiyorum. Sanatçı kimliğiyle sevgi ve ilgiye mazhar olmuş Sayın Tatlıses’e acil şifalar, ailesine
ve sevenlerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bir an önce de saldırganların bulunması
ümidimizi ifade etmek istiyorum. 

Ayrıca, 14 Mart Tıp Bayramı. Tüm sağlık sektöründe çalışanların bu bayramını kutluyoruz.
Tabii, sağlık sektörü ve çalışanların çok önemli sorunları vardır gerçekten. Bu sorunlarını dile
getirdiler protesto eylemleriyle ama orada özellikle bu sağlık çalışanlarının sorununun, işte “Doktor
Che’nin yolundayız.” demek suretiyle siyasi bir noktaya getirilmiş olmasını da doğru bulmadığımı
ifade etmek istiyorum ve böyle toplantıların siyasi mülahazalarla ilişkilendirilmesinin sektörün
sorunlarını topluma iletmekten uzaklaştıracağını paylaşmak istiyorum. 

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Vural. 
Sayın Durmuş…
4.- Kırıkkale Milletvekili Osman Durmuş’un, hekimlerin, halkın sağlık problemleriyle uğraşırken

zaman zaman saldırıya uğradıklarına, Sağlık Bakanlığının bu saldırıları kınamadığına ilişkin
açıklaması

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Teşekkür ederim Başkanım. 
Hekimlerimiz yıllarca halkımızın sağlık problemleriyle uğraşırken zevkle, şevkle yardımcı

olmaya çalışmışlardır. Zaman zaman hasta yakınlarıyla birlikte üzülür ve onlarla birlikte sevinirler.
Hasta ve yakınları için hekim saygın bir insan ve hastasına şifa dağıtan büyük bir yardımcı olarak,
eli öpülesi bir kişi olarak tanımlanırdı. AKP İktidarında yolsuzluk ve suiistimaller ayyuka çıktığında
hekim ve sağlık çalışanları hedef gösterilmiştir. Hekimler günümüzde tokatlanıyor, yumruklanıyor,
bıçaklanıyor, kurşunlanıyor. Bir gün olsun Sağlık Bakanlığı hekimlere karşı bu çirkin saldırıları
kınayan veya hasta yakınlarını uyaran ve rehabilite eden açıklama yapmamaktadır. Hâlen hastalarımız
bir ahşap gibi görülerek hastaların her yerine iğneler batırılıyor, kesiliyor, ameliyat yapılıyor ve
performansla paralar Hazineden buraya aktarılıyor, Sağlık Bakanlığına da yüzde 6 pay aktarılarak
orada harcama imkânı sağlanıyor. Hastalarımızın sağlığı üzerinden Sağlık Bakanlığına…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Durmuş. 

Sayın Arıtman…

– 275 –

özlem- 29–32

TBMM B: 77 15 . 3 . 2011 O: 1



5.- İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, 14 Mart Tıp Bayramı’nı halkın ve sağlık çalışanlarının
bir bayram olarak kutlayamadıklarına, ülkemizde uzun yıllardır görülmeyen kızamık, difteri gibi
hastalıkların tekrar görülmeye başladığına ve difteriden insanlarımızın hayatlarını kaybetmeye
başladıklarına ilişkin açıklaması

CANAN ARITMAN (İzmir) – Ne yazık ki bu 14 Martı hem sağlık çalışanları hem halkımız
hem de ülkemiz açısından bir bayram olarak kutlayamıyoruz. Biliyorsunuz OECD’nin AB’nin
araştırma şirketiyle iş birliğiyle hazırladığı 2010 Sağlık Raporu’na göre sağlıkta sağlık göstergeleri
en geri olan ülke ne yazık ki biziz. Bunun ötesinde sağlık çalışanlarımız, doktorlar meydanlarda
protesto eylemlerinde. Halkımız açısından bakarsak, yıllardan beri bu ülkede görülmeyen kızamık,
difteri gibi hastalıklar tekrar görülmeye ve insanlar difteriden hayatını kaybetmeye başladı. Sayın
Bakan kalem aşısı mı yapılıyor devri iktidarınızda? Yani sağlığın bu kadar gerilediğinin en önemli
göstergelerinden biridir difteriden artık bu ülkede ölümlerin olduğunu görmek, yıllardan beri eradike
edilmiş bir hastalık idi. 

Ayrıca, yine OECD Sağlık Raporu’na göre…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Arıtman.
Sayın Güvel…
6.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’na büyük sorunların

gölgesinde girdiklerine ilişkin açıklaması
HULUSİ GÜVEL (Adana) – Teşekkür ediyorum Başkanım.
Değerli arkadaşlar, bu yıl da sağlık çalışanları bir tıp bayramına daha, büyük sorunların gölgesi

altında girmektedir. Sağlıkta dönüşüm politikalarıyla birlikte sağlık hizmetleri bir mal hâline
getirilmektedir. Kamu sağlığı serbest piyasanın insafına bırakılmaktadır. “Performansa dayalı
çalışma” adı altında her hastanın puan ve para olarak görüldüğü bir sistem kurulmaktadır. Aile
hekimliği kurumunda sorunlar vardır. Asistan hekimlerin, hemşirelerin çalışma sürelerine ilişkin
sorunları, parasal sorunları devam etmektedir. Döner sermaye yönetmeliğindeki kat sayı
adaletsizliklerinden dolayı pratisyen hekimlere büyük haksızlık yapılmaktadır. Bunları dile getiren
sağlık çalışanlarından sürekli şikâyetçi olan, onları düşman gibi gören bir sağlık bakanı sağlık
sistemini yönetmektedir. En acı olanı da budur.

Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Güvel.
Sayın Işık…
7.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya ili ve ilçelerinde hekim ve diğer sağlık personeli

açığına ilişkin açıklaması
ALİM IŞIK (Kütahya) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Sağlık Bakanının açıklamaları nedeniyle söz talebinde bulundum. Teşekkür ediyorum.
Sayın Bakanın da bildiği gibi Kütahya ili ve ilçelerinde hekim ve diğer sağlık personeli açığı

hızla devam etmektedir. Yapılan yanlış uygulamalar nedeniyle çalışma huzuru bozulmuştur. Örneğin,
en son Kütahya ili Simav ilçesindeki Doçent Doktor İsmail Karakuyu Devlet Hastanesinden son
dönemde 10’a yakın hekim istifa ya da tayin yoluyla görevinden ayrılmıştır. Hastanede çalışma
huzuru kalmamış, sağlık hizmetleri aksar hâle gelmiştir. Bu konuda Bakanlığın derhâl acil önlemleri
alıp vatandaşın mağduriyetinin giderilmesini talep ediyorum.

Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Işık.
Sayın Yıldız…
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8.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, ülkemizde tıp eğitiminin yetersiz olduğuna ilişkin
açıklaması

SACİD YILDIZ (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Sağlık Bakanı, sağlık insan gücü sayısı açısından yetersiz olduğumuzu ama kalite
açısından iyi olduğumuzu söyledi Avrupa ülkelerinde. Doğru, bu sözlerine katılıyorum ama bu tıp
eğitimiyle, yetmiş dokuz tane tıp fakültesinde yeterli olmayan eğitimde, önümüzdeki yıllarda -yirmi
yılda- sağlıktaki kalitemiz de, hekimlik de özellikle bozulacak. Bunu ifade etmek istiyorum. 

Ayrıca, 2011 yılında torba yasaya geçici 15’inci maddeyle 2010’daki özel muayene, tetkik ve
ameliyatlardaki gelirleri koyduğunu söyledi. Doğru, 430 milyonluk bir kayıp konulmuş. Fakat bu
diğer yıllar ne olacak? Bu sene, 2011 yılı, seçim yılı ve seçim yılı olduğu için yeni bir sisteme girdiği
için hem tepkiler hafiflesin diye hem de seçim yılı olması nedeniyle bu konuldu ama her yıl
konulmayacak, bundan sonra üniversite hastaneleri daha da kötü durumda olacak, zaten durumları
kötü. Sadece 2011 yılı için bir geçici rahatlatma kökten bir çözüm değil. Bunları ifade etmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Yıldız. 

Sayın Aydın…

9.- Gümüşhane Milletvekili Kemalettin Aydın’ın, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladığına ve
yaklaşan 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü münasebetiyle Çanakkale Savaşı sırasında şehit
düşen İstanbul Tıp Fakültesi mensuplarını andığına ilişkin açıklaması

KEMALETTİN AYDIN (Gümüşhane) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Yüzde 39’lardan yüzde 80’lere çıkan “sağlıkta memnuniyet”te emeği geçen -başta doktorlar
olmak üzere- tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum. 

Ayrıca yaklaşan 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü nedeniyle de tüm şehitlerimizin ruhu
şad olsun diyerek Çanakkale Zaferi’nin kazanılmasında İstanbul Üniversitesinin -İstanbul Tıp
Fakültesinin- bir sınıfının tümünün orada şehit olarak -İstanbul Tıp Fakültesinin bir yıl mezun
vermediğini- tıp doktorlarının bu ülke için hangi noktalarda nasıl hizmetler verdiğini tüm
kamuoyunun bilmesini arzu ettim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Aydın. 

Sayın Ağyüz…

10.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Japonya’daki deprem felaketinden üzüntü
duyduğuna; sanatçı İbrahim Tatlıses’e geçmiş olsun dileklerini ilettiğine, ayrıca AK PARTİ Grup
Başkan Vekili Bekir Bozdağ’ın CHP hakkında söylediği sözlerden dolayı gruplarından özür dilemesi
gerektiğine ilişkin açıklaması

YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) – Teşekkür ederim. 

Japonya’daki felaketten büyük üzüntü duyduk. 

Büyük sanatçı İbrahim Tatlıses’e de büyük geçmiş olsun diyoruz. 

Ülkemizde neden deprem ve nükleer başka ülkelerde bir felaket geldiği zaman aklımıza geliyor?
Bu deprem kuşağı üzerinde olduğumuz yeni mi biliniyor? O nedenle, sayın bakanların bu konuda
duyarlı olması lazım. 
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Ayrıca, AKP Grup Başkanı Sayın Bozdağ, CHP’yi yeniden tanımlıyor. Yanlış ve etik olmayan
sözler için Bozdağ grubumuzdan özür dilemelidir, CHP’liden özür dilemelidir. Hiç kimsenin
Cumhuriyet Halk Partisini yeniden tanımlamaya hakkı da yoktur, yetkisi de yoktur, cesareti de yoktur. 

Ayrıca, Sayın Sağlık Bakanı, 14 Mart ilanlarınızı verirken niye bazı gazeteleri ayırıyorsunuz?
Kendi cebinizden mi veriyorsunuz ilanları? Bakanlık kesesini bu kadar hovardaca harcamaya,
dilediğinizce kullanmaya hakkınız var mı sizin? 

Doktorlar perişan, alanlarda seslerini çıkarıyorlar. Onlara kulağınızı tıkayın, sevgi mesajları
verin. Sevgi alanlarda, onlara sevgi gösterin önce. Gazete ilanlarıyla sevgi olmaz. Cebinizden
harcasanız parayı neyse. Sözcü gazetesine niye ilan vermiyorsunuz? Hovardaca harcama seçime
yakın… Sizin hakkınız mı bu? O nedenle bu tür duyarsızlıklara karşı…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Ağyüz. 

Sayın Şandır…

11.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, MHP Grubu olarak Akkuyu nükleer santralinin
yapılması konusunun yeniden gözden geçirilmesini istediklerine ilişkin açıklaması

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Biz de Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak, Japonya’da yaşanan bu nükleer sızıntı bir
kıyamet, bir felaket, gözlerimizin önünde. Ne kadar insanın öldüğünün bile tespiti mümkün olmuyor.
Dolayısıyla nükleer santral tehlikesinin, riskinin gözümüz önünde bir örneği var. Milliyetçi Hareket
Partisi Grubu olarak biz de Akkuyu Nükleer Santralinin yapılması konusunun yeniden gözden
geçirilmesini, teknolojisiyle, yeriyle yeniden gözden geçirilmesini talep ediyoruz. Mersin Gülnar
Büyükeceli beldesinin Akkuyu bölgesindeki dört koyda kurulacak olan bu nükleer santral şu anda o
yöre halkında çok ciddi bir korku yaratmış bulunmaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz de bu
santralin kuruluşunun yeniden gözden geçirilmesini, Türkiye’nin elektrik temini, enerji temininin
başka yollardan sağlanmasının araştırılmasını talep ediyoruz. 

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Şandır.

Sayın Tan…

12.- İstanbul Milletvekili Ahmet Tan’ın, sanatçı İbrahim Tatlıses’e acil şifalar dilediğine ilişkin
açıklaması

AHMET TAN (İstanbul) – Teşekkür ederim efendim.

Ben de Anadolu’nun, Güneydoğu Anadolu’nun ve doğunun eşsiz sesi durumundaki İbrahim
Tatlıses’e acil şifalar diliyorum ve kendisine yapılan saldırının faili meçhul kalmamasını diliyorum
çünkü bu iktidar döneminde 116’yı bulan faili meçhullere birisinin eklenmemesi dileğindeyim. 

Öteki konu da, Türkiye’deki mevzuata göre İzmir ile Ankara arasında tek şoförle gelme imkânı
olmuyor çünkü sürekli olarak beş saatten fazla araba kullanamıyor şoförler, sürücüler biliyorsunuz
ama asistan hekimler, acillerde çalışan değerli hekimler dokuz saat değil, on dokuz saatten fazla
çalışmak zorunda kalıyorlar. Bu durumda şoförlük hekimlikten daha mı önem arz ediyor insan sağlığı
bakımından? Bunu merak ediyorum.

Saygılar sunuyorum.
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BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Tan.

Gündeme geçiyoruz.

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır.

Meclis araştırması açılmasına ilişkin dört önerge vardır, ayrı ayrı okutuyorum:

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ
1.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 31 milletvekilinin, narenciye üretimindeki ve

ihracatındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1070)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Türkiye'de son yıllarda üretilen narenciyenin önemli bir kısmında uygulanan yanlış
politikalardan dolayı pazarlama sorunları yaşanmakta, ürünler ağaçlarda kalmaktadır. Piyasada oluşan
fiyat dalgalanmalarına karşı önlem alınmaması nedeniyle üreticilerimiz büyük sıkıntılar yaşamaktadır.
Ülkemizin yaş meyve ve sebze ihracatının yarıya yakınının narenciyeden karşılanıyor olması
narenciye üretiminin Türkiye açısından önemini ortaya koymaktadır.

Ülkemizde yaklaşık 100 bin hektara yakın alanda narenciye üretimi yapılmakta, toplam
narenciyenin yüzde 70'inden fazlası Çukurova bölgesinde üretilmektedir. Çukurova bölgesi
ekonomisi için çok önemli bir yere sahip olan narenciye üretiminde girdi fiyatlarının yüksekliği başta
olmak üzere, yanlış ihracat politikaları ve iç talep yetersizliğinden kaynaklı bir dizi sorun
bulunmaktadır.

Bu nedenlerle, narenciye üreticilerimizin piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarından korunması
ve narenciye ihracatında ülkemizin potansiyelinin değerlendirilmesi ile ilgili sorunların tespiti ve
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci İç Tüzüğün 104 ve 105 inci
maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz.

1) Hulusi Güvel (Adana)

2) Kemal Demirel (Bursa)

3) Yaşar Ağyüz (Gaziantep)

4) Selçuk Ayhan (İzmir)

5) Ali Oksal (Mersin)

6) Gürol Ergin (Muğla)

7) Tekin Bingöl (Ankara)

8) Mehmet Ali Özpolat (İstanbul)

9) Eşref Karaibrahim (Giresun)

10) Hüsnü Çöllü (Antalya)

11) Algan Hacaloğlu (İstanbul)

12) Rasim Çakır (Edirne)

13) Ali Rıza Ertemür (Denizli)

14) Durdu Özbolat (Kahramanmaraş)
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15) Ahmet Küçük (Çanakkale)

16) Hikmet Erenkaya (Kocaeli)

17) Şahin Mengü (Manisa)

18) Ali İhsan Köktürk (Zonguldak)

19) M. Fatih Atay (Aydın)

20) Hüseyin Tayfun İçli (Eskişehir)

21) Rahmi Güner (Ordu)

22) Ferit Mevlüt Aslanoğlu (Malatya)

23) Ali Arslan (Muğla)

24) Tayfur Süner (Antalya)

25) Osman Kaptan (Antalya)

26) Bülent Baratalı (İzmir)

27) Birgen Keleş (İstanbul)

28) Ahmet Tan (İstanbul)

29) Atila Emek (Antalya)

30) Necla Arat (İstanbul)

31) Mevlüt Coşkuner (Isparta)

32) Ramazan Kerim Özkan (Burdur)

Gerekçe:

Türkiye yıllık 3 milyon ton civarında üretim ile dünya narenciye üretiminde ilk on ülke arasında
yer almaktadır. Bu üretim miktarının ancak üçte bir ihraç edilebilmekte kalan kısmı iç piyasaya
sunulmaktadır.

Ülkemizin narenciye ihracatında diğer ülkelerle rekabet edebilirliğinin artırılması için ton başına
verilen teşviklerin üreticiler açısından yeterli bir noktaya getirilmesi gerekmektedir. Öte yandan iç
piyasada fiyat istikrarının sağlanması, ürünün bahçe fiyatı ile market fiyatı arasındaki uçurumun
kapanması, narenciye ürünleri için tanıtım grupları oluşturulması son derece önemlidir.

İhracat yapılan ülkelerin sayısının artırılması ve yapılan ihracat miktarının yükseltilmesi gereği
vardır. İhracatı olumsuz etkileyen faktörlerin başında gelen zirai ilaç kalıntısı konusunda üreticilerin
eğitilmesi ve denetim mekanizmalarının işletilmesi zorunludur. İhracatın artırılması için etkin ve iyi
işleyen bir pazarlama organizasyonuna ihtiyaç olduğu açıktır. Bunu gerçekleştirmek için Devlet
kurumları öncü rol üstlenmelidir.

Özellikle 2010-2011 sezonunda narenciye ürünleri maliyetinin altında fiyata alıcı bulduğundan
dalında kalmıştır. Mazot, gübre, sulama ve işçilik maliyetlerinin sürekli yükselmesine rağmen
narenciye fiyatları bir önceki yılın altına inmiş, üretici bu sezonu da zararla kapatmak zorunda
kalmıştır. Narenciye üreticisi açısından bir sahipsizlik söz konusudur. Üreticinin hak ettiği geliri elde
edebilmesi bakımından girdi fiyatlarının aşağı çekilmesi büyük rol oynayacaktır. Narenciye
üretiminde bahçe oluşturma ve bakım masrafları yüksektir. Öte yandan yeni dikilen narenciye
ağaçlarının meyve vermesi beş altı yıl almakta büyük ölçüde yatırım yapıldığından ürün profili kısa
dönemde değiştirilememektedir.
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Üretilen narenciyenin üçte ikilik kısmının iç pazarda tüketildiği göz önüne alınarak iç pazara
yönelik stratejiler geliştirilmesi gerekmektedir. Bunun için üretici örgütlerinin temel beklentisi
narenciyenin Hal Yasası kapsamı dışına çıkarılmasıdır. Üreticiden tüketiciye kadarki süreçte aracıların
yüksek kâr elde ettiği bilinmektedir. Narenciye ürünleri Hal Yasası kapsamı dışına çıkarılırsa market
fiyatını aşağı çekmek ve talebi artırmak mümkün olabilecektir.

Narenciye sektöründe üreticiler lehine sürdürülebilirliğin sağlanması için temel girdiler
konusunda destek sağlanması gereği vardır. Bu önleme paralel olarak kooperatifler ve üretici birlikleri
Devletçe desteklenmeli ve özendirilmelidir. Yurtiçi talebi artırmak için tanıtım ve reklam
kampanyaları düzenlenmelidir.

İşleme sanayi yatırımları desteklenmelidir. Hastalık ve zararlılarla mücadelede dış pazarların
karantina uygulamaları ve üst kalıntı sınırları göz önünde bulundurulmalıdır.

Yukarıda sayılan gerekçelerle narenciye üreticilerinin yaşadıkları sorunların ve bu ürünlerin
ihracat politikasında var olan eksikliklerin saptanması ve alınacak tedbirlerin Yüce Meclisimizce
tespiti amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasının yerinde olacağı kanısını taşımaktayız.

2.- Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 26 milletvekilinin, fındık üreticilerinin sorunlarının
araştırılarak daha etkin bir fındık politikasının belirlenmesi için alınması gereken önlemlerin
belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1071)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Türkiye, fındık üretiminde hem üretim miktarı ve hem de üretilen fındığın kalitesi bakımından
dünyada tam anlamıyla rakipsizdir. Dünya fındık üretiminin 3/4'ünü üreten Türkiye, dünya ihracatının
da % 80'ine sahiptir. Ülkemizin Karadeniz'e kıyısı olan hemen her ilinde fındık üretilmekte, Doğu
Karadeniz Bölgesi Fındık üretimi için ekolojik bakımdan en uygun koşullara sahip bulunmaktadır.

Fındık üreticisinin emeğinin karşılığını alması; bölgede yaşanan yoğun göçün yerinde istihdamla
çözülmesini sağlayacağı gibi, Karadeniz Bölgesinin temel problemlerinden olan erozyonla
mücadelede de önemli yer tutan fındık bahçelerinin korunmasını, dolayısıyla erozyonla mücadelede
de başarılı olunmasını sağlayacaktır.

Üretici olarak dünya piyasasında neredeyse tekel konumunda bulunduğumuz bir üründe bile
kontrol edilemeyen fiyat dalgalanmalarının oluşmasının ana nedeni hükümetin uyguladığı Fındık
politikasının yanlışlığıdır.

Arz fazlası fındığın müdahale alımlarıyla alındığı geçmiş dönemlerde, özellikle 2005-2006
yıllarında yaklaşık 2 milyar dolar düzeyinde Fındık ihracatından gelir sağlanırken bu rakam; 2007
yılında 1,5 milyar dolara, 2008 yılında 1,4 milyar dolar, 2009 yılında 1,1 milyar dolar civarına
düşmüştür. Fındık fiyatındaki artış üreticinin gelirinin yükselmesinin yanında bununla doğru orantılı
olarak ihracat gelirini de artırmıştır.

Devlet müdahalesiyle üreticinin alın terinin karşılığı verilmediği takdirde ülkemizin fındıktan
elde ettiği döviz cinsinden ihracat gelirinin düşme eğiliminin süreceği anlaşılmaktadır. Yine müdahale
yöntemiyle alınan fındığın zarar olarak gösterilmesi de kamuoyunu yanlış bilgilendirmekten başka
bir anlam ifade etmemektedir. Arz fazlası fındık yağlığa ayrılmakta bu da ülkemize işlenmiş sanayi
ürünü olarak döviz getirisi sağlamaktadır.
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Bir üretici kuruluşu olan Fiskobirlik 2005-2006 sezonunda destekleme fiyat istikrar fonundan
kredi talep etmiş, hükümet bu kredi talebine yanıt bile vermemiştir. 230.892 ortağı bulunan ve fındık
ürünü konusunda ülkemizin en donanımlı üretici kuruluşu olan Fiskobirlik kaderine terk edilmiştir.
Başbakan 2009 yılında Trabzon'da yaptığı bir konuşmada "fındık TMO'nun işi değil” dediği kuruma
ise piyasada düzenleyici olma görevi verebilmiştir. Nihayetinde üretici serbest piyasa koşullarına
terk edilmiş ve TMO da piyasadan çekilmiştir.

Uygulamasına başlanan fındıkta alan bazlı destekleme politikası terk edilerek ürün bazlı destek
sistemine geçilmeli ve ABD'nin bademde uyguladığı gibi bir stok istikrar yapısının oluşturulması ve
fiyatın arz dalgalanmalarından etkilenmemesi sağlanmalıdır.

03-05 Nisan 2004 tarihlerinde Ordu, Giresun, Samsun ve Trabzon illerimizde fındık ürününde
don afeti yaşanmış ve il hasar tespit komisyonunca 633 trilyon hasar bedeli belirlenmiş fakat Tarım
ve Köy İşleri Bakanlığınca bunun toplam 135.220 üreticiye 288 trilyon olarak ödenmesi
kararlaştırılmıştır. En son 2009 yılında yapılan %7'lik ödeme ile şu ana kadar hasar bedelinin ancak
% 44 ödenmiştir. Bu gün itibariyle 135.220 üreticinin 161 trilyon alacağı bulunmaktadır. Hükümet
2009 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun Bazı Ödeneklerin Kullanılmasına ve Harcanmasına
İlişkin Esasları İçeren E-Cetvelinin 45. maddesinde yaptığı düzenleme ile üreticinin alacaklarını
ödememe yoluna gitmiştir. Bu engelleyici hüküm düzeltilerek üreticinin alacakları ödenmelidir.

İklim şartları sebebiyle alternatif ürün ekimine uygun olmayan Doğu Karadeniz Bölgesinde
yaklaşık 3 milyon vatandaşımızı doğrudan, 8 milyon yurttaşımızı da dolaylı olarak ilgilendiren, fındık
ürünü ile fındık üreticilerinin sorunların tespiti, Fiskobirlik'in yeniden piyasa aktörü olabilmesi ve
istikrarlı bir fındık piyasasının oluşabilmesi için alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla,
Anayasamızın 98. ve İç Tüzüğün 104 ve 105. maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını
arz ye teklif ederiz.

1) Rahmi Güner (Ordu)

2) Mehmet Akif Hamzaçebi (Trabzon)

3) Algan Hacaloğlu (İstanbul)

4) Ali İhsan Köktürk (Zonguldak)

5) Rasim Çakır (Edirne)

6) Ali Oksal (Mersin)

7) H. Tayfun İçli (Eskişehir)

8) Şahin Mengü (Manisa)

9) M. Fatih Atay (Aydın)

10) Şevket Köse (Adıyaman)

11) Ferit Mevlüt Aslanoğlu (Malatya)

12) Ali Arslan (Muğla)

13) Osman Kaptan (Antalya)

14) Tayfur Süner (Antalya)

15) Bülent Baratalı (İzmir)

16) Birgen Keleş (İstanbul)
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17) Ahmet Tan (İstanbul)

18) Atila Emek (Antalya)

19) Necla Arat (İstanbul)

20) Yaşar Ağyüz (Gaziantep)

21) Ahmet Küçük (Çanakkale)

22) Ramazan Kerim Özkan (Burdur)

23) Durdu Özbolat (Kahramanmaraş)

24) Mevlüt Coşkuner (Isparta)

25) Mehmet Ali Özpolat (İstanbul)

26) Ali Rıza Ertemür (Denizli)

27) Eşref Karaibrahim (Giresun)

3.- İstanbul Milletvekili D. Ali Torlak ve 19 milletvekilinin, İstanbul’daki toplu taşıma hizmeti
veren esnafın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1072)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Yaklaşık 13 milyonluk nüfusu ile dünyadaki 118 ülkeden daha fazla nüfus yoğunluğuna sahip
olan İstanbul ilimizde yıllardır zor şartlarda zaman zaman hayati riskler yaşayarak toplu taşımacık
hizmeti veren taksi, minibüs ve otobüs esnafı toplu taşıma hizmetlerinin yürütülmesi,
ruhsatlandırılması ve işletilmesi yetkisine sahip Büyükşehir Belediyesince mağdur edilmektedir.
Toplu taşıma hizmetlerindeki eşitsizliğin giderilmesi, taksi, minibüs ve otobüs esnafının yaşadığı
sıkıntıların nedenlerinin ve çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci ve TBMM
İçtüzüğünün 104 ve 105'inci maddeleri gereğince "Meclis Araştırması" açılmasını arz ve talep ederiz.

11.02.2011

1) Durmuşali Torlak (İstanbul)

2) Mehmet Şandır (Mersin)

3) Abdülkadir Akcan (Afyonkarahisar)

4) Kürşat Atılgan (Adana)

5) Hamza Hamit Homriş (Bursa)

6) Erkan Akçay (Manisa)

7) Mustafa Kalaycı (Konya)

8) Osman Durmuş (Kırıkkale)

9) Akif Akkuş (Mersin)

10) Kemalettin Nalcı (Tekirdağ)

11) Ahmet Bukan (Çankırı)

12) Emin Haluk Ayhan (Denizli)

13) Metin Çobanoğlu (Kırşehir)

14) Metin Ergun (Muğla)
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15) Mithat Melen (İstanbul)
16) Yılmaz Tankut (Adana)
17) Hasan Özdemir (Gaziantep)
18) Hakan Coşkun (Osmaniye)
19) Hüseyin Yıldız (Antalya)
20) Necati Özensoy (Bursa) 
Gerekçe:
Bilindiği üzere raylı sistemin yoğun olarak kullanıldığı dünya metropollerinde dahi ulaşımı

tamamlayıcı unsur olarak görülen lastikli taşımacılık tabiriyle hizmet veren taksi, minibüs ve
otobüsler şehir içi taşımacılıkta geliştirilmeye devam etmektedir. Her geçen gün artan nüfusuyla
ülkemizin en büyük, dünyanın sayılı illerinden olan megakent İstanbul'da raylı sistem taşımacılığın
yanı sıra şehrin yerleşim yapısı dikkate alındığında lastikli taşımacılık büyük önem arz etmektedir.

Günümüzde büyük şehirlerde en önemli sorun olan ulaşımın sıkıntısının çözümü noktasında
trafik yoğunluğunu ve akaryakıt kullanımını azaltmak, çağdaş, güvenli ve konforlu ulaşımı
sağlayabilmek amacıyla teknolojik gelişmeler ışığında yeni toplu taşıma alternatifleri olarak kent içi
toplu taşımacılıkta raylı taşımacılık ve metro sistemi teşvik edilmekle birlikte şehrin yapısı,
hareketliliği ve yerleşimi göz önüne alınarak lastikli taşımacılıktan kaçınılamayacağı açıktır. Bununla
beraber minibüs ve halk otobüslerinin belirli standartlara getirilmesi kaçınılmazdır.

10.09.2009 tarihli UKOME kararı ile şehir içi taşımacılık yapan konforlu, izli, emniyetli ulaşımın
sağlanması için çevre kirliliğine sebep olmayan (doğalgazlı Euro4 veya Euro5)  motorlu otobüslerin
teşvik edilmesine, İstanbul genelinde ihtiyaç duyulan 1.500 adet otobüs ilave edilmesinin zorunluluk
arz ettiğine karar verilmiştir. Bunlardan 840 adetinin mevcut minibüslerin otobüse dönüştürülerek
revize edilmesi yoluyla ve 730 adetinin ihale yoluyla satış yapılmasına karar verilmiştir. Ancak
İstanbul Otobüs İşletmeleri AŞ adına bu ihalenin yapılmasına neden olan 8 Aralık 2010 tarihli İETT
İdare Encümeni kararı alınmış, bu karara göre ilan yapılmadan, davet  usulü  ile   teklif alınan  3
firmanın   bilgilerine   açıklamada yer verilmemiştir. Bu firmaların toplu taşıma ile ilgili bilgi birikimi
ve deneyimi kamuoyundan gizlenmiştir. Söz konusu ihale ile ilgili yasaya aykırılık iddiaları ve
uygulamaları karşısında sessiz kalan belediye yönetimi, 25 Ocak 2011 tarihinde 172 adet otobüs
ihalesi yapmıştır. Bu durum minibüsçü esnafı arasında büyük güvensizliğe neden olmuş, 840 adetinin
de kendi bilgileri dışında satılacağı kanaati oluşturmuştur.

Ayrıca İstanbul'da çok zor şartlarda kar-kış, gece-gündüz demeden hizmet veren taksi şoförleri
gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaması nedeniyle zaman zaman hayatlarını kaybetmekte, 18.000
ticari taksiye karşılık sayıları 40.000'i bulan kayıt dışı çalışan korsan taksiler tarafından hakları gasp
edilmekte, sürekli yapılan akaryakıt zamları ve sadece İstanbul’da kaldıran gece tarifesi uygulaması
ile emeklerinin karşılığını alamamaktadır.

4.- Hatay Milletvekili İzzettin Yılmaz ve 21 milletvekilinin, ticari taksi esnafının sorunlarının
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/1073)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Taksici Esnafının sorunları ve bu sorunların çözümüne ilişkin alınacak tedbirlerin belirlenmesi

amacıyla, Anayasamızın 98 ve İçtüzüğün 104 ve 105. maddeleri gereğince bir Meclis Araştırma
Komisyonu kurulmasını arz ve teklif ederiz. 15.02.2011
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1) İzzettin Yılmaz (Hatay)
2) Süleyman Turan Çirkin (Hatay)
3) Mehmet Şandır (Mersin)
4) Süleyman Nevzat Korkmaz (Isparta)
5) Metin Çobanoğlu (Kırşehir)
6) Akif Akkuş (Mersin)
7) Mithat Melen (İstanbul)
8) Emin Haluk Ayhan (Denizli)
9) Kemalettin Nalcı (Tekirdağ)
10) Behiç Çelik (Mersin)
11) Hasan Özdemir (Gaziantep)
12) Zeki Ertugay (Erzurum)
13) Alim Işık (Kütahya)
14) Hasan Çalış (Karaman)
15) Osman Durmuş (Kırıkkale)
16) Yılmaz Tankut (Adana)
17) Erkan Akçay (Manisa)
18) Abdülkadir Akcan (Afyonkarahisar)
19) Mustafa Kalaycı (Konya)
20) Sabahattin Çakmakoğlu (Kayseri)
21) Kamil Erdal Sipahi (İzmir)
22) Hamza Hamit Homriş (Bursa)
Gerekçe:
Türkiye'nin en önemli sektörlerinden biri olan taksicilik sektörü, yaşadığı sorunlar sebebiyle

çok büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Sektörün sıkıntıları azalacağı yerde gün geçtikte artarak devam
etmektedir.

Bu sebepten dolayı taksici esnafımız kontak kapatma noktasına gelmiştir. Ayrıca birçok taksici
de mesleği bırakmak zorunda kalmıştır. Yıllar itibariyle taksicilik yapan vatandaşlarımızın sayısına
baktığımızda büyük bir oranda azalma görmekteyiz.

Günümüzde her sektörde yaşanan sıkıntılar taksicilik sektöründe de kendisini göstermiş,
taksicilikte faaliyet neredeyse imkânsız hale gelmiştir. Bunların yanı sıra sektörün sorunlarına
duyarsızlık da taksici esnafını çaresizliğe itmiştir.

Kamuoyunu rahatsız eden taksici cinayetleri, başta sektörün temsilcileri olmak üzere toplumun
her kesimini endişeye sevk etmektedir. Ayrıca bu cinayetlere karşı herhangi bir önlem alınamaması
taksici esnafında huzursuzluk yaratmaktadır.

Avrupa ülkelerinde taksici gasp ve cinayetlerini önlemek amacıyla gerçekçi önlemler alınmasına
rağmen ekonomik olarak yalnız bırakılan taksicilerimiz kaderine terk edilmiştir. Güvenlik açısından
oldukça yetersiz olan taksilerimizin standartları yeni olayları tetiklemektedir. Bu amaçla taksici
esnafının can ve mal güvenliğini sağlayacak araçların sağlanması hayati önem taşımaktadır.
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Geçim sıkıntısı içinde, her geçen gün kazancında azalma olan taksici esnafı, ekonomik olarak
darboğazın içindedir. Akaryakıt fiyatlarında meydana gelen artışlar taksicilerin ekonomik kayıplar
yaşamasına neden olmaktadır.

Taksicilik sektörünü krizden çıkarmak ve kazançlı bir duruma getirmek için, akaryakıt
fiyatlarında ticari taşımacılık yapan esnafımıza KDV ve ÖTV oranlarında indirim yapılması
gerekmektedir.

Taksici esnafının en önemli sıkıntılarından biri olan korsan taksicilik, haksız kazanca neden
olduğu gibi, sektörü bitirme noktasına da getirmiştir. Ayrıca sebep olduğu kayıt dışılık nedeniyle de
devlete milyonlarca liralık vergi kaybına neden olmaktadır.

Taksicilik sektörünü bu şekilde derinden sarsan korsan taksiciliğe karşı gereken önlemlerin
alınmamış olması, taksicilerde hükümetlere karşı güven eksikliğine neden olmaktadır. Anayasanın
173. maddesinde çok açık bir şekilde belirtilen "Devlet, esnaf ve sanatkârı koruyucu ve destekleyici
tedbirleri alır." hükmü taksici esnafına uygulanmamaktadır.

Vergisini veren, ekonomiye artı değer yaratan taksici esnafının korsan taksicilere karşı korunması
gerekmektedir. Bu amaçla korsan taksiciliği önlemek için gerçekçi ve önleyici tedbirlerin alınması
gerekmektedir.

A-türü yetki belgesine sahip ticari araçların 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı
Büyükşehir Belediye Kanunu uyarınca belediye idari sınırları ve mücavir alanı dışına yolcu taşımaları
engellenmektedir. 

Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü 26 Şubat 2010 tarihinde yayınladığı genelgeyle A - türü
yetki belgesine sahip araçların yerleşim merkezlerinden, bu merkezlerin dışındaki bir noktaya gidişi
tek yönlü olarak izin vermiştir. Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü'nün genelgesinin "gidiş- dönüş
dolu" şeklinde olarak yeniden düzenlemesi gerekmektedir. Ancak bu sayede yaşanan mağduriyetin
giderilmesi mümkün olacaktır.

Taksici esnafına araçlarını yenilemesi amacıyla bir kereye mahsus KDV ve ÖTV'den muaf araç
satın alma hakkı sağlanmalıdır.

Sosyal Güvenlik açısından karışık mevzuata kurban edilen taksici esnafına sektörün gerçekleri
göz önünde bulundurularak yeniden sigorta sistemi uygulanmalıdır. Sigorta sistemi istihdamı
destekler nitelikte olmalıdır.

Vergi adaletini sağlamak amacıyla vergilendirme, kilometre baz alınarak tekrardan
düzenlenmelidir. Zira taşrada ticari faaliyet gösteren taksiciler günde birkaç kez yolcu
taşıyabilmektedirler. Haksız rekabetin önlenmesi amacıyla kilometre esas alınarak uygulanacak bir
vergi sistemi daha adaletli olacaktır.

Ayrıca trafik ceza puanların kazaları önleyecek şekilde uygulanması ve arkadan trafik cezalarının
yazılmasında keyfiyeti önleyecek önlemlerin alınması gerekmektedir. Bunların dışında trafik
cezalarının tahsilinde indirimli ödeme zamanın, ödeme güçlüğü çeken taksici esnafının ekonomik
gücünü de göz önünde bulundurularak 15 günden 1 aya çekilmesi daha faydalı olacaktır.

İşte tüm bu nedenlerle taksici esnafının sorunların çözümü için alınacak tedbirleri belirlemek
amacıyla Anayasamızın 98 ve İçtüzüğün 104 ve 105. maddeleri gereğince bir Meclis Araştırma
Komisyonu kurulmasını arz ve teklif ederiz.

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

Danışma Kurulunun bir önerisi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.
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VII.- ÖNERİLER
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ
1.- Gündemdeki sıralama ile Genel Kurulun çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine, 698

ve 646 sıra sayılı Kanun Tasarı ve Teklifi’nin İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak
ve bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

Danışma Kurulu Önerisi

Tarihi: 15/03/2011

Danışma Kurulunun yaptığı toplantıda, ekteki önerinin Genel Kurulun onayına sunulması uygun
görülmüştür.

Mehmet Ali Şahin

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Başkanı

Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhuriyet Halk Partisi 

Grubu Başkan Vekili Grubu Başkan Vekili

Mustafa Elitaş Muharrem İnce

Milliyetçi Hareket Partisi Barış ve Demokrasi Partisi 

Grubu Başkan Vekili Grubu Başkan Vekili

Oktay Vural Bengi Yıldız 

Öneri: 

Bastırılarak dağıtılan ve Gelen Kâğıtlar listesinde yayımlanan 698 Sıra Sayılı Kanun Teklifinin
48 saat geçmeden gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler
Kısmının 1 inci sırasına alınması ve bu kısımda yer alan 697, 646, 623, 653, 654, 655, 663, 664, 671,
672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691,
692, 693, 694 ve 695 sıra sayılı Kanun Tasarı ve Tekliflerinin ise bu kısmın 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ve 34 üncü
sıralarına alınması, diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesi,

Genel Kurulun;

15 ve 16 Mart 2011 Salı ve Çarşamba günlerindeki birleşimlerinde sözlü sorular ve diğer denetim
konularının görüşülmeyerek bu birleşimlerde gündemin kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan
gelen diğer işler kısmında yer alan işlerin görüşülmesi, 

16 ve 17 Mart 2011 Çarşamba ve Perşembe günlerinde saat 14.00'te toplanması,

15 Mart 2011 Salı günkü birleşimlerinde 697 sıra sayılı Anayasa Deği-şikliği Kanun Teklifinin
I. Tur oylamasının bitimine kadar, 16 Mart 2011 Çar-şamba günkü birleşiminde 623 sıra sayılı kanun
teklifinin bitimine kadar, 17 Mart 2011 Perşembe günkü birleşiminde ise 697 sıra sayılı kanun
teklifinin II. Tur oylamasının bitimine kadar çalışması,

698 ve 646 Sıra Sayılı Kanun Tasarı ve Teklifinin, İçtüzüğün 91. mad-desine göre temel kanun
olarak görüşülmesi ve bölümlerinin ekteki cetveldeki şekliyle olması,

Önerilmiştir.
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698 Sıra Sayılı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/875, 2/876)

BÖLÜMLER BÖLÜM MADDELERİ BÖLÜMDEKİ MADDE SAYISI

1. BÖLÜM 1 ila 15 inci maddeler 15

2. BÖLÜM 16 ila 30 uncu maddeler 15

TOPLAM MADDE SAYISI 30

646 Sıra Sayılı

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Tasarısı (1/990)

BÖLÜMLER BÖLÜM MADDELERİ BÖLÜMDEKİ MADDE SAYISI

1. BÖLÜM 1 ila 15 inci maddeler 15

2. BÖLÜM 16 ila 27 nci maddeler                                               13

(Geçici Madde 1 dâhil)

TOPLAM MADDE SAYISI 28

BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

İç Tüzük’ün 37’nci maddesine göre verilmiş bir doğrudan gündeme alınma önergesi vardır,
okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım. 

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)
B) ÖNERGELER
1.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın; 6343 Sayılı “Veteriner Hekimlik Mesleğinin

İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair
Kanun’un 19’uncu ve 41’inci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin (2/478)
doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/263)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

2/478 sıra sayılı “6343 Sayılı “Veteriner Hekimlik Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri
Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun”un “19. ve 41. Maddelerinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifim” yasal süresi içinde gündeme alınmadığından adı geçen
Kanun Teklifimin İç Tüzük gereğince doğrudan gündeme alınmasını arz ederim. 

Ramazan Kerim Özkan

Burdur

BAŞKAN – Teklif sahibi olarak Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan.

Buyurunuz Sayın Özkan. 

RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce heyetinizi
saygıyla selamlıyorum. 

6343 Sayılı Veteriner Hekimlik Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile
Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanunun 19’uncu ve 41’inci Maddelerinde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasıyla ilgili söz almış
bulunuyorum ve desteklerinizi bekliyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, ilgili kanun bundan elli beş yıl önce çıkmıştır ve veteriner hekimler
odasının ve Türk Veteriner Hekimleri Birliğinin sorunlarına cevap vermemektedir. 19’uncu maddede
aidatlar söz konusudur. O dönemde, aidatlar yıllık 5 lira olarak tespit edilmiştir ama bu aidatlarla o
odada görev yapan değerli arkadaşlarımız ücretsiz çalışmaktadırlar ama o odanın elektrik faturası
vardır, telefon faturası vardır, personel gideri vardır, bugün İnternet çağındayız, İnternet masrafları
vardır. Bu masrafları karşılama adına 19’uncu maddedeki değişiklik isteğimiz, aidatların günün
koşullarına uyarlanması yönündedir.

Yine 41’inci madde de Haysiyet Divanının görevlerini belirlemektedir. Haysiyet Divanında da
veteriner hekimlik etik kurallarına uymayanlar, odaya kayıt olmayanlarla ilgili cezai hükümler vardır.
Bu hükümler de günün koşullarına cevap vermemektedir. Onun için, bunun da değişmesi
gerekmektedir. 

Türkiye’de, veteriner hekimler gerçekten, geçtiğimiz günlerde… Hep eti konuşuyoruz,
yumurtayı konuşuyoruz, sütü konuşuyoruz, üretimi ve ürünü konuşuyoruz ama ne yazık ki bunların
altyapısında, oluşmasında cansiparane çalışan veteriner hekimlerin özlük haklarında, bir türlü
iyileştirme anlamında, bu Parlamento döneminde, 23’üncü Dönemde bir iyileştirme yapmadık. Bu
konuda bizim uyarlamamız… Biz tabipler olarak… Bir veteriner hekim de insan hekimliğine direkt
bir katkı koyma anlamında çalışma yapmaktadır, zoonos hastalıklarla uğraşmaktadır. Ülkemizde şap
görülmektedir, brusella hastalığı vardır, kuduz vardır, şarbon vardır. Bunlarla koruyucu hekimlikte
cansiparane çalışan veteriner hekimler, veteriner sağlık teknisyenleri tarım il müdürlüklerinde
gerçekten bugün atıl konumda çalışmaktadırlar. Veteriner hekimlere ancak büro işleri
yaptırılmaktadır. Bundan dolayı, ülkemizin her yerinde bugün şap hastalığı görülmektedir, şarbon
görülmektedir, kuduz görülmektedir, mavi dil görülmektedir. Bunlar ülkenin gelir ve getiri kaynakları
olan hayvanlarımızın bir anlamda ülke ekonomisine katkı koymasını engellemektedir. Hâlbuki bu
katkılar, bu veteriner hekimlere verilen özlük hakları düzenlenmiş olsa ülkemizde bugün, yurt
dışından aldığımız kurbanlıkları elimizin tersiyle iterdik, bugün hâlâ devam etmekte olan et ithalatını
elimizin dışıyla, tersiyle iterdik ama ne yazık ki bu veteriner hekimlerin, veteriner sağlık
teknisyenlerinin emekleri ülkemizde heba edilmektedir. Hâlâ şu anda, besicilerimiz, Türkiye
genelinde taleplerini devamlı iletmektedir bizlere. Bu taleplerinde, biz sadece entansif besi yapanları
düşünüyoruz ama aile işletmelerini düşünmüyoruz. Hâlâ ülkemize yurt dışından şu anda dahi ithal
et gelmekte ama varıyorsunuz, et reyonlarında, süpermarketlerde et fiyatlarında bir değişikliğin
olmadığını görüyorsunuz. Bir an önce Hükûmet yetkililerinin, Et-Balık Kurumuna işlerlik
kazandırarak üreticilerimizin ürettiği ürüne, ürün maliyeti hesap edilerek –bugün 15 liradan aşağıya
et mal olmuyor- en az 15 lira, 16 lira bir fiyat vererek Et Balık Kurumuna bu besicilerimizin, aile
işletmelerimizin korunması gerekmektedir. Bu konuda taleplerimizi Tarım Bakanlığı yetkililerine,
Hükûmet yetkililerine iletiyoruz ama bir kulaktan giriyor, bir kulaktan çıkıyor.

Yine şu anda süt üreticileri perişan; 1 kilo süt parasıyla 1 kilo yem alamıyor. Süt fiyatını 73
kuruş olarak belirlediniz ama hiçbir yerde süt 73 kuruş olarak alınmıyor, 60 kuruştan fatura teslim
ediliyor, 60 kuruştan, 40 kuruştan, 50 kuruştan. Yani bu üzüntümüzü sizlerle paylaşmak isterim. Bir
an önce o sanayicilere verdiğiniz desteği üreticiye ayırmanız gerekiyor, üreticiye ayırmadığınız sürece
bu bacasız fabrikalar yine kesime gidecek ve yine ülke, hayvancılık perişan olacaktır.

Bu duygularla hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Özkan.
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Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt… Yok.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum:  Kabul edenler…  Kabul etmeyenler…  Önerge kabul
edilmemiştir.

Şimdi alınan karar gereğince sözlü soru önergeleri ile diğer denetim konularını görüşmüyor,
gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmına geçiyoruz.

1’inci sıraya alınan, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Samsun Milletvekili Suat
Kılıç, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri
Milletvekili Mustafa Elitaş ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ'ın; Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Osmaniye Milletvekili Durdu Mehmet Kastal'ın Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine
başlayacağız.

VIII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Samsun Milletvekili Suat Kılıç, Giresun
Milletvekili Nurettin Canikli, İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa
Elitaş ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ'ın; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifi ile Osmaniye Milletvekili Durdu Mehmet Kastal'ın Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/875, 2/876) (S. Sayısı: 698) (x)

BAŞKAN – Komisyon ve Hükûmet? Yerinde.

Komisyon raporu 698 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.

Teklifin tümü üzerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Kahramanmaraş Milletvekili
Veysi Kaynak konuşacaktır. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Buyurunuz Sayın Kaynak.

AK PARTİ GRUBU ADINA VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) – Sayın Başkan, çok
saygıdeğer milletvekilleri; sözlerime başlamadan önce, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla, bütün
doktorlarımızın bu bayramlarını kutluyorum; ülkemize, insanımıza yaptıkları hizmetlerden dolayı
kendilerine şükranlarımı sunuyorum. 

Ayrıca, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümü münasebetiyle, Çanakkale’de şehit
olan, gazi olarak vatanımıza hizmet eden, bize bu vatanı kazandıran aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi
minnetle ve rahmetle anıyorum.

                                

(x) 698 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.
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Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz 698 sıra sayılı Kanun Teklifi,
bir yandan özel güvenlik görevlilerinin statüleriyle ilgili düzenlemeler getirirken, diğer yandan, küçük
sanayi sitelerine Bakanlık bütçesinden tahsis edilen ödeneklerden, kredilerden ödeme güçlüğüne
düşmüş olan müteşebbislerin borçlarının yeniden yapılandırılması imkânı getirilmekte ve yine bu
teklifle, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün taraf olduğu davaların, idari davalar yanında adli
davaların da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü avukatlarınca yürütülmesi öngörülmektedir. Bunun
dışında, Komisyonda eklenen bir kısım maddelerle birlikte bu teklif otuz maddeye çıkmıştır. 

Birazdan geçeceğimiz Anayasa oylamaları sebebiyle sözlerimi fazla uzatmadan, Büyük Birlik
Partisinin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun hatırasını da yâd etmek üzere, sadece özel
güvenlik kısmıyla ilgili bölüme değineceğim.

Koruma ve güvenlik hizmetlerinin bir bütünlük içerisinde yerine getirilmesi, önleyici kolluk
hizmetlerinin sağlıklı ve ahenk içinde yürütülebilmesi, genel kolluk birimleriyle özel güvenlik
görevlilerinin uyum içerisinde birlikte çalışmasıyla mümkün olacaktır. Özel güvenlik alanında
sürekliliği ve profesyonelliği sağlamak için bu alanda başarılı çalışanların kesintisiz olarak
görevlerine devam etmeleri gerekmektedir. Bu noktadan hareketle, özel güvenlik alanında sürekliliğin
sağlanabilmesi amacıyla uygulamada karşılaşılan aksaklıklar ve yeni ihtiyaçlar doğrultusunda bazı
hukuki düzenlemelerin yapılması ihtiyacı gündeme gelmiştir. 

Özel güvenlik görevlilerinin her beş yılda bir yeniden ruhsat harcı ödeyerek yenilemek
durumunda kaldıkları çalışma izinlerinin sürekli hâle getirilmesi, özel güvenlik alanında çalışan
görevlilerin tecrübe ve birikimlerinden de istifadeyle koruma ve güvenliğin istenilen düzeyde yerine
getirilmesi ve mesleğin kalıcılığının sağlanması daha uygun olacaktır. Böylelikle, özel güvenlik
görevlileri bir defaya mahsus ruhsat harcı ödeyerek görevlerine devam edebileceklerdir. 

Güvenlik şirketlerinde olduğu üzere, alarm izleme merkezleriyle eğitim kurumlarının kurucu
ve yöneticilerinde de güvenlik soruşturması yapılması ve özel güvenlik görevlileri de dâhil olmak
üzere her beş yılda bir güvenlik soruşturmalarının yenilenmesi kuralı getirilmektedir. 

Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; koruma ve güvenlik hizmetinin sağlanacağı yerlerde
sözleşmenin imzalanmasıyla eş zamanlı olarak bu hizmetlerin yerine getirilmesinin istenmesi
nedeniyle, hizmetin başlamasından en geç bir hafta önce ilgili valiliğe yazılı olarak bildirimde
bulunma mecburiyeti hizmet veren şirketleri cezalı duruma düşürmektedir. Koruma ve güvenlik
hizmetlerinin takibi ve kontrolü açısından, bildirimin hizmetin başlamasından belli bir süre önce
veya sonra yapılması arasında bir farklılık bulunmamaktadır. Bu nedenle, hizmetin başladığı gün
mesai saati bitimine kadar valiliğe bildirilmesi yönünde düzenleme yapılarak bu olumsuzluğun
giderilmesi ve şirketlerin cezai yaptırıma maruz kalmalarının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. 

Özel güvenlik şirketlerinin cezai yaptırıma maruz kalmalarının önüne geçilmesi amacıyla, özel
güvenlik hizmetinin, hizmetin başladığı günün mesai saati bitimine kadar valiliğe bildirilmesi
yönünde düzenleme yapılmıştır. Valilik tarafından özel güvenlik hizmetleri verecek kurumların ve
özel güvenlik şirketlerinin yöneticilerine yönelik yapılmakta olan güvenlik soruşturmasının alarm
izleme merkezlerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi ve bu kurumların kurucularının da güvenlik
soruşturması kapsamına alınması sağlanacaktır. 

Saygıdeğer milletvekilleri, Millî İstihbarat Teşkilatı ve genel kolluk emeklileri ile en az beş yıl
süreyle çalışıp kendi istekleriyle buralardan ayrılanlara ve daha önce yükseköğretim kurumlarının
güvenlikle ilgili fakülte ve meslek yüksekokullarından mezun olanlar ile fakülte ve meslek
yüksekokullarının güvenlikle ilgili bölümlerinden mezun olanlara temel eğitim şartı kaldırılmaktadır. 
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Saygıdeğer milletvekilleri, bu yasa teklifi, hatırlayacağınız gibi, Büyük Birlik Partisinin Genel
Başkanı, Sivas Milletvekilimiz merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun bu istikamette bir kanun teklifi ile
gündeme gelmişti. Bu teklif, rahmetlinin bir vasiyeti olarak bizim grubumuz tarafından da  kabul
edilmiş ve grup başkan vekillerimizin imzasıyla huzurlarınıza getirilmiştir. 

Bu teklif, yine rahmetliden sonra Büyük Birlik Partisinin şimdiki Genel Başkanı Sayın Yalçın
Topçu ve arkadaşları tarafından da ısrarla ve bizzat İçişleri Komisyonumuza kadar gelerek -kendileri
tarafından- takip edilmiştir. 

OKTAY VURAL (İzmir) – Keşke teklifi kendi ismiyle getirseydiniz.

VEYSİ KAYNAK (Devamla) – Ben bu vesileyle bütün yaşamını, bütün hayatını ülkemize
adamış ve bu uğurda rahmeti Rahman’a kavuşmuş olan Sayın Muhsin Yazıcıoğlu’nu rahmetle ve
minnetle bir kez daha anıyorum. Onunla beraber ahirete intikal eden dava arkadaşlarına ve helikopter
kazasında vefat edenlere Cenabıallah’tan bir kez daha rahmet diliyorum. 

Özel güvenlik görevlileriyle ilgili bu iyileşmenin onun anısına yasalaşmasından dolayı da ayrıca
şahsım ve AK PARTİ Grubu olarak büyük mutluluk duyduğumuzu ifade ediyorum. 

Bu kanunun hayırlı olmasını temenni ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ
sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Kaynak.

Sayın milletvekilleri, on beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 16.31
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İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 16.48

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU 
KÂTİP ÜYELER: Gülşen ORHAN (Van), Yusuf COŞKUN (Bingöl)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 77’nci Birleşiminin İkinci
Oturumunu açıyorum.

698 sıra sayılı teklifin görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

Şimdi de 2’nci sıraya alınan, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Yozgat
Milletvekili Bekir Bozdağ, Samsun Milletvekili Suat Kılıç, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli,
İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Cumhuriyet Halk
Partisi Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Kemal Anadol, Trabzon Milletvekili M. Akif
Hamzaçebi, Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri
İzmir Milletvekili Oktay Vural, Mersin Milletvekili Mehmet Şandır, Barış ve Demokrasi Partisi Grup
Başkanvekili Batman Milletvekili Bengi Yıldız ve 306 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti
Anayasasının 59 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Anayasa
Komisyonu Raporu’nun birinci görüşmelerine başlayacağız.

2.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Samsun
Milletvekili Suat Kılıç, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, İstanbul Milletvekili Ayşe Nur
Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri
İzmir Milletvekili Kemal Anadol, Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi, Yalova Milletvekili
Muharrem İnce, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural,
Mersin Milletvekili Mehmet Şandır, Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Batman
Milletvekili Bengi Yıldız ve 306 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 59 uncu
Maddesinde  Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Anayasa Komisyonu Raporu (2/879)
(S. Sayısı: 697) (x)

BAŞKAN – Komisyon ve Hükûmet? Yerinde.

Komisyon raporu 697 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 

Teklifin tümü üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Manisa Milletvekili Şahin Mengü
konuşacaktır.

Buyurunuz Sayın Mengü. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA ŞAHİN MENGÜ (Manisa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; son
yıllarda alışmadığımız kadar güzel bir yasama çalışmasının bugün burada ilk turunu yapıyoruz. 

                           

(x) 697 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.
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Komisyonda bir şeyi gösterdik: Uzlaşmayla bir Anayasa değişikliğinin ne kadar kolay, ne kadar
seri olduğunu hep beraber yaşadık. İlk defa -özellikle bu Parlamento süreci, bu seçim dönemi için de
söylüyorum- 23’üncü Dönemde, bir Parlamento çalışmasında uzlaşmanın Türk demokrasisine ne
kadar büyük fayda sağlayacağını hep beraber yaşadık. Hakikaten, Futbol Federasyonunun ve Beden
Terbiyesi Genel Müdürlüğünün yetkililerinin de katılımıyla evvela bir kendi aramızda ciddi ciddi
hukuk tartıştık, siyaset yapmadan, olayın hukuki çözümünün nasıl olabileceğini tartıştık. Hatta bazı
arkadaşlarımız -benim de zaman zaman yandaş olduğum- işte, Anayasa’nın 36’ncı maddesine mi
girer, 125’e mi girer, yok 59’un altına ilave mi edelim, oraya mı... Çok ciddi bir hukuki tartışma oldu.
Hakikaten, gerek Federasyondan gelen gerekse Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünden gelen
arkadaşlar çok önemli katkılarda bulundular ve inşallah, Türk sporunun önündeki çok büyük bir
engeli, daha doğrusu Türkiye açısından çok büyük sorun yaratacak bir siyasi, daha doğrusu sportif
siyasi gelişmenin, uluslararası bir gelişmenin, Türkiye’nin aleyhine olacak bir gelişmenin önüne
geçiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, yapılan değişiklik, uluslararası taahhütlerimizin, sportif olarak uluslararası
taahhütlerimizin yerine getirilmesinden başka bir şey değildir. Zaman zaman devletler, uluslararası
ilişkilerde uluslararası taahhütlerde bulunurlar, bu bulundukları taahhüdün gereğini de yerine
getirirler. İşte, bu yaptığımız Anayasa değişikliği, tüm spor federasyonlarında… Çünkü sporun
kendine has özelliği nedeniyle, bu disiplin suçlarından başlayarak kulüpler arası ilişkilerden de
kaynaklanarak bir olayın sonuçlandırılmasının çok seri olması gerektiği… Futbol anlamında
anlatırsam çünkü hepimizin, toplumun daha çok büyük bir kesiminin çok yakından takip ettiği futbol
olarak alırsanız, dünya futbolunu yönlendiren FIFA, onun altında Avrupa’yı, bizi ilgilendiren UEFA
gibi bir süreç içinde, bir yapılanma içinde spor faaliyetleri götürülmektedir. Eğer, siz, Türk sporu
içindeki bu tip ihtilafları yani oyuncuya verilen kart cezasından tutun her türlü disiplin cezasında
olduğu gibi, kulüplerin kendi aralarındaki ihtilaflar, kulüp-federasyon ilişkileri gibi parasal olmayan,
hukuken bir parasal ilişkiden kaynaklanmayan, oyuncunun kulübünden alacağı, vereceği gibi şeyler
değil ama disiplin suçunu da ilgilendiren konuların bir an evvel çözülmesi ve sonuçlandırılması dünya
spor camiasının kabul ettiği bir sistem. Çünkü -disiplin cezası- adamı pazar günü oyundan
atıyorsunuz, pazartesi cezasını veriyorsunuz, cuma gününe o kararın bir şekilde kesinleşerek gelmesi
lazım. Hatta, hatırlayacaksınız, çok yakın zamanlarda Ankara yakınlarındaki bir ilçe adliyesinden
alınan bir kararla Futbol Federasyonu Genel Kurulu bile erteletilmişti. Zaman zaman kulüpler düşerdi,
kulüpler bir dava açardı, Danıştaydan bir yürütmeyi durdurma kararı alır, gelir, çünkü sporun kendi
içinde yapılan değerlendirmesiyle bir mahkemenin hukuk mantığı içinde değerlendirmesi, yani salt
hukuk mantığı içinde değerlendirmesi zaman zaman çok büyük farklılıklar gösterebilir. Bu tabii,
sporu çok olumsuz yönde etkiliyordu. 

Bildiğim kadarıyla, sonraki yıllarda, -özellikle son bir senenin içine girdik- bu nisan ayına kadar
bu Anayasa değişikliğini yapmazsak Türk sporcularının uluslararası müsabakalarda temsil
edilmelerinin önünde büyük bir engel olacak, yani bir FIFA Türkiye’yi veya Türk takımlarını
herhangi bir uluslararası müsabaka yapmaktan men edebilecek. İşte yapılan Anayasa değişikliğinin
gayesi budur, yani bu yapılan değişiklikle bütün spor federasyonlarının tahkim kurullarından geçen
kararlar son tahkim kararından sonra kesinleşmiş, yargı yolu kapatılmış olacaktır. Bu tip kararlara
karşı yargı yoluna başvurmak imkân dışı bırakılmıştır, yani yargı yolu kapatılmaktadır. 
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Bu Anayasa’nın 36’ncı maddesine mi ilave edilebilirdi, 59’uncu maddeye mi ilave edilebilirdi,
125’in içine mi konabilirdi, bu çok tartışıldı. 59’uncu maddenin, yani gençlikle ilgili maddenin içine
-hem başlığını değiştirdik- olayı genelleştirmek açısından oraya ilave ettik. Bunun temel nedeni de
59’uncu madde -çünkü bakın başlık da şudur- spor federasyonu, spor faaliyetleriyle ilgili. O 59’uncu
madde gençliğin spor faaliyetlerinin düzenlenmesi yetkisini vermiştir. O maddenin başlığını da
değiştirerek, o maddenin başlığına bir hüküm kondu, yani “tahkim”i oraya ilave ettik, başlığına da
onu koyduk. Bu, olayı sadece sporla sınırlandırma mantığıdır. 36’ncı madde bu yargıya gitme yolunun
bütün temelini teşkil ettiği için, bunun sadece sporla ilgili değerlendirilmesini oraya hasretmek, bunun
ileride başka noktalardan başka şeylerde kullanılmasını da engellemek üzere bu maddeyi buraya
getirdik ve dedik ki: “Spor federasyonlarının spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin
kararlarına karşı ancak zorunlu tahkim yoluna başvurulabilir. Tahkim kurulu kararları kesin olup bu
kararlara karşı hiçbir yargı merciine başvurulamaz.” Özellikle bu, “hiçbir yargı merciine
başvurulamaz” lafı, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’ndan kaynaklanan, zaman zaman tahkim
kurulu kararlarının yargıya taşınabilmesini önlemek içindir. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nda
diğer ticari ve hukuki tahkim kararlarına karşı, tahkim kararından sonra onu temyiz mahkemesine
götürebiliriz. Bunu önlemek içindir çünkü bizim Futbol Federasyonunun tabi olduğu hukuk sistemi,
kendine özgü, yani diğer Latince tabiriyle sui generis bir yapıdır, özel hukuk hükümlerine tabidir
ama yakın zamana kadar spor faaliyetleri, bir kamu kurumu gibi mütalaa ediliyordu, ondan da
kurtarıldı Futbol Federasyonu. Son eksiklik bu tahkim hadisesiydi. Yani bir kamu kurumu gibi siyasal,
yani hükûmetlerin müdahale etmesinden de kurtuldu. Federasyonlar, kendi tüm faaliyetlerini özgürce
yapabilmektedirler.

Bu getirilen değişiklik, bunun son halkasıdır, Türk sporu için çok önemli bir şeydir. Bu,
uzlaşmayla da olduğu için zaten herhangi bir sorun çıkacağına inanmıyorum. Bu Anayasa
değişikliğinin Türk sporuna hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Mengü.

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Konya Milletvekili Faruk Bal.

Buyurunuz Sayın Bal. (MHP sıralarından alkışlar) 

MHP GRUBU ADINA FARUK BAL (Konya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; spor
faaliyetlerini tanzim eden Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün teşkilatlarıyla ilgili Kanun’un bir
maddesinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi üzerine uluslararası spor hukukuyla ilgili
Türkiye'nin önünde ciddi bir sorun ortaya çıkmıştı. Bu ciddi sorunun aşılabilmesi, spor faaliyetlerinin
uluslararası standartlarda Türkiye’de yürütülebilmesi ve spor federasyonlarımızın uluslararası
federasyonlarla ilişkilerinin düzenlenebilmesi için bu Anayasa değişikliği teklifi Türkiye Büyük
Millet Meclisinde grupları bulunan partiler tarafından bir mutabakat içerisinde yüce Meclisin
huzuruna getirilmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz, spor faaliyetlerinin kendine özgü
ihtiyaçlarının karşılanabilmesi, uzun zamana yayılan bir denetim sürecinin spor faaliyetlerine vermiş
olduğu engelin ortadan kaldırılabilmesi ve spor federasyonlarımızın ihtiyaçlarının karşılanabilmesi
için mutabakata varılmasında önemli bir katkıda bulunduk. Milliyetçi Hareket Partisinin bu katkısı
spor camiamıza hayırlı sonuçlar getirecektir diye düşünüyorum. Bu vesileyle, spor camiasında
bulunanları saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, bu Anayasa değişikliği aynı zamanda bir gerçeği daha ortaya koymuştur.
Bu gerçek, anayasa değişikliklerinin veya yeni anayasanın yapılmasının toplumsal mutabakat
çerçevesi içerisinde gerçekleştirilmesine ilişkin evrensel bir değer. Dolayısıyla, anayasa
değişikliklerinin toplumsal mutabakat içerisinde yapılabilmesine, böyle bir imkânın Türkiye Büyük
Millet Meclisinin 24’üncü Döneminde gerçekleştirilebileceğine de güzel bir örnektir. Bunu biz daha
önce de görmüştük. 2000 yılında Anayasa’nın otuz üç maddesi değiştirilirken o tarihte Türkiye Büyük
Millet Meclisinde bulunan beş siyasi parti de bu mutabakata ulaşabilmişti. Dolayısıyla, bu şekilde,
mutabakat içerisinde yapılan anayasa değişiklikleri toplumsal bir karşılığı olan, toplumsal bir değeri
olan ve toplumsal bir ihtiyacı da cevaplayabilen anayasa değişikliği olmaktadır. İşte, bu açıdan
değerlendirdiğimiz zaman, Milliyetçi Hareket Partisi, 12 Eylül Anayasası’nın, yani 1982
Anayasası’nın da değiştirilmesini, ya yeniden yapılandırılmasını ya da topyekûn bir anayasa ortaya
konulmasını düşünmekte, bununla ilgili genel çizgilerini sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, biz devlet olarak, millet olarak çok büyük bedeller ödeyerek, anayasa
yapımında ve değiştirilmesinde dünyanın en tecrübeli devleti, en tecrübeli milleti hâline geldik. 1876
Anayasası’yla, Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşünü durdurabilmek için bir anayasa yaptık, Teşkilatı
Esasiye Kanunu. Maalesef, amacı Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşünü durdurmak iken bu Anayasa
çöküşü hızlandırmış ve 1876 tarihi itibarıyla imparatorluk sınırları içerisinde bulunan pek çok vatan
toprağı, neticede 1920’li yıllara gelindiğinde elimizden çıkmış ve imparatorluk da İstanbul’da
küçücük bir alanda müstevli güçlerin tahakkümü altına girmiştir.  

İşte, bir imparatorluğun çöküşünün sebepleri ve sonuçlarıyla ilgili olmak üzere biz devlet olarak,
millet olarak, bedel ödemiş bir millet olarak büyük bir tecrübeye sahibiz. Onun için, 21’inci yüzyıla
girdiğimiz şu süreçte yeni bir anayasa ihtiyacı var olduğuna, kesin olduğuna göre, Milliyetçi Hareket
Partisi imparatorluğu çökerten 1876 Anayasası’nın, Anayasa’nın uygulanmasıyla ilgili süreçten bu
dönemde yararlanılması, bunun faydalı yönlerinin benimsenmesi, çöküşe sebep olan noktalarından
ise sakınılması gerektiğini düşünmektedir. 

Diğer taraftan, çöken imparatorluğun arkasından verilen muhteşem bir Kurtuluş Savaşı’ndan
sonra 1921 Anayasası’nı yapmışız. 1921 Anayasası’nda millet bütünlüğü ve üniter devlet yapısına
geçmişiz. Vatandaşın tebaa düzeninden eşit vatandaşlık düzeyine geçmişiz ve bir Kurtuluş Savaşı
bedeli ödemiş millet olarak, devlet olarak bu tecrübeden yararlanmamız, bunun olumlu yönlerini
almamız ve olumsuz yönlerinden ise sakınmamız gerekmektedir. 

Yine 1924 yılında, kurmuş olduğumuz üniter ve millî devlet yapısına siyasi bir model getirmişiz
ve bu siyasi modelin de adı “cumhuriyet” olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla 1924 Anayasası’nın bu
önemli özelliğinden, 21’inci yüzyılın değerleriyle de örtüşmek kaydıyla yeni anayasa yapımında
yararlanmamız gerekmektedir. 

Bir ihtilal yaşamışız, yine bir bedel ödemişiz, 1960 ihtilali ve 1961 Anayasası. İhtilal mantığıyla
yapılmış olan 1961 Anayasası “Bol geldi bu millete.” denilerek eleştirilmiş ve Türkiye’yi belirli bir
süreç içerisinde önemli noktalara kadar taşımıştır. Bu bol gelen Anayasa’nın da iyi yönünün, kötü
yönünün değerlendirilmesi ve 21’inci yüzyılda evrensel değerlerle barışık bir anayasa yapımında
bundan yararlanmamız gerekmektedir. 

1982 Anayasası, bir ihtilal anayasasıdır, ihtilal mantığıyla hazırlanmıştır. Dolayısıyla, bu
Anayasa da, o mantığın gerektirdiği kurum ve kuruluşlar ile millet iradesini paylaşma özelliği
itibarıyla “Dar geldi.” diye eleştirilmiştir. Dolayısıyla, dar gelen bu Anayasa’nın da olumlu ve
olumsuz yönleri 21’inci yüzyılın evrensel değerleriyle bağdaştırılmak kaydıyla değerlendirilmeli,
yeni anayasa yapımında dikkate alınmalıdır. 
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İşte bütün bu saydığım beş tane anayasayı yüz otuz beş yıl içerisinde biz değiştirirken, bir
imparatorluk kaybetmişiz, bir Kurtuluş Savaşı yaşamışız ve iki tane de ihtilal görmüşüz. Dolayısıyla,
dünyanın en zengin anayasa yapan ülkesi olarak bu anayasaları yaparken en büyük bedelleri ödemiş
bir devlet, bir millet olarak anayasa hukuku konusunda bizim 21’inci yüzyılda başkalarından alacak
dersimiz yoktur, yeter ki, tarihten çıkardığımız dersi dikkatle inceleyelim ve tarihin tekerrür etmesine
izin vermeyelim. 

Değerli arkadaşlarım, bu beş anayasa yapılırken Türkiye çok sayıda anayasa değişikliği yapmış,
anayasaların 230’a yakın maddesi değiştirilmiştir. Şaşırtıcı bir şekilde bu anayasaların değişikliği üç
tane muhtıranın neticesinde gerçekleşmiştir. Bu anayasa değişikliklerinin büyük bir bölümü 12 Mart
1971, 28 Şubat 1997 ve 27 Nisan 2007 tarihi itibarıyla bu muhtıralar milletin iradesi üzerinde ciddi
bir ipotek unsuru olmuştur. 

Şimdi, buradan çıkarak yeni Anayasa’yı nasıl yapmamız lazım? Değerli arkadaşlarım, bugün
örneğini görüyoruz. Bugün dört parti bir araya gelebildi. Demek ki haklı ve makul bir noktada siyasi
partilerimiz uzlaşma içerisine girebiliyor ve bu uzlaşmayı da, geçmişte olduğu gibi, 2000’li yıllarda
beş partinin bir araya gelerek Anayasa’yı değiştirdiği gibi, 23’üncü Dönemde de değiştirebiliyoruz. 

Böyle bir değişikliğin toplumsal mutabakat zemininde yapılabilmesi için Milliyetçi Hareket
Partisi, 2007 yılında, yani 23'üncü Dönem milletvekilliği, yasama faaliyeti başlar bazlamaz
milletimize ilan etmiştir: “Gelin, bu Anayasa’yı toplumsal bir mutabakat ile değiştirelim veya yenisini
yapalım.” diye. Bunun için yol ve yöntem de göstermiştir. Mecliste bir uzlaşma komisyonu kurulsun,
bu uzlaşma komisyonuna siyasi partiler üyelerini versin. Böyle bir teşebbüs olmuş ve Milliyetçi
Hareket Partisi de uzlaşma komisyonuna üyesini vermiştir, lakin burada tartışmaya gerek görmediğim
sebeplerle bu komisyon kurulamamıştır. Ama, vakit geç değildir. Önümüzde bir seçim vardır. Bu
seçimde, belli belli besbelli ki 24’üncü Dönem Parlamentosu, yani bundan sonra seçilecek
Parlamentonun ağırlıklı çalışma konusu Anayasa değişikliği olacaktır. O zaman, gelin, demokrasinin
gerektirdiğini birlikte yapalım, vakit geç değil. Siyasi partiler bir uzlaşma komisyonu etrafında bir
araya gelsinler ve uzlaşabildikleri maddeleri alt alta yazsınlar. Seçime giderken diyelim ki: “Ey millet!
Biz Mecliste bulunan partiler olarak Anayasa’nın şu, şu, şu maddelerini değiştirme konusunda
anlaştık. Bize oyunu verirken ona göre ver.” Elbette ki tam mutabakat sağlanamaz. Bu takdirde,
mutabakat sağlanamayan alanlarda, buna karşı çıkan partiler de desin ki: “Ben sağlanmış olan bu
mutabakatın şu maddelerine karşıyım.” Millet de onları bilsin, ona göre oyunu versin. Böylece millî
irade tecelli etsin ve 24’üncü Dönem Parlamentosu artık kurucu Meclis, tali kurucu Meclis gibi
tartışmaları ortadan kaldıracak şekilde 21’inci yüzyılın evrensel değerleriyle barışık bir anayasayı
yapabilsin ve yüz otuz beş yıllık Anayasa tartışmalarımıza bir son verebilsin. 

İşte, böyle bir zemin içerinde Milliyetçi Hareket Partisinin ortaya koyduğu ve Anayasa
değişikliğinde savunduğu, bir bakıma da kırmızı çizgiler olarak ilan ettiği hususlar şunlar olacaktır:
Biz, tarihî tecrübeden yararlanıyoruz, tarihin tekerrür etmemesi için. İşte, bu nedenle diyoruz ki:
1876 Anayasası, Osmanlıya bir imparatorluk kaybetmesi sonucunu doğuran, imparatorluğun
çöküşünü hızlandıran bir anayasa olmuştur. Dolayısıyla 21’inci yüzyılda Türkiye’yi büyük ufuklara,
lider ülke ufkuna taşıyacak evrensel değerle barışık Anayasa’nın yapımında, imparatorluğu çökerten
bu husus dikkate alınmalıdır ve etnik ayrışmalar, etnisite temelindeki tartışmalar ortadan kardırılarak
21’inci yüzyılın evrensel değeri olan eşit haklara sahip vatandaşlık esasında bir mutabakat sağlansın. 
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Diğer taraftan, imparatorluk çok uluslu, çok hukuklu bir yapıya sahipti. Bu çöken Osmanlı
İmparatorluğu’nun külleri arasından bir Türkiye Cumhuriyeti devleti oluşmuştur. Bu devlet millî bir
devlettir, üniter bir devlettir ve millet bütünlüğüne dayalı bir devlettir. Bir kurtuluş savaşıdır bu
devletin kurulmasının bedeli. Bu bedeli ödemiş bir devlet, bir millet olarak devletin kuruluş
felsefesine uygun davranılmalı ve yeni Anayasa tartışmasında uyduruk ve ucube birtakım söylemlerle
devletin üniter yapısını ve milletin bütünlüğünü tahrip edecek, örseleyecek, onları aşındıracak
söylemlerden kaçınılmalı. 

Diğer taraftan, kurulan yeni üniter ve millî devletin siyasi yapısı parlamenter demokrasi ve
cumhuriyet olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi ilan etmektedir ki yeni
Anayasa’da, 21’inci yüzyılın değerlerini taşıyan yeni Anayasa’da, cumhuriyetin temel değerleri,
parlamenter demokrasi, kuvvetler ayrılığı ilkesi, yargı bağımsızlığı ilkesi tartışılmadan, iyileştirilecek
şekilde kabullenilmelidir.

Değerli arkadaşlarım, bu ifade ettiğim altı tane madde, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluş
felsefesidir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluş felsefesini aşındıracak, numaralı
cumhuriyetçilere laf söyleyecek bir yol açacak, Türkiye’yi etnik parçalara bölecek, mozaiklere
bölecek her teklifin karşısında Milliyetçi Hareket Partisi dimdik ayakta olacaktır. Ödediğimiz
bedellerin kıymetini, kadrini bilen bir parti olarak Milliyetçi Hareket Partisi tarihin tekerrür etmesine
müsaade etmeyecektir. 

Değerli arkadaşlarım, tabii bütün bunları anlatırken bir de son günlerde, yasama Meclisinin son
döneminde yaşadığımız bir Anayasa değişikliği olmuştur. 2007 ve 2010 yıllarında referandum ile
kabul edilen Anayasalar, eğer iyi niyetle, halis niyetle yaklaşılmış olunsaydı, mutlaka toplumsal bir
mutabakat temin edilerek milletin Anayasa değişikliği olarak kabullenilebilir bir hâle getirilebilinirdi.
Keşke bu Anayasa değişiklikleri toplumsal mutabakatı arayan bir niyetin ürünü olabilseydi, dayatma
olmasaydı. İşte bu Anayasa değişikliğinde, insanımızın, milletimizin millî ve manevi değeri olarak
kadına duyduğu saygı, milletimizin çocuğa duyduğu şefkat, milletimizin şehide duyduğu muhabbet,
milletimizin özürlüye duyduğu merhamet, milletimizin baş örtüsüne duyduğu hürmet ve milletimizin
12 Eylül’e duyduğu nefret duyguları propaganda aracı olarak kullanılmamalıydı. Nitekim, 12 Eylül
tarihi itibarıyla, Anayasa’nın kabul edilmesinden bu yana ciddi bir zaman geçmiştir. Bu süreç
içerisinde -altı yedi ay geçtiği hâlde- ne Anayasa değişikliğinin pozitif ayrımcılık yapılacak diye ilan
ettiği kadına ne çocuğa ne şehide ne özürlüye ne yaşlıya ne başörtülüye pozitif bir ayrımcılığı öngören
bir değerlendirme yapılmamış ama 12 Eylül’le ilgili burada yapılmış olan gözyaşı propagandasının
arkasında 12 Eylül’ün mimarları, 12 Eylül’ün mühendisleri, 12 Eylül’ün darbecileri hâlâ 12 Eylül’ün
yarattığı bu Anayasa düzeni içerisinde bir koruma altındadır. 

Değerli arkadaşlarım, keşke “12 Eylül’ü yargılayacağız.” iddiası gerçek olarak ortaya
çıkabilseydi. Keşke 12 Eylül’de insanları işkencelere, Mamaklara, C-5’lere götürüp orada insanlık
dışı muamele eden insanlar yargı önüne getirilebilseydi. Getirilemeyeceği belliydi çünkü bu Anayasa
değişikliği yapılırken niyet halis değildi. Sadece, milletimizin millî iradeyi ortadan kaldıran 12 Eylül’e
karşı nefret duygusu bir “evet” oyuna dönüştürülme aracı olarak kullanılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, 12 Eylül hareketini yapanların yargılanması… Çocuklara, kadınlara,
özürlülere, şehit yakınlarına ve devletin merhametli ve şefkatli elini uzatması gereken diğer kesimlere
herhangi bir pozitif ayrımcılık yapılmazken, Anayasa’nın asıl öngördüğü, içinde cumhuriyetin temel
nitelikleri, yargı bağımsızlığı, parlamenter demokrasiyi ilgilendiren konularda süratli bir düzenleme
yapılmıştır. Yani asıl, Anayasa’nın çıkış, değiştirilme nedeni olarak öngörülmüş olan Anayasa
Mahkemesinin yapısının değiştirilmesine, Yargıtayın yapısının değiştirilmesine, Danıştayın yapısının
değiştirilmesine, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun yapısının değiştirilmesine ilişkin kanunlar
süratle geçirilmiş ancak bu amacı elde etmek için dolgu malzemesi olarak kullanıldığı izlenimi ortaya
çıkan pozitif ayrımcılık yapılacak kesimlerle ilgili olmak üzere herhangi bir iyileştirme yapılmamıştır. 
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Değerli arkadaşlarım, bu duygu ve düşüncelerle, Meclisimizde sağlanmış olan bu mutabakata,
gönülden bir, halis niyetli mutabakata ulaşma gayretiyle ortaya koyduğu çalışmalarla destek veren Milliyetçi
Hareket Partisi, bu duygu ve düşüncelerle, spor camiamıza değişikliğin hayırlı olmasını dilemektedir.
Önümüzdeki süreç içerisinde spor federasyonlarımızın yapacağı karşılaşmalarda ve uluslararası
karşılaşmalarda ve yönetimi ve disipliniyle ilgili spor faaliyetlerinde başarılı bir şekilde hizmetler sunacağına
inanıyor, bu vesileyle yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Bal.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler sona ermiştir.

Anayasa değişikliğine dair teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandığı için teklifin
maddelerine geçilmesi hususunda gizli oylama yapacağız.

Gizli oylamanın ne şekilde yapılacağını arz ediyorum: 

Komisyon ve Hükûmet sıralarında yer alan kâtip üyelerden Komisyon sırasındaki Kâtip Üye
Adana'dan başlayarak Denizli’ye kadar (Denizli dâhil) ve Diyarbakır’dan başlayarak İstanbul’a kadar
(İstanbul dâhil), Hükûmet sırasındaki Kâtip Üye ise İzmir'den başlayarak Mardin’e kadar (Mardin
dâhil) ve Mersin’den başlayarak Zonguldak'a kadar (Zonguldak dâhil) adı okunan milletvekiline,
biri beyaz, biri yeşil, biri de kırmızı olmak üzere üç yuvarlak pul ile mühürlü zarf verecek ve pul ve
zarf verilen milletvekilini ad defterinde işaretleyecektir. Milletvekilleri, Başkanlık kürsüsünün sağında
ve solunda yer alan kabinlerden başka yerde oylarını kullanmayacaklardır. 

Vekâleten oy kullanacak bakanlar da, yerine oy kullanacakları bakanın ilinin bulunduğu bölümde
oylarını kullanacaklardır.

Bildiğiniz üzere, bu pullardan beyaz olanı kabul, kırmızı olanı ret, yeşil olanı ise çekimser oyu
ifade etmektedir. 

Oyunu kullanacak sayın üye, Kâtip Üyeden üç yuvarlak pul ile mühürlü zarfı aldıktan ve adını
ad defterine işaretlettikten sonra kapalı oy verme yerine girecek, oy olarak kullanacağı pulu burada
zarfın içerisine koyacak, diğer iki pulu ise ıskarta kutusuna atacaktır. 

Bilahare oy verme yerinden çıkacak olan üye, oy pulunun bulunduğu zarfı Başkanlık Divanı
kürsüsünün önüne konulan oy kutusuna atacaktır. 

Oylamada adı okunmayan milletvekiline pul ve zarf verilmeyecektir. 

Şimdi, gizli oylamaya Adana ilinden başlıyoruz.

(Oyların toplanmasına başlandı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, 697 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin maddelerine geçilmesinin
gizli oylamasında, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yerine Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa
Demir, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın yerine Devlet Bakanı Faruk Çelik, Tarım ve
Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in yerine Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf vekâleten oy
kullanacaklardır.

(Oyların toplanmasına devam edildi) 

BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın milletvekili arkadaşımız var mı? 

Oy kullanma işlemi tamamlanmıştır.

Kupalar kaldırılsın. 

(Oyların ayrımı yapıldı)
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BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin maddelerine
geçilmesine dair gizli oylamanın sonucunu açıklıyorum: 

“Kullanılan Oy Sayısı : 350

Kabul                           : 343

Ret                               : 1

Çekimser                     : 6

Kâtip Üye Kâtip Üye

Gülşen Orhan Yusuf Coşkun

Van Bingöl”

Teklifin maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir.

1’inci maddeyi okutuyorum: 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 59’uncu
maddesinin kenar başlığı “B. Sporun geliştirilmesi ve tahkim” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Spor federasyonlarının spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin kararlarına karşı
ancak zorunlu tahkim yoluna başvurulabilir. Tahkim kurulu kararları kesin olup bu kararlara karşı
hiçbir yargı merciine başvurulamaz.”

BAŞKAN – Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay. 

Buyurunuz Sayın Atay. (CHP sıralarından alkışlar) 

M. FATİH ATAY (Aydın) – Ben böyle bir ortamda konuşmayı uygun bulmuyorum Sayın Başkan.

BAŞKAN – Sayın Atay, siz buyurunuz kürsüye lütfen. 

Sayın milletvekilleri, lütfen yerlerinize oturunuz ya da sizi kulise davet ediyorum.

Buyurunuz Sayın Atay. 

CHP GRUBU ADINA M. FATİH ATAY (Aydın) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yüce
heyeti saygıyla selamlıyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 59’uncu Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Teklifi’nin 1’inci maddesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini sunmak üzere
huzurlarınızdayım.

Değerli milletvekilleri, spor evrensel bir olaydır. Spor oyun kuralları dünyanın her yerinde
aynıdır. Futbolla ilgili kurallar, basketbol ve diğer bütün spor branşlarıyla ilgili kurallar dünyanın
her yerinde aynıdır ve uluslararası alanda spor branşları örgütlenmiş ve bu konularda küresel kurallar
egemen olmuştur. 
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Sporun yargılanmasının ani ve hızlı olması ve doğru yapılması gerekmektedir. Ancak
ülkemizdeki bu Anayasa değişikliğinde, duyulan ihtiyaç nedeniyle, şöyle bir durum söz konusudur:
Anayasa Mahkemesi 5894 sayılı Yasa’nın tahkimle ilgili olan kuralını Anayasa’nın 36 ve 9’uncu
maddelerine, hak arama hürriyetlerine aykırı bulduğu için iptal etmiştir. Dünyanın her yerinde sporla
ilgili, tahkimle ilgili, özellikle futbolla ilgili yargıya başvurmama kuralı söz konusudur ancak
Türkiye’de bir istisna söz konusudur, o da Futbol Federasyonunun kurullarının dışında genel yargıya
da gidilmektedir. Bu, sporda iki başlılığı doğurmaktadır. Bu nedenle spor faaliyetleri ve disiplin
konularıyla ilgili olarak sorunları Futbol Federasyonu kurullarının zorunlu tahkim yoluyla
çözümlemesi sporda hızlı ve çabuk çözüm getirilebilmesi için önemli bir olaydır ve bu Anayasa
değişikliği de ortak olarak tüm siyasal partiler tarafından birlikte verilmiştir.

Bu ortaklık elbette güzel bir olayı beraberinde getirmiştir, ülkenin çıkarları için Anayasa
değişikliğindeki uzlaşı kültürümüz bir örnek olay olarak siyasal tarihimize geçecektir. Ancak bu
değişiklik yapılmaz ise bazı sorunlarla karşı karşıya kalacağımız da bir gerçektir. Örneğin, yıllar
önce, iki ilimiz, küme düşmelerine rağmen, Futbol Federasyonunun verdiği kararları genel yargıya
götürerek -tedbir kararı verildi- idare mahkemesinden almış oldukları kararla da bir üst lige çıktılar. 

Ayrıca, Ankaraspor’un -şimdi düştü- sahası Futbol Federasyonu tarafından kapatılmıştı, onlar da
anında tedbir kararı aldırdılar -nasıl aldılarsa- ve sahalarının kapatılmasını engelleyen bir kararla
kendi sahalarında oynama hakkını elde ettiler. 

Ayrıca, aynı örnekler kırmızı kartlarda da söz konusu oldu. 

Değerli arkadaşlar, burada hep birlikte yasalar çıkarıyoruz ve bu yasaların hepimiz için,
Türkiye’de yaşayan bütün yurttaşlar için uygulanması gerekir. Yani burada çıkardığımız yasaların bir
kişi tarafından uygulanmaması gibi bir durum söz konusu olamaz ama bir spor kulübünün onursal
başkanı var, o onursal başkan ne yazık ki bu spor kulübünden elini çekmiyor -bu spor kulübünün,
onursal başkanlığın ötesinde devamlı olarak kendisi tarafından yönetildiği bütün spor kamuoyu
tarafından bilinmekte, Federasyon tarafından bilinmekte, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü tarafından
bilinmekte, Bakanlık tarafından bilinmekte- ve kendisi, Twitter’da kendi takımıyla ilgili olarak birçok
mesaj vermekten de çekinmiyor. Demek ki yasalar karşısında hakkı olmadığı bir şeyi yapan kişiye
karşı hiçbir şey yapılamamasını da hayretle karşıladığımı bildirmek isterim.

Geçen hafta kar yağdı Ankara’da, birçok parlamenter arkadaşımız mahsur kaldı, birçok insan
evine ulaşamadı ama o arkadaşımız Twitter’da kendi takımıyla ilgili birçok şeyler yazmaktan
çekinmedi. Bunu da doğru bulmadığımı, spor kamuoyunun, bu çıkacak olan yasalar karşısında
herkesin eşit olduğunu ve herkese aynı yaptırımın uygulanması gerektiğini düşünüyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu Anayasa değişikliğine, bu maddeye de olumlu bakıyor ve
değişikliğe katkı vereceğimizi düşünüyorum.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Atay.

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına İzmir Milletvekili Oktay Vural.

Buyurunuz Sayın Vural.
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MHP GRUBU ADINA OKTAY VURAL (İzmir) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Aslında bugün Parlamentoda bir Anayasa değişikliğinin nasıl yapılması gerektiğini ve usulüne

uygun yapılacak bir Anayasa değişikliğinin de nasıl, millet ve Türkiye Büyük Millet Meclisi
tarafından kabul edilebileceğini göstermesi bakımından önemli bir örneği yaşıyoruz. Bu konuda
özellikle Danıştayın başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesinin verdiği tahkim kararlarına karşı
yargıya gidilemeyeceğine ilişkin kanun maddesinin iptaline yönelik bir irade karşısında gerçekten
durumu müzakere ettik ve bu çerçevede Türkiye Futbol Federasyonunun yaptığı girişimler
neticesinde bu safhaya kadar geldik.

Aslında Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Genel Başkanımızla bu konuda bir görüşme talep
etti. Sayın Genel Başkanımızla yaptıkları görüşmede, ortaya çıkan sorunu ve bununla ilgili bir
düzenleme yapılmazsa Türk sporunda bir kaosun doğacağını ifade etti ve kendileri de Milliyetçi
Hareket Partisi olarak bu konuda üzerimize düşeni yapacağımızı ve katkı sağlayacağımızı ve böyle
bir Anayasa değişikliğinin gerçekleştirilmesi için de öncelikle adım atılacağını ifade etti. O
görüşmede Sayın Genel Başkanımız diğer partilerle de müzakere ederek bu uzlaşma zemininin temin
edilmesini ifade etti ve bugün bu noktaya kadar geldik. Spordan sorumlu Sayın Devlet Bakanımız da
bu konuda görüşmeler yaparak, partiler arasında böyle bir uzlaşmanın temin edilmesine katkı sağladı.
İşte, bugün, burada milletle uzlaşınca iyi oluyor tabii, milletin tamamıyla uzlaşınca daha iyi oluyor. 

Daha önce söyledik, diyor ki, “Hükümlerin en yücesi uzlaşmadır.” Dolayısıyla, bugün
Türkiye’de bir Anayasa değişikliği yapılırken partiler arasında uzlaşmanın ne kadar önemli olduğu
kadar Komisyonda yapılan görüşmelerde teklifin dışında da, o Komisyonda bu teklifin nasıl
şekillendirilmesi konusunda da bir uzlaşma temin edilmesi bence son derece önemli. Bu bakımdan
çıkarılması gereken dersler vardır. Aslında burada çıkarılması gereken dersler Anayasa gibi bir
konuda partiler arasında diyalog olduğu zaman uzlaşma olabilir ve partiler arasında bu uzlaşmaya
zemin teşkil edecek görüşmelerde de en uygun yolu bulabiliriz. Dolayısıyla, inşallah, bundan sonraki
Anayasa değişikliklerinde de Türkiye’de böyle bir uzlaşma temin etme yoluna gidilmesinde, hatta ve
hatta bizim daha önce ifade ettiğimiz, partiler arasında bir uzlaşma komisyonu oluşturarak bu zeminin
aranmasında büyük bir fayda olduğunu bu vesileyle ifade etmek istiyorum. 

Ben böyle bir Anayasa değişikliğinin gerçekten uzlaşma zemininde bu Türkiye Büyük Millet
Meclisi Genel Kuruluna gelmesine vesile olan herkese teşekkür ediyorum, başta siyasi partilerin
grup başkan vekillerine teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak olumlu katkıyı nasıl
yapacağımızı, makul ve mümkün olanın, doğru olanın yanında da nasıl beraber ve birlikte hareket
edeceğimizi ortaya koymuş bulunmaktayız. Bu Anayasa değişikliğinin Türk sporuna katkı sağlaması
ve Türk sporunun, açıkçası, rasyonel kararları kendisinin alabilmesini temin edecek bir zemin
oluşturması bakımından da gerçekten faydalı gördüğümüzü ifade etmek istiyorum.

Bu vesileyle bir konuyu da belirtmek istiyorum: Anayasa Mahkemesi, sporla ilgili tahkim
kararlarını zorunlu tahkim yoluna sunan maddeyi iptal ediyor. Aslında, belki de bugün bizim burada
bir Anayasa değişikliğine gitmeksizin de bu sorunun Anayasa Mahkemesi tarafından da
çözümlenmesi gerekir. Yani bir spor faaliyeti olmuş, günlük, haftalık oynanan bir maçla ilgili, sürekli
olarak bunları yargıya götürmenin nasıl bir pratik yarar sağlayacağı, sporu nasıl bu şekilde
yönetebileceğimiz konusunda keşke Anayasa Mahkemesi de mütalaa yapmış olsaydı; orada bir
anayasal yorum getirmek suretiyle, spor faaliyetlerinin yönetilmesi ve denetimiyle ilgili hususların
aslında bu şekilde, bir yargı yoluna başvurulmaksızın zorunlu tahkim yoluyla yapılabileceğine ilişkin
bir karar almış olabilseydi. Doğrusu bu yönüyle bakıldığı zaman da hukukun bu şekilde, doğru bir
şekilde yorumlanıp sorunları bu yorum vesilesiyle çözebilme kabiliyetine erişmesini de dilediğimi
ifade etmek istiyorum.

Bu Anayasa değişikliğinin başta spor camiasına, milletimize hayırlı, uğurlu olması dileğiyle
hepinize saygılarımı arz ediyorum. (MHP sıralarından alkışlar)
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BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Vural.

Başka söz isteyen yok.

Soru-cevap yok.

Bir önerge vardır, okutuyorum:

TBM Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 697 sıra sayılı yasa teklifinin birinci maddesinde geçen “başvurulabilinir”
ibaresinin “başvurulur” biçiminde değiştirilmesini arz ederim.

Kamer Genç

Tunceli

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI BURHAN KUZU (İstanbul) – Sayın Başkanım, metin
çok açık. “Ancak” kelimesi olduğu için başta bu önergeye katılamıyoruz, ifade yerinde ve doğrudur.

BAŞKAN – Hükûmet?

DEVLET BAKANI FARUK NAFIZ ÖZAK (Trabzon) – Katılamıyoruz.

BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 697 sıra sayılı Anayasa
Değişikliği Teklifi’nde -bir maddelik değişiklik zaten- burada deniliyor ki: Spor faaliyetlerinin
yönetimine ve disiplinine ilişkin kararlarına karşı ancak zorunlu tahkim yoluna başvurulabilir.”
Hâlbuki “başvurulabilir” ifadesi kulağı tırmalıyor, başvurulur... Zaten ihtilaflara karşı bir tek yol
vardır, o da tahkim usulüdür. Anayasa yapmak bence önemli bir olay. Burada ifadelere dikkat etmek
gerekiyor. Ben “başvurulur” kelimesinin buraya daha uygun düşeceğine inanıyorum. 

Şimdi, değerli milletvekilleri, tabii ki dört senedir şurada, şu Parlamento çatısı altında bu
kadroyla hizmet ediyoruz. Hatırlarsanız, Meclis daha başlangıç zamanında… Tabii, Futbol
Federasyonunda büyük paralar vardı. Tayyip Bey ne yaptı? Futbol Federasyonunu elde etmek istedi.
Elde etmenin yolu neydi? O zaman kulüplerin… Bir kanun getirdi buraya -işte sizin parmaklarınızla-
o spor kulüplerinin 35 trilyon liralık vergi borçları affedildi. Affedildikten sonra Tayyip Bey’in
arkadaşı rahmetli Hasan Doğan seçildi Futbol Federasyonu Başkanlığına. Ondan sonra, tabii, bu
arada, “Hasan Doğan’dan bir gemi de alındı” denildi, yani Tayyip Bey’in oğlu bir gemi aldı, acaba
Hasan Doğan’ın şirketinden mi aldı, başkasından mı alındı, o zaman ortalıkta böyle şeyler de
dolaşıyordu. Tabii, bu konuda sorduğumuz sorulara cevap verilmediği için bu geminin burada alındığı
konusundaki durum bir açıklık kazanmadı. 

AKP, Tayyip Erdoğan spora müdahale etti de ne oldu spor? Uluslararası dünya şampiyonasında,
uluslararası arenada Türk sporunun parlak durumu Tayyip Bey’in müdahalesiyle maalesef, bugün,
artık, dünyada isminden bahsedilmez bir hâle geldi. 

ABDURRAHMAN ARICI (Antalya) – Dünya Basketbol Şampiyonası’nda ikinci kim oldu?
Ayıp ya! 

KAMER GENÇ (Devamla) – Efendim, Dünya Basketbol Şampiyonası değil; futbol, futbol,
bizim esas şeyimiz futboldu. Futbolda, tabii, büyük para vardı, orası elde edildi, elde edildikten sonra
yandaşlara peşkeş çekildi. Yandaşlara da peşkeş çekildiğinde…
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Şimdi, değerli milletvekilleri, bakın, seçime gidiyoruz. Seçime giderken -AKP’lilere özellikle
belirtmek istiyorum- Türkiye’de tek bir kişinin dikta rejimi var. Bakın, geçenlerde, içeriye alınan 2
subay arkadaşımızın yakınları vefat etti. Bunlar tutuklu. Şimdi, kanuna göre tutuklu kişilerin
yakınlarının cenazelerine gitmesi yasak, mümkün değil. Şimdi, burada tutukluların da yakınlarının
cenazesi olduğu takdirde cenazeye katılması konusunda kanun değişikliği yapmamız gerekirken,
maalesef Tayyip Erdoğan “Ya, bırakın gitsinler.” dedi. Böyle bir devlet olur mu! Böyle bir kişi, kanun
dinlemiyor, hukuk dinlemiyor, yargıyı dinlemiyor. Şimdi, biz neyin peşindeyiz? Bir dikta rejimi…
Bakın, değerli milletvekilleri, dolayısıyla, burada kanun yapmak da bir şey ifade etmiyor, o kanuna
saygı göstermek önemli. 

Şimdi, AKP seçime giderken diyor ki: “Ben Anayasa değişikliği yapacağım.” Hangi değişikliği
yapacaksan, çık burada -nitekim birtakım partilerimiz de söylüyor- bunları söyle. Anayasa toplumun
tümüne uygulanan kurallardır. Bu kurallarda insanların asgari müştereklerde uzlaşması lazım. Ama
işte, Cumhurbaşkanı seçiminde buna riayet etmezsiniz. Cumhurbaşkanı, işte, bir kişiyi seçtiniz
Çankaya’ya. Ne yapıyor? Danıştaya üye atıyor. Danıştay nedir? Yüce bir idari yargı, en son merci,
oraya Tayyip Bey’in yakınını atıyor. Kimdir bu kişi? İmam-hatip mezunu. Ne tahsili vardır? Gazi
Eğitimi bitirmiş, öğretmenlik yapmış. Peki, bu Gazi Eğitimi bitiren imam-hatipli arkadaş Danıştayda
Türk milleti adına hangi hukuki kararları verecek arkadaşlar? Yani böyle, devletin kurumlarını ne
duruma çevirdiğinizi icraatlarınız ortaya koydu. Hukuk bir memlekette işlemiyorsa, bir kişinin
iradesiyle eğer devlet şekilleniyorsa orada dikta rejimi vardır. Seçimden sonra da, dilerim ki bu dikta
rejimini isteyenlerin burnu kırılsın, ondan sonra memlekete demokrasi gelsin. 

Ben bu vesileyle bunu belirtmek istedim.

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Genç.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum:  Kabul edenler…  Kabul etmeyenler… Önerge kabul
edilmemiştir.

1’inci madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Şimdi maddenin gizli oylamasına Adana ilinden başlıyoruz.

Sayın milletvekilleri, 697 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 1’inci maddesinin oylamasında Maliye
Bakanı Mehmet Şimşek yerine Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa Demir, Kültür ve Turizm Bakanı
Ertuğrul Günay yerine Devlet Bakanı Faruk Çelik, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker
yerine Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf vekâleten oy kullanacaktır.

(Oylar toplandı)

BAŞKAN – Oyunu kullanmayan sayın milletvekili arkadaşımız var mı? Yok.

Oylama işlemi tamamlanmıştır.

Kupaları kaldırınız lütfen.

(Oyların ayrımı yapıldı)

BAŞKAN – 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı
Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin 1’inci maddesinin gizli oylama
sonucunu açıklıyorum: 

– 304 –

özlem- 113–118

TBMM B: 77 15 . 3 . 2011 O: 2



“Kullanılan Oy Sayısı : 354

Kabul                           : 344

Ret                               : 2

Çekimser                     : 8

Kâtip Üye Kâtip Üye

Bayram Özçelik Yusuf Coşkun

Burdur Bingöl”

2’nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve halkoyuna sunulması hâlinde oylanır.

BAŞKAN – 2’nci madde üzerinde söz talebi yok.

2’nci maddenin gizli oylamasına Adana ilinden başlıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 697 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 2’nci maddesinin oylamasında Maliye
Bakanı Mehmet Şimşek yerine Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa Demir, Kültür ve Turizm Bakanı
Ertuğrul Günay yerine Devlet Bakanı Faruk Çelik, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker
yerine Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf vekâleten oy kullanacaklardır. 

(Oylar toplandı)

BAŞKAN – Oyunu kullanmayan sayın milletvekili var mı? Yok.

Oy verme işlemi tamamlanmıştır.

Kupalar kaldırılsın.

(Oyların ayrımı yapıldı)

BAŞKAN – 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı
Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin 2’nci maddesinin gizli oylamasının
sonucunu açıklıyorum: 

“Kullanılan Oy Sayısı : 357

Kabul : 349

Ret : 4

Çekimser : 4

Kâtip Üye Kâtip Üye

Bayram Özçelik Yusuf Coşkun

Burdur Bingöl”

Sayın milletvekilleri, 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı
Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin birinci görüşmeleri tamamlanmıştır.
İkinci görüşmeye en az kırk sekiz saat geçtikten sonra başlanabilecektir. 

Alınan karar gereğince kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla
görüşmek için 16 Mart 2011 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 18.58
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IX.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI
1.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras’ın, bir köydeki köprünün tamamlanmasına ilişkin

sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın cevabı (7/18053)
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2.- Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, bir köyün su, yol ve elektrik sorununa ilişkin sorusu ve
İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın cevabı (7/18109)
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3.- Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, Van-Saray’ın kanalizasyon sorununa ilişkin sorusu ve
İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın cevabı (7/18110)
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4.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, İzmir Bölge Hıfzıssıhha Enstitüsünün kapatılacağı
iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı (7/18154)
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5.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Batman’daki büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı
ile mera yasağı uygulamasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet
Mehdi Eker’in cevabı (7/18158) 
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6.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köyün mahalle statüsüne geçmesiyle meydana gelen
mağduriyetlere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın cevabı (7/18187)
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7.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Başbakanın açılışını yaptığı tesis ve yatırımlara
ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa Demir’in cevabı (7/18230)
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8.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, et ithalatına ve et fiyatlarındaki artışa,
- Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, GDO’lu ürünlerin etiketlerinde bir uyarının

bulunmamasına,
Kiraz üreticisine destek verilmesine ve bazı doğal bitki ve tohumların korunmasına,
- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Başbakanın açılışını yaptığı tesis ve yatırımlara, 
İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/18287),

(7/18288), (7/18289), (7/18290) 
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9.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü hizmet
binasına ve yapılan kiralamaya ilişkin Başbakandan sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız’ın cevabı (7/18357)
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10.- Çankırı Milletvekili Ahmet Bukan’ın, Çankırı’ya yapılacak yatırımlara ilişkin sorusu ve
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/18379)
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11.- İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, ithal edilen hayvanların sağlık kontrolleriyle ilgili
iddialara,

- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Gemlik ve Orhangazi’deki sel afetinden dolayı
çiftçilerin yaşadığı mağduriyete,

- Çankırı Milletvekili Ahmet Bukan’ın, Çankırı’ya yapılacak yatırımlara, 
İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/18402), (7/18403), (7/18404)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLET MECLİSİ  BAŞKANLIĞINA
Aşağıdaki sorularımın  Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehdi EKER tarafından yazılı

olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla.
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özlem- 159–160
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özlem- 160–161

TBMM B: 77 15 . 3 . 2011
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özlem- 162–163

TBMM B: 77 15 . 3 . 2011
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özlem- 164–

TBMM B: 77 15 . 3 . 2011
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özlem- 165–

TBMM B: 77 15 . 3 . 2011
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özlem- 166–167

TBMM B: 77 15 . 3 . 2011
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özlem- 168–

TBMM B: 77 15 . 3 . 2011



12.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, makam araçlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek’in cevabı (7/18517)
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özlem- 169–170

TBMM B: 77 15 . 3 . 2011

gizlenmektedir?
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özlem- 171–

TBMM B: 77 15 . 3 . 2011



TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

GÜNDEMÝ

EGEMENLÝK KAYITSIZ ÞARTSIZ MÝLLETÝNDÝR

BAÞ KAN LIÐIN GENEL KURULA SUNUÞ LARI

ÖZEL GÜN DEM DE YER ALACAK ÝÞ LER

SEÇÝM

OY LAMASI YAPILACAK ÝÞ LER

MEC LÝS SORUÞ TUR MASI RAPOR LARI

GENEL GÖRÜÞ ME VE MEC LÝS ARAÞ TIR MASI
YAPIL MASINA DAÝR ÖN GÖRÜÞ MELER

SÖZ LÜ SORULAR

KANUN TASARI VE TEKLÝFLERÝ ÝLE
KOMÝSYONLARDAN GELEN DÝÐER ÝÞLER
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3

4

5
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DA NIŞ MA KU RU LU ÖNE RİLERİ
1.- Ge nel Ku ru lun top lan tı gün le rin den Sa lı gü nü nün de ne tim ko nu la rı na (Ana ya sa nın sü re ye bağ la dı ğı

ko nu lar ha riç), Çar şam ba ve  Per şem be gün le ri nin de Ka nun Ta sa rı ve Tek lif le ri ile Ko mis yonlar dan Ge len
Di ğer İş le rin gö rü şül me si ne ay rıl ma sı, Sa lı ve Çar şam ba gün le rin de bir le şi min ba şın da bir sa at sü re ile Söz lü So -
ru la rı n gö rü şül me si, “Su nuş la r” ve “İşa ret Oyu ile Ya pı la cak Se çim le r”in her gün ya pıl ma sı, 

öne ril miş tir.
(Ge nel Ku ru lun 3.10.2007 ta rih li 3 ün cü Bir le şi min de ka bul edil miş tir.)
2.- 126 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi, 
126  Sıra Sayılı Kanun Tasarısının birinci bölümünün 1 ilâ 15 inci maddelerden, ikinci bölümünün Çerçeve

22 nci maddedeki 1, 2, 3, 4 üncü fıkralar ilâ Geçici 1, 2, 3 ve 4 üncü maddeler dahil olmak üzere 16 ilâ 24 üncü
maddelerden oluşması, 

önerilmiştir.
(Genel Kurulun 28.5.2009 tarihli 95 inci Birleşiminde kabul edilmiştir.)

GRUP  ÖNERİLERİ
1.- 493 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 27.5.2010 tarihli 108 inci Birleşiminde kabul edilmiştir.)
2.- 525 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi

ve  birinci bölümünün 1 ila 7 nci maddelerden, ikinci bölümünün  9 uncu  maddedeki 1 inci ve 2 nci fıkralar,
10 uncu maddedeki 1 inci  ve 2 nci fıkralar, 11 inci maddedeki 1 inci ve 2 nci fıkralar, 12 nci maddedeki 1 inci
ve 2 nci fıkralar dahil olmak üzere 8 ila 15 inci maddelerden oluşması, 

önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 30.6.2010 tarihli 126 ncı Birleşiminde kabul edilmiştir.)
3.- 527 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi

ve birinci bölümünün 1 ila 12 nci maddelerden, ikinci bölümünün 13 ila 24 üncü maddelerden oluşması, 
önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 13.7.2010 tarihli 133 üncü Birleşiminde kabul edilmiştir.)
4.- 609 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının, İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi,

609 Sıra Sayılı Kanun tasarısının birinci bölümünün 1 ila 16 ncı maddelerden, ikinci bölümünün Geçici Madde 1
dahil olmak üzere 17 ila 37 nci maddelerden oluşması, 

önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 8.2.2011 tarihli 61 inci Birleşiminde kabul edilmiştir.) 



TÜRKÝYE BÜ YÜK MÝLLET MECLÝSÝ GÜN DEMÝ

77 NCİ BÝRLEÞÝM 15 MART 2011 SALI SA AT: 15.00
                                                                                                                                  

1 _ BAÞKAN LIÐIN GE NEL KU RU LA SU NUÞLA RI

1.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın; 6343 Sayılı “Veteriner Hekimlik
Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği
İşlere Dair Kanunun 19. ve 41. Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin
(2/478) İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi
                                                                                                                                 

      �       

                                                                                                                                              

2 _ ÖZEL GÜN DEM DE YER ALA CAK ÝÞLER

                                                                                                                                  

      �       

                                                                                                                                              

3 _ SEÇÝM

                                                                                                                                                

      �       

                                                                                                                                 

4 _ OY LA MA SI YA PI LA CAK ÝÞLER

                                                                                                                                                

      �       

                                                                                                                                 

5 _ MECLÝS SO RUÞTUR MA SI RA POR LA RI

                                                                                                                                                                       

      �       
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1. - İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 19 Milletvekilinin, işsizlik sorunu ve İşsizlik 
Sigortası Fonunun daha etkin kullanımı konularının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2) (*)   

2. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 27 Milletvekilinin, basın-siyaset ilişkileri ve basın 
özgürlüğü konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/1) (*) 

3. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 35 Milletvekilinin, belediyelere 
sağlanan mali kaynaklar konusundaki farklı uygulamaların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

4. - Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri; İzmir Milletvekili Oktay 
Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın ABD Temsilciler Meclisindeki sözde Ermeni 
soykırımıyla ilgili karar tasarısı ile Ermeni iddialarını inkarın suç sayılması ve Avrupa’da faaliyet 
gösteren Türkler üzerinde baskı kurulma çabaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/2) 

5. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 35 Milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin 
barınma sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın    
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/20) 

6. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 33 Milletvekilinin, Uludağ’ın doğal 
zenginliklerinin korunması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

7. - Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve 30 Milletvekilinin, baz istasyonları ile ilgili iddiaların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

8. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 33 Milletvekilinin, turizm sektörünün sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

9. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 20 Milletvekilinin, demir yolu ulaşım sistemindeki 
sorunların araştırılarak altyapı ve işletmeciliğinin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25)  

10. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 21 Milletvekilinin, Balkan göçmenlerinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26)  

11. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 34 Milletvekilinin, ders kitaplarındaki ve 
yardımcı kitaplardaki cinsiyete dayalı ayrımcılık öğelerinin araştırılması amacıyla Anayasanın    
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/29) 

                                                 
(*) Hükümet bulunmadığından görüşmesi ertelenmiştir. 
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12. - Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz ve 20 Milletvekilinin, ülkemizin uluslararası 
alanda karşılaştığı sözde Ermeni iddiaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve       
103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/3) 

13. - Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 23 Milletvekilinin, orman yangınlarının nedenleri ve 
oluşturduğu zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/30)  

14. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 27 Milletvekilinin, raylı sistem ve demir yolu 
ulaşımındaki sorunların araştırılarak geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/32)  

15. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 30 Milletvekilinin, TEKEL’in sigara 
fabrikalarının özelleştirilmesinin etkilerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44)  

16. - İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 27 Milletvekilinin, tarım satış 
kooperatifleri ve birlikleri ile ürün piyasalarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45)  

17. - Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay 
Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, şehit yakınları ve gazilerin sorunlarının 
araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve         
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46)  

18. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz ve 20 Milletvekilinin, pamuk üretimindeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 

19. - Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve 28 Milletvekilinin, bölgesel gelişmişlik 
farklarının araştırılarak dengeli gelişme için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/50)  

20. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 24 Milletvekilinin, bal ve diğer arı ürünlerinin 
üretiminde ve pazarlanmasında yaşanan sorunların araştırılarak arıcılığın geliştirilmesi için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52)   

21. - Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı ve 21 Milletvekilinin, belediyelerin altyapı, katı 
atık ve atık su yönetimindeki sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

22. -   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 32 Milletvekilinin, raylı sistem ve demir 
yolu ulaşımındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/54) 

23. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 33 Milletvekilinin, Balkan göçmenlerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 
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24. - Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 21 Milletvekilinin, pamuk üretimindeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57)  

25. - Muğla Milletvekili Metin Ergun ve 25 Milletvekilinin, turizm sektöründeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58)  

26. -  Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 24 Milletvekilinin, balıkçılık sektörünün sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

27. -  İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 25 Milletvekilinin, İstanbul’daki trafik sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/66)  

28. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 25 Milletvekilinin, şehit aileleri ve gaziler ile harp 
ve vazife malullerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/69)  

29. - Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay ve 21 Milletvekilinin, eğitim kurumlarında 
tarikat örgütlenmesi iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/72) 

30. - Bursa Milletvekili Necati Özensoy ve 28 Milletvekilinin, baz istasyonlarının yer 
seçimindeki sorunların ve halk sağlığına etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73)  

31. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 22 Milletvekilinin, polislerin mesleki ve sosyal 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/74)  

32. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 26 Milletvekilinin, Nemrut Dağı Millî 
Parkındaki sorunların araştırılarak tarihi eserlerin korunması ve turizmde etkin değerlendirilmesi 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve      
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/76)  

33. - İzmir Milletvekili Bülent Baratalı ve 32 Milletvekilinin, Rahip Santora ve Hrant Dink 
cinayetleri ile Malatya’daki bir yayınevinde gerçekleştirilen cinayetlerin araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/77)  

34. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 21 Milletvekilinin, İstanbul’daki imar 
uygulamaları ve plan tadilatlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/78)  

35. - Giresun Milletvekili Murat Özkan ve 20 Milletvekilinin, fındık tarımı ve piyasasındaki 
sorunların araştırılarak ürünün verimli değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79)  
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36. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 26 Milletvekilinin, tekstil 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

37. - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 20 Milletvekilinin, asgari ücretliler ile özellikle kamu 
kurumlarında hizmet alım ihaleleriyle çalıştırılan personelin sorunlarının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83)  

38. - Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi ve 21 Milletvekilinin, asgari ücretin belirlenme 
yöntemi ve yeterliliği konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/85)  

39. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 20 Milletvekilinin, Güneydoğu Anadolu 
Projesi’nin durumunun araştırılarak tamamlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/86)  

40. - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 28 Milletvekilinin, bazı Tübitak ve Aselsan 
çalışanlarının şüphe uyandıran ölüm olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88)  

41. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 25 Milletvekilinin, pamuk üretimindeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

42. - Edirne Milletvekili Necdet Budak ve 45 Milletvekilinin, balıkçılık sektörünün sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/93) 

43. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 19 Milletvekilinin, insan kaçakçılığı ve yasa dışı 
göçmen hareketlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/95) 

44. - Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akcan ve 28 Milletvekilinin, hayvancılık 
sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın  98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

45. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 22 Milletvekilinin, arıcılık sektöründe yaşanan sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/97) 

46. - Malatya Milletvekili Mehmet Şahin ve 26 Milletvekilinin, kayısı üretimi ve 
pazarlamasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/100)  

47. - Manisa Milletvekili Ahmet Orhan ve 26 Milletvekilinin, üzüm ve bağcılık sektöründe 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın  
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/104) 
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48. - Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 23 Milletvekilinin, patates üretimi ve pazarlamasında 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/105)  

49. - Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 33 Milletvekilinin, esnaf ve sanatkarların 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/106)  

50. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 23 Milletvekilinin, şeker pancarı tarımındaki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107)  

51. - Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi ve 20 Milletvekilinin, sendikal örgütlenme ve 
faaliyetlerde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/108)  

52. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 30 Milletvekilinin, Alevi vatandaşların inanç ve 
kültürlerini yaşamalarında karşılaştıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109)  

53. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 21 Milletvekilinin, iç göçün nedenlerinin ve 
sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/110) 

54. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 21 Milletvekilinin, kış şartları nedeniyle Doğu 
Anadolu Bölgesinde hayvancılık ve altyapıda yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/111)  

55. - İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan ve 25 Milletvekilinin, organize sanayi bölgelerinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112)  

56. - Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 24 Milletvekilinin, yapı malzemesi ve yapı denetimi 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/113) 

57. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 23 Milletvekilinin, enerji üretiminde ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımında karşılaşılan sorunların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/114)  

58. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 22 Milletvekilinin, kırmızı palmiye böceği zararlısı 
ile etkin mücadele için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/115)  

59. - İstanbul Milletvekili Şükrü Mustafa Elekdağ ve 29 Milletvekilinin, hristiyan din 
adamları ile bazı gayrimüslimlere yönelik saldırıların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/116) 
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60. - İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 26 Milletvekilinin, sanayi sektöründe 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi  (10/117) 

61. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 39 Milletvekilinin, kayıp ve kaçak elektrik 
sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  
(10/118)  

62. - Kırklareli Milletvekili Tansel Barış ve 20 Milletvekilinin, başta Kütahya’da olmak üzere 
meydana gelen tren kazalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi  (10/120) 

63. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz ve 58 Milletvekilinin, kapatılması söz konusu olan 
belediyeler başta olmak üzere il ve ilçe merkezi olmayan belediyelerin sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/123) 

64. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, Türkiye Kızılay 
Derneğine yönelik çeşitli iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/124) 

65. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 28 Milletvekilinin, ÇUKOBİRLİK’in sorunlarının 
araştırılarak güçlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/125) 

66. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Hakkı 
Suha Okay, İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, 
nüfus kayıt sistemleri ile seçmen kütükleri verileri arasındaki farklılıkların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126) 

67. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 29 Milletvekilinin, kredi kartı ve bireysel kredi 
borçlularının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/127) 

68. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 23 Milletvekilinin, tütün sektöründeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/128)  

69. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, Türkiye’den Suriye’ye göç 
etmiş ve vatansız durumuna düşmüş insanların sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/130) 

70. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 19 Milletvekilinin, özel dershanelerin 
eğitim sistemindeki yerinin araştırılarak fırsat eşitsizliğine yol açmaması için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 
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71. - İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan ve 20 Milletvekilinin, muhtarların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/133) 

72. - İstanbul Milletvekili Şükrü Mustafa Elekdağ ve 27 Milletvekilinin, başta Almanya 
olmak üzere Avrupa ülkelerinde vatandaşlarımıza yönelik saldırıların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/135) 

73. - Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve 19 Milletvekilinin, özel dershanelerin eğitim 
sistemindeki yerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/136) 

74. - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 25 Milletvekilinin, kredi kartları ve bireysel krediler 
alanlarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/137) 

75. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici ve 21 Milletvekilinin, tekstil ve hazır giyim 
sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/138) 

76. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, Muş Ovasındaki tarımsal 
üretimin araştırılarak verimliliğin sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/139) 

77. - Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş ve 19 Milletvekilinin, kredi kartı ve bireysel 
kredi alanında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/140) 

78. - Van Milletvekili Özdal Üçer ve 19 Milletvekilinin, Van İlindeki enerji sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142) 

79. - Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür ve 29 Milletvekilinin, tekstil ve hazır giyim 
sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/143) 

80. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, İstanbul’daki kayıt dışı 
istihdam, taşeronlaşma ve iş güvenliği sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/144) 

81. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 24 Milletvekilinin, TEKEL özelleştirmesinin 
doğuracağı sosyal ve ekonomik sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/147) 

82. - Manisa Milletvekili Ahmet Orhan ve 45 Milletvekilinin, yaş sebze ve meyve sektöründe 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/148) 
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83. - Muğla Milletvekili Gürol Ergin ve 30 Milletvekilinin, bal üretimi ve pazarlamasında 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/149) 

84. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, Terör ve Terörle Mücadeleden 
Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun uygulanmasında yaşanan sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/150) 

85. - Kastamonu Milletvekili Musa Sıvacıoğlu ve 22 Milletvekilinin, Kastamonu başta olmak 
üzere tarihi ve kültürel varlıklarımızın araştırılarak etkin korunması için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/151) 

86. - Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve 19 Milletvekilinin, faili meçhul cinayetlerin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/152) 

87. - Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak ve 19 Milletvekilinin, 1995’te meydana gelen 
İstanbul-Gazi Mahallesi olaylarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/153) 

88. - Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat ve 25 Milletvekilinin, Pazarcık’ta 
kurulması planlanan Katı Atık Depolama Tesisinin çevreye etkilerinin araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/154) 

89. - Mersin Milletvekili Vahap Seçer ve 28 Milletvekilinin, tahıl üretimi ve tüketiminde 
planlamadan kaynaklanan sorunların araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/155) 

90. - Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve 19 Milletvekilinin, seracılığın geliştirilmesi 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/156) 

91. - Artvin Milletvekili Ertekin Çolak ve 19 Milletvekilinin, Artvin İli ve Çoruh Vadisindeki 
bitki örtüsünün korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın   
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/157) 

92. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 30 Milletvekilinin, Antep fıstığı üretimi ve 
ticaretinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/158) 

93. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 19 Milletvekilinin, kamyoncu-nakliyeci 
esnafın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/159) 

94. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, Boğaziçi’ndeki 
kaçak ve çarpık yapılaşmanın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/160) 
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95. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 28 Milletvekilinin, kayıt dışı istihdamın önlenmesi 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/161) 

96. - Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür ve 25 Milletvekilinin, pamuk tarımındaki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/162) 

97. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, Van’daki Nevruz kutlamaları 
başta olmak üzere bazı olaylara yapılan müdahalelerle ilgili iddiaların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/163) 

98. - Bursa Milletvekili Necati Özensoy ve 22 Milletvekilinin, enerji kaynaklarının 
araştırılarak stratejik enerji politikası izlenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/164) 

99. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, Nevruz 
kutlamalarında yaşanan olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/165) 

100. - Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş ve 19 Milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgelerinde yaşayan göçebelerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/166) 

101. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 20 Milletvekilinin, gıda fiyatlarındaki 
artış ve sektördeki yeterliliğin araştırılarak tarım politikalarında alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/167) 

102. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 21 Milletvekilinin, Toprak Mahsulleri 
Ofisi ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/168) 

103. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 32 Milletvekilinin, muhtarların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/169) 

104. - Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis ve 19 Milletvekilinin, yapılması planlanan baraj 
ve hidroelektrik santrallerinin Munzur Vadisine muhtemel etkilerinin araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/170) 

105. - Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 21 Milletvekilinin, tarım sektöründe yaşanan 
krizin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/171) 
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106. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 21 Milletvekilinin, tahıl sektöründe yaşanan 
krizin ve TMO’nun sorumluluğunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/172) 

107. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 22 Milletvekilinin, tarım sektöründe yaşanan 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/173) 

108. - Mersin Milletvekili İsa Gök ve 22 Milletvekilinin, Mersin’de kurulması planlanan 
balık çiftliklerinin çevreye ve turizme etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/174)  

109. - Mersin Milletvekili İsa Gök ve 22 Milletvekilinin, Mersin’de kurulması planlanan 
nükleer enerji santrallerinin çevreye ve turizme etkilerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/175)  

110. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 24 Milletvekilinin, SHÇEK’e bağlı yerlerde 
yaşanan sorunların araştırılarak bakım, koruma ve yetiştirme hizmetlerinin etkin verilebilmesi için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/176)  

111. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 20 Milletvekilinin, SHÇEK’e bağlı yerlerde 
yaşanan sorunların araştırılarak bakım, koruma ve yetiştirme hizmetlerinin etkin verilebilmesi için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/177)  

112. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 23 Milletvekilinin, mevsimlik tarım işçilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/178)  

113. - Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis ve 19 Milletvekilinin, Tunceli’de ölümle 
sonuçlanan bazı olaylarla ilgili iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/179)  

114. - Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal ve 19 Milletvekilinin, özellikle Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki kuraklığın hayvancılık ve tarım üzerindeki etkilerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/181)  

115. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 21 Milletvekilinin, ülkemizde yaşayan Ahıska 
Türklerinin sorunları ile anavatana dönmek isteyenlerin karşılaştıkları problemlerin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/182)  

116. - Van Milletvekili Özdal Üçer ve 19 Milletvekilinin, Van İlinde tarım ve hayvancılıkta 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın  
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/183) 
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117. - Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ve 19 Milletvekilinin, Ilısu Barajı’nın tarihi ve 
kültürel değerlerin bulunduğu Hasankeyf’e etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/184) 

118. - Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı ve 21 Milletvekilinin, demir-çelik 
fiyatlarındaki artışın inşaat ve imalat sektörlerine etkisinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/185)  

119. - Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı ve 21 Milletvekilinin, Ergene Çevre Düzeni 
Havza Planı çerçevesinde yaşanan gelişmelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/186)  

120. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, Tokat İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/187) 

121. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 19 Milletvekilinin, Tarım Sigortaları 
Kanununun uygulanmasındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi  (10/188) 

122. - Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 29 Milletvekilinin, kıyıların korunması ve 
kullanılmasında yaşanan sorunların araştırılarak sürdürülebilir kıyı yönetimi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/189) 

123. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 30 Milletvekilinin, Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakıfları çalışanlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/191) 

124. - Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya ve 30 Milletvekilinin, Kocaeli Körfezinde 
özelleştirilen limanların ve özel iskelelerin hukuki durumlarının ve neden oldukları sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/192) 

125. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 24 Milletvekilinin, hayvancılık sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/194) 

126. - Konya Milletvekili Atilla Kart ve 21 Milletvekilinin, Kilis eski Belediye Başkanı 
Ekrem Çetin ve oğlunun öldürülmesi olayının  araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/195) 

127. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 23 Milletvekilinin, demografik verilerin ve 
projeksiyonların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi  (10/196) 
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128. - Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 24 Milletvekilinin, tarım ve hayvancılıkta yaşanan 
sorunların  araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  
(10/197) 

129. - Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 24 Milletvekilinin, işsizlik sorununun  araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/198) 

130. - Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 25 Milletvekilinin, kimyasal gübre fiyatlarındaki 
artışın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  
(10/199) 

131. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 28 Milletvekilinin, inşaat sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  
(10/200) 

132. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 20 Milletvekilinin, Gaziantep İlinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  
(10/201) 

133. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 19 Milletvekilinin, yoksulluk sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/202) 

134. - Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay 
Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, yasa dışı dinleme ve takip iddialarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/204) 

135. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz ve 27 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirliliğin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/205) 

136. - Giresun Milletvekili Murat Özkan ve 20 Milletvekilinin, Giresun İlinin ulaşım 
sistemlerindeki sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi  (10/206) 

137. - Giresun Milletvekili Murat Özkan ve 19 Milletvekilinin, şeker pancarı tarımındaki ve 
şeker piyasasındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi  (10/207) 

138. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 39 Milletvekilinin, Köye Dönüş Projesinin 
uygulanmasında yaşanan sorunların  araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/209) 

139. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 39 Milletvekilinin, doktorların ve diğer sağlık 
personelinin güvenlik sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/211) 
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140. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 39 Milletvekilinin, sağlık hizmeti alımında 
yaşanan bazı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/212) 

141. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 39 Milletvekilinin, medyadaki cinsiyetçi 
anlayış ve uygulamaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla  
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/213) 

142. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 20 Milletvekilinin, kuraklık nedeniyle 
üreticilerin yaşadıkları sorunlar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/5) 

143. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 22 Milletvekilinin, Mersin İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/214) 

144. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 20 Milletvekilinin, gıda ürünleri 
üretiminde insan sağlığını etkileyen uygulamaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/215) 

145. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 36 Milletvekilinin, Ankara’ya verilen Kızılırmak 
suyu ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/217)  

146. - Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat ve 34 Milletvekilinin, Ankara’ya verilen 
Kızılırmak suyuyla ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/218)  

147. - Bursa Milletvekili Abdullah Özer ve 33 Milletvekilinin, Bursa Karacabey 
sahillerinden kaçak kum çekilmesinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/219)  

148. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 34 Milletvekilinin, İstanbul’daki su havzalarının 
durumunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/220)  

149. - Edirne Milletvekili Rasim Çakır ve 35 Milletvekilinin, Saros Körfezi’ndeki doğa 
tahribatının araştırılarak sürdürülebilir koruma için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/221)  

150. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 34 Milletvekilinin, inşaat sektöründeki durgunluk 
ve daralmanın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/222)  

151. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve 21 Milletvekilinin, TOKİ’nin kurumsal yapısı ve 
faaliyetleri ile bazı iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/223) 
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152. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan ve 19 Milletvekilinin, ATAK Helikopter Tedarik 
İhalesi ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/224) 

153. - Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun ve 23 Milletvekilinin, yaş sebze ve meyve başta 
olmak üzere tarım ürünlerindeki gıda güvenliği konusunun araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/225) 

154. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 34 Milletvekilinin, 
Kahramanmaraş ilinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/226) 

155. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 22 Milletvekilinin, Adana ilinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/227) 

156. - Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu ve 20 Milletvekilinin, Saros Körfezi’nin doğal 
yapısını tehdit eden sorunların araştırılarak korunması ve değerlendirilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/228) 

157. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, hayali ihracat ve 
dahilde işleme rejimi başta olmak üzere gümrüklerdeki yolsuzluk iddialarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/230) 

158. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 30 Milletvekilinin, orman yangınları konusunun 
araştırılarak önlenmesi ve etkin mücadele için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/231) 

159. - Kırklareli Milletvekili Tansel Barış ve 34 Milletvekilinin, Kırım Kongo kanamalı 
ateşi hastalığı konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/232) 

160. - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 22 Milletvekilinin, Malatya İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/233) 

161. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz ve 23 Milletvekilinin, Manisa İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/234) 

162. - Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 21 Milletvekilinin, Bartın İlinin su 
kaynağına yönelik risklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/236) 

163. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 25 Milletvekilinin, mevsimlik tarım işçilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/237) 
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164. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, 12 Eylül müdahalesinin 
nedenlerinin, boyutlarının ve etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/238) 

165. - Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz ve 28 Milletvekilinin, Isparta’daki gül 
üretimi ve bu sektörde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/239) 

166. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul ve 19 Milletvekilinin, Aksaray İlinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/240) 

167. - Kars Milletvekili Mahmut Esat Güven ve 19 Milletvekilinin, Kuyucuk Gölündeki 
çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın   
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/241) 

168. - İstanbul Milletvekili Birgen Keleş ve 21 Milletvekilinin, Avrupa Konseyi 
Parlamenterler Meclisi’nde hazırlanan Türkiye ile ilgili raporlar ve Türk heyetinin tutumu 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/6) 

169. - Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani ve 19 Milletvekilinin, siyasette sivil-asker ilişkileri ve 
bazı iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/247) 

170. - Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu ve 20 Milletvekilinin, Edirne İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/248) 

171. - Samsun Milletvekili Osman Çakır ve 25 Milletvekilinin, Samsun’daki işsizlik sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/249) 

172. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 24 Milletvekilinin, tekstil ve konfeksiyon 
sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/250) 

173. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 23 Milletvekilinin, Mersin İli Gülnar İlçesinde 
meydana gelen orman yangınının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/251) 

174. - Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 23 Milletvekilinin, Bartın İlindeki 
turizmin araştırılarak geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/252) 

175. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 22 Milletvekilinin, elektrik sektöründe yaşanan 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/253) 

176. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 20 Milletvekilinin, özel sağlık kurumlarının 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/255) 
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177. - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 21 Milletvekilinin, Uşak İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/257) 

178. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Kemal 
Anadol, Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay ve İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
Ergenekon Soruşturmasında tutuklanan Kuddusi Okkır'ın ölümü konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/258) 

179. - İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras ve 21 Milletvekilinin, darbe iddialarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri  uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/259) 

180. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 23 Milletvekilinin, Ankara ve İstanbul 
Büyükşehir Belediyelerinin doğalgaz ve su sayacı ihaleleri ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/260) 

181. - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 22 Milletvekilinin, Malatya’da kayısı piyasasında 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/261) 

182. - Yozgat Milletvekili Osman Coşkun ve 21 Milletvekilinin, meslek hastalıkları 
sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/262)  

183. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 22 Milletvekilinin, hayvancılık sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/263)  

184. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 21 Milletvekilinin, büyükşehirlerin içme ve 
kullanma sularının kalitesinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/264)  

185. - Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan ve 21 Milletvekilinin, sıcak su kaynaklarının 
kullanımının araştırılarak etkin değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/265) 

186. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 20 Milletvekilinin (4/C) olarak bilinen 
geçici personelin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 nci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/266) 

187. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, enerji politikası konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/268) 

188. - Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak ve 19 Milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgelerinde ortaya çıkan orman yangınlarıyla ilgili iddiaların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/269) 
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189. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, cezaevlerine yönelik olarak 
2000 yılında gerçekleştirilen Hayata Dönüş operasyonu konusunun araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/270) 

190. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın ve 21 Milletvekilinin, başta büyükşehir belediyeleri 
olmak üzere yerel yönetimlerin kurdukları şirketlere yönelik haksız rekabet ve rant dağıtımı 
iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/271) 

191. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 20 Milletvekilinin, tütün sektörünün ve tütün 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken  önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/272) 

192. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 25 Milletvekilinin, bazı hastanelerdeki bebek 
ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/273) 

193. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 25 Milletvekilinin, bazı hastanelerdeki bebek ölümlerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/274) 

194. - Antalya Milletvekili  Osman Kaptan ve 21 Milletvekilinin, Manavgat/Karabük 
köyünde yaşanan bir orman yangınının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/275) 

195. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 36 Milletvekilinin, Merinos Kumaş 
Fabrikalarının özelleştirilmesinde yolsuzluk yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/276) 

196. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 19 Milletvekilinin, Sulama 
Birliklerinin sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/7) 

197. - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun ve 22 Milletvekilinin, Hatay Mustafa Kemal 
Üniversitesi’nde hukuka aykırı uygulamalar yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/277) 

198. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili 
Hakkı Suha Okay, İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Milletvekili Kemal 
Anadol’un, Kıbrıs politikası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

199. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili 
Hakkı Suha Okay, İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Milletvekili Kemal 
Anadol’un, doğalgaz fiyatlarındaki artışın ve topluma etkisinin  araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/278) 
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200. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 24 Milletvekilinin, güvenlik görevlilerince dur 
ihtarına uymama gerekçesiyle gerçekleştirilen öldürme olaylarının  araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/279) 

201. - Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan ve 25 Milletvekilinin, Balıkesir İlinin 
sorunlarının  araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/280) 

202. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 30 Milletvekilinin, Alternatif Ürün Projesinin 
Adıyaman’daki uygulamasının   araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi  (10/281) 

203. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 27 Milletvekilinin, ülkemizdeki sığınmacıların 
sorunlarının  araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/282) 

204. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 24 Milletvekilinin, polisin hukuk dışı şiddet 
uygulaması konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi  (10/283) 

205. - Yozgat Milletvekili Osman Coşkun ve 22 Milletvekilinin, trafik kazaları konusunun 
araştırılarak trafik güvenliği için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/284) 

206. - Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 29 Milletvekilinin, orman 
köylülerinin ve ormancılık kooperatiflerinin sorunları ile ormancılıktaki diğer sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/285) 

207. - Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 30 Milletvekilinin, üniversite 
öğrencilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/286) 

208. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, küresel krizin ülkemize 
etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/287) 

209. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 21 Milletvekilinin, erken yaşta evlilik 
konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/288)  

210. - Kırklareli Milletvekili Tansel Barış ve 21 Milletvekilinin, içme suyu sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/289) 
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211. - Mersin Milletvekili Kadir Ural ve 23 Milletvekilinin, Atakent Belediye Başkanı Fevzi 
Doğan’ın bombalı saldırı sonucu ölümü olayının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/290) 

212. - Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu ve 19 Milletvekilinin, fındık üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/291)  

213. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 23 Milletvekilinin, Gaziantep İlinin eğitim 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/292) 

214. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 20 Milletvekilinin, kamuda alt işverenlik 
uygulaması ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/293) 

215. - Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 20 Milletvekilinin, taksici 
esnafının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/294) 

216. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 19 Milletvekilinin, sendikal örgütlenmedeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/295) 

217. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, kara mayınları konusunun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/296)  

218. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 19 Milletvekilinin, Bandırma açıklarında batan 
gemi olayının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/297)  

219. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 23 Milletvekilinin, öğretmen atamalarındaki 
haksızlık ve usulsüzlük iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/298)  

220. - Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat ve 24 Milletvekilinin, Maraş olaylarının 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/299) 

221. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 22 Milletvekilinin, seçmen kütüklerinin sağlıklı 
oluşturulmadığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin  önergesi (10/300) 

222. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 29 Milletvekilinin, Beyoğlu Sütlüce’deki 
Karaağaç Tekkesi’nin bulunduğu alanın kullanımı ve imar durumlarıyla ilgili iddiaların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/301)  
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223. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 26 Milletvekilinin, erken yaşta evlilik 
konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/302)  

224. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 35 Milletvekilinin, kadın girişimciliği ve 
kadın istihdamındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/303)  

225. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 25 Milletvekilinin, bir Alman şirketine yönelik 
rüşvet iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın   
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi  (10/305) 

226. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, kot taşlama atölyelerinde 
işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/306)  

227. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, suç örgütleriyle 
mücadeledeki son gelişmeler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 

228. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, adrese dayalı nüfus kayıt 
sistemi ve seçmen kütüklerine yönelik iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/307)  

229. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 23 Milletvekilinin, erken yaşta evlilik 
konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/308)  

230. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 21 Milletvekilinin, yerel basın ve yayın 
kuruluşlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/310)  

231. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 20 Milletvekilinin, kot taşlama atölyelerindeki 
işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/311)  

232. - Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır ve 19 Milletvekilinin, JİTEM ile Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yaşanmış faili meçhul cinayetler konularında Anayasanın       
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/313) 

233. - Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 24 Milletvekilinin, 2-B olarak bilinen arazilerin 
durumu ile ormanların sürdürülebilir yönetimi konusunun araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/314) 

234. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, 1978 yılında Kahraman-
maraş’ta yaşanan olayların ve sorumlularının araştırılması amacıyla Anayasanın  98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/315) 
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235. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, güvenlik güçlerine yönelik 
işkence ve kötü muamele iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/316) 

236. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 23 Milletvekilinin, Tokat İlinde kırsal alanda 
yaşayan halkın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/317) 

237. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 19 Milletvekilinin, Adli Tıp Kurumuna 
yönelik iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/318) 

238. - Yozgat Milletvekili Osman Coşkun ve 19 Milletvekilinin, boşanma olaylarının 
sebeplerinin araştırılarak Türk aile yapısının sağlamlaştırılması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/319) 

239. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 21 Milletvekilinin, yerel basın ve yayın 
kuruluşlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/321) 

240. - Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 34 Milletvekilinin, Kütahya Şeker Fabrikası’nın 
özelleştirilmesindeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarının araştırılması amacıyla  Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/322) 

241. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 28 Milletvekilinin, pamuk 
üreticiliğindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/323) 

242. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 21 Milletvekilinin, eczacıların ve eczanelerin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/325) 

243. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 21 Milletvekilinin, Antalya’daki Vakıf 
Zeytinliği’nin durumunun araştırılarak sürdürülebilir gelişiminin sağlanması için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/326) 

244. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 22 Milletvekilinin, süt sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/327) 

245. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 23 Milletvekilinin, mısır tarımı ve piyasasındaki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/328) 
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246. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 25 Milletvekilinin, baz istasyonlarının insan 
sağlığı üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/329) 

247. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 20 Milletvekilinin, Ankara şehir şebekesine 
verilen Kızılırmak suyuyla ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/330) 

248. - İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve 38 Milletvekilinin, denizcilik sektörünün 
sorunlarının  araştırılarak  alınması  gereken  önlemlerin  belirlenmesi  amacıyla   Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/331) 

249. - Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür ve 21 Milletvekilinin, üzüm tarımında ve 
üzümcülük sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/332) 

250. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 22 Milletvekilinin, okullardaki uyuşturucu 
kullanma ve madde bağımlılığı sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/338) 

251. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 24 Milletvekilinin, özürlüler için rehabilitasyon 
merkezleri açılmasını içeren gökkuşağı projesi ile ilgili iddiaların araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/339) 

252. - Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 26 Milletvekilinin, Fermente 
Sütler Tebliği’nde  yapılan değişikliklerin sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin  önergesi (10/340) 

253. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 24 Milletvekilinin, tefecilik sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/341)  

254. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 19 Milletvekilinin, sahte içki üretimi ve 
satışı sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/343) 

255. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 24 Milletvekilinin, arıcılık sektörünün 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/344) 

256. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, 1977 yılında          
1 Mayıs kutlamalarında Taksim’de meydana gelen olayların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/345)  

257. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, yerel seçimlerden sonra 
Ağrı’da yaşanan bazı olayların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/346)  
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258. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, güvenlik güçlerine yönelik 
toplumsal olaylarda orantısız güç kullanımı iddialarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/347) 

259. - Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı ve 21 Milletvekilinin, süt sektörünün 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/349) 

260. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 24 Milletvekilinin, eczacılıktaki sorunların 
araştırılarak mesleğin gelişmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/350) 

261. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 26 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/351) 

262. - İzmir Milletvekili Bülent Baratalı ve 26 Milletvekilinin, Köy Enstitüsü sisteminin 
araştırılarak yaşatılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/352) 

263. - İzmir Milletvekili Bülent Baratalı ve 26 Milletvekilinin, 1977 yılında 1 Mayıs 
kutlamalarında Taksim’de meydana gelen olayların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/353) 

264. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 22 Milletvekilinin, 1977 yılında 1 Mayıs 
kutlamalarında Taksim’de meydana gelen olayların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/354) 

265. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 22 Milletvekilinin, Gaziantep’te ekonomik 
kriz ve göçün işsizliğe etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/355) 

266. - Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu ve 25 Milletvekilinin, Kayseri ilinin 
turizm sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/356) 

267. - Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu ve 25 Milletvekilinin, bazı pilot 
illerde uygulamaya konulan aile hekimliğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/357) 

268. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 25 Milletvekilinin, Nemrut Dağı’nın turizm 
potansiyelinin araştırılarak geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/358) 

269. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 20 Milletvekilinin, Gaziantep’te değişen 
iklim koşulları ve çevresel faktörlerin insan sağlığına etkilerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/359) 
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270. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 26 Milletvekilinin, işsizliğin sosyo-ekonomik ve 
psikolojik etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/360) 

271. - Giresun Milletvekili Murat Özkan ve 21 Milletvekilinin, yolsuzlukla ilgili Meclis 
Araştırması Komisyonu raporundan hareketle yolsuzluklar konusundaki durumun araştırılarak 
yolsuzlukla mücadele için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/361) 

272. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 24 Milletvekilinin, sosyal güvenlik 
sistemindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/362) 

273. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, koruculuk sisteminden 
kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/363) 

274. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan ve 20 Milletvekilinin, orman yangınlarına 
müdahalede kullanılmak üzere uçak ve helikopter kiralama ihalesiyle ilgili iddiaların araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/364)  

275. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 25 Milletvekilinin, diş hekimlerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/365) 

276. - Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu ve 26 Milletvekilinin, mobilya ve ev 
tekstili sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/366) 

277. - Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu ve 26 Milletvekilinin, kamudaki 
taşeron şirket uygulamasının ve bu şirketlerde çalışan işçilerin sorunlarının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/367)  

278. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 23 Milletvekilinin, tekstil sektöründeki krizin ve 
işçi çıkarma sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/368) 

279. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 24 Milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu’da tarım ve hayvancılıkta yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/369) 

280. - Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu ve 26 Milletvekilinin, alışveriş 
merkezleri ve zincir mağazaların geleneksel ticaret sistemine etkilerinin araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/370) 
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281. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, güvenlik güçlerinin toplumsal 
olaylarda çocuklara yönelik müdahalelerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/371) 

282. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut  ve 21 Milletvekilinin, engellilerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/372) 

283. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 20 Milletvekilinin, Gaziantep turizmindeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  
(10/373) 

284. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel  ve 32 Milletvekilinin, özürlü istihdamı konusundaki 
mevzuatın uygulanmasındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi  (10/375) 

285. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 21 Milletvekilinin, Adli Tıp Kurumuna 
yönelik iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın     
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi  (10/376) 

286. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 21 Milletvekilinin, tütün sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/378)  

287. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, mevsimlik tarım işçilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/379) 

288. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 20 Milletvekilinin, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesinin metrobüs uygulamasındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/380)  

289. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 26 Milletvekilinin, muhtarların 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/381) 

290. - Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu ve 20 Milletvekilinin, turizm 
sektöründeki ‘her şey dahil’ uygulamasının yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/382)  

291. - Bursa Milletvekili Abdullah Özer ve 21 Milletvekilinin, kamudaki geçici personelin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/383)  

292. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 22 Milletvekilinin, Bursa’daki hastane yangını 
ve sağlık kuruluşlarının yangına karşı güvenliklerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/384)  
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293. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 26 Milletvekilinin, Çevre ve Orman 
Bakanlığının uçak ve helikopter ihalesinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/385) 

294. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 27 Milletvekilinin, sulama 
birliklerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/386)  

295. - İzmir Milletvekili Şenol Bal ve 20 Milletvekilinin, genetiği değiştirilmiş organizmalar 
konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/387)  

296. - Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 27 Milletvekilinin, Manisa’da tarımsal sulamada 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/389) 

297. - Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 25 Milletvekilinin, hayvancılık sektöründeki 
sorunların  araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/390)  

298. - Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 27 Milletvekilinin, esnaf ve sanatkârların 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/391)  

299. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 20 Milletvekilinin, Kırım-Kongo Kanamalı 
Ateşi hastalığı vakalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/392)  

300. - Manisa Milletvekili Ahmet Orhan ve 38 Milletvekilinin, yoksulluk ve gelir 
dağılımındaki durumun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/393)  

301. - Manisa Milletvekili Ahmet Orhan ve 38 Milletvekilinin, TARİŞ’in tarım sektöründeki 
konumunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/394)  

302. - İstanbul Milletvekili Ümit Şafak ve 23 Milletvekilinin, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin aldığı metrobüslerde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/395)  

303. - Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin ve 21 Milletvekilinin, Hatay İlinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/396)  

304. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, Türk Dünyası ile ilişkilerin  
araştırılarak geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın     
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/397)  
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305. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, Tokat Organize Sanayi 
Bölgesindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/398)  

306. - Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu ve 20 Milletvekilinin, Edirne’deki tarihi 
varlıkların araştırılarak  değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/399) 

307. - Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu ve 20 Milletvekilinin, çeltik üreticilerinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/400) 

308. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, sağlık hizmeti sunumunda 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın  
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/401) 

309. - Adana Milletvekili Recai Yıldırım ve 20 Milletvekilinin, sınır ticaretinin 
düzenlenmesinde ve uygulamada yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/402)  

310. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 22 Milletvekilinin, kamu 
personel rejimindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/403)  

311. - Bursa Milletvekili Necati Özensoy ve 21 Milletvekilinin, Bursa’da bir hastanede çıkan 
yangın olayının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/405)  

312. - Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi ve 25 Milletvekilinin, toplumda yaşanan şiddet olaylarının  
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/406)  

313. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 24 Milletvekilinin, konut üretim politikaları ile 
TOKİ uygulamalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/407) 

314. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 28 Milletvekilinin, işsizlik sorununun  
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/408)  

315. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 21 Milletvekilinin, işçi güvenliği ve işçi 
sağlığı konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/409)  

316. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 19 Milletvekilinin, şaraplık üzüm 
yetiştiriciliğindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/410) 
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317. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz ve 23 Milletvekilinin, toplum içerisinde artan 
şiddet olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/411)  

318. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 23 Milletvekilinin, TOKİ tarafından üretilen 
konutlardaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/412)  

319. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 24 Milletvekilinin, ziraat mühendisliği 
mesleğinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/413)  

320. - Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan ve 19 Milletvekilinin, Denizli’nin ekonomik 
ve sosyal sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/414)  

321. - Antalya Milletvekili Tunca Toskay ve 21 Milletvekilinin, ekonomik krizin etkilerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/415)  

322. - Mersin Milletvekili Vahap Seçer ve 20 Milletvekilinin, genetiği değiştirilmiş 
organizmalar konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/416)  

323. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 23 Milletvekilinin, belediyelere kamu 
paylarının dağıtımı konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/417) 

324. - Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 20 Milletvekilinin, tarım arazilerinin kullanım durumunun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/418) 

325. - Mersin Milletvekili Akif Akkuş ve 20 Milletvekilinin, kamyoncu esnafının 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/419) 

326. - Kırıkkale Milletvekili Osman Durmuş ve 25 Milletvekilinin, organ temini ve organ 
naklindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi  (10/421)  

327. - Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin ve 21 Milletvekilinin, Amik Ovasındaki 
sulama sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/422) 

328. - Mersin Milletvekili Behiç Çelik ve 24 Milletvekilinin, sınır ve kıyı güvenliği 
yönetimindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi  (10/423) 
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329. - Mersin Milletvekili Behiç Çelik ve 22 Milletvekilinin, kapatılması söz konusu olan 
belediyelerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/424) 

330. - Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 23 Milletvekilinin, enerji politikaları ile enerji 
üretim, dağıtım, iletim ve kullanımındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/425) 

331. - Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 23 Milletvekilinin, yerel medya kuruluşları ile 
çalışanlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/426) 

332. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 22 Milletvekilinin, Kırım Kongo 
kanamalı ateşi hastalığı ile mücadelede yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/428) 

333. - Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu ve 25 Milletvekilinin, köyden kente 
göçün nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/429) 

334. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 21 Milletvekilinin kadına yönelik şiddet 
olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/430)  

335. - Kırklareli Milletvekili Tansel Barış ve 20 Milletvekilinin ekonomik krizin etkilerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/431)  

336. - Hatay Milletvekili Fuat Çay ve 21 Milletvekilinin, Antakya’nın sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/432)  

337. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, Genel Bilgi Toplama (GBT) 
işlemlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/434) 

338. - İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan ve 21 Milletvekilinin, tarımsal sulamadan 
kaynaklanan elektrik borçları sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/435) 

339. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 22 Milletvekilinin, aile içi şiddet konusunun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/436)  

340. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 23 Milletvekilinin, orman yangınları konusunun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/437) 

341. - CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Kemal Anadol, Ankara 
Milletvekili Hakkı Suha Okay ve İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, GAP 
kapsamındaki sulama projelerinin durumunun araştırılarak hayata geçirilmesi için alınması 
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gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/439)  

342. - Hatay Milletvekili Fuat Çay ve 25 Milletvekilinin, Antakya başta olmak üzere  Hatay 
İlinin turizm sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/440) 

343. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 27 Milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin 
barınma sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/441) 

344. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, genetiği değiştirilmiş 
organizmalı ürünler konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/442)  

345. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, demokratik hukuk devletini 
tehdit eden gelişmelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/443) 

346. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, Alevilerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/444) 

347. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, kadın istihdamındaki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/445) 

348. - İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve 26 Milletvekilinin, reel sektörün 
kredilendirilmesindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/446) 

349. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 23 Milletvekilinin, orman yangınları 
konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/447) 

350. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, kamudaki geçici personelin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/449) 

351. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, Şırnak ve Hakkari’de yapılan 
ve yapılacak barajların yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/450) 

352. - Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı ve 21 Milletvekilinin, Trakya’daki 
sanayicilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/451) 
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353. - İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan ve 24 Milletvekilinin, sulak alanların karşı karşıya 
olduğu sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/452) 

354. - CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay ve 
İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 8-9 Eylül 2009’da İstanbul’da yaşanan sel felaketi 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

355. - Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 20 Milletvekilinin, elektrik enerjisi dağıtım 
bölgelerinin kullanımındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/453) 

356. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 22 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/454) 

357. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 22 Milletvekilinin, petrol üretimi ve işlemesi 
ile piyasasındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/455) 

358. - Kırklareli Milletvekili Tansel Barış ve 23 Milletvekilinin, süt üreticilerinin sorun-
larının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/456) 

359. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 27 Milletvekilinin, eğitim sistemindeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/457) 

360. - Giresun Milletvekili Murat Özkan ve 23 Milletvekilinin, sel felaketlerinin sebep-
lerinin ve sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/458) 

361. - MHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Mersin 
Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Tekirdağ ve İstanbul’da yaşanan sel felaketinin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/459) 

362. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 27 Milletvekilinin, başıboş hayvanların yol açtığı 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/460) 

363. - Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin ve 20 Milletvekilinin, toplumda yaşanan şiddet 
olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/461) 

364. - Giresun Milletvekili Murat Özkan ve 21 Milletvekilinin, kamudaki ihale sistemindeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/462) 
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365. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, Tokat’taki işyerlerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/463) 

366. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, taşımalı eğitim sistemindeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/464) 

367. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, askerlik hizmeti sırasında 
meydana gelen ölüm olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/465) 

368. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 27 Milletvekilinin, muz üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/467) 

369. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 28 Milletvekilinin, kültür mantarı 
yetiştiricilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/468) 

370. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 29 Milletvekilinin, ÖSYM’nin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/469) 

371. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 28 Milletvekilinin, üniversitelerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/470) 

372. - Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu ve 30 Milletvekilinin, Artvin’in Şavşat ve 
Borçka ilçelerinde meydana gelen taşkın olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/471) 

373. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 29 Milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin 
barınma sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/472) 

374. - Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe ve 29 Milletvekilinin, vişne üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/473) 

375. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 29 Milletvekilinin, eczacıların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/475) 

376. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 29 Milletvekilinin, kırmızı et 
sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi  (10/476) 
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377. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, Erbaa Hes projesinin muhtemel 
etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/477) 

378. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 20 Milletvekilinin, emeklilerin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/478) 

379. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 19 Milletvekilinin, yenilenebilir enerji 
potansiyelinin araştırılarak enerjide bağımlılığın azaltılması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/479) 

380. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, tutuklu ve hükümlülerin 
sağlık sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın   
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/480) 

381. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 39 Milletvekilinin, Bursa’da oynanan  Türkiye - 
Ermenistan milli maçıyla ilgili bazı konuların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/481) 

382. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 21 Milletvekilinin, Adıyaman Besni’de antep 
fıstığı yetiştiriciliğindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/482) 

383. - Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi ve 21 Milletvekilinin, domuz gribi ve diğer salgın 
hastalıklar konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/483) 

384. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 20 Milletvekilinin, elma üreticilerinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/484) 

385. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 23 Milletvekilinin, ÖSYM’nin sorunlarının 
araştırılarak daha sağlıklı çalışabilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/485) 

386. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 24 Milletvekilinin, lisanslı depoculuk 
faaliyetlerinin yaygınlaşmamasının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/486) 

387. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 24 Milletvekilinin, şeker fabrikalarının 
özelleştirilmesinin yol açacağı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/487) 

388. - İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi ve 21 Milletvekilinin, geçici köy korucularının 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/488) 
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389. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 22 Milletvekilinin, Emniyet Teşkilatı 
mensuplarının çalışma şartlarındaki ve özlük haklarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/489) 

390. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 19 Milletvekilinin, mülteci ve kaçak göçmenler 
sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/490) 

391. - Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 22 Milletvekilinin, ÖSYM’nin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/491) 

392. - İstanbul Milletvekili Esfender Korkmaz ve 25 Milletvekilinin, KEY ödemelerinde 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın  
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/492) 

393. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 31 Milletvekilinin, yükseköğrenim 
öğrencilerinin barınma sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/493) 

394. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul ve 20 Milletvekilinin, belediyelerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/494) 

395. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 25 Milletvekilinin, öğretmenlerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/495) 

396. - İzmir Milletvekili Şenol Bal ve 25 Milletvekilinin, kadına yönelik şiddet konusunun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün  
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/497) 

397. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, Başbakanlık Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün çalışmalarının araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/498) 

398. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, belediyelerin mali sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/499) 

399. - İstanbul Milletvekili Mithat Melen ve 20 Milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerindeki ekonomik ve sosyal sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/500) 

400. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, pamuk üretiminde yaşanan sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/501) 

401. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, Dersim olaylarının 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/502) 
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402. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, Mersin’de kurulması 
planlanan nükleer santralin muhtemel etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/503) 

403. - İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi ve 19 Milletvekilinin, kara ve deniz sınırlarının 
güvenliği konusundaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/504) 

404. - Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 26 Milletvekilinin, TEDAŞ ve EÜAŞ 
özelleştirilmelerinin araştırılarak özelleştirilme uygulamalarında alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/505) 

405. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 20 Milletvekilinin, çevrimiçi oyunların neden 
olduğu sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/506) 

406. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 21 Milletvekilinin, Gaziantep’te sel 
felaketine karşı alınacak önlemlerin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/507) 

407. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 20 Milletvekilinin, tüketicilerin kredi 
kartı ve bankacılık işlemlerinden kaynaklanan sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/508) 

408. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 20 Milletvekilinin, hayvancılıktaki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/509) 

409. - İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi ve 20 Milletvekilinin, uzman erbaş 
uygulamasındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/510) 

410. - Giresun Milletvekili Murat Özkan ve 19 Milletvekilinin, kurban bağışı 
organizasyonlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/511) 

411. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, iş güvenliği ve işçi 
sağlığındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/512) 

412. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, işsizlik sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/513) 

413. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve 20 Milletvekilinin, tren kazalarının sebeplerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/514) 

414. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 29 Milletvekilinin, TRT yönetimine yönelik 
çeşitli iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın       
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/515) 
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415. - Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk ve 30 Milletvekilinin, Karadeniz Ereğli 
Tersaneler Bölgesindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/516) 

416. - Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 30 Milletvekilinin, devletten aylık 
alanların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/517) 

417. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 29 Milletvekilinin, tutuklu ve hükümlülerin 
sağlık sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/518) 

418. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 29 Milletvekilinin, yer fıstığı üreticiliğindeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/519) 

419. - Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 33 Milletvekilinin, araştırma görevlilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/520) 

420. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 29 Milletvekilinin, sanal bağımlılık 
konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/521) 

421. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, doğal afet ve deprem riskinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/522) 

422. - İzmir Milletvekili Şenol Bal ve 21 Milletvekilinin, İzmir’in Torbalı ilçesindeki intihar 
olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/523) 

423. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, Hakkari’nin Ormancık 
köyünde 12 kişinin öldürülmesi olayıyla ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/524) 

424. - Trabzon Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve 19 Milletvekilinin, TOKİ 
uygulamalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/525) 

425. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 28 Milletvekilinin, esnaf ve sanatkarların 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/526) 



6 
_

  GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

77 NCİ BİRLEŞİM 

 
– 40 –

426. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 31 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/527) 

427. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 34 Milletvekilinin, işsizliğin nedenleri ve 
boyutları ile sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/528) 

428. - Bursa Milletvekili Onur Öymen ve 28 Milletvekilinin, Avrupa ülkelerinde Türklere 
karşı görülen dışlayıcı ve ayrımcı uygulama ve davranışların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/529)  

429. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 35 Milletvekilinin, tarımsal ilaç kullanımı 
konusundaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/530) 

430. - İstanbul Milletvekili Mithat Melen ve 22 Milletvekilinin, İstanbul’un sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/532) 

431. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, bazı basın ve yayın 
kuruluşlarına ve mensuplarına yönelik saldırı olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/533) 

432. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 19 Milletvekilinin, Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün imarethanelerdeki sıcak yemek dağıtımına son vermesinin yol açacağı sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/534) 

433. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, şeker pancarı üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/535) 

434. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, Tokat İlindeki hayvan 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/536) 

435. - Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 36 Milletvekilinin, özürlü 
istihdamındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/537) 

436. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 23 Milletvekilinin, başta kuru üzüm olmak 
üzere üzüm yetiştiriciliğindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/538) 

437. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Hakkı 
Suha Okay, İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, 
İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansına yönelik çeşitli iddiaların araştırılarak alınması 
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gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/540) 

438. - Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 22 Milletvekilinin, üniversitelerin ve üniversite 
çalışanlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/541) 

439. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, sigara fabrikalarından yaprak 
tütün işletmelerine geçen işçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/542) 

440. - Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş ve 24 Milletvekilinin, Bursa-
Mustafakemalpaşa’daki bir maden ocağında meydana gelen grizu patlaması olayının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/543)  

441. - Zonguldak Milletvekili Ali Koçal ve 25 Milletvekilinin, başta Bursa-
Mustafakemalpaşa’daki grizu patlaması olmak üzere madencilik sektöründeki iş kazalarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/544)  

442. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 26 Milletvekilinin, esnaf ve 
sanatkarların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/545) 

443. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 30 Milletvekilinin, maden işçilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/546) 

444. - Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner ve 30 Milletvekilinin, elma üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/547) 

445. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 30 Milletvekilinin, işsizlik sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/548) 

446. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 33 Milletvekilinin, memurların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/549) 

447. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, 17 Aralık 2009’da güvenlik 
güçlerinin TEKEL işçileri ve milletvekillerine yönelik uygulamalarının araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/550) 

448. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 30 Milletvekilinin, ilköğretimde taşımalı 
eğitim uygulamasındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/552) 
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449. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 23 Milletvekilinin, başta TEKEL olmak üzere 
özelleştirme uygulamalarının çalışanlar üzerinde doğurduğu sorunların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/553) 

450. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 20 Milletvekilinin, geçici personel statüsünde 
çalışanların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/554) 

451. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 32 Milletvekilinin, TOKİ’nin İstanbul-Ataköy 
sahilindeki tasarruflarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/555) 

452. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 21 Milletvekilinin, sigara yasağı kapsamındaki 
işletmelerin yaşadığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/556) 

453. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, Roman vatandaşların 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/557) 

454. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, istihdam başta olmak üzere 
tekstil ve konfeksiyon sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/559) 

455. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, şeker fabrikalarının 
özelleştirilmesinin doğuracağı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/560) 

456. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, Van’ın sınır ilçelerinde Türk 
ve İran güvenlik güçlerinin ateşi sonucu meydana gelen ölüm olaylarının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/561) 

457. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, kadınlara yönelik cinayet olaylarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/562) 

458. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, yatılı ilköğretim bölge 
okullarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/575) 

459. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, okula gidemeyen ilköğretim 
çağındaki çocukların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/576) 

460. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 25 Milletvekilinin, yapımı tamamlanamayan 
kültür merkezleri sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/577) 
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461. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, tütün üreticiliğindeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/578) 

462. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 19 Milletvekilinin, TOKİ projelerinde yaşanan 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/579) 

463. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 21 Milletvekilinin, Tokat esnafının sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/580) 

464. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 20 Milletvekilinin, Gaziantep’te göç 
alımından doğan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/581) 

465. - Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır ve 19 Milletvekilinin, asgari ücret uygulamasının 
doğurduğu sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/582) 

466. - Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır ve 19 Milletvekilinin, eğitimde toplumsal 
cinsiyet duyarlılığı konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/583)  

467. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 24 Milletvekilinin, turizm sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/584)  

468. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 20 Milletvekilinin, başta konut kredisi olmak 
üzere kredi geri ödemelerinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/585)  

469. - Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 20 Milletvekilinin, Köyceğiz İlçesinde kurulacak 
hidroelektrik santralin çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/586) 

470. - Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve 23 Milletvekilinin, Havran İlçesinde 
yapılan barajın yarasalar ve zeytincilik üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/587)  

471. - İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve 19 Milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/588)  

472. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu’da “Hançer Timi” adlı grupların var olduğu iddialarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/589)  
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473. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 21 Milletvekilinin, sulama birliklerinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/590) 

474. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 22 Milletvekilinin, GDO’lu ürünlerin sağlığa 
etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/591)  

475. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 19 Milletvekilinin, kanuni takibe düşen krediler 
sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/592)  

476. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 21 Milletvekilinin, Çağdaş Sanatlar Müzesi 
ihtiyacının araştırılarak karşılanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/593)  

477. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 21 Milletvekilinin, özel çevre koruma 
bölgelerinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/594)  

478. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, telif hakları konusunda 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/595)  

479. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, bal üreticiliğindeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/596)  

480. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, GAP bölgesindeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/597)  

481. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, basın özgürlüğü konusundaki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/598) 

482. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 25 Milletvekilinin, Çukobirlik’in sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/599)  

483. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 20 Milletvekilinin, küçük esnaf ve sanatkarların 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/600)  

484. - İzmir Milletvekili Şenol Bal ve 20 Milletvekilinin, akaryakıt kaçakçılığı sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/601)  

485. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 19 Milletvekilinin, kırmızı et piyasasında 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/602) 
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486. - İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter ve 21 Milletvekilinin, öğretmenlerin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/603) 

487. - Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür ve 25 Milletvekilinin, TOKİ’nin 
uygulamalarına yönelik iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/604)  

488. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 26 Milletvekilinin, Yumurtalık ve Akyatan 
Lagünlerinin korunması konusunda yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/605)  

489. - Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 26 Milletvekilinin, TRT’nin özerkliği 
konusundaki iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/606) 

490. -  Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya ve 27 Milletvekilinin, olası bir afet durumunda 
Kocaeli’deki sanayi kuruluşlarının çevreye verebileceği zararların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/607) 

491. -  Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür ve 28 Milletvekilinin, domuz gribi aşısı 
konusundaki iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/608) 

492. -  Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 26 Milletvekilinin, Alevilerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/609) 

493. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, Tokat’taki çiftçilerin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/610) 

494. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, yurt dışında yaşayan Türklerin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/611) 

495. -  Çankırı Milletvekili Ahmet Bukan ve 21 Milletvekilinin, Çankırı’da çiftçilik ve 
hayvancılıkla uğraşanların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/612) 

496. -  Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 22 Milletvekilinin, Gaziantep’teki deprem 
riskinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/613) 

497. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 20 Milletvekilinin, kaçak et ve gıda üretimi 
sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/614) 
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498. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, 1930 yılında 
Van’ın Erciş İlçesindeki Zilan Deresinde yaşanan olayların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/615) 

499. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, kamuda geçici 
personel istihdamındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/616) 

500. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 34 Milletvekilinin, Hrant Dink cinayetiyle ilgili 
bazı hususların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/617) 

501. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 34 Milletvekilinin, faili meçhul siyasi 
cinayetler konusunun araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/618) 

502. - Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu ve 20 Milletvekilinin, Batı Trakya Türklerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/619)  

503. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, engellilerin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/620)  

504. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, Iğdır’daki hava 
kirliliği sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/621)  

505. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, Milli Eğitim 
Bakanlığının esnek istihdam politikalarının yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/622) 

506. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, eczacıların 
sorunları ile ilaç sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/623) 

507. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 20 Milletvekilinin, Kastamonu İlinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/624)  

508. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 19 Milletvekilinin, camilerin ve din 
görevlilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/625) 

509. - BDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Batman Milletvekili Bengi Yıldız ve Batman 
Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Mıhellemilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/626)  
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510. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, ana dilinde eğitim 
konusunun araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/627)  

511. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, toplumsal olaylar 
sonucu cezaevinde bulunan çocukların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/628) 

512. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, Terörle Mücadele 
Kanununa muhalefetten dolayı tutuklu bulunan çocukların sorunlarının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/629)  

513. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu’daki kadın intiharlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/630) 

514. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, işsizlik sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/631)  

515. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 25 Milletvekilinin, Mersin’deki tarım ürünleri 
yetiştiricilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/632)  

516. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 25 Milletvekilinin, Mersin ilinde işsizlik ve 
yoksulluktaki artışın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/633) 

517. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, işsizlik sorununun araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/634) 

518. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/635) 

519. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, güvenlik güçlerinin 
toplumsal gösterilerde kullandığı biber gazının insan sağlığına etkilerinin araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/636)  

520. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, linç girişimi 
iddialarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/637)  

521. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, devlet sırrı 
konusunun araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/638) 

522. - Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız ve 23 Milletvekilinin, Antalya’daki sel felaketinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/639)  
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523. - Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız ve 22 Milletvekilinin, sel felaketlerinin neden ve 
sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/640)  

524. - Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız ve 22 Milletvekilinin, basın özgürlüğü başta 
olmak üzere basın kuruluşlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/641)  

525. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, çevresel etki 
değerlendirmesi süreci ve raporu konusunun araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/642) 

526. - Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 24 Milletvekilinin, göç veren illerde göçe neden 
olan sorunların araştırılarak, göçün önlenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/643)  

527. - Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 24 Milletvekilinin, KOBİ’ler ile esnaf ve 
sanatkarların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/644)  

528. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, hayvancılık 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/645)  

529. - Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu ve 19 Milletvekilinin, çay 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/646) 

530. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 22 Milletvekilinin, töre ve namus 
cinayetlerinin nedenlerinin araştırılarak, önlenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/647)  

531. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 24 Milletvekilinin, olumsuz hava koşullarının 
tarım sektörüne etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/648)  

532. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 24 Milletvekilinin, organ nakli konusundaki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/649)  

533. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 24 Milletvekilinin, hayvancılık sektörünün 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/650) 

534. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 24 Milletvekilinin, kadına yönelik şiddetin 
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/651)  

535. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 24 Milletvekilinin, İstanbul Çevre Düzeni 
Planı’nın olası etkilerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/652)  

536. - BDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Batman Milletvekilleri Ayla Akat Ata ve 
Bengi Yıldız’ın, hayvancılık sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/653) 
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537. - İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam ve 25 Milletvekilinin, ekonomi politikası 
konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

538. - Sinop Milletvekili Engin Altay ve 31 Milletvekilinin, eğitim fakülteleri mezunlarının 
istihdamındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/654)  

539. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, askerlik hizmetini 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yapan kişilerin travma geçirdiği iddialarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/655)  

540. - Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu ve 20 Milletvekilinin, Edirne’de yaşanan su 
taşkınları sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/656)  

541. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, Bulgaristan Türklerinin 
ülkemizde ve Bulgaristan’da yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/657) 

542. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, basın, yayın ve 
ifade özgürlüğünün önündeki engellerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/658)  

543. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, balıkçılık 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/659)  

544. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, pancar 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/660)  

545. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, Turgut Özal’ın 
ölümü konusundaki iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/661) 

546. - Bursa Milletvekili Necati Özensoy ve 21 Milletvekilinin, sokak hayvanlarının ıslahı 
sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/662)  

547. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, televizyon 
programlarının çocukların gelişimi üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/663)  

548. - Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi ve 22 Milletvekilinin, tütün sektöründe 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/664)  

549. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 25 Milletvekilinin, sokak hayvanlarının ıslahı 
sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/665) 

550. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 21 Milletvekilinin, TOKİ’nin faaliyetlerinin 
araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/669) 

551. - Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 24 Milletvekilinin, işsizlerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/670) 
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552. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 24 Milletvekilinin, şeker fabrikalarının 
pancar alımında fire kesintisi yapması konusunun araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/671) 

553. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 24 Milletvekilinin, yerel basın ve yayın 
kuruluşlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/672) 

554. - Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve 21 Milletvekilinin, maden kazalarının 
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/673) 

555. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın ve 21 Milletvekilinin, ceza infaz personelinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/675) 

556. - CHP Grubu Adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Kemal Anadol, Ankara 
Milletvekili Hakkı Suha Okay ve İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Anayasa 
değişikliği teklifindeki imzalarla ilgili iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/676) 

557. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 23 Milletvekilinin, 1 Mayıs 1977’de meydana 
gelen olayların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/677) 

558. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 20 Milletvekilinin, taş ocaklarının çevreye 
etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/678) 

559. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, okullaşmada 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/679) 

560. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, kışlalardaki şiddet 
iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/680) 

561. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, hemşirelik 
mesleğindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/681) 

562. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, sel felaketlerinin 
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/682) 

563. - BDP Grubu Adına Grup Başkanvekili ve Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, 
Adli Tıp Kurumunun işleyişindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/683) 

564. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 23 Milletvekilinin, hâkim ve savcıların çalışma 
ve emeklilik dönemlerindeki özlük haklarındaki sorunların araştırılması amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/684) 

565. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 23 Milletvekilinin, et fiyatlarındaki artışın 
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/685) 

566. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 20 Milletvekilinin, deniz taşımacılığı 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/686) 
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567. - CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay, 
İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, Ermenistan’la 
imzalanan protokoller ve Ermeni iddiaları ile mücadele stratejisi konusunda bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/13) 

568. - Mersin Milletvekili Akif Akkuş ve 22 Milletvekilinin, artan şiddet ve suç olayları ile 
bu olaylarda çocukların ve gençlerin kullanılmasının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/687) 

569. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, tasfiye halindeki bir 
finans kurumunun  oluşturduğu  mağduriyetin  araştırılarak  alınması  gereken  önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/688) 

570. - Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk ve 25 Milletvekilinin, TRT yönetimindeki 
kadrolaşma ve diğer iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/689) 

571. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 23 Milletvekilinin, baz istasyonlarının insan 
sağlığına etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/690) 

572. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 24 Milletvekilinin, tıbbi amaçlı bitkisel ürünlerin 
denetimsiz kullanımının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/691) 

573. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, tutuklu ve 
hükümlülerin sağlık hizmetlerinde yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/692) 

574. - MHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Mersin 
Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Ermeni iddialarına karşı izlenen politika konusunda bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 

575. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, şoför esnafının 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/693) 

576. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 21 Milletvekilinin, çiftçilerin sulamada 
kullandıkları elektrik borçları ile aylık fatura uygulamasının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/694) 

577. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, TSK’daki intihar 
olaylarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/695) 

578. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 21 Milletvekilinin, taklit mal üretimi ve satışı 
sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/696) 

579. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 21 Milletvekilinin, Türk Telekom’un 
özelleştirilmesi sonrasında çalışanların yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/697) 

580. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, Kuzey Anadolu Fay Hattındaki 
illerin deprem riskinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/698) 

581. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, 1995’teki Gazi 
Mahallesi olaylarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/699) 
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582. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 21 Milletvekilinin, tarım bölgelerindeki 
köylerin nüfusunun azalmasının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/700) 

583. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin, Doğu Anadolu 
Fay Hattındaki illerin deprem riskinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/701) 

584. - Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 26 Milletvekilinin, eski hükümlülerin 
istihdamındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/702) 

585. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 20 Milletvekilinin, tekstil sektörünün 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/703) 

586. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, bazı lise ve 
üniversitelerde bir kısım öğrencilerin yaşadığı iddia edilen olayların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/704) 

587. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, eğitim sisteminde 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/705) 

588. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, Şırnak’ta güvenlik 
güçlerine yönelik yaşam hakkı ihlali iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/706) 

589. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, yeşil kart 
uygulamasındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/707) 

590. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, fındık sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/708) 

591. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, kırmızı et 
sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/709) 

592. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 30 Milletvekilinin, arıcılıkta yaşanan 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/710) 

593. - Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 21 Milletvekilinin, tarihi eserlerin korunmasında 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/711) 

594. - Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 21 Milletvekilinin, Kyoto Protokolünün 
yükümlülüklerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/712) 

595. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 19 Milletvekilinin, tarihi eserlerin 
korunmasında ve müze yönetiminde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/713) 

596. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 29 Milletvekilinin, tütün üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/715) 
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597. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 20 Milletvekilinin, ataması yapılmayan öğretmen 
adaylarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/716) 

598. - İstanbul Milletvekili Mithat Melen ve 19 Milletvekilinin, Şubat 2001 ekonomik 
krizinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/717) 

599. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 20 Milletvekilinin, trafik kazalarının 
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/718) 

600. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, medya kuruluşları 
ile gazetecilerin bazı ilişkilerinin araştırılarak bağımsız medya için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/719) 

601. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, kaçak göçmenlerin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/720) 

602. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 24 Milletvekilinin, gıda denetimindeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/721) 

603. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, kalkınma 
ajanslarının faaliyetlerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/722) 

604. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, faili meçhul 
cinayetler konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/723) 

605. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 23 Milletvekilinin, tarım sigortası 
uygulamasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/724) 

606. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin, tabii afet yönetimi 
konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/725) 

607. -  Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür ve 24 Milletvekilinin, işsizlik sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/726) 

608. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 23 Milletvekilinin, İsken Sugözü Termik Santrali 
ile yeni yapılacak bazı santrallerin çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/727) 

609. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 25 Milletvekilinin, orman kaynakları 
konusunun araştırılarak korunması ve geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/728) 

610. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, sınav merkezli 
eğitim sisteminin yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/729) 

611. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, yolsuzlukla 
mücadelede alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/730) 
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612. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, insan hakları 
savunucularının karşılaştıkları engellerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/731) 

613. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, yatılı ilköğretim 
bölge okullarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/732) 

614. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin Zile ilçesinin sorunlarının 
araştırılarak gelişmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/733) 

615. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, medyadaki 
cinsiyetçi yaklaşımın araştırılarak toplumsal cinsiyet eşitliği için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/734) 

616. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, KEY ödemelerinde 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/735) 

617. - Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 25 Milletvekilinin, kredi kartı ve bazı 
bankacılık uygulamalarından kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/736) 

618. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 23 Milletvekilinin, yatılı ilköğretim bölge 
okullarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/738) 

619. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 28 Milletvekilinin, hayvancılık sektörünün 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/740) 

620. - Zonguldak Milletvekili Ali Koçal ve 25 Milletvekilinin, BOTAŞ ihalelerine yönelik 
iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/741) 

621. - Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis ve 19 Milletvekilinin, üniversitelerde ve öğrenci 
yurtlarındaki güvenlik sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/742) 

622. - Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve 19 Milletvekilinin, Metsamor Nükleer Santralinin 
oluşturduğu risklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/743) 

623. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, temizlenecek mayınlı 
arazilerin mayın mağdurlarına tahsisi konusunda bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/744) 

624. - Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 19 Milletvekilinin, şiddet olaylarının araştırılarak 
bu olayların önlenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/745) 

625. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 20 Milletvekilinin, toplumsal yapıyı tehdit eden 
intihar, şiddet ve cinnet gibi sosyal olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/746) 

626. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, okullarda yaşandığı iddia 
edilen fiziksel ve psikolojik istismar olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/747) 
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627. - Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır ve 19 Milletvekilinin, kadına yönelik şiddetin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/748) 

628. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 23 Milletvekilinin, muz üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/749) 

629. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, TOKİ hakkındaki iddiaların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/750) 

630. - Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis ve 19 Milletvekilinin, eğitimdeki cemaat 
örgütlenmelerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/751) 

631. - Siirt Milletvekili Osman Özçelik ve 19 Milletvekilinin, üniversitelerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/752) 

632. - Muş Milletvekili Sırrı Sakık ve 19 Milletvekilinin, devlet yurtlarının sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/753) 

633. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin 
barınma sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/754) 

634. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, bölgelerarası gelişmişlik 
farkının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/755) 

635. - Van Milletvekili Özdal Üçer ve 19 Milletvekilinin, taşımalı eğitim sisteminin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/756) 

636. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, yoksulluk sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/757) 

637. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, etnik nüfus yapısının 
araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/758) 

638. - Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır ve 19 Milletvekilinin, ekonomik krizin bireylerin 
sağlığına etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/759) 

639. - Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş ve 19 Milletvekilinin, mayın kurbanlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/760) 

640. - Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi ve 25 Milletvekilinin, HES projelerinin 
çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/761) 

641. - CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi ve 
Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, İsrail’in Gazze’ye insani yardım götüren gemiye yaptığı 
saldırı olayı konusunda bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/762) 
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642. - Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür ve 27 Milletvekilinin, engellilerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/763) 

643. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 26 Milletvekilinin, İstanbul’da kent içi ulaşımda 
yaşanan bazı kazaların araştırılarak yaya güvenliğini sağlamak için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/764) 

644. - Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 28 Milletvekilinin, kadın istihdamındaki 
engellerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/765) 

645. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici ve 19 Milletvekilinin, pamuk üretimi ve 
işlenmesinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/766) 

646. - Hakkari Milletvekili Hamit Geylani ve 19 Milletvekilinin, Hakkari’deki arama 
noktalarında yapılan uygulamalar konusunda bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/767) 

647. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, çay üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/768) 

648. - İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve 34 Milletvekilinin, su ürünleri sektörünün 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/769) 

649. - Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız ve 20 Milletvekilinin, muz üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/770) 

650. - Kırıkkale Milletvekili Osman Durmuş ve 38 Milletvekilinin, domuz gribine yönelik 
uygulamalar konusunda bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/771) 

651. - Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş ve 19 Milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu’da yaylalara çıkışta yaşanan sorunların hayvancılığa ve arıcılığa etkilerinin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/772) 

652. - Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır ve 19 Milletvekilinin, Adli Tıp Kurumunun 
işleyişindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/773) 

653. - Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal ve 19 Milletvekilinin, güvenlik kuvvetlerine 
yönelik orantısız güç kullanımı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/774) 

654. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici ve 19 Milletvekilinin, sosyal yardımlar 
konusunun araştırılarak yoksullukla mücadelede alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/775) 

655. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 23 Milletvekilinin, yatılı ilköğretim bölge 
okullarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/776) 

656. - Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk ve 31 Milletvekilinin, Abant Tabiat 
Parkındaki çalışmaların çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/777) 
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657. - Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 30 Milletvekilinin, çiftçi borçları sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/778) 

658. - Siirt Milletvekili Osman Özçelik ve 19 Milletvekilinin, Siirt’teki cinsel istismar 
olayının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/779) 

659. - Siirt Milletvekili Osman Özçelik ve 19 Milletvekilinin, zorunlu din kültürü ve ahlak 
bilgisi dersi konusunda bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/780) 

660. - Çorum Milletvekili Agah Kafkas ve 119 Milletvekilinin, yakın tarihimizde yaşanmış 
bazı toplumsal olayların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/781) 

661. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 21 Milletvekilinin, Barak Ovası Sulama 
Projesinin tamamlanamamasından kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/782) 

662. - Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 24 Milletvekilinin, kalsit üretiminde yaşanan 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/783) 

663. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 22 Milletvekilinin, suçun önlenmesinde eğitim ve 
öğretimin yerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/784) 

664. - Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan ve 24 Milletvekilinin, belediyelerin mali 
yapısındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/785) 

665. - Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan ve 24 Milletvekilinin, dahilde işleme 
rejiminin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/786) 

666. - Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan ve 23 Milletvekilinin, serbest bölgelerin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/787) 

667. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 21 Milletvekilinin, özelleştirme 
uygulamalarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/788) 

668. - Van Milletvekili Özdal Üçer ve 19 Milletvekilinin, madde bağımlılığı sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/789) 

669. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 20 Milletvekilinin, pamuk sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/790) 

670. - Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 27 Milletvekilinin, üniversite 
mezunu işsizlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/791) 

671. - BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın, yolsuzluk 
sorununun araştırılarak  yolsuzlukla mücadele için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/792) 
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672. - Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır ve 19 Milletvekilinin, kot kumlama işinde 
çalışan işçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/793) 

673. - Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve 19 Milletvekilinin, Erzurum H Tipi Cezaevi 
yönetimine yönelik iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/794) 

674. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, kadınların çalışma 
hayatında karşılaştığı ayrımcı uygulamaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/795) 

675. - Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ve 19 Milletvekilinin, medyada kadına karşı 
ayrımcı yaklaşımın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/796) 

676. - Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis ve 19 Milletvekilinin, yakın tarihimizde 
yaşanmış bazı toplumsal olayların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/797) 

677. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın ve 25 Milletvekilinin, boşanma davalarındaki artışın 
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/798) 

678. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 29 Milletvekilinin, yatılı ilköğretim bölge 
okullarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/799) 

679. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 21 Milletvekilinin, üniversite hastanelerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/800) 

680. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 28 Milletvekilinin, SHÇEK’e bağlı çocuk 
yuvaları ve yetiştirme yurtlarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/801) 

681. - Çorum Milletvekili Derviş Günday ve 21 Milletvekilinin, 1980 yılındaki Çorum 
olaylarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/802) 

682. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 28 Milletvekilinin, 1978 yılındaki Maraş 
olaylarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/803) 

683. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 27 Milletvekilinin, Siirt’te meydana gelen cinsel 
istismar olayının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/804) 

684. - Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir ve 29 Milletvekilinin, 1993 yılındaki Sivas 
olaylarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/805) 

685. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 25 Milletvekilinin, hayvancılık sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/806) 

686. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 26 Milletvekilinin, 1980 yılındaki Çorum 
olaylarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/807) 

687. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, dış politika konusunda bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/808) 
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688. - Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır ve 19 Milletvekilinin, sendikal hakların önündeki 
engellerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/809) 

689. - Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan ve 24 Milletvekilinin, kamu yönetiminde 
teşkilatlanmaya ilişkin kanunlardaki farklı düzenlemelerin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/810) 

690. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, enerji sektöründeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/811) 

691. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, siyasi partiler ve seçim 
sistemindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/812) 

692. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 22 Milletvekilinin, Kırım Kongo kanamalı ateşi 
hastalığı konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/813) 

693. - Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan ve 19 Milletvekilinin, yaşlıların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/814) 

694. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 20 Milletvekilinin, kırmızı et sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/815) 

695. - İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan ve 24 Milletvekilinin, yatılı ilköğretim bölge 
okullarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/816) 

696. - Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır ve 19 Milletvekilinin, Şırnak’ta meydana gelen 
bazı ölüm olayları ile ilgili iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/817) 

697. - Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır ve 19 Milletvekilinin, aile hekimliği 
uygulamasındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/818) 

698. - Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan ve 32 Milletvekilinin, kırmızı et sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/819) 

699. - Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü ve 34 Milletvekilinin, balıkçılık ve su ürünleri 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/820) 

700. - Zonguldak Milletvekili Ali Koçal ve 25 Milletvekilinin, Atatürk Orman Çiftliği’nin 
yönetiminde usulsüzlük yapıldığı iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/821) 

701. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, kırsal alanda yaşayanların 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/822) 

702. - Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş ve 19 Milletvekilinin, HES projelerinin 
çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/823) 
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703. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, engellilerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/824) 

704. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, kadın ve çocuklara yönelik 
cinsel istismarın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/825) 

705. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, işçilerin sendikalaşması 
konusunda yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/826) 

706. - Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ve 19 Milletvekilinin, toplu mezar iddialarının 
araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/827) 

707. - Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal ve 19 Milletvekilinin, bazı illerde yaşanan 
toplumsal olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/828) 

708. - Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ve 19 Milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin 
karıştığı saldırı olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/829) 

709. - Batman Milletvekili Bengi Yıldız ve 19 Milletvekilinin, PTT Genel Müdürlüğünde 
çalışan taşeron işçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/830) 

710. - Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal ve 19 Milletvekilinin, Zonguldak Havzası taş 
kömürü ocaklarındaki taşeronlaşma ile iş ve işçi güvenliği sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/831) 

711. - Van Milletvekili Özdal Üçer ve 19 Milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin barınma 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/832) 

712. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, huzurevleri ve yaşlı 
rehabilitasyon merkezlerindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/833) 

713. - İzmir Milletvekili Şenol Bal ve 21 Milletvekilinin, genç işsizliği sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/834) 

714. - İzmir Milletvekili Şenol Bal ve 20 Milletvekilinin, çocuk suçluluğu sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/835) 

715. - Manisa Milletvekili Ahmet Orhan ve 22 Milletvekilinin, küçükbaş hayvan 
yetiştiricilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/836) 

716. - Manisa Milletvekili Ahmet Orhan ve 22 Milletvekilinin, intihar olaylarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/837) 

717. - Siirt Milletvekili Osman Özçelik ve 19 Milletvekilinin, koruculuk sisteminin 
araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/838) 
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718. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, tutuklu ve hükümlülerin 
ailelerinden uzaktaki cezaevlerinde bulunmasının etkilerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/839) 

719. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, kentsel alanlardaki sağlık 
hizmetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/840) 

720. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 19 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının 
araştırılarak alınması  gereken  önlemlerin  belirlenmesi  amacıyla  bir  Meclis  araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/841) 

721. - Kütahya  Milletvekili  Alim  Işık  ve  23  Milletvekilinin, Kütahya’daki özelleştir-
melerin ekonomik ve sosyal etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/842) 

722. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, yargıdaki bazı sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/843) 

723. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, tüketici hakları alanında 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/844) 

724. - Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ve 19 Milletvekilinin, infaz koruma memurlarının 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/845) 

725. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, sokakta yaşayan ve çalışan 
çocukların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/846) 

726. - Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 26 Milletvekilinin, Kütahya’nın ulaşım sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/847) 

727. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 28 Milletvekilinin, emeklilerin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/848) 

728. - Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 26 Milletvekilinin, infaz koruma memurlarının 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/849) 

729. - Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk ve 22 Milletvekilinin, TTK’nın Zonguldak 
Karadon’daki kömür ocağında meydana gelen kazanın araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/850) 

730. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, bir ilçedeki tecavüz 
iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/851) 

731. - Siirt Milletvekili Osman Özçelik ve 19 Milletvekilinin, demiryolu taşımacılığı 
sistemindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/852) 

732. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 25 Milletvekilinin, İsrail’in Mavi 
Marmara gemisine yaptığı saldırının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/853) 
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733. - Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür ve 27 Milletvekilinin, yoksulluk sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/854) 

734. - İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve 25 Milletvekilinin, İstanbul’da yağan yağışlar 
sonucu yaşanan sel felaketleri konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/15) 

735. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, 57 nci Hükümet döneminde 
Başbakana ve Hükümete yönelik müdahale iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/855) 

736. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 20 Milletvekilinin, engelli vatandaşların 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/856) 

737. - CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi ve 
Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, İstanbul’da yaşanan sel felaketinin araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/857) 

738. - Giresun Milletvekili Murat Özkan ve 21 Milletvekilinin, okul çağındaki çocukların 
sağlıksız beslenme alışkanlıklarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/858) 

739. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 27 Milletvekilinin, 16 Mart 1978’de Beyazıt 
Meydanı’nda meydana gelen olayın araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/859) 

740. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 32 Milletvekilinin, hemşirelik mesleğinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/860) 

741. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, güvenlik güçlerince toplumsal 
gösterilerde kullanılan plastik mermi, gaz bombası ve biber gazının yol açtığı sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/861) 

742. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 22 Milletvekilinin, erozyon ve çölleşmenin 
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/862) 

743. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 22 Milletvekilinin, ulusal ve 
uluslararası fonlardan finansman sağlanan projelerin uygunluğunun araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/863) 

744. - Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis ve 19 Milletvekilinin, TSK’da yaşanan asker 
ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/864) 

745. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 23 Milletvekilinin, taşeron 
şirketler aracılığıyla kamuya hizmet veren işçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/865) 

746. - Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 20 Milletvekilinin, dericilik sektörünün sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/866) 

747. - Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal ve 27 Milletvekilinin, Atatürk Orman Çiftliği ile 
ilgili bazı konuların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/867) 
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748. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 27 Milletvekilinin, maden ve taş 
ocaklarında çalışan işçilerde görülen pnömokonyoz hastalığının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/868) 

749. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 29 Milletvekilinin, çocuklara yönelik cinsel 
istismar konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/869) 

750. - Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal ve 19 Milletvekilinin, nükleer enerji santrali 
kurulması konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/870) 

751. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 21 Milletvekilinin, 12 Haziran 1980’de İzmir 
İnciraltı Öğrenci Yurdunda meydana gelen olayın araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/871) 

752. - Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal ve 21 Milletvekilinin, TCDD’nin bazı projelerinde 
ortaya çıkması muhtemel sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/872) 

753. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 21 Milletvekilinin, Doğu Anadolu Fay Hattının 
deprem riskinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/873) 

754. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 20 Milletvekilinin, 8 Mart 2010’da Elazığ’da 
meydana gelen depremin etkisiyle Tunceli’de depremden zarar gören vatandaşların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/874) 

755. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, İstanbul’un çevre 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/875) 

756. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, afete uğrayan çiftçilerin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/881) 

757. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, Turhal ilçesinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/882) 

758. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, trafik kazalarının nedenlerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/883) 

759. - BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın, bazı şahısların 
mezar yerlerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/884) 

760. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, Akkuyu Nükleer Santrali’nin 
olası etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/885) 

761. - Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür ve 24 Milletvekilinin, şiddet ve intihar 
olaylarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/886) 

762. - Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 20 Milletvekilinin, sınava dayalı 
eğitim sisteminin yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/887) 
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763. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 23 Milletvekilinin, usta öğreticilerin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/888) 

764. -  Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 23 Milletvekilinin, hayvancılık 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/889)  

765. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 25 Milletvekilinin, milli eğitim sınav 
sistemindeki değişikliklerin etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/890)  

766. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 20 Milletvekilinin, terör örgütünün mali 
kaynaklarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/891)  

767. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 19 Milletvekilinin, mahkumların uyuşturucu 
kullanımı ve bunun yarattığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/892)  

768. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 19 Milletvekilinin, Kelkit Irmağı üzerinde 
kurulacak HES’lerin çevreye olası etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/893) 

769. - Eskişehir Milletvekili Beytullah Asil ve 41 Milletvekilinin, sınava dayalı eğitim 
sisteminin yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/894)  

770. - Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ve 19 Milletvekilinin, Kürt sorununun siyasi, 
sosyal ve ekonomik sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/895)  

771. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, işsizlik sorununun araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/896) 

772. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, okullarda ve okula gidiş-
gelişlerde yaşanan kazaların nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/897)  

773. - Hakkari Milletvekili Hamit Geylani ve 19 Milletvekilinin, mevsimlik işçilerin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/898)  

774. - Çanakkale Milletvekili Mustafa Kemal Cengiz ve 29 Milletvekilinin, Gelibolu 
Yarımadası Tarihi Milli Parkı’nın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/899)  

775. - Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal ve 19 Milletvekilinin, terörist cenazeleri ile ilgili 
bazı iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/900) 

776. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici ve 31 Milletvekilinin, TOKİ’nin faaliyet ve 
uygulamalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/901)  

777. - Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 31 Milletvekilinin, kamu avukatlarının 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/902)  
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778. - Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe ve 29 Milletvekilinin, kiraz üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/903) 

779. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 32 Milletvekilinin, ataması yapılmayan 
öğretmen adaylarının ve istifa eden öğretmenlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/904) 

780. - Siirt Milletvekili Osman Özçelik ve 19 Milletvekilinin, yerel yönetimlerde yaşanan 
yolsuzluk olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/905)  

781. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, demokratik açılım sürecinin 
araştırılarak çatışmalı ortamın sona erdirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/906)  

782. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 19 Milletvekilinin, organ nakli ve organ bağışı 
konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/907)  

783. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 19 Milletvekilinin, meslek hastalıkları konusunun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/908)  

784. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 19 Milletvekilinin, çiftçilerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/909) 

785. - BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, ticari 
taksi esnafının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/911)  

786. - Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 22 Milletvekilinin, Kayseri ve Civarı Elektrik 
T.A.Ş. ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/912)  

787. - Hakkari Milletvekili Hamit Geylani ve 19 Milletvekilinin, dershanelerde çalışan 
öğretmenlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/913)  

788. - Kırklareli Milletvekili Tansel Barış ve 22 Milletvekilinin, yerel basın ve yayın 
kuruluşlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/914)  

789. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 25 Milletvekilinin, İstanbul’un tarihi ve kültürel 
mirasının korunmasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/915)  

790. -  Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 21 Milletvekilinin, ÖSYM’nin yaptığı 
sınavlarla ilgili usulsüzlük iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/916) 

791. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, ÖSYM’nin yaptığı 
sınavlarla ilgili usulsüzlük iddialarının ve sınava dayalı eğitim sisteminin sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/917) 
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792. -  İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, zorunlu göçe tabi 
tutulanların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/918) 

793. -  BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın, çocuk ve 
gençlerin bilgisayar ve internet bağımlılığının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/919) 

794. -   İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, ana dilde eğitim 
konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/920) 

795. -  Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, eğitim sisteminin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/921) 

796. -   İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, cezaevlerinde meydana 
gelen insan hakları ihlâllerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/922) 

797. -  İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 32 Milletvekilinin, maden ocaklarında yaşanan 
kazaların nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/923) 

798. -  Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 32 Milletvekilinin, avukatların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/924) 

799. -  Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 24 Milletvekilinin, Tar-Gel Projesi 
kapsamında istihdam edilen sözleşmeli veteriner hekimlerin sorunlarının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/925) 

800. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 23 Milletvekilinin, AIDS hastalığının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/926) 

801. -  Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk ve 25 Milletvekilinin, 2010 KPSS sınavı ile 
ilgili usulsüzlük iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/927) 

802. -  İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 24 Milletvekilinin, 12 Eylül Askeri Darbesi’nin 
nedenlerinin ve Darbe sonrası yaşananların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/928) 

803. -  Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 23 Milletvekilinin, ÖSYM’nin yaptığı 
sınavlarla ilgili usulsüzlük iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/929) 

804. -  Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 23 Milletvekilinin, Ankara’da turizm sektöründe 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/930) 

805. -  İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan ve 24 Milletvekilinin, hayvancılık sektöründe 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/931) 

806. -  İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 Milletvekilinin, Orgeneral Eşref Bitlis’in ölümü 
ile ilgili iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/932) 
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807. -  Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani ve 19 Milletvekilinin, ana dilde eğitim görmeyen 
çocukların karşılaştıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/933) 

808. -  İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve 29 Milletvekilinin, Boğazlardan geçen yük 
gemilerinin yarattığı tehlikelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/934) 

809. -  İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve 29 Milletvekilinin, tarihi ve kültürel 
eserlerin korunmasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/935) 

810. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, Tokat’taki çiftçilerin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/936) 

811. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin 
barınma sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/937) 

812. -  Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 21 Milletvekilinin, TOKİ’nin faaliyetleri ile 
yolsuzluk iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/938) 

813. -  BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, 
ameliyathanelerde çalışan hemşirelerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/939) 

814. -  Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan ve 33 Milletvekilinin, kırmızı et ve hayvancılık 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/940) 

815. -  Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve 19 Milletvekilinin, Doğu Karadeniz’de yapılması 
planlanan HES projelerinin etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/941) 

816. -  Muş Milletvekili Sırrı Sakık ve 19 Milletvekilinin, başta eski Cumhurbaşkanı Turgut 
Özal’ın ölümü olmak üzere bazı şüpheli ölüm olaylarının ve faili meçhul cinayetlerin araştırılması 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/942) 

817. -  Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş ve 19 Milletvekilinin, engellilerin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/943) 

818. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 22 Milletvekilinin, intihar olaylarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/944) 

819. -  İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, yenilenebilir enerji 
sektörünün potansiyelinin araştırılarak sektörün gelişmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/945) 

820. -  Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani ve 19 Milletvekilinin, ücretli öğretmenlerin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/946) 

821. -  Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis ve 19 Milletvekilinin, etnik ayrımcılığa ve 
hoşgörüsüzlüğe neden olan programların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/947) 
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822. -  Siirt Milletvekili Osman Özçelik ve 19 Milletvekilinin, Özdemir Sabancı ve Üzeyir 
Garih cinayetleri ile ilgili iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/948) 

823. -  Giresun Milletvekili Murat Özkan ve 21 Milletvekilinin, Macaristan’da yaşanan çevre 
felaketinin ülkemize olası etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/949) 

824. -  BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, nefret 
suçlarındaki artışın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/950)  

825. -  Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 21 Milletvekilinin, kredi kartı kullanımından 
kaynaklanan sorunların ve kredi kartı faiz oranlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/951)  

826. -  İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 22 Milletvekilinin, denizlerin gemiler tarafından 
kirletilmesi konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/952) 

827. -  Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 22 Milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin 
barınma sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/953)  

828. -  Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 23 Milletvekilinin, yaş sebze ve meyve 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/954)  

829. -  İstanbul Milletvekili Hasan Macit ve 19 Milletvekilinin, 12 Eylül Askeri Darbesinin 
sonuçlarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/955)  

830. -  Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani ve 19 Milletvekilinin, Hakkari İli Geçitli Köyü 
yakınlarında meydana gelen patlama ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/956) 

831. -  İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 22 Milletvekilinin, bireylerin telefonlarının yasa 
dışı dinlenmesi konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/957)  

832. -  İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi ve 21 Milletvekilinin, astsubayların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/958)  

833. -  İstanbul Milletvekili Hasan Macit ve 20 Milletvekilinin, 12 Eylül Askeri Darbesi 
döneminde Hava Kuvvetleri Komutanı olan emekli Orgeneral Tahsin Şahinkaya ile ilgili 
usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/959)  

834. -  Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 24 Milletvekilinin, sosyal yardımlaşma ve 
dayanışma vakıflarının yaptığı yardımlarda yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/960) 

835. -  Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 20 Milletvekilinin, Adalet ve 
Kalkınma Partisi döneminde kamu yönetimindeki kadrolaşma iddialarının ve siyasi maksatlı 
işlemlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/961) 
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836. -  Gaziantep Milletvekili Hasan  Özdemir ve 20 Milletvekilinin, KÖYDES Projesinin 
uygulanmasında ortaya çıkan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/962) 

837. -  Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, sel afetinin nedenlerinin 
araştırılması ve sel riski taşıyan alanlar ile yerleşim yerleri ve ekonomik faaliyet alanlarının 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/963) 

838. -  BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Doğu 
Anadolu Bölgesindeki deprem riskinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/964) 

839. -  İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 21 Milletvekilinin, bir ABD firmasının 
Türkiye’de rüşvet dağıttığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/965) 

840. -  Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 20 Milletvekilinin, tarım ve hayvancılık 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/966) 

841. -  İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 24 Milletvekilinin, hastanelerde çalışan taşeron 
işçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/967) 

842. -  İstanbul Milletvekili Birgen Keleş ve 20 Milletvekilinin, dış politika uygulamalarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/968) 

843. -  Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 20 Milletvekilinin, yoksulluk sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/969) 

844. -  Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 21 Milletvekilinin, il genel meclisi üyelerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/970) 

845. -  Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş ve 19 Milletvekilinin, su kaynakları ve su 
hizmetlerinin özelleştirilmesinin doğuracağı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/971) 

846. -  Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve 19 Milletvekilinin, faili meçhul cinayetlerin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/972) 

847. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 21 Milletvekilinin, kamu avukatlarının sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/973) 

848. -  Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 29 Milletvekilinin, Çevresel Etki 
Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğinin uygulanmasında yaşanan sorunların ve siyasi baskı 
yapıldığına dair iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/974) 

849. - İstanbul Milletvekili Birgen Keleş ve 24 Milletvekilinin, Türkiye-Avrupa Birliği 
ilişkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/975) 
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850. -  Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 29 Milletvekilinin, Antalya’da madencilik 
faaliyetlerinin etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/976) 

851. -  BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın, 
Kocaeli’deki depremzedelerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/977) 

852. -  Siirt Milletvekili Osman Özçelik ve 19 Milletvekilinin, akaryakıt fiyatlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/978) 

853. -  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 19 Milletvekilinin, TBMM TV’nin 
etkinliğinin araştırılarak izlenirliğinin ve yayın kalitesinin artırılması için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/979)  

854. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 25 Milletvekilinin, taşımalı eğitim sisteminin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/980) 

855. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 26 Milletvekilinin, yaş sebze ve meyve 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/981) 

856. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 26 Milletvekilinin, kamu kurumlarında taşeron 
şirketler aracılığıyla istihdam edilen işçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/982) 

857. -  Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 23 Milletvekilinin, yapılması planlanan nehir tipi 
hidroelektrik santrallerinin çevreye olası etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/983) 

858. -  İstanbul Milletvekili Bayram Ali Meral ve 23 Milletvekilinin, Kardemir A.Ş.’de 
işçilerin sendika değiştirmesi sebebiyle işten çıkarıldığı ve yönetimle ilgili usulsüzlük iddialarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/984) 

859. -  Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 22 Milletvekilinin, özel güvenlik 
elemanlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/985) 

860. -  Siirt Milletvekili Osman Özçelik ve 19 Milletvekilinin, Aselsan’da görev yapan 
mühendislerin ölümleri ile ilgili iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/986) 

861. -  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici ve 19 Milletvekilinin, GAP’ın tamamlanmasının 
önündeki engellerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/987) 

862. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 25 Milletvekilinin, Cemil Kırbayır’ın ölümü ile 
ilgili iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/988) 

863. -  Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 26 Milletvekilinin, faili meçhul cinayetlerin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/989) 

864. -  BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, 
pnömokonyoz hastalığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/990) 
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865. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 22 Milletvekilinin, yolsuzluk sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/991) 

866. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 21 Milletvekilinin, yoksulluk sorununun 
sosyal şiddet ve toplumsal barış üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/992) 

867. -  Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Batman Milletvekili Ayla 
Akat Ata’nın, emeklilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/993) 

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

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

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

871. -  Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 20 Milletvekilinin, internet üzerinden 
gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/997) 

872. -  İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve 28 Milletvekilinin, trafik kazalarının 
nedenleri ile alınması gereken önlemler konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/16) 

873. -  Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe ve 25 Milletvekilinin, cezaevlerindeki 
yaşam koşullarının ve sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/998) 

874. -  Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 22 Milletvekilinin, başta genç işsizliği olmak 
üzere işsizlik sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/999) 

875. -  Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, Kürt sorununun araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/1000) 

876. -  Hakkari Milletvekili Hamit Geylani ve 19 Milletvekilinin, askeri alanların çevresinde 
yer alan patlayıcı maddeler nedeniyle meydana gelen olayların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1001) 

877. -  Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 24 Milletvekilinin, kayıt dışı istihdam ve 
işsizlik sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1002) 

878. -  Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 22 Milletvekilinin, narenciye üretimindeki ve 
ihracatındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1003) 

879. -  Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, cezaevlerindeki sağlık 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/1004) 
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880. -  Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Batman Milletvekili Ayla 
Akat Ata’nın, üniversite hastanelerinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1005) 

881. -  Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili 
Mehmet Şandır ve İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Sayıştayın “Türkiye’de Atık Yönetimi 
Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi” adlı performans denetim 
raporu üzerinde bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/17) 

882. -  Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Kemal 
Anadol’un, DİSK eski Genel Başkanı Kemal Türkler cinayeti konusunun araştırılması amacıyla 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1006) 

883. -  Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 28 Milletvekilinin, zihinsel engelli çocukların 
eğitiminde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1007) 

884. -  Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 30 Milletvekilinin, Akdeniz Bölgesindeki 
hidroelektrik santrallerinin çevreye zararlarının ve ÇED raporlarının ne kadar sağlıklı olduğunun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/1008) 

885. -  Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan ve 26 Milletvekilinin, sulama birliklerinin 
elektrik borçları nedeniyle yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1009) 

886. -  Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 22 Milletvekilinin, biyolojik çeşitliliğin 
korunmasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1010) 

887. -  İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 23 Milletvekilinin, Haydarpaşa Tren Garının 
çatısında çıkan yangın ile ilgili iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/1011) 

888. -  Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Batman Milletvekili Ayla 
Akat Ata’nın, gıda denetiminde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1012) 

889. -  Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve 19 Milletvekilinin, çocuk evlilikleri sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/1013) 

890. -  Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal ve 19 Milletvekilinin, F tipi cezaevi uygulaması 
ve tecrit politikası nedeniyle yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1014) 

891. -  Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili 
Mehmet Şandır ve İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Sayıştayın “e-Devlete Geçişte Kamu 
Kurumları İnternet Siteleri” adlı performans denetim raporu üzerinde bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/18) 

892. -  Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz ve 20 Milletvekilinin, vakıf 
eserlerinin korunması konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/19) 

893. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 19 Milletvekilinin, Yeşilırmak Nehrindeki kirlilik 
sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/1015) 
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894. -  Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz ve 20 Milletvekilinin, madde 
bağımlılığı sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1016) 

895. -  Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, yabancılara yönelik ayrımcı 
uygulamaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1017) 

896. -  Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 24 Milletvekilinin, Niğde-Ulukışla’nın ekonomik 
ve sosyal sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1018) 

897. -  Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 23 Milletvekilinin, tarımda ve teknolojide 
kullanılan kimyasalların doğal yaşam zinciri üzerine yaptığı etkilerin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1019) 

898. -  Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 24 Milletvekilinin, doğal tohumculuğun 
durumunun tespit edilmesi ve sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1020) 

899. -  İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 27 Milletvekilinin,  üniversite öğrencilerine 
yönelik orantısız güç kullanımının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1021) 

900. -  Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal ve 19 Milletvekilinin,  27 Mayıs 1960 
Darbesinden bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin uğradığı hak kayıplarının 
araştırılarak yapılması gereken düzenlemelerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/1022) 

901. -  Hakkari Milletvekili Hamit Geylani ve 19 Milletvekilinin,  Hakkari’deki hava kirliliği 
sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/1023) 

902. -  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici ve 19 Milletvekilinin,  öğrencilere karşı orantısız 
güç kullanılmasının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1024) 

903. -  Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin,  DİSK eski Genel Başkanı 
Kemal Türkler cinayeti davası ile ilgili iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/1025) 

904. -  Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin,  kanser tedavisi olanaklarının 
geliştirilmesi ve onkoloji ilaçlarının tedarikinin kolaylaştırılması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1026) 

905. -  Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili 
Mehmet Şandır ve İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Sayıştayın “Hastane Enfeksiyonlarıyla 
Mücadele” adlı performans denetim raporu hakkında bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/20) 

906. -  Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili 
Mehmet Şandır ve İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Sayıştayın “Büyükşehir Belediyelerinde 
Altyapı Faaliyetlerinin Koordinasyonu” adlı performans denetim raporu hakkında bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/21) 

907. -  Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili 
Mehmet Şandır ve İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Sayıştayın “Kıyıların Kullanımının 
Planlanması ve Denetimi” adlı performans denetim raporu hakkında bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/22) 
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908. -  Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili 
Mehmet Şandır ve İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Sayıştayın “Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
Sorumluluğundaki Tarihi Eserlerin Korunması” adlı performans denetim raporu hakkında bir 
genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/23) 

909. -  Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili 
Mehmet Şandır ve İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Sayıştayın “Ormanların Korunması” adlı 
performans denetim raporu hakkında bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/24) 

910. -  Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili 
Mehmet Şandır ve İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Sayıştayın “Trafik Kazalarını Önleme 
Faaliyetleri” adlı performans denetim raporu hakkında bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/25) 

911. -  Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Batman Milletvekili Ayla 
Akat Ata’nın, üniversitelerde yaşanan olaylar ile öğrencilere yönelik idari yaptırımların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/1027) 

912. -  Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 21 Milletvekilinin, akaryakıt fiyatlarındaki 
artışın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1028) 

913. -  Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 25 Milletvekilinin, özürlülerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/1029) 

914. -  Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili 
Mehmet Şandır ve İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Sayıştayın “Sağlık Bakanlığına Bağlı 
Hastanelerde İlaç, Tıbbi Sarf Malzemesi ve Tıbbi Cihaz Yönetimi” adlı performans denetim 
raporu hakkında bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/26) 

915. -  Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, 1937 ve 1938 yıllarında 
Tunceli’de meydana gelen olayların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/1030) 

916. -  İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş ve 22 Milletvekilinin, Tuzla’daki çevre 
kirliliğinin ve etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1031) 

917. -  Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal ve 19 Milletvekilinin, 1978’de Kahramanmaraş’ta 
meydana gelen olayların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/1032) 

918. -  Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Batman Milletvekili Ayla 
Akat Ata’nın, baz istasyonlarının insan sağlığına ve çevreye etkilerinin araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/1033) 

919. -  İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek ve 24 Milletvekilinin, akaryakıt fiyatlarındaki 
artışın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1034) 

920. -  Adana Milletvekili Kürşat Atılgan ve 20 Milletvekilinin, NATO Devlet ve Hükümet 
Başkanları Zirvesinde kabul edilen Stratejik Konsept Belgesi ve Füze Savunma Sisteminin 
etkilerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1035) 
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921. -  Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 20 Milletvekilinin, ceza infaz kurumları 
personelinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1036) 

922. -  Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, Van’daki hava kirliliğinin 
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/1037) 

923. -  Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 21 Milletvekilinin, medyanın ve televizyon 
dizilerinin başta aile ve çocuklar olmak üzere toplum üzerindeki olumsuz etkilerinin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/1038) 

924. -  Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 21 Milletvekilinin, karşılıksız çek 
sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/1039) 

925. -  Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, kamu araçlarının fazlalığının, 
maliyetlerinin ve amaç dışı kullanımlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1040) 

926. -  Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 21 Milletvekilinin, özel güvenlik sektörünün 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/1041) 

927. -  Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 27 Milletvekilinin, gözaltındaki ve 
cezaevlerindeki kayıp olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1042) 

928. -  Siirt Milletvekili Osman Özçelik ve 19 Milletvekilinin, başta cinsiyet temelli ayrımcılık 
ve nefret suçları olmak üzere ayrımcılık ve nefret suçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1043) 

929. -  Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 20 Milletvekilinin, esnaf ve sanatkârların 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/1044) 

930. -  Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, gıda güvenliği konusunda 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1045) 

931. -  Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Batman Milletvekili Ayla 
Akat Ata’nın, arıcılık sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1046) 

932. -  Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 20 Milletvekilinin, adalet sisteminde 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1047) 

933. -  Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Batman Milletvekili Ayla 
Akat Ata’nın, yerel basının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1048) 

934. -  Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, Ankara’daki toplu taşıma 
fiyatlarındaki artışın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1049) 
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935. -  Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, vicdani ret hakkının 
kullanılmasının önündeki engellerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1050) 

936. -  İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, cezaevlerindeki tutuklu ve 
hükümlülerin ortak etkinliklere katılmalarında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1051) 

937. -  Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 20 Milletvekilinin, balıkçılık 
sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1052) 

938. -  Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 25 Milletvekilinin, humik maddesinin 
araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1053) 

939. -  Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 25 Milletvekilinin, akran istismarı 
konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/1054) 

940. -  Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 26 Milletvekilinin, dizi sektöründe yaşanan 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/1055) 

941. -  Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu ve 21 Milletvekilinin, süt üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/1056) 

942. -  Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, mevsimlik gezici tarım 
işçilerinin ulaşım sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1057) 

943. -  Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, İstanbul İli Beyoğlu İlçesi 
yeni imar planı nedeniyle yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1058) 

944. -  Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 23 Milletvekilinin, nişasta bazlı şeker ile ilgili 
iddiaların ve nişasta bazlı şeker üretiminin etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1059) 

945. -  Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 23 Milletvekilinin, kadınların eğitimi, 
istihdamı ve temsili ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1060) 

946. -  Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür ve 24 Milletvekilinin,  kamu yönetimindeki 
kadrolaşma iddialarının ve personel alım ve atamalarında yaşanan sorunların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/1061) 

947. -  Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür ve 23 Milletvekilinin, kamudaki taşeron şirket 
uygulamasının ve bu şirketlerde çalışan işçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1062) 

948. -  Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 32 Milletvekilinin, konut işçilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/1063) 

949. -  Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akcan ve 22 Milletvekilinin, Et ve Balık 
Kurumunun işleyişindeki ve et ithalindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1064) 
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950. -  Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu ve 19 Milletvekilinin,  iş kazalarının neden-
lerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/1065) 

951. -  İstanbul Milletvekili Mithat Melen ve 19 Milletvekilinin, sağlık sistemindeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/1066) 

952. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, yardımcı doçentlerin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/1067) 

953. -  Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve 37 Milletvekilinin,  Ankara OSTİM Organize 
Sanayi Bölgesinde meydana gelen patlamaların nedenlerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1068) 

954. -  Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 23 Milletvekilinin,  nişasta bazlı 
şekerin insan sağlığına etkisinin ve şeker sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1069) 
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1. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, hak etmeyen kişilere yeşil kart verenlerin 
soruşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1203)  

2. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Şahinbey Belediyesinin faaliyet raporuna 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1210)  

3. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı-Doğubeyazıt’taki içme suyu şebekelerine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1217)  

4. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, GAP’a ilişkin Devlet Bakanından (Cevdet 
Yılmaz)  sözlü soru önergesi (6/1248)  

5. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, işsizlik sigortası ödemelerine ve çalışma 
hayatına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1262) 

6. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, seçim sürecinde yapılan sosyal yardımlara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1263)  

7. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Aksaray-Eskil’deki içme suyu şebekelerine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1268)    

8. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, belediyelerin seçim öncesi imar 
değişikliklerine ve ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1273)  

9. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının aldığı 
iddia edilen binaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1277)  

10. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Ankara’nın doğalgaz dağıtım ihalesine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1278)  

11. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, BOTAŞ yöneticileri hakkında soruşturma izni 
verilmemesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1285) 

12. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bazı mali 
işlemlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1288) 

13. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin fazladan su 
parası tahsil ettiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1296)  

14. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin doğalgaz 
satışına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1298)  

15. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, askerlik borçlanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1300)  

16. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 
hakkında verilen soruşturma izinlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1301)  

17. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman-Hasankeyf’teki köylerin su şebekelerine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1304)  

18. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, taksi sürücülerinin sosyal 
güvenliklerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1308) 

19. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Malatya Belediyesine bağlanan bir 
belediyeye ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1310)  

20. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, İstanbul Atatürk Havalimanına 
ulaşım sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1311) 

21. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, kamuda hizmet alımı ile çalıştırılan elemanların 
durumlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1322)  

22. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, trafik cezaları tahsilatına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1325)  
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23. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, sosyal güvenlik kurumlarının geri 
ödemelerine yönelik yatırımlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1330) 

24. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki TOKİ  projelerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1337)  

25. - Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, İsviçre’nin Türkiye-Ermenistan görüşmelerindeki 
arabuluculuğuna ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1346)   

26. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Deniz Feneri dava dosyasına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1349)   

27. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, yurt dışına giden milletvekillerine ilişkin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/1409) 

28. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Meclis TV’nin bir yayınına ilişkin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/1410) 

29. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Silivri Cezaevindeki tutukluların sağlık 
sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1366)  

30. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Başbakanlığa yeni uçak alımına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1367)  

31. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, TOKİ’nin kampanya ve projelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1378)  

32. - Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, Mardin-Mazıdağı’ndaki olayın mağdurlarına ve 
koruculuk sistemine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1393)  

33. - Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, Ermenistan ile ilişkilere ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1394)  

34. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’in köylerindeki alt yapı 
çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1400)  

35. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis-Hizan’daki köylerin içme sularına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1407)  

36. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da kapatılan adliyelere ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1419)  

37. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, bazı tutukluların sağlık durumlarına ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1429)  

38. - Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, Sakarya-Akyazı ilçe kongresinde yaptığı 
konuşmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1432)  

39. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, özelleştirme yolu ile gayrimenkul ve tesis 
satışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1433)  

40. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, Başbakanın Bingöl ziyaretine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1443)  

41. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, çeteler konusundaki bir açıklamasına ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1447)  

42. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bir derenin ıslahına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1450)  

43. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, uzman erbaşların memurluğa yatay geçişine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1451)  

44. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, tütün sektörüne ve özelleştirilen sigara 
fabrikaları çalışanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1458)  
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45. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, kaçak ve sahte tütün mamulleriyle mücadeleye 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1459)  

46. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, tütün sektörüne ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1460)  

47. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Şahinbey Belediyesiyle ilgili bazı iddialara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1462) 

48. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ın bazı ilçelerindeki toplu konut 
çalışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1468)  

49. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’daki kömür dağıtımına ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1470)  

50. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, TEKEL Yaprak Tütün İşletme Müdürlüklerinin 
kapatılacağı haberlerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1478)  

51. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, il özel idarelerine aktarılan kamu 
paylarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1480) 

52. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Malatya Belediyesine bağlanan bir 
belediyeye ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1481)  

53. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Bolu valisinin bir sempozyuma katılımına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1492)  

54. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, sulama birliklerinin elektrik 
borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1493) 

55. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, bir TOKİ projesine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1509) 

56. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Reşadiye’deki bir beldenin yol sorununa ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1517) 

57. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Reşadiye’deki bir sulama sorununa ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1519) 

58. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Giresun’un afet bölgesi ilan edilmemesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1520) 

59. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, istihdam önlemlerine ve üniversite harçlarına 
yapılan zamma ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1521) 

60. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, bazı enerji ihalelerine yönelik iddialara ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1522) 

61. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Rusya ile yapılan anlaşmalara yönelik bazı 
iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1523) 

62. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bir hükümlünün sağlık durumuna ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1525) 

63. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, YARSAV Başkanı hakkında soruşturma izni 
verilip verilmediğine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1526) 

64. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına yönelik bir 
iddiaya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1527) 

65. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, depreme yönelik çalışmalara ilişkin 
Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1529) 

66. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Erzincan ve Erzurum Başsavcılıklarının bir 
soruşturmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1530) 
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67. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, TOKİ’nin Ataköy Sahilindeki arsa satışı 
ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1532) 

68. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, demokratik açılım söylemine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1533) 

69. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, 3. Boğaz Köprüsünün güzergahına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1534) 

70. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bir antik kentteki kazı çalışmalarına ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1535) 

71. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, elektrik ve doğalgaz zammına ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1536) 

72. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, “kayıp trilyon” davası dosyasına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1539) 

73. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Vakıfbank’tan alınan bir krediye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1541) 

74. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Cumhurbaşkanının yurt dışı seyahatlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1542) 

75. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, alınmayan İran doğalgazına ödeme yapıldığı 
iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1543) 

76. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, ÇYDD’deki aramaya ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1545) 

77. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, ABD ve Suudi Arabistan ziyaretlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1548) 

78. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bir köy yolunun asfaltlanmasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1552) 

79. - Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, açılımın kapsamına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1557) 

80. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, elektrik zammına ve dar gelirlilerin durumuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1559) 

81. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, yoksul ailelerin desteklenmesine ilişkin Baş-
bakandan sözlü soru önergesi (6/1561) 

82. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Ankara’daki sauna ve masaj salonlarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1562) 

83. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Demre ilçesinin su şebekesine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1566) 

84. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, İstanbul’da kiraya verilen bir alana ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1567) 

85. - Bursa Milletvekili Necati Özensoy’un, Türkiye Ermenistan maçına Azerbaycan 
bayrağı alınmamasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1572) 

86. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, bazı resmi ziyaret programlarına ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1574) 

87. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, ceza ve tevkif evlerinin kapasitesine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1575) 

88. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, Ermenistan ile yapılan protokollerin İsviçre’de 
imzalanmasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1576) 
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89. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, korsan taksiciliğin önlenmesine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1588) 

90. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1590) 

91. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, bir konferansa ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1601) 

92. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, deniz bilimleri eğitim ve araştırma kurumlarının 
geliştirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1604) 

93. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, KEY ödemelerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1609)  

94. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, özelleştirilen Tokat Sigara Fabrikasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1613)  

95. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bazı yollardaki trafik kazalarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1615) 

96. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bir yolun asfaltlanmasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1620) 

97. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, yem maddesi ithalatına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1627)  

98. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, ithal gıdaların analizini yapan 
laboratuvarlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1628) 

99. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, HSYK kararlarının uygulanmasına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1631) 

100. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, kanunların kodifikasyonuna ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1632)  

101. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, cezaevleri personeline yönelik bazı iddialara ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1633)  

102. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, personelin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1634)  

103. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, illere göre kesilen trafik cezalarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1635)  

104. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, telefon dinlemedeki yetki aşımına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1636)  

105. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, TEKEL’in bazı işletme müdürlüklerinin 
kapatılacağı iddialarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1637)  

106. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, özelleştirilen kuruluşlardan üretimde bulunanlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1640) 

107. - Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, kaybolan çocuklara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1641) 

108. - Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, Sami Ofer’le yapılan görüşmeye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1643) 

109. - Eskişehir Milletvekili Beytullah Asil’in, terör olaylarının faillerine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1645) 

110. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, iletişimin dinlenmesi kararlarına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1646) 
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111. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, Adli Tıp Kurumunun bir belge incelemesine 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1648) 

112. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, GDO’lu ürünlerle ilgili yönetmelikte yapılan 
değişikliklere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1649) 

113. - Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş’ın, Bitlis valisinin seçimlere yönelik bazı 
beyanlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1655) 

114. - Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, ABD’li bir görevlinin ilaç politikasıyla ilgili 
tavsiyelerde bulunduğuna yönelik habere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1661) 

115. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Tunceli’de kanalizasyon yapımına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1663) 

116. - Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, gelirlerinin azalması sonucu personeline ödeme 
yapmakta güçlük çeken belediyelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1668) 

117. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı hakkındaki 
soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1673) 

118. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, sigara fabrikalarının özelleştirilmesi sonrası 
çalışanların durumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1674) 

119. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, işyerlerinin Türkçe isim kullanmasına yönelik 
kanun çalışması olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1677) 

120. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bazı yollardaki trafik kazalarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1684) 

121. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, engellilerin sorunlarının çözümünde sistem 
arayışına ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) sözlü soru önergesi (6/1686) 

122. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, kadınların sorunlarının çözümüne yönelik 
projelere ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) sözlü soru önergesi (6/1687) 

123. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, engellilerin sorunlarının çözümüne ilişkin 
Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) sözlü soru önergesi (6/1688) 

124. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, SHÇEK’in yeniden düzenlenmesine ilişkin 
Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) sözlü soru önergesi (6/1689) 

125. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Ergenekon Soruşturmasında gözetim altına alınan 
subay ve astsubaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1698) 

126. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, cemevlerinin aydınlatma giderlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1700) 

127. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, milletvekili odalarında arama yapıldığı iddiasına 
ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/1716) 

128. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yasama dokunulmazlığı tezkerelerine ilişkin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/1717) 

129. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, basında çıkan bazı iddialara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1702) 

130. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, basında çıkan bir iddiaya ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) sözlü soru önergesi (6/1704) 

131. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Yargıtay’daki açık üyeliklere ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1706) 

132. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Müsteşarın daha önceki bir görevine ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1707) 
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133. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, TOKİ’ye iş yapan müteahhitlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1708) 

134. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, Adana’daki tarımsal yatırım ve projelere ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1712) 

135. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, Adana’da savunma sanayi yatırımları 
yapılmasına ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1713) 

136. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, Adana’da işsizliğe yönelik tedbirlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1714) 

137. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, Hükümet üyelerinin makam giderlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1718) 

138. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Edirne’de saldırıya uğrayan bazı kişilere ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1719) 

139. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜİK’in endeks çalışmaları ve enflasyon verilerine 
ilişkin Devlet Bakanından (Cevdet Yılmaz) sözlü soru önergesi (6/1729) 

140. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TOKİ ihalelerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) sözlü soru önergesi (6/1730) 

141. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Damal ilçesindeki köylerin sorunlarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1731) 

142. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, iade edilen TOKİ konutlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1736) 

143. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, serbest bölgelerde çalışan kişilere ilişkin Devlet 
Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) sözlü soru önergesi (6/1737) 

144. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, GDO’lu gıdaların insan sağlığına zararlarına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1738) 

145. - Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, polisin göstericilere karşı gaz kullanmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1740) 

146. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, yasama dokunulmazlığı konusundaki çalışmalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1741) 

147. - Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, yaşam kalitesi endekslerine ve bir ankete ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1747) 

148. - Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, bazı ülkelerin tutumuna ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1749) 

149. - Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, bir mevkideki arazi satışlarına ilişkin Bayındırlık 
ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1750) 

150. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki trafik sorununa ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1756) 

151. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, serbest bölgelerdeki istihdama ilişkin Devlet 
Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) sözlü soru önergesi (6/1757) 

152. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, TÜBİTAK bütçesinde basım ve yayıma 
ayrılan paya ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/1761) 

153. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bayburt-Çaykara karayoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1779) 

154. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, tütün ikramiyelerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1788) 
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155. - Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin, açılan bir soruşturmaya ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1792) 

156. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, engellilerin istihdamına ilişkin Devlet 
Bakanından (Selma Aliye Kavaf) sözlü soru önergesi (6/1796) 

157. - Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin, koruculuk sistemine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1801) 

158. - Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş’ın, tütün politikasına ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1803) 

159. - Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın, Muş Valiliğinin bir işlemine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1811) 

160. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’taki tapu ve kadastro 
çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1812) 

161. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’daki tapu ve kadastro çalışmalarına ilişkin 
Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1813) 

162. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, okul servis şoförlerinin siciline ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1818) 

163. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, yabancılara satılan taşınmazlara ilişkin 
Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1819) 

164. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, çocuk kaçırma olaylarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1822) 

165. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’daki köylerin içme sularına ve sel riskine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1826) 

166. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, İncirlik Üssünden kalkan uçakların faaliyetlerine 
ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1830) 

167. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Polis Meslek Yüksek Okulu mezunu 
bir öğrenciye yönelik yapıldığı iddia edilen işlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1838) 

168. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bir valiyle ilgili mahkeme kararına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1851) 

169. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, TEKEL’in bir binasının tahsisine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1852) 

170. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, iki yıllık meslek yüksekokulu mezunlarının bazı 
sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1853)  

171. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, silah harcından muaf tutulmayan bir kısım kamu 
görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1854)  

172. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yazılım ve genetikteki ulusal güvenliğe ilişkin 
Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/1859) 

173. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Karadeniz’deki bazı gelişmelere ilişkin Milli 
Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1860) 

174. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Türk Cumhuriyetleriyle olan vize uygulamasına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1862) 

175. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hazine bonolarını ellerinde bulunduran 
yatırımcılara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1863) 

176. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, faili meçhul cinayetlere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1874) 
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177. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki trafik denetimlerine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1878) 

178. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ Valisinin bir konuşmasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1880) 

179. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bolu’da çöplerin toplanma periyoduna ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1881) 

180. - Aydın Milletvekili Ertuğrul Kumcuoğlu’nun, bir yazılı soru önergesine ilişkin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/1892) 

181. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’un içme suyu şebekesinin 
yenilenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1897)  

182. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki esnafın bazı sorunlarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1899)  

183. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, tanık koruma tedbiri kararlarına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1905)  

184. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bir açıklamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1906)  

185. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Vergi Usul Kanunu uyarınca verilen 
mahkumiyetlere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1909)  

186. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bazı serbest meslek mensuplarının 
vergilendirmedeki sorunlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1910)  

187. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, sabıka kaydı ücreti ile bir vakıf 
ve spor kulübüne ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1916)  

188. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Kumköy Regülatörü ve HES’in devrine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1918) 

189. - Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, karayollarındaki trafik güvenliğine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1919)  

190. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, çiftçi destekleme ödemelerine haciz konulmasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1927)  

191. -  Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, TSK’nın bir uçak alım sözleşmesine ilişkin Milli 
Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1930) 

192. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Elazığ’daki depremin Tunceli’de oluşturduğu 
hasara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1931)  

193. -  Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş’ın, bazı miting ve karşılamalarda asılan 
pankartlara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1938)  

194. -   Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Doğu Anadolu fay hattı üzerindeki 
yerlerde alınan önlemlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) sözlü 
soru önergesi (6/1949)  

195. -  Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Malatya’daki bazı ilçelerde 
depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) 
sözlü soru önergesi (6/1950)  

196. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Siirt’te battaniye üretiminin teşvikine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1956)  

197. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Siirt’teki köy yollarının asfaltlanmasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1957)  
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198. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Siirt şehirlerarası otobüs terminaline ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1958) 

199. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Siirt’teki camilerin bakım ve onarımına ilişkin 
Devlet Bakanından (Faruk Çelik) sözlü soru önergesi (6/1961)  

200. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı atıl konutların yurt olarak 
değerlendirilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) sözlü soru önergesi (6/1962)  

201. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Siirt’teki altyapı yetersizliğine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1964)  

202. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, kayısıdaki tarım sigortası 
uygulamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1967)  

203. -  Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Malatya’da don olayının 
oluşturduğu hasara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1968)  

204. -  Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Malatya’daki don olayına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1969)  

205. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki internet evine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1972) 

206. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, mezun olduğu fakülteye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1974)  

207. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, muhtarların çalışma yeri sorununa ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1975)  

208. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Et ve Balık Kurumunun et alımına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1976)  

209. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’tan yapılan ihracat ve ithalata ilişkin 
Devlet Bakanından (Zafer Çağlayan) sözlü soru önergesi (6/1977) 

210. -  Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, ATAK Helikopter Projesine ilişkin Milli 
Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1979)  

211. -  Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, futbol kulüplerinin vergi borçlarına 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1982) 

212. -  İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, ailelerinden ayrılan bazı çocuklara ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1983) 

213. -  Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’teki kaçakçılık olaylarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1985) 

214. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, tasarruf sahiplerini mağdur eden bir holdinge 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1989) 

215. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki TOKİ konutlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1992) 

216. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki korunmaya muhtaç çocuklara ilişkin 
Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) sözlü soru önergesi (6/1998) 

217. -   İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, Kızılay Genel Kuruluna ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2008) 

218. -  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, üreticilerin kullandıkları kredilere ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2009) 

219. -  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Osmaniye’deki üreticilerin kullandıkları 
kredilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2010) 
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220. -  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’daki üreticilerin kullandıkları kredilere 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2012) 

221. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, tarımdaki destekleme 
miktarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2013) 

222. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof’taki köy camilerinin bakım ve onarımına 
ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) sözlü soru önergesi (6/2017) 

223. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof’taki Hazine arazilerine ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2018) 

224. -  Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş’ın, döşenen mayınlara ilişkin Milli 
Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2019) 

225. -   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, geçici personelin sözleşmeli statüye alınmasına 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/2026) 

226. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, geçici köy korucularının özlük haklarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2027) 

227. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da Hazine arazilerinin çiftçilere 
dağıtımına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/2028) 

228. -  Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul’un, ekonomik kalkınmaya ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2029) 

229. -  Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, bazı ürünlerin destekleme primi ödemelerine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2030) 

230. -  Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, Tarsus’ta sel mağduru çiftçilerin zararının 
tazminine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2031) 

231. -  Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, Hazine arazisi kiralayan çiftçilere destekleme 
primi ödenmemesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2032) 

232. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Cumhurbaşkanının yurt dışı gezilerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2033) 

233. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki su depolarının durumuna ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2036) 

234. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki su depolarının durumuna ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2037) 

235. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki su depolarının durumuna ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2038) 

236. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı yaylalardaki ihtiyaçlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2039) 

237. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı yaylalardaki ihtiyaçlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2040) 

238. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı yaylalardaki ihtiyaçlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2041) 

239. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı yaylalardaki ihtiyaçlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2042) 

240. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı yaylalardaki ihtiyaçlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2043) 

241. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün içme suyunun kalitesine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2044) 
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242. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı yaylalardaki ihtiyaçlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2045) 

243. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Türk Bayrağı Tüzüğünde sporcular için 
değişiklik yapılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafız Özak) sözlü soru önergesi 
(6/2046) 

244. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bir kasabaya gölet yapımına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2048) 

245. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bir deredeki taşkın önleme çalışmalarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2049) 

246. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Zile’deki arazi toplulaştırmasına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2050) 

247. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Zile’deki toprak tahlillerine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2051) 

248. -   Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş’ın, elektrik üretim projelerine ilişkin Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2059) 

249. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, gazilere ve şehit yakınlarına verilen faizsiz 
konut kredisi ve şeref aylığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2063) 

250. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ın fındık üreten iller kapsamına 
alınmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2066) 

251. -  Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, planlı üretim ile organik ve iyi tarım 
uygulamalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2068) 

252. -  Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, borcundan dolayı kapatılan sulama kuyularına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2069) 

253. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, emekli olan ve yeni atanan memur sayısına 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/2071) 

254. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, marketlerle ilgili kanun çalışmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2072) 

255. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, TOKİ’nin konut üretimine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/2074) 

256. -  Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, hayvancılıktaki illere göre teşvik uygulamasına 
ilişkin tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2075) 

257. -  Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, vize uygulamalarına ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2078) 

258. -  Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, bir köydeki olaylara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2079) 

259. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki su ve kanalizasyon alt yapısına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2080) 

260. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki hayvancılık desteklemesi 
ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2081) 

261. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir su kaynağındaki soruna ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2082) 

262. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki köylere yapılan yardımlara ilişkin 
Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/2083) 

263. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki belediyelere yapılan ödemelere 
ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/2084) 
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264. -   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı köylerde cep telefonu görüşmelerinde 
yaşanan soruna ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2085) 

265. -   Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, HES projelerine ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2087) 

266. -  Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, Ankara-Çankırı-Kastamonu 
karayoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2088) 

267. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Futbol Milli Takımının ABD seyahatine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2090) 

268. -  Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’te ulaşımın iyileştirilmesine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2094) 

269. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün bazı ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2097) 

270. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün arıtma tesisi ihtiyacına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2098) 

271. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ı çevre illere bağlayan ana yolların 
onarımı ve ışıklandırılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2099)  

272. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Çıldır ilçesini Kurtkale beldesine bağlayan yolun 
tamamlanmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2100)  

273. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Kestel Çataltepe köyünün gölet ihtiyacına 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/2103) 

274. -  İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, Bornova’daki Kent Yenileme Projesine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2105)  

275. -  Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, İsrail’in gemi saldırısıyla ilgili bir açıklamasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2106)  

276. -  Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, Gazze’ye yardım organizasyonuna ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2107) 

277. -  Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’teki yüksek öğrenim yurdu 
ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafız Özak) sözlü soru önergesi (6/2108) 

278. -  Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’teki derneklere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2109) 

279. -  Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, Bor ilçesindeki petrol arama çalışmalarına ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2111) 

280. -  Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, Niğde’de el değiştiren ve yabancılara geçen 
arazilere ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/2112) 

281. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, uzman erbaşların özlük haklarına ilişkin Milli 
Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2113) 

282. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ın hayvancılık destekleme kapsamına 
alınmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2114) 

283. -  İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, İzmir-Alsancak Limanına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2115) 

284. -  Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş’ın, bir mahallenin aydınlatılmasına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/2116) 

285. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan-Kars yoluna ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2117) 
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286. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, tren raylarının yenilenmesine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2119) 

287. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, emeklilerle ilgili intibak düzenlemesine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2123) 

288. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta İŞKUR aracılığıyla sağlanan istihdama 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2127) 

289. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki toprak toplulaştırmasına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2129) 

290. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, TMO’nun Tokat’ta açacağı alım ofislerine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2130) 

291. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta tarım sigortası yaptıran çiftçilere ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2131) 

292. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın bazı köylerindeki bozuk yol ve 
hasarlı köprü sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2133) 

293. -  Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, kıdem tazminatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/2135) 

294. -  Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, Barzani’nin Türkiye ziyaretine ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2138) 

295. -  Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2141) 

296. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, şeker fabrikalarında çalışan 
mevsimlik işçilerin sorunlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/2142) 

297. -  Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın, Şeyh Said ve arkadaşlarının mezar yerlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2143) 

298. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, İstanbul-Kartal’daki bir arazinin kiralanmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2144) 

299. -  Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, kamulaştırma davalarına ilişkin Bayındırlık 
ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/2148) 

300. -  Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, açılım projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/2153) 

301. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da aile mahkemesi kurulmasına ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2154) 

302. -  Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, AB Kırsal Kalkınma Hibe Programı kapsamına 
Adana’nın alınmamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2156) 

303. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Genelkurmay Başkanının bir açıklamasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2157) 

304. -  Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş’ın, bir köydeki elektrik arızasına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/2158) 

305. -   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Erbaa’daki sahil sulama birliklerinin elektrik 
borcuna ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/2160) 

306. -  Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, komşu iller arası servislerle yolcu 
taşımacılığına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2163) 

307. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, aracındaki çelengin Başbakanlık polisleri 
tarafından alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2164) 
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308. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Mavi Marmara Gemisiyle ilgili bazı hususlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2165) 

309. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, vize uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2167) 

310. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Başbakanlık korumaları ile koruma araç ve 
gereçlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2168) 

311. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, YAŞ toplantısıyla ilgili bazı iddialara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2169) 

312. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, YAŞ toplantılarında bazı konularda teklifte 
bulunulmamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2171) 

313. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün içme suyu sorununa ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2172) 

314. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köy yolunun asfaltlanmasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2173) 

315. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Tunceli’de 1937-1938 yıllarında yapılan askeri 
harekata ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2174) 

316. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, KPSS’deki kopya iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2175) 

317. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, HSYK toplantısını terk etmesine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2176) 

318. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof’taki öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2177) 

319. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Damal’daki köylere yönelik bazı çalışmalara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2178) 

320. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2180) 

321. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın bazı köylerindeki haberleşme 
santrallerindeki sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2181) 

322. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı yolların kenarlarının ağaçlandırılmasına 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/2182) 

323. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Çıldır Gölündeki kirliliğe ilişkin Çevre ve 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/2183) 

324. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köydeki yol ve su çalışmalarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2185) 

325. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı köylerin yol sorunlarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2186) 

326. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kamu çalışanlarının maaş artışına ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2187) 

327. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Acil Eylem Planına göre aldığı 
ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) sözlü soru 
önergesi (6/2191) 

328. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bir gazetedeki bir habere ilişkin Devlet 
Bakanından (Egemen Bağış) sözlü soru önergesi (6/2192) 

329. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Emine Erdoğan’ın, Pakistan’a yardım 
götürmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2193) 
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330. -  Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, bir köydeki asayiş olaylarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2194) 

331. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bir gazetecinin görevine son verilmesi ile ilgili 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2195) 

332. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, özelleştirilen Çamlıbel Elektrik Dağıtım A. 
Ş.’nin personeline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2196) 

333. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 4-B ve 4-C statüsünde çalışanların kadroya 
alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2197)  

334. -  Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul’un, Sarıyahşi-Kırşehir arasında köprü inşa 
edilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2198)  

335. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısının bir 
açıklamasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2199)  

336. -  Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’te kapanan işletmelere ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2200)  

337. -  Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’te uyuşturucuyla mücadeleye 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2201)  

338. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat ilinin buğday üretimine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2203) 

339. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, intihar vakalarındaki artışa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/2204) 

340. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, et ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2205)  

341. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul’un, ilköğretim okullarında alınan kayıt 
paralarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2206)  

342. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, medya okuryazarlığı dersinin iletişim fakültesi 
mezunları tarafından verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2207)  

343. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep'teki yatırımlara ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2208)  

344. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan'da Türkiye Şampiyonası 
düzenlenmesine ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafız Özak) sözlü soru önergesi (6/2209)  

345. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün,  bazı köy yollarının yapılmasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2211)  

346. - Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, bir kırsal kalkınma projesinin uygulamasına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2214)  

347. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün,  Ardahan’da olimpik yüzme havuzu yapılmasına 
ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafız Özak)  sözlü soru önergesi (6/2215)  

348. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün,  Kars’ta orman alanlarının artırılmasına ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/2216)  

349. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bir ABD firmasının Türkiye’de rüşvet dağıttığı 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2217)  

350. - Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, maden ocakları ve tersanelerdeki kazalarda 
yaralananlar ile hayatını kaybedenlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/2218)  
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351. - Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, Zonguldak Karadon maden ocağında meydana 
gelen grizu patlamasına yönelik çalışmaya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/2219)  

352. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, yakalan kaçak şeker miktarına ve verilen cezalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2223)  

353. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki domates üretimine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2224)  

354. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta son beş yılda elde edilen süt ürünlerine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2225)  

355. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, dershanelerin kapatılarak okul müfredatının 
güçlendirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2226)  

356. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, öğrenci kredilerinin geri ödenme durumuna 
ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafız Özak) sözlü soru önergesi (6/2227)  

357. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, okullardaki bağımlılık ile ilgili çalışma yapılıp 
yapılmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2228) 

358. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, internet bağımlılığının ders müfredatına 
konmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2229)  

359. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul’un, çiftçilerin elektrik borçlarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2230)  

360. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul’un, Aksaray’da kapanan ve yeni açılan ticari 
işletmelerin yıllara göre dağılımına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/2231)  

361. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul’un, AB’den gelen etlere uygulanan bazı testlerin 
kaldırılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2232)  

362. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul’un, Aksaray’daki işsizlik oranına ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2233)  

363. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul’un, Aksaray İlinden demiryolu geçirilmesine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2234) 

364. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, yolsuzlukla mücadeleye ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2235)  

365. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, Ermenistan’la imzalanan protokollere, Kıbrıs 
sorununa ve Türk Cumhuriyetleri ile yapılan anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/2236)  

366. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, borçlu çiftçilere ve et fiyatlarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2237)  

367. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, 2002’den günümüze kadar işlenen suçlar ve 
alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2238) 

368. - Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, çiftçilerin sulama birliklerine olan borçlarının 
yapılandırılmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/2239) 

369. - Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, çiftçilerin TEDAŞ’a olan borçlarının 
yapılandırılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2240) 

370. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Aydıncık-Alaca-Sungurlu yolunun 
genişletilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2241) 

371. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2242) 
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372. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı köylerin yol, su ve elektrik sorunlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2243) 

373. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı köylerin yol, su ve elektrik sorunlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2244) 

374. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün yol, su ve elektrik sorunlarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2245) 

375. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün ilköğretim okulunun sorunlarına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2246) 

376. - Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, Adana-Ceyhan’da Pasaport Şube Müdürlüğü 
kurulmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2247)  

377. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul’un, imalat sektöründe kapanan ve açılan işyeri 
sayısına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2248)  

378. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul’un, Aksaray’da ithalat ve ihracat yapan firmalara 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2249)  

379. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, ücretsiz kitap dağıtımına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2250)  

380. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta okul öncesi eğitimdeki okullaşma 
oranına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2251)  

381. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki öğretmen sayısına ve ihtiyacına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2252)  

382. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta taşımalı eğitim kapsamındaki 
öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2253)  

383. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün bina 
ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2254)  

384. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta okullarda madde bağımlılığını önlemeye 
yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2255)  

385. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, okul öncesi eğitime çocuklarını göndermeyen 
velilere uygulanan cezalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2256)  

386. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı köylerin yol, su ve elektrik sorununa ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2257)  

387. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı köylerin yol, su ve elektrik sorunlarının 
giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2258)  

388. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı köylerin yol, su ve elektrik sorunlarının 
giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2259)  

389. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, eğitim-öğretim ödeneğinin öğretmenler 
haricindeki diğer kurum personeline de verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/2260)  

390. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’te öğrenci başına gerçekleştirilen 
eğitim harcamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2262)  

391. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, AB Kırsal Kalkınmayı Destekleme Hibe 
Programına Gaziantep’in alınmamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/2263)  

392. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’te üreticilerin kullandıkları 
kredilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2264)  
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393. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’te tarım sigortası uygulamasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2265) 

394. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, yapılması planlanan hızlı tren projesinin 
güzergâhına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2266)  

395. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul’un, kamuya ait lojman ve sosyal tesislere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2267)  

396. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul’un, Aksaray’da tahakkuk eden ve tahsil edilen 
vergi tutarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/2268)  

397. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, hayvancılık kredisi kullanacak üreticilerin teminat 
sorununun çözümüne ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2270)  

398. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Fonundan yapılan kömür yardımına ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi 
(6/2271)  

399. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı köylerin yol, su ve elektrik sorununa ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2273)  

400. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı köylerin elektrik, su ve yol sorununa ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2274) 

401. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı köylerin elektrik, su ve yol sorununa ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2275)  

402. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı köylerin yol, su ve elektrik sorununa ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2276)  

403. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı köylerin yol, su ve elektrik sorununa ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2277)  

404. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, öğretmenlerin askerlik görevlerini bulundukları 
yerde yapmalarına ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2280)  

405. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, öğretmen ek ders ücretlerinin tatillerde de 
ödenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2281) 

406. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Tunceli’de 1937-1938 yıllarında yapılan askeri 
harekata ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2282)  

407. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, tarih öğretmeni ihtiyacına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2283)  

408. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, İsviçre bankalarında hesabı olan Türk 
vatandaşlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/2286)  

409. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, protestocu gençlere güvenlik güçlerince yapılan 
müdahaleye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2287)  

410. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bir açıklamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/2288)  

411. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kura Nehrine yapılması düşünülen tünel projesine 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/2289)  

412. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki tarım arazisi miktarı ile DSİ 
raporunda belirtilen arazi miktarının farklı olmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/2290) 

413. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Türk Cumhuriyetlerine yönelik politikalara 
ve ortak tarih kitaplarının yazımına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) sözlü soru önergesi 
(6/2291) 
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414. - Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, Füze Kalkanı Projesine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/2292) 

415. - Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, bir ilköğretim okulunun bina ihtiyacına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2293) 

416. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ziraat mühendislerinin istihdamına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2294) 

417. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kuruluna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) sözlü soru önergesi 
(6/2296) 

418. -  Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, DDY Genel Müdürlüğünde geçici işçi statüsünde 
çalışanlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2297)  

419. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Avrupa Gençlerde Madde Kullanımı 
Değerlendirme Projesinin uygulanmamasına ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) sözlü 
soru önergesi (6/2298)  

420. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 4-C kapsamına alınan TEDAŞ işçilerinin statüsüne 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2299)  

421. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hasankeyf’te yapılan define aramalarının 
önlenmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2300)  

422. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’da bulunduğu iddia edilen lahit mezara 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2301)  

423. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, İhracatçılar Birliği ile ilgili bazı iddialara ilişkin 
Devlet Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) sözlü soru önergesi (6/2302)  

424. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Dış Ticaret Müsteşarlığının Eylül-Kasım 2009 
dönemi Avans Tablosuna ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) sözlü soru önergesi 
(6/2303) 

425. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bolu’daki okullarda ilk yardım seti ihtiyacına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2304) 

426. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bolu’da eğitim için ayrılan bütçeye ve okulların 
personel ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2305) 

427. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, şehit ve gazi yakınlarının 
istihdamına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2306) 

428. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, Kahramanmaraş-Ekinözü’ne 
adliye kurulmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2307) 

429. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, hayvan ve et ithalatına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2308) 

430. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, ithal edilen koyunlara ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2309) 

431. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, bazı ülkelerin damızlık hayvan 
ithal edilen ülkeler listesinden çıkarılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/2310) 

432. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, Avusturya’dan ithal edilen 
hayvanlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2311) 

433. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Tunceli-Çemişgezek Belediyesinin sahte belge 
düzenlediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2312) 
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434. -  Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul’un, Aksaray’a aktarılan KÖYDES, BELDES ve İl 
Özel İdaresi ödeneğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2313) 

435. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan 
Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinin yakınlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/2314) 

436. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan 
yargı mensuplarının yakınlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2315) 

437. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Amerika seyahatine ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/2316) 

438. -  Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, kamuya ait taşınır ve taşınmaz mallara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2317) 

439. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir okulun bahçe duvarının ve çevre 
düzenlemesinin yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2318)  

440. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kilis’te eğitim için ayrılan bütçeye ve okulların 
ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2319)  

441. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, kamuda çalışan işçilerin eş durumu tayin 
uygulamasından yararlandırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/2320)  

442. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kilis’in eğitim sorunlarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2321)  

443. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, İran’ın referandumda kullanılmak üzere Adalet ve 
Kalkınma Partisine yardım yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2322)  

444. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, doğalgaz fiyatları ile ilgili bir açıklamasına ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2323)  

445. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, akaryakıt fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/2324)  

446. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, Karaman-Ayrancı’ya adliye kurulmasına ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2325)  

447. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Elazığ Belediyesinde usulsüzlük 
yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2326)  

448. -  Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, tarımsal ihraç ürünlerinin desteklenmesine 
ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) sözlü soru önergesi (6/2327) 

449. -  Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Kilis-Elbeyli Ovası ana sulama kanalı projesine 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/2328) 

450. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köydeki orman deposunun başka bir köye 
taşınacağı iddiasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/2329) 

451. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki Kura Nehri havzasına sulama 
kanalları yapılmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/2330)  

452. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın ilçelerinin kapalı spor salonu ve futbol 
sahası ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafız Özak) sözlü soru önergesi (6/2331)  

453. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir sağlık ocağının personel ihtiyacına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2332)  

454. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı köylerin su sorununa ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2333)  
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455. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da okuma-yazma kursu açılmasına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2334)  

456. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, İran sınırında kaçakçılık yapanların infaz edildiği 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2335) 

457. -  Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, Sivas-Şarkışla Devlet Hastanesine tıbbi donanım ve 
teknik personel alımına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2336) 

458. -  Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş’ın, Mutki Jandarma Komutanlığında izinsiz 
kazı yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2337) 

459. -  Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Şanlıurfa Evren Sanayi Sitesi ile diğer 
çevre illeri birbirine bağlayacak yolların yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/2338) 



8 _ KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

77 NCİ BİRLEŞİM 

 
– 100 –

1. - (S. Sayısı: 527) Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Tasarısı ve Tunceli Milletvekili Kamer 
Genç’in; Cumhurbaşkanlığı Seçimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kanun Teklifi ile Anayasa 
Komisyonu Raporu (1/787, 2/62) (Dağıtma tarihi: 28.6.2010)  (**) (X) 

2. - (S. Sayısı: 609) Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum ve 
Anayasa Komisyonları Raporları (1/991) (Dağıtma tarihi: 3.2.2011) (**) (X) 

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

4. - (S. Sayısı: 493) Kamu Hastane Birlikleri Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısı ile 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları (1/439) 
(Dağıtma tarihi: 5.4.2010) (**) (X) 

5. - (S. Sayısı: 525) Mali Kural Kanunu Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/891) (Dağıtma tarihi: 25.6.2010) (**) 

6. - (S. Sayısı: 73) Iraka Komşu Devletler Hükümetleri ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Terörizm, Sınırlardan Yasadışı Sızmalar ve Örgütlü Suçlarla Mücadele Konularında 
Güvenlik İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/347) (Dağıtma tarihi: 7.12.2007) (X)  

7. - (S. Sayısı: 279) Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/623) 
(Dağıtma tarihi: 29.7.2008) 

8. - (S. Sayısı: 417) Uşak Milletvekili Nuri Uslu’nun; 6831 Sayılı Orman Kanununa Ek 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Çevre ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonları 
Raporları (2/325) (Dağıtma tarihi: 4.8.2009) 

9. - (S. Sayısı: 228) Bolu Milletvekili Fatih Metin’in; 491 Sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/137) (Dağıtma tarihi: 16.5.2008) 

10. - (S. Sayısı: 99) Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/428) (Dağıtma tarihi: 1.2.2008) 

11. - (S. Sayısı: 121) Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 
Cetvellerin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/518) (Dağıtma tarihi: 25.3.2008) 

12. - (S. Sayısı: 126) Darülaceze Müessesesi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısı  ile İçişleri Komisyonu Raporu (1/479) (Dağıtma tarihi: 27.3.2008) (**) (X) 

13. - (S. Sayısı: 250) Dopingle Mücadele Kanunu Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik 
ve Spor Komisyonu Raporu (1/562) (Dağıtma tarihi: 16.6.2008) (X) 

14. - (S. Sayısı: 260) İl İdaresi Kanunu ile Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne 
İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/477) (Dağıtma tarihi: 25.6.2008) 

                                                 
(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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15. - (S. Sayısı: 294) Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Sanayi, Ticaret, 
Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları (1/613) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

16. - (S. Sayısı: 382) Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu Tasarısı ile Milli 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/582) (Dağıtma tarihi: 21.5.2009)  

17. -  (S. Sayısı: 86) Malatya Milletvekili Mahmut Mücahit Fındıklı ve 7 Milletvekilinin; 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; 24.06.2006 Tarih ve 5522 Sayılı 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (2/103, 2/104) (Dağıtma tarihi: 27.12.2007)  

18. - (S. Sayısı: 92) Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 20 Milletvekilinin; 
Muhtar Ödeneklerinin Arttırılmasına ve Sosyal Güvenliklerine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/42) (Dağıtma tarihi: 10.1.2008) 

19. - (S. Sayısı: 106) Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 2 Milletvekilinin; Yüksek Öğrenim 
Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/47) (Dağıtma tarihi: 11.2.2008) 

20. - (S. Sayısı: 107) Zonguldak Milletvekili Köksal Toptan’ın; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünün Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (2/122) (Dağıtma tarihi: 12.2.2008) 

21. - (S. Sayısı: 122) İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve 10 Milletvekilinin; Ulusal Bayram ve 
Genel Tatiller Hakkında Kanuna Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/121), İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi  (Dağıtma tarihi: 25.3.2008) 

22. - (S. Sayısı: 132) Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in; Devlet Memurları Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/116) (Dağıtma tarihi: 7.4.2008) 

23. - (S. Sayısı: 235) Çorum Milletvekili Agah Kafkas ve 6 Milletvekilinin; 2821 Sayılı 
Sendikalar Kanunu ile 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/240) (Dağıtma tarihi: 28.5.2008) (X) 

24. -  (S. Sayısı: 139 ve 139’a 1 inci Ek) İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu’nun Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair  Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/102) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

25. - (S. Sayısı: 140 ve 140’a 1 inci Ek) Amasya Milletvekili Akif Gülle’nin Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Burdur Milletvekili R. Kerim Özkan ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/103) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 
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26. - (S. Sayısı: 141 ve 141’e 1 inci Ek) Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat’ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Burdur Milletvekili R. Kerim Özkan ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/104) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

27. - (S. Sayısı: 142 ve 142’ye 1 inci Ek) Trabzon Milletvekili Asım Aykan’ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/105) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

28. - (S. Sayısı: 143 ve 143’e 1 inci Ek) Düzce Milletvekili Metin Kaşıkoğlu’nun Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe 
ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/106) (Dağıtma 
tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

29. - (S. Sayısı: 144 ve 144’e 1 inci Ek) Konya Milletvekili Atilla Kart’ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart’ın İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/107) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

30. - (S. Sayısı: 145 ve 145’e 1 inci Ek) Denizli Milletvekili Mehmet Salih Erdoğan’ın 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/108) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

31. - (S. Sayısı: 146 ve 146’ya 1 inci Ek) Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Koca’nın 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/109) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

32. - (S. Sayısı: 147 ve 147’ye 1 inci Ek) Trabzon Milletvekili Asım Aykan’ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/110) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 
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33. - (S. Sayısı: 148 ve 148’e 1 inci Ek) Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/111) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

34. - (S. Sayısı: 149 ve 149’a 1 inci Ek) Hatay Milletvekili Sadullah Ergin’in Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/112) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 19.6.2008) 

35. - (S. Sayısı: 150 ve 150’ye 1 inci Ek) Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu’nun Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/113) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 19.6.2008) 

36. - (S. Sayısı: 151 ve 151’e 1 inci Ek) Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/114) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 

37. - (S. Sayısı: 152 ve 152’ye 1 inci Ek) Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Osman 
Pepe’nin Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın 
Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve İstanbul 
Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara 
İtirazları (3/115) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 

38. - (S. Sayısı: 153 ve 153’e 1 inci Ek) Gaziantep Milletvekili Mehmet Sarı’nın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/116) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 19.6.2008) 

39. - (S. Sayısı: 154 ve 154’e 1 inci Ek) Kütahya Milletvekili Soner Aksoy’un Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/117) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 
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40. - (S. Sayısı: 156 ve 156’ya 1 inci Ek) Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan’ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/119) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 

41. - (S. Sayısı: 157 ve 157’ye 1 inci Ek) Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen’in Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/120) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 

42. - (S. Sayısı: 158 ve 158’e 1 inci Ek) Trabzon Milletvekili Asım Aykan’ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/121) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 

43. - (S. Sayısı: 159 ve 159’a 1 inci Ek) Mersin Milletvekili Ali Er’in Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/122) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 

44. - (S. Sayısı: 160 ve 160’a 1 inci Ek) İstanbul Milletvekili İdris Naim Şahin’in Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/123) (Dağıtma tarihleri: 
20.5.2008, 20.6.2008) 

45. - (S. Sayısı: 161 ve 161’e 1 inci Ek) İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen’in Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/124) (Dağıtma tarihleri: 
20.5.2008, 20.6.2008) 

46. - (S. Sayısı: 162 ve 162’ye 1 inci Ek) Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit 
Yetkin’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair  Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 
4 Milletvekilinin  İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/125) (Dağıtma tarihleri: 
20.5.2008, 20.6.2008) 
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47. - (S. Sayısı: 163 ve 163’e 1 inci Ek) Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe’nin Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe’nin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/126) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

48. -  (S. Sayısı: 164 ve 164’e 1 inci Ek) İstanbul Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan’ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4  Milletvekilinin İçtüzüğün  133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/127) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

49. -  (S. Sayısı: 165 ve 165’e 1 inci Ek) Eskişehir Milletvekili Kemal Unakıtan’ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/128) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

50. -  (S. Sayısı: 166 ve 166’ya 1 inci Ek) Konya Milletvekili Atilla Kart’ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart’ın İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/129) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

51. -  (S. Sayısı: 167 ve 167’ye 1 inci Ek) Burdur Milletvekili Bayram Özçelik’in Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/130) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

52. -  (S. Sayısı: 168 ve 168’e 1 inci Ek) Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan ve Giresun 
Milletvekili Ali Temür’ün  Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve 
Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Raporlara İtirazları (3/131) (Dağıtma tarihleri: 22.5.2008, 20.6.2008) 

53. -  (S. Sayısı: 169 ve 169’a 1 inci Ek) İstanbul Milletvekilleri Recep Tayyip Erdoğan, 
İdris Naim Şahin, Sivas Milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın ve Kırşehir Milletvekili Mikail 
Arslan’ın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın 
Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Sivas Milletvekili 
Malik Ecder Özdemir ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara 
İtirazları (3/132) (Dağıtma tarihleri: 22.5.2008, 20.6.2008) 

54. -  (S. Sayısı: 170 ve 170’e 1 inci Ek) Konya Milletvekili Özkan Öksüz’ün Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/133) (Dağıtma tarihleri: 
22.5.2008, 23.6.2008) 
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55. -  (S. Sayısı: 171 ve 171’e 1 inci Ek) Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu’nun Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve  Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/134) (Dağıtma tarihleri: 
22.5.2008, 23.6.2008) 

56. -  (S. Sayısı: 172 ve 172’ye 1 inci Ek) Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit 
Yetkin’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Adıyaman Milletvekili Şevket Köse 
ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/135) (Dağıtma 
tarihleri: 22.5.2008,  23.6.2008) 

57. -  (S. Sayısı: 173 ve 173’e 1 inci Ek) Tokat Milletvekili Zeyid Aslan’ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/136) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

58. -  (S. Sayısı: 174 ve 174’e 1 inci Ek) Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve  Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/137) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

59. -  (S. Sayısı: 175 ve 175’e 1 inci Ek) Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen’in Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/138) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008,  23.6.2008) 

60. -  (S. Sayısı: 176 ve 176’ya 1 inci Ek) Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker’in 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/139) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008,  23.6.2008) 

61. -  (S. Sayısı: 177 ve 177’ye 1 inci Ek) Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün’ün 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve  Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/140) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008,  23.6.2008) 
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62. - (S. Sayısı: 178 ve 178’e 1 inci Ek) Afyonkarahisar Milletvekilleri Ahmet Koca ve Sait 
Açba’nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın 
Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve  Ankara 
Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara 
İtirazları (3/141) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008,  23.6.2008) 

63. - (S. Sayısı: 179 ve 179’a 1 inci Ek) Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/142)  (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008,  23.6.2008) 

64. - (S. Sayısı: 180 ve 180’e 1 inci Ek) Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan’ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve  Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/143) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008,  23.6.2008) 

65. - (S. Sayısı: 181 ve 181’e 1 inci Ek) Kütahya Milletvekili Soner Aksoy’un Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/144) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008,  23.6.2008) 

66. - (S. Sayısı: 182 ve 182’ye 1 inci Ek) Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan’ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/145) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008,  23.6.2008) 

67. - (S. Sayısı: 183 ve 183’e 1 inci Ek) Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam’ın 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve  Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/146) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008,  23.6.2008) 

68. - (S. Sayısı: 184 ve 184’e 1 inci Ek) Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan’ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/147) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008,  23.6.2008) 
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69. - (S. Sayısı: 185 ve 185’e 1 inci Ek) Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün’ün Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve  Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/148) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008,  23.6.2008) 

70. -  (S. Sayısı: 186 ve 186’ya 1 inci Ek) İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen’in Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve  Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/149) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008,  23.6.2008) 

71. -  (S. Sayısı: 187 ve 187’ye 1 inci Ek) Eskişehir Milletvekili Kemal Unakıtan’ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve  Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/150) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008,  23.6.2008) 

72. - (S. Sayısı: 262) Sivas Milletvekili Hamza Yerlikaya ve 2 Milletvekilinin; Gençlik ve 
Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Kars Milletvekili Zeki Karabayır ve 2 Milletvekilinin; Çeşitli Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 
Raporu (2/274, 2/272) (Dağıtma tarihi: 25.6.2008) 

73. -  (S. Sayısı: 188 ve 188’e 1 inci Ek) Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu’nun Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/151) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 9.7.2008) 

74. - (S. Sayısı: 189 ve 189’a 1 inci Ek) Ordu Milletvekilleri Eyüp Fatsa ve Enver Yılmaz’ın 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Ankara Milletvekili Zekeriya 
Akıncı ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/152) 
(Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

75. - (S. Sayısı: 190 ve 190’a 1 inci Ek) Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/153) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008,  9.7.2008) 
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76. - (S. Sayısı: 191 ve 191’e 1 inci Ek) Samsun Milletvekili Haluk Koç’un Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve  Samsun Milletvekili Haluk Koç’un İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/155) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

77. - (S. Sayısı: 192 ve 192’ye 1 inci Ek) İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/156) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

78. - (S. Sayısı: 193 ve 193’e 1 inci Ek) Samsun Milletvekili Haluk Koç’un Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Samsun Milletvekili Haluk Koç’un 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/157) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

79. -   (S. Sayısı: 194 ve 194’e 1 inci Ek) Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat’ın 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/158) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

80. -   (S. Sayısı: 195 ve 195’e 1 inci Ek) Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa’nın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine 
Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/159) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

81. - (S. Sayısı: 196 ve 196’ya 1 inci Ek) Mersin Milletvekili Ali Oksal’ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Mersin Milletvekili Ali Oksal’ın İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/160) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

82. - (S. Sayısı: 197 ve 197’ye 1 inci Ek) İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/161) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

83. - (S. Sayısı: 198 ve 198’e 1 inci Ek) İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol’un Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol’un 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/162) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 
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84. - (S. Sayısı: 199 ve 199’a 1 inci Ek) Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/163) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

85. - (S. Sayısı: 200 ve 200’e 1 inci Ek) Edirne Milletvekili Rasim Çakır’ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Edirne Milletvekili Rasim Çakır’ın İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/164) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

86. - (S. Sayısı: 201 ve 201’e 1 inci Ek) Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/165) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

87. -  (S. Sayısı: 202 ve 202’ye 1 inci Ek) Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen’in Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/166) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

88. - (S. Sayısı: 203 ve 203’e 1 inci Ek) Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/167) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

89. - (S. Sayısı: 204 ve 204’e 1 inci Ek) İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/168) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

90. - (S. Sayısı: 205 ve 205’e 1 inci Ek) Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/188) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

91. - (S. Sayısı: 206 ve 206’ya 1 inci Ek) Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve  Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/189) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 
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92. -  (S. Sayısı: 207 ve 207’ye 1 inci Ek) Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani’nin Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/209) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

93. - (S. Sayısı: 208 ve 208’e 1 inci Ek) Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve  Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/215) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

94. -  (S. Sayısı: 209 ve 209’a 1 inci Ek) Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/217) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

95. -  (S. Sayısı: 211 ve 211’e 1 inci Ek) Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani’nin Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/220) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

96. - (S. Sayısı: 212 ve 212’ye 1 inci Ek) Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/221) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

97. - (S. Sayısı: 213 ve 213’e 1 inci Ek) Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/234) (Dağıtma tarihleri: 
12.6.2008, 9.7.2008) 

98. - (S. Sayısı: 278) Mersin Milletvekili Zafer Üskül ve 21 Milletvekilinin; İnsan Hakları 
Komisyonu Kanunu Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/263) (Dağıtma tarihi: 28.7.2008) 

99. - (S. Sayısı: 285) Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 2 Milletvekilinin; 26 Şubat 1992 
Tarihinde Ermeniler Tarafından Azerbaycan’ın Hocalı Kentinde Gerçekleştirilen Katliamın 
“Katliam” Olarak Tanınması, 26 Şubat’ın “Hocalı Katliamını Anma Günü” Olarak Kabul 
Edilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/148) ( Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

100. -  (S. Sayısı: 396) Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(1/712) (Dağıtma tarihi: 11.6.2009)   
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101. -  (S. Sayısı: 440) Muğla Milletvekili Gürol Ergin ve 13 Milletvekilinin; 5179 Sayılı 
Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/316) (Dağıtma tarihi: 2.12.2009)  

102. -  (S. Sayısı: 441) Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(1/758) (Dağıtma tarihi: 2.12.2009) 

103. -  (S. Sayısı: 448) Belediye İmar Planlarında Okul Alanı Olarak Ayrılan Gayrimenkuller 
Hakkında İlgili İdari Makamlar Tarafından Yasal Süresinde Kamulaştırma veya İmar Planında 
Revizyon İşlemi Yapılmadığı İçin Mülkiyet Haklarının Anayasaya Aykırı Olarak Sınırlandığı 
İddiasını İçeren Dilekçelere İlişkin Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu Raporu (5/1) (Dağıtma 
tarihi : 16.12.2009) 

104. -  (S. Sayısı: 461) Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(1/790) (Dağıtma tarihi: 14.1.2010) (X) 

105. -  (S. Sayısı: 495) Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak ve 3 Milletvekilinin; 351 
Sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonları Raporları (2/371) (Dağıtma tarihi: 7.4.2010) (X) 

106. - (S. Sayısı: 500) Tarım ve Gıda Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in; Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanunun Değiştirilerek Toprak Bankası Kurulmasına Dair Kanun Teklifi 
ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/795, 2/529) (Dağıtma tarihi: 24.4.2010) (X) 

107. -  (S. Sayısı: 516) Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/844) (Dağıtma tarihi: 
11.6.2010) 

108. -  (S. Sayısı: 545) Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi ve 2 Milletvekilinin; Yükseköğretim 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37’nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/73) (Dağıtma tarihi: 21.7.2010) (X) 

109. -  (S. Sayısı: 550) Kültür ve Turizm Bakanlığının Bazı Taşra Kuruluşlarının İl Özel 
İdareleri ve Belediyelere Devredilmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 
Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonu Başkanlığı Tezkereleri (1/810) (Dağıtma tarihi: 1.10.2010) (X) 

110. - (S. Sayısı: 560) Muğla Milletvekili Gürol Ergin’in; 6237 Sayılı Limanlar İnşaatı 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37’nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/481) (Dağıtma tarihi: 25.10.2010) 

111. -  (S. Sayısı: 587) Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile İçişleri Komisyonu Raporu (1/924) (Dağıtma tarihi: 
10.12.2010) 

112. -  (S. Sayısı: 599) Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in; 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/589) (Dağıtma tarihi: 
13.1.2011) 

113. -  (S. Sayısı: 611) Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu Tasarısı ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (1/804) (Dağıtma tarihi: 7.2.2011) (X) 
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114. -  (S. Sayısı: 623) Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili 
Mustafa Elitaş ve Adana Milletvekili Vahit Kirişci’nin; Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi  ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 
Raporu (2/844) (Dağıtma tarihi: 23.2.2011)  

115. -   (S. Sayısı: 631) Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın; Cinsel Taciz Suçlarında Cezanın 
Arttırılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/120) (Dağıtma tarihi: 25.2.2011) 

116. -  (S. Sayısı: 646) Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Tasarısı ile 
Adalet Komisyonu Raporu (1/990) (Dağıtma tarihi: 1.3.2011) 

117. -  (S. Sayısı: 653) Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya Cumhuriyeti  Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ile Anlaşmaya İlişkin 
Protokol ve Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/978) (Dağıtma tarihi: 8.3.2011) (X)  

118. -  (S. Sayısı: 654) Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/963) (Dağıtma tarihi: 8.3.2011) (X) 

119. -  (S. Sayısı: 663) Türkiye  Cumhuriyeti  Hükümeti  ile  Malezya  Hükümeti  Arasında 
27 Eylül 1994 Tarihinde Ankara’da İmzalanan Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/920) (Dağıtma tarihi: 8.3.2011) (X) 

120. -  (S. Sayısı: 664) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Yolcu 
ve Eşyanın Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/898) (Dağıtma tarihi: 
8.3.2011) (X) 

121. -  (S. Sayısı: 671) 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 (1/912) (Dağıtma tarihi: 8.3.2011) (X) 

122. -  (S. Sayısı: 672) 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 ile Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/968) (Dağıtma tarihi: 8.3.2011) (X) 

123. -  (S. Sayısı: 673) Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti 
Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/720) (Dağıtma tarihi: 8.3.2011) (X) 

124. -  (S. Sayısı: 674) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin İşleyişine Dair Anlaşma 
ile 22 Ekim 2009 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin İşleyişine Dair Anlaşmaya 
Değişiklikler Getirilmesi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1004) (Dağıtma tarihi: 8.3.2011) (X) 

125. -    (S. Sayısı: 675) 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 (1/951) (Dağıtma tarihi: 8.3.2011) (X) 
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126. -  (S. Sayısı: 676) 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 (1/879) (Dağıtma tarihi: 
8.3.2011) (X) 

127. -  (S. Sayısı: 677) Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Kapsamlı 
Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/744) (Dağıtma tarihi: 8.3.2011) (X) 

128. -  (S. Sayısı: 678) 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 (1/929) (Dağıtma tarihi: 8.3.2011) (X) 

129. -  (S. Sayısı: 680) 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 
(1/913) (Dağıtma tarihi: 8.3.2011) (X) 

130. -  (S. Sayısı: 682) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/957) (Dağıtma tarihi: 8.3.2011) (X) 

131. -  (S. Sayısı: 655) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avustralya Hükümeti arasında 
Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel 
Olma Anlaşması ve Anlaşmaya İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/959) (Dağıtma tarihi: 9.3.2011) (X) 

132. -  (S. Sayısı: 679) Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanı ile Avusturya Cumhu-
riyeti Federal, Tarım, Ormancılık, Çevre ve Su Yönetimi Bakanı Arasında Çevre ve Ormancılık 
Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/826) (Dağıtma tarihi: 9.3.2011) (X) 

133. -  (S. Sayısı: 681) Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Büyük 
Cemahiriyesi Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/872) (Dağıtma tarihi: 9.3.2011) (X)  

134. -  (S. Sayısı: 683) Türkiye-Azerbaycan Uzun Vadeli Ekonomik ve Ticari İşbirliği 
Programı ve İcra Planının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/534) (Dağıtma tarihi: 10.3.2011) (X) 

135. -  (S. Sayısı: 684) Nükleer Terörizmin Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/564) (Dağıtma tarihi: 10.3.2011) (X) 

136. -  (S. Sayısı: 685) Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/746) (Dağıtma tarihi: 10.3.2011) (X) 

137. -  (S. Sayısı: 686) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Türkiye Cumhuriyeti ve Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunmasına Yönelik Anlaşmaya İlişkin Değişikliklere Dair Ek Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/749) (Dağıtma tarihi: 10.3.2011) (X) 

138. -  (S. Sayısı: 687) Türkiye Cumhuriyeti ve Slovakya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/794) (Dağıtma tarihi: 10.3.2011) (X) 
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139. -  (S. Sayısı: 688) 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 (1/828) (Dağıtma tarihi: 
10.3.2011) (X) 

140. -  (S. Sayısı: 689) 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 
(1/830) (Dağıtma tarihi: 10.3.2011) (X) 

141. -  (S. Sayısı: 690) Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Terörle Mücadele 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/831) (Dağıtma tarihi: 10.3.2011) (X) 

142. -  (S. Sayısı: 691) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Güvenlik İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/834) (Dağıtma tarihi: 10.3.2011) (X) 

143. -  (S. Sayısı: 692) Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik 
Kyoto Protokolüne İlişkin Taraflar Konferansında Alınan Kararın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/911) (Dağıtma 
tarihi: 10.3.2011) (X) 

144. -  (S. Sayısı: 694) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Esendere ve Sero Kara Hudut Kapılarının Ortak Kullanımına Dair Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/967) (Dağıtma tarihi: 10.3.2011) (X) 

145. -  (S. Sayısı: 695) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Kara 
Gümrük Geçiş Noktalarının Ortak Kullanımına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/970) (Dağıtma tarihi: 
10.3.2011) (X) 

146. -  (S. Sayısı: 696) Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usûlleri Hakkında 
Kanun Tasarısı ile Anayasa Komisyonu Raporu (1/993) (Dağıtma tarihi: 10.3.2011) (X) 

147. -  (S. Sayısı: 697) Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Yozgat Milletvekili 
Bekir Bozdağ, Samsun Milletvekili Suat Kılıç, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, İstanbul 
Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Kemal Anadol, Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi, 
Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri İzmir 
Milletvekili Oktay Vural, Mersin Milletvekili Mehmet Şandır, Barış ve Demokrasi Partisi Grup 
Başkanvekili Batman Milletvekili Bengi Yıldız ve 306 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 59 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Anayasa 
Komisyonu Raporu (2/879)  (Dağıtma tarihi: 10.3.2011) 

148. -  (S. Sayısı: 693) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu  (1/947) (Dağıtma 
tarihi: 10.3.2011) (X) 

 
 



Gökhan-698 /

Dönem: 23 Yasama Yılı: 5

TBMM (S. Sayısı: 698)

Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Samsun
Milletvekili Suat Kılıç, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli,
İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili
Mustafa Elitaş ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ’ın; Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile
Osmaniye Milletvekili Durdu Mehmet Kastal’ın; Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/875, 2/876) 
                                          
Not: Teklifler Başkanlıkça; esas olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna, tali olarak da Çevre, İçişleri ve
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji komisyonlarına, 2/876 esas numaralı
teklif aynı zamanda Adalet ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonlarına havale edilmiştir. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve gerekçeleri ekte sunulmuştur.
Gereğini arz ederiz.

Suat Kılıç Nurettin Canikli Ayşe Nur Bahçekapılı
Samsun Giresun İstanbul

Mustafa Elitaş Bekir Bozdağ
Kayseri Yozgat

GEREKÇE
Koruma ve güvenlik hizmetlerinin bir bütünlük içerisinde yerine getirilmesi, önleyici kolluk

hizmetlerinin sağlıklı ve ahenk içinde yürütülebilmesi genel kolluk birimleri ile özel güvenlik
görevlilerinin uyum içerisinde olmasıyla doğru orantılıdır. 

Özel güvenlik alanında sürekliliği ve profesyonelliği sağlamak, bu alanda çalışanların kesintisiz
olarak sürekli çalışmasına bağlıdır. Bundan hareketle, özel güvenlik alanında sürekliliğin
sağlanabilmesi amacıyla uygulamada karşılaşılan aksaklıklar ve yeni ihtiyaçlar doğrultusunda bazı
hukuki düzenlemelerin yapılması ihtiyacı gündeme gelmiştir. 

Özel güvenlik görevlilerinin her beş yılda bir yeniden ruhsat harcı ödemek suretiyle yenilemek
durumunda kaldıkları çalışma izinleri sürekli hale getirilerek, özel güvenlik alanında çalışan
görevlilerin tecrübe ve birikimlerinden de istifadeyle koruma ve güvenliğin istenilen düzeyde yerine
getirilmesi ve mesleğin kalıcılığının sağlanması hedeflenmiştir. Böylelikle özel güvenlik görevlileri
bir defaya mahsus ruhsat harcı ödeyerek görevlerine devam edebileceklerdir. 



Şirketlerde olduğu üzere, alarm izleme merkezleri ile eğitim kurumlarının kurucu ve
yöneticilerinde de güvenlik soruşturması yapılması ve özel güvenlik görevlileri de dâhil olmak üzere
her beş yılda bir güvenlik soruşturmalarının yenilenmesi kuralı getirilmiştir. 

Koruma ve güvenlik hizmetinin sağlanacağı yerlerde sözleşmenin imzalanmasıyla eş zamanlı
olarak bu hizmetlerin yerine getirilmesinin istenmesi nedeniyle, hizmetin başlamasından en geç bir
hafta önce ilgili valiliğe yazılı olarak bildirimde bulunma mecburiyeti hizmet veren şirketleri cezalı
duruma düşürmektedir. Koruma ve güvenlik hizmetlerinin takibi ve kontrolü açısından bildirimin
hizmetin başlamasından belli bir süre önce veya sonra yapılması arasında bir farklılık
bulunmamaktadır. Bu nedenle, hizmetin başladığı gün mesai saati bitimine kadar valiliğe bildirilmesi
yönünde düzenleme yapılarak bu olumsuzluğun giderilmesi ve şirketlerin cezai yaptırıma maruz
kalmalarının önüne geçilmesi sağlanmıştır. 

Milli İstihbarat Teşkilatı ve genel kolluk emeklileri ile en az beş yıl süreyle çalışıp kendi
istekleriyle buralardan ayrılanlara ve daha önce yükseköğretim kurumlarının güvenlikle ilgili fakülte
ve meslek yüksek okullarından mezun olanlar ile fakülte ve meslek yüksek okullarının güvenlikle
ilgili bölümlerinden mezun olanlara temel eğitim şartı kaldırılmıştır. Ayrıca, bu kapsamdaki Milli
İstihbarat Teşkilatı ve genel kolluk mensuplarının tahsil şartı aranmaksızın silahlı özel güvenlik
görevlisi olarak çalışabileceklerine dair düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemeler aynı zamanda,
Merhum Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu’nun aynı kanunla ilgili hazırlamış olduğu teklifini de
içerir mahiyettedir. 

Bütçe Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına tahsis edilen ödenekler, küçük sanayi siteleri yapı
kooperatiflerine bankalar aracılığı ile şartları önceden belirlenmiş kredi olarak kullandırılmaktadır. 

Teklifle, küçük sanayi sitelerinin desteklenmesi amacıyla verilen kredilerden kaynaklanan
borçlarını ödeyemeyen girişimcilere ödemede kolaylık sağlamak amacıyla kooperatifleri aracılığıyla
kullandırılan kredilerden muaccel olanlar için enflasyon oranında güncelleme yapılmak suretiyle
yeniden yapılandırma imkânı verilmektedir. 

5746 sayılı Kanun’da yapılan değişikliklerle de AR-GE projelerinin desteklenmesi amacıyla
ödeneği bulunan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin tümü tarafından yapılan
ödemelerin toplam miktarının arttırılması amaçlanmıştır. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun yürürlük tarihi ötelenen maddelerinin
2006 yılında yürürlüğe girmesi ile birlikte, genel bütçeli idareler kapsamına alınan DSİ Genel
Müdürlüğünün Hukuk Müşavirliği yapısında 5538 sayılı Kanunla farklılık meydana gelmiş, hukuk
müşavirleriyle merkez ve taşra teşkilatında çalışan avukatlardan meydana gelen Müşavirlik yapısı,
yalnızca merkezde görev yapan hukuk müşavirlerinden oluşacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

2006 yılından itibaren adli yargıda açılan davalar DSİ Genel Müdürlüğü adına hazine avukatları
tarafından, idari yargıda açılan davalar ise DSİ Genel Müdürlüğü tarafından takip edilmektedir. DSİ
Genel Müdürlüğü adına adli yargıda binlerce dava açılmakta olup bu davaların çok büyük oranını
kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davaları oluşturmaktadır. Yine DSİ Genel Müdürlüğüne karşı
adli yargıda çok sayıda davalar açılmaktadır. 
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DSİ Genel Müdürlüğü Ülke düzeyinde teşkilatlanan yatırımcı bir kurum olup, taşra teşkilatı
birden fazla ili kapsayacak şekilde bölge müdürlüğü esasına göre kurulmuştur. Bölge Müdürlüklerinin
faaliyetlerinden sadır olan davaların Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat
Müdürlüğüne bağlı olarak “İl” esasına göre teşkilatlanmış olan Muhakemat Müdürlüklerindeki hazine
avukatlarınca takip edilmesinde koordinasyondan ve evrak akışından kaynaklanan sıkıntılar
yaşanmaktadır. 

DSİ Genel Müdürlüğü adına ve DSİ ye karşı açılan davaların 2006 yılı öncesinde olduğu gibi
DSİ’ de kadrolu olarak çalışacak avukatlar tarafından takip edilmesi ile aynı kurumda çalışan avukat
ile teknik elemanlar arasında koordinasyonun ve teknik desteğin sağlanarak çalışmaların daha etkin
ve verimli bir biçimde yapılması olanağına kavuşulacaktır. 

Bu sebeplerle, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün adli ve idari yargı yerlerinde görülmekte
olan yoğun dava takiplerinin kendi avukatları eliyle doğrudan yürütülmesini sağlamak maksadıyla
düzenleme yapılmıştır. Bununla birlikte, yargıya intikal etmiş veya henüz etmemiş uyuşmazlıkların
sulh yoluyla çözümünde uygulanacak parasal sınırlar belirlenmiştir. 

Öte yandan hazine avukatlarının kurum avukat kadrolarına geçişi, dava ve icra dosyalarının
devrine ilişkin hükümlere yer verilmiş, Genel Müdürlüğe dava ve takip işlerinde kullanılmak üzere
gerekli kadroların ihdasına ilişkin cetveller düzenlenmiştir. 
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GEREKÇE

Koruma ve güvenlik hizmetlerinin bir bütünlük içerisinde yerine getirilmesi, önleyici kolluk
hizmetlerinin sağlıklı ve ahenk içinde yürütülebilmesi genel kolluk birimleri ile özel güvenlik
görevlilerinin uyum içerisinde olmasıyla doğru orantılıdır. 

Özel güvenlik alanında sürekliliği ve profesyonelliği sağlamak, bu alanda çalışanların kesintisiz
olarak sürekli çalışmasına bağlıdır. Bundan hareketle, özel güvenlik alanında sürekliliğin
sağlanabilmesi amacıyla uygulamada karşılaşılan aksaklıklar ve yeni ihtiyaçlar doğrultusunda bazı
hukuki düzenlemelerin yapılması ihtiyacı gündeme gelmiştir. 

Özel güvenlik görevlilerinin her beş yılda bir yeniden ruhsat harcı ödemek suretiyle yenilemek
durumunda kaldıkları çalışma izinleri sürekli hale getirilerek, özel güvenlik alanında çalışan
görevlilerin tecrübe ve birikimlerinden de istifadeyle koruma ve güvenliğin istenilen düzeyde yerine
getirilmesi ve mesleğin kalıcılığının sağlanması hedeflenmiştir. Böylelikle özel güvenlik görevlileri
bir defaya mahsus ruhsat harcı ödeyerek görevlerine devam edebileceklerdir. 

Şirketlerde olduğu üzere, alarm izleme merkezleri ile eğitim kurumlarının kurucu ve
yöneticilerinde de güvenlik soruşturması yapılması ve özel güvenlik görevlileri de dâhil olmak üzere
her beş yılda bir güvenlik soruşturmalarının yenilenmesi kuralı getirilmiştir. 

Koruma ve güvenlik hizmetinin sağlanacağı yerlerde sözleşmenin imzalanmasıyla eş zamanlı
olarak bu hizmetlerin yerine getirilmesinin istenmesi nedeniyle, hizmetin başlamasından en geç bir
hafta önce ilgili valiliğe yazılı olarak bildirimde bulunma mecburiyeti hizmet veren şirketleri cezalı
duruma düşürmektedir. Koruma ve güvenlik hizmetlerinin takibi ve kontrolü açısından bildirimin
hizmetin başlamasından belli bir süre önce veya sonra yapılması arasında bir farklılık
bulunmamaktadır. Bu nedenle, hizmetin başladığı gün mesai saati bitimine kadar valiliğe bildirilmesi
yönünde düzenleme yapılarak bu olumsuzluğun giderilmesi ve şirketlerin cezai yaptırıma maruz
kalmalarının önüne geçilmesi sağlanmıştır.

Milli İstihbarat Teşkilatı ve genel kolluk emeklileri ile en az beş yıl süreyle çalışıp kendi
istekleriyle buralardan ayrılanlara ve daha önce yükseköğretim kurumlarının güvenlikle ilgili fakülte
ve meslek yüksek okullarından mezun olanlar ile fakülte ve meslek yüksek okullarının güvenlikle
ilgili bölümlerinden mezun olanlara temel eğitim şartı kaldırılmıştır. Ayrıca, bu kapsamdaki Milli
İstihbarat Teşkilatı ve genel kolluk mensuplarının tahsil şartı aranmaksızın silahlı özel güvenlik
görevlisi olarak çalışabileceklerine dair düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemeler aynı zamanda,
Merhum Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu’nun aynı kanunla ilgili hazırlamış olduğu teklifini de
içerir mahiyettedir. 
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Bütçe Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına tahsis edilen ödenekler, küçük sanayi siteleri
yapı kooperatiflerine bankalar aracılığı ile şartları önceden belirlenmiş kredi olarak kullandırılmaktadır. 

Teklifle, küçük sanayi sitelerinin desteklenmesi amacıyla verilen kredilerden kaynaklanan
borçlarını ödeyemeyen girişimcilere ödemede kolaylık sağlamak amacıyla kooperatifleri aracılığıyla
kullandırılan kredilerden muaccel olanlar için enflasyon oranında güncelleme yapılmak suretiyle
yeniden yapılandırma imkânı verilmektedir. 

5746 sayılı Kanun’da yapılan değişikliklerle de AR-GE projelerinin desteklenmesi amacıyla
ödeneği bulunan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin tümü tarafından yapılan
ödemelerin toplam miktarının arttırılması amaçlanmıştır. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun’nun yürürlük tarihi ötelenen maddelerinin
2006 yılında yürürlüğe girmesi ile birlikte, genel bütçeli idareler kapsamına alınan DSİ Genel
Müdürlüğünün Hukuk Müşavirliği yapısında 5538 sayılı Kanunla farklılık meydana gelmiş, hukuk
müşavirleriyle merkez ve taşra teşkilatında çalışan avukatlardan meydana gelen Müşavirlik yapısı,
yalnızca merkezde görev yapan hukuk müşavirlerinden oluşacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

2006 yılından itibaren adli yargıda açılan davalar DSİ Genel Müdürlüğü adına hazine avukatları
tarafından, idari yargıda açılan davalar ise DSİ Genel Müdürlüğü tarafından takip edilmektedir. DSİ
Genel Müdürlüğü adına adli yargıda binlerce dava açılmakta olup bu davaların çok büyük oranını
kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davaları oluşturmaktadır. Yine DSİ Genel Müdürlüğüne karşı
adli yargıda çok sayıda davalar açılmaktadır. 

DSİ Genel Müdürlüğü Ülke düzeyinde teşkilatlanan yatırımcı bir kurum olup, taşra teşkilatı birden
fazla ili kapsayacak şekilde bölge müdürlüğü esasına göre kurulmuştur. Bölge Müdürlüklerinin
faaliyetlerinden sadır olan davaların Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Müdürlüğüne
bağlı olarak “İl” esasına göre teşkilatlanmış olan Muhakemat Müdürlüklerindeki hazine avukatlarınca
takip edilmesinde koordinasyondan ve evrak akışından kaynaklanan sıkıntılar yaşanmaktadır. 

DSİ Genel Müdürlüğü adına ve DSİ ye karşı açılan davaların 2006 yılı öncesinde olduğu gibi
DSİ’ de kadrolu olarak çalışacak avukatlar tarafından takip edilmesi ile aynı kurumda çalışan avukat
ile teknik elemanlar arasında koordinasyonun ve teknik desteğin sağlanarak çalışmaların daha etkin
ve verimli bir biçimde yapılması olanağına kavuşulacaktır. 

Bu sebeplerle, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün adli ve idari yargı yerlerinde görülmekte
olan yoğun dava takiplerinin kendi avukatları eliyle doğrudan yürütülmesini sağlamak maksadıyla
düzenleme yapılmıştır. Bununla birlikte, yargıya intikal etmiş veya henüz etmemiş uyuşmazlıkların
sulh yoluyla çözümünde uygulanacak parasal sınırlar belirlenmiştir. 

Öte yandan hazine avukatlarının kurum avukat kadrolarına geçişi, dava ve icra dosyalarının
devrine ilişkin hükümlere yer verilmiş, Genel Müdürlüğe dava ve takip işlerinde kullanılmak üzere
gerekli kadroların ihdasına ilişkin cetveller düzenlenmiştir. 

Dünya genelinde ve Ülkemizde her alanda yaşanan hızlı bir değişim süreci spor sektöründe de
yaşanmaktadır. Hızla değişen ve gelişen toplumumuzda da gençlik ve spora ilişkin hizmet ve
beklentiler de her geçen gün daha da yoğunlaşarak artmaktadır. 

Anayasanın 59 uncu maddesi uyarınca; Devlet, her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh
sağlığını geliştirecek tedbirleri alır, sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder. Ülkemizde sporu sevk
ve idare etmek görevi, 3289 sayılı Kanunla Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne verilmiştir. 
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Türk Sporunu, çağdaş ülkelerde olduğu gibi devletin dışında idari ve mali özerkliğe sahip bir
yönetime kavuşturmak, uluslararası federasyonlar gibi yapılanmalarına imkân sağlamak, faaliyetlerini
daha verimli ve süratli bir şekilde organize edebilmek ve spor faaliyetlerinin daha geniş kitlelere
ulaştırılması amacıyla, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanuna 4/3/2004 tarihli ve 5105 sayılı Kanunla eklenen Ek 9 uncu madde uyarınca,
federasyonlara özerk olma imkanı sağlanarak, Devlet bütçesinden yardım alan, Devletin siyasi ve
idari birimleri tarafından yönetilmeyip ancak denetlenebilen federasyon sistemine geçilmiştir. 

3289 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesine göre federasyonlara, talepte bulunmaları durumunda
Merkez Danışma Kurulunun uygun görüşü, Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın teklifi ve
Başbakanın onayı ile idari ve mali özerklik verilebilmekte ve federasyonun kuruluşuna ilişkin kararın,
Resmi Gazete’de yayımlanması ile tüzel kişilik kazanılmaktadır. Bu güne kadar Genel Müdürlüğe
bağlı 56 federasyona idari ve mali özerklik verilmiş olup, 3 federasyon ise halen Genel Müdürlük
bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. 

3289 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesinin bazı fıkralarının Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesi
ile Danıştay Onuncu Dairesinin başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesince incelenmiş ve madde
kısmen iptal edilmiştir.  

Anayasa Mahkemesinin 2006/118 Esas ve 2009/107 K. sayılı iptal kararı ile; 

1- 3289 sayılı Kanuna 5105 sayılı Kanun ile eklenen Ek 9 uncu maddenin beşinci fıkrasındaki;
“Özerk federasyonların; genel kurullarının toplanması ve çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar ile
kimlerin oy kullanabileceği ve Tahkim Kurulu ile ilişkileri Genel Müdürlükçe düzenlenecek çerçeve
statü ile belirlenir. Özerk federasyonlarca hazırlanacak ana statü, çerçeve statüye aykırı olamaz.”
düzenlemesi; 

2- 3289 sayılı Kanuna 5105 sayılı Kanun ile eklenen Ek 9. maddenin yedinci fıkrasının 5 ve 6 ncı
tümcelerinde yer alan; “Tahkim Kurulu tarafından verilen kararlar kesindir. Tahkim Kurulunun görev,
yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.” düzenlemesi; 

iptal edilmiştir. 

Anayasa Mahkemesinin söz konusu kararında; iptal edilen Yasa kurallarının doğuracağı
hukuksal boşluk, kamu yararını bozucu nitelikte görüldüğünden gerekli yasal düzenlemelerin
yapılması amacıyla iptal kararının, Resmi Gazete’de yayımlanmasından başlayarak bir yıl sonra
yürürlüğe girmesi uygun görülmüştür.

Anayasa Mahkemesi kararı 19/3/2010 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandığından dolayı en geç
19/3/2011 tarihine kadar yasal düzenleme yapılarak bu boşluğun doldurulması gerekmektedir. 

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı gereğince; özerk federasyonların, genel kurullarının
toplanması ve çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar ile kimlerin oy kullanabileceği ve Tahkim Kurulu
ile ilişkileri Genel Müdürlükçe düzenlenecek çerçeve statü ile Tahkim Kurulunun görev, yetki ve
sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları da yönetmelikle belirlenme imkanı kalmamış ve bu
hususların kanunla düzenleme zorunluluğu hasıl olmuştur. 

Teklif ile Anayasa Mahkemesinin iptal kararı ile oluşan hukuki boşluk giderilerek, bağımsız
spor federasyonları ve Tahkim Kurulunun kuruluşu ile çalışma usul ve esaslarının kanunla
düzenlenmesi amaçlanmıştır. 
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E-devletin temel bilgi sistemlerinden biri olan merkezi ticaret sicili veri tabanının oluşturulması,
ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşımı, internet üzerinden bilgi ve hizmet sunumunun gerçekleştirilmesi
bakımından önem arz etmektedir. Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesine kadar geçecek süre
içerisinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen Merkezi Ticaret Sicil Kayıt Sistemi
(MERSİS) kuruluş ve yaygınlaştırma aşamasının hızlandırılması amacıyla, aynı fıkradaki “tüzükle
belirlenir” ifadesi “yönetmelikle belirlenir” ifadesiyle değiştirilerek mevzuat çalışmalarının daha kısa
zamanda sonuçlandırılması amaçlanmıştır. 

Ayrıca, ticaret sicili kayıt işlemlerinde kişisel bilgilerin gizliliğinin korunması amacıyla bir fıkra
eklenmiştir. 

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesine kadar geçecek süre içerisinde
mer’i 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununda e-devlet hizmetlerinin yürütülmesine
imkan sağlayacak hükümler uyarlanmıştır. Bu madde ile yeni Türk Ticaret Kanununun 64 üncü
maddesinde yer alan elektronik defterler ve kayıtların saklanması yükümlülüğünü düzenleyen
hükümler mer’i Kanunda da benzer şekilde düzenlenmiştir. 

Devlet, il özel idaresi, belediye ve diğer kamu tüzel kişileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları, sendikalar, dernekler, vakıflar, kooperatifler veya bunların iştiraklerinin kaynaklarıyla anonim
şirketler kurulabilmekte ve bu anonim şirketlerce de başka anonim şirketlere iştirak edilebilmektedir. Bu
şirketlerde düşük pay sahibi olan diğer bazı hissedarlar lehine şirket esas sözleşmesinde tesis edilebilen
çeşitli imtiyazlarla şirket yönetiminde hâkimiyet sağlanmakta ve bu şekilde diğer pay sahipleri şirket
yönetim ve karar sürecinden kısmen veya tamamen uzaklaştırılabilmektedir.  

Sevk edilen bu düzenleme ile bu tür şirketlerde büyük pay sahibi olan özellikle kamu kurum ve
kuruluşları ile maddede sayılan diğer kuruluşların kaynaklarının kötüye kullanımının önlenmesi
amaçlanmaktadır. Ayrıca, Avrupa ülkelerinde imtiyazlı payların hem konusu hem de sağladığı
ayrıcalıkların sınırlandırılması eğilimi ile Avrupa Toplulukları Mahkemesinin bu konuya ilişkin
kararlarına uyum sağlanmaktadır. 

Yapılan düzenleme ile Türk Medeni Kanunu ve Borçlar Kanununda yer alan hükümler
çerçevesinde diğer ortakların, üçüncü kişilerin ve şirket tüzel kişilerinin, kanunun amacını aşarak
tanınacak imtiyazlar nedeniyle zarara uğramamaları amaçlanmıştır. 

Diğer taraftan, mevcut şirket esas sözleşmelerinde gerekli değişikliklerin yapılması için süre
tanınmış, bu süre içinde gerekli değişikliklerin yapılmaması halinde, ilgili esas sözleşme
hükümlerinin kendiliğinden geçersiz hale geleceği hükme bağlanmıştır. 

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesine kadar geçecek süre içerisinde mer’i
29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununda e-devlet hizmetlerinin yürütülmesine imkan
sağlayacak hükümler uyarlanmıştır. Bu madde ile yeni Türk Ticaret Kanunun 1526 ncı maddesinde
yer alan hükümlere paralel düzenlemeler getirilmiştir. Ayrıca, Bakanlık tarafından çalışmaları yürütülen
Merkezi Ticaret Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) kuruluş ve yaygınlaştırma aşamasının hızlandırılması
amacıyla aynı fıkradaki “tüzükle belirlenir” ifadesi “yönetmelikle belirlenir” ifadesiyle değiştirilerek
mevzuat çalışmalarının daha kısa zamanda sonuçlandırılması amaçlanmıştır. 

5957 sayılı Kanunla, Kanunun yürürlük tarihi, sebze ve meyve ticaretinin yoğunluğunun daha
az olduğu 1/1/2012 tarihine ertelenmektedir. Böylece, Kanunun en temel düzenlemelerinden birisi
olan Hal Kayıt Sisteminin daha sağlıklı bir şekilde uygulanmasına imkân sağlanmış olacaktır. 
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OSMANİYE MİLLETVEKİLİ DURDU MEHMET KASTAL’IN TEKLİFİ (2/876)

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
MADDE 1- 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 5 inci

maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bu şirketler tarafından üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara sağlanacak koruma ve güvenlik
hizmetleri, hizmetin başladığı gün mesai saati bitimine kadar ilgili valiliğe yazılı olarak bildirilir.
Acil ve geçici nitelikteki koruma ve güvenlik hizmetlerinde süre kaydı aranmaz." 

MADDE 2- 5188 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, üçüncü ve beşinci fıkraları madde metninden çıkarılmıştır. 

"Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler ile özel güvenlik şirketlerinde, alarm izleme
merkezlerinde ve özel güvenlik eğitimi verecek kurumlarda kurucu ve/veya yönetici olarak
çalışacaklar hakkında valilikçe güvenlik soruşturması yapılır. Soruşturma sonucu olumlu olanlara, bu
Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmiş olmak
şartıyla, valilikçe çalışma izni verilir. Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlileri hakkında
sadece arşiv araştırması yapılır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması bir ay içinde tamamlanır.
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması her beş yılda bir yenilenir." 

MADDE 3- 5188 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

"Özel güvenlik temel eğitimi teorik ve pratik eğitim ile silah eğitiminden oluşmak üzere yüzyirmi
ders saatinden; yenileme eğitimi altmış ders saatinden az olmamak üzere düzenlenir. Yükseköğretim
kurumlarının güvenlikle ilgili fakülte ve meslek yüksek okullarından mezun olanlar ile fakülte veya
meslek yüksek okullarının güvenlikle ilgili bölümlerinden mezun olanlarda silah eğitimi dışında özel
güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz. Genel kolluk kuvvetlerinden ve Milli İstihbarat Teşkilatından
emekli olanlar ile en az beş yıl bu görevlerde çalıştıktan sonra kendi istekleriyle görevlerinden
ayrılmış olanlarda, özel güvenlik temel eğitimi şartı ve Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrası
(b) bendinde belirtilen eğitim şartı aranmaz." 

"Özel güvenlik eğitimi ücreti karşılığında İçişleri Bakanlığınca verilebileceği gibi, Bakanlıktan
faaliyet izni alan özel eğitim kurumlarınca da verilebilir. Yeterli bina, araç, gereç ve personel
bulunması şartıyla özel güvenlik yenileme eğitimi, valiliğin izniyle güvenlik hizmetinin sağlandığı
yerde verilebilir. Özel güvenlik eğitimi verecek kurumların kurucu ve yöneticilerinde 5 inci maddenin
üçüncü fıkrasında belirtilen şartlar aranır." 

MADDE 4- 18/01/1985 tarihli ve 3143 Sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 12- (1) 3143 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (a) bendinde sayılan görevler
kapsamında Bakanlık bütçesinden 31/12/2010 tarihinden önce küçük sanayi sitesi yapı
kooperatiflerine kullandırılan kredilerden ödeme süresi geldiği halde bu Kanunun yayımlandığı tarih
itibarıyla ödenmemiş olan kredi alacaklarının asıllarının tamamı ile bu alacaklara ilişkin fer'iler
yerine, bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak
hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece fer'i alacaktan ibaret olması halinde bu alacak
yerine TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunun
yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ya da Bakanlığın
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uygun görmesi halinde kredi ödemelerine aracılık eden bankaya başvuruda bulunulması ve ödenmesi
gereken tutarın, ilk taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan başlamak üzere
azami otuzaltı ayda otuzaltı eşit taksitte ödenmek şartıyla fer'ilerin tamamının tahsilinden vazgeçilir. 

(2) Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce dava konusu edilmiş ve/veya icra takibi başlatılmış
alacaklar için, borçlunun bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması halinde
davalar sonlandırılır ve icra takipleri durdurulur. Bu takdirde borçluların mahkeme ve icra masrafları
ile vekalet ücretini ilk taksit tutarı ile birlikte ödemeleri şarttır. 

(3) Bu madde kapsamına giren alacakların tamamının maddede öngörülen süre ve şekilde
ödenmemesi halinde alacak ilgili mevzuatın öngördüğü şekilde hesaplanır ve ödenen tutarlar mahsup
edilir. 

(4) Bu Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarın; 

a) İlk taksit ödeme süresi içerisinde defaten ödenmesi halinde, bu tutara bu Kanunun
yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmaz. 

b) Taksitle ödenmek istenmesi halinde, borçlunun başvuru sırasında oniki, onsekiz, yirmidört
veya otuzaltı eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmesi şarttır. Tercih edilen taksit
süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz. 

c) Taksitle yapılacak ödemelerde bu maddeye göre belirlenen tutar; 

1) Oniki eşit taksit için (1,05), 

2) Onsekiz eşit taksit için (1,07), 

3) Yirmidört eşit taksit için (1,10), 

4) Otuzaltı eşit taksit için (1,15), 

katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle aylık dönemler halinde
ödenecek taksit tutarı hesaplanır. 

(5) Bu maddeye göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak daha önce alınmış olan teminatlar yapılan
ödemeler nispetinde iade edilir. 

(6) Bu maddeye göre ödenmesi gereken taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin
süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının
son taksidi izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci
maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte
ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılır. Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen
taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde
ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. 

(7) Bu madde kapsamına giren alacaklara karşılık bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce
ödenen tutarlar bu madde hükümlerine dayanılarak red ve iade edilmez. 

(8) Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
yetkilidir." 

MADDE 5- 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin
Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "10.000.000 Yeni
Türk Lirasını" ibaresi "30.000.000 Türk Lirasını" şeklinde değiştirilmiştir. 
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MADDE 6- 18/12/1953 tarih ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve
Vazifeleri Hakkında Kanun'un 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Hukuk Müşavirliği 

MADDE 14- Hukuk Müşavirliğinin görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Genel Müdürlüğün taraf olduğu adli ve idari davalarda, tahkim yargılamasında ve icra
işlemlerinde, Genel Müdürlüğü hukuk müşavirleri ve/veya avukatlar vasıtasıyla temsil etmek, dava
ve icra işlemlerini takip etmek, 

b) Genel Müdürlük hizmetleriyle ilgili olarak, diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından
hazırlanan kanun, tüzük ve yönetmelik taslaklarını, Genel Müdürlük birimleri tarafından tertip ve
tanzim edilecek her türlü sözleşme ve şartname taslaklarını, Genel Müdürlük ile üçüncü kişiler
arasında çıkan her türlü uyuşmazlıklara ilişkin işleri ve Genel Müdürlükçe sorulacak diğer işleri
inceleyip hukukî mütalaasını bildirmek, 

c) Genel Müdürlükçe hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilen davaları takip ve koordine etmek, 

ç) 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa istinaden açılacak davalarda taşınmazların Maliye
Hazinesi adına tescilini ve/veya terkinini talep etmek, 

d) Maddi ve hukuki yarar bulunmayan hallerde karar düzeltme kanun yoluna gidilmesinden
vazgeçmek, 

Genel Müdürlüğe kanunlarla verilmiş olan görevlerle ilgili her türlü dava ve takip işleri, Genel
Müdürlüğün hukuk müşavirleri ile kadrolu avukatları aracılığıyla veya gerektiğinde Genel
Müdürlükçe belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 22 nci maddesinde öngörülen doğrudan temin usulü ile avukatlar veya avukatlık
ortaklıkları ile yapılacak avukatlık sözleşmeleri yoluyla yürütülür. 

Hukuk müşavirlerinin temsil yetkisi, Genel Müdürlüğün görev alanı ile ilgili işlemlerden dolayı
Genel Müdürlük husumetiyle açılan bütün dava takiplerini, avukatların temsil yetkisi atandıkları
veya görevlendirildikleri bölge müdürlükleri ile bu bölge müdürlükleri ile ilişkilendirilen yerlerdeki
dava takiplerini kapsar. 

Davalarda temsil yetkisi bulunan hukuk müşavirleri ve avukatların bir listesi merkezde Genel
Müdürlük, diğer yerlerde bölge müdürlüklerince ilgili cumhuriyet başsavcılıklarına ve bölge idare
mahkemesi başkanlıklarına verilir. Bu listelerin birer nüshası, cumhuriyet başsavcılığı tarafından adli
yargı çevresinde, bölge idare mahkemesi başkanlığınca idari yargı çevresinde bulunan mahkemelere
gönderilir. Yüksek mahkemeler ve bölge adliye mahkemesindeki duruşmalarda temsil yetkisini
kullanacakların isimleri ilgili mahkemelerin başsavcılıklarına ve/veya başkanlıklarına bildirilir.
Listede isimleri yer alan hukuk müşavirleri ve avukatlar, baroya kayıt ve vekâletname ibrazı
gerekmeksizin temsil yetkilerini kullanırlar. Temsil yetkisi sona erenlerin isimleri yukarıda yazılı
mercilere derhal bildirilir. 

Genel Müdürlük lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme bağlanarak karşı
taraftan tahsil edilen vekâlet ücretlerinin dağıtımı hakkında, 2/2/1929 tarihli ve 1389 sayılı Devlet
Davalarını İntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun hükümleri kıyas
yoluyla uygulanır. 
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MADDE 7- 6200 sayılı Kanunun 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Sulh yoluyla çözüm yetkisi 

MADDE 35- Genel Müdürlüğün görev alanına giren işlerin yürütülmesi ile ilgili olarak, Genel
Müdürlük ile kamu kurum ve kuruluşları, gerçek veya tüzel kişiler arasında ortaya çıkabilecek,
ivedilikle çözülmesinde yarar görülen, bir sözleşme bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, henüz
yargı mercilerine, hakeme veya icraya intikal etmemiş olan uyuşmazlıklarda; kovuşturulmasında
veya yüksek dereceli merci ve mahkemelerce incelenmesini istemekte fayda umulmayan dava ve
icra takiplerinden vazgeçilmesinde; anlaşma veya sözleşmelerin değiştirilmesinde veya
bozulmasında; tanınacak veya terkin edilecek hak ve işe karşılık gelen menfaatlerden; 

a) 1.000.000 Türk Lirasına kadar olanların sulh yolu ile hallinde Genel Müdür, 

b) 1.000.001 Türk Lirasından 10.000.000 Türk Lirasına kadar olanların sulh yolu ile hallinde
Genel Müdürün teklifi üzerine Bakan, 

c) 10.000.001 Türk Lirasından fazla olanların sulh yolu ile hallinde ise Bakanlar Kurulu, 

yetkilidir. 

Bu maddede belirtilen parasal sınırların karşılığı her yıl merkezi yönetim bütçe kanununda
gösterilir." 

MADDE 8- 6200 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 3- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait bölümüne
eklenmiştir." 

MADDE 9- 6200 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 8- Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında avukat olarak
görev yapmakta iken 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 28 inci maddesine dayanılarak Hazine avukatı olarak
atananlardan bu Kanunun yayımı tarihinde görevde bulunanlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren on beş gün içinde başvurmaları halinde Genel Müdürlüğün teşkilat yapısı göz önünde
bulundurularak, görev yapmakta oldukları yere öncelik verilmek suretiyle işgal ettikleri kadro
derecelerine göre Genel Müdürlükçe merkez veya taşra teşkilatında avukat unvanlı kadrolara
atanabilirler. Atama taleplerine ilişkin işlemler Genel Müdürlükçe otuz gün içinde sonuçlandırılır. Bu
fıkra hükmüne göre atananların, atandıkları kadroların aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar
ile fazla mesai ücreti ve avukatlık vekâlet ücreti hariç diğer malî hakları toplamının net tutarının,
önceki kadrolarına ilişkin olarak en son ayda aldıkları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar
ile fazla mesai ücreti ve avukatlık vekalet ücreti hariç diğer malî hakları toplamının net tutarından az
olması hâlinde, aradaki fark, atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece, farklılık giderilinceye kadar,
herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir. 

Maliye Bakanlığı uhdesinde Hazine avukatları tarafından takip edilmekte olan Genel Müdürlük
ile ilgili dava ve icra takiplerine ilişkin tüm dosyalar, Maliye Bakanlığı ve Genel Müdürlükçe
müştereken belirlenecek esaslara göre bu Kanunun yayımını izleyen bir yıl içerisinde Genel
Müdürlüğe veya bölge müdürlüğüne devredilir. Bu şekilde devredilen dava ve icra takipleriyle ilgili
olarak devir tarihine kadar yapılmış her türlü işlem Genel Müdürlük adına yapılmış sayılır. 
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MADDE 10- 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilât ve
Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesinin başlığı "Bağımsız spor federasyonları" olarak,
maddenin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 ve 16 ncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 16 ncı fıkradan
sonra gelmek üzere aşağıdaki üç fıkra eklenmiş ve madde metninde geçen "özerk" ibareleri
"bağımsız" ibaresi ile değiştirilmiştir. 

"(1) Spor dalı ile ilgili faaliyetleri ulusal ve uluslar arası kurallara göre yürütmek, gelişmesini
sağlamak, sporcu sağlığı ile ilgili konularda gerekli önlemleri almak, teşkilatlandırmak, federasyonu
uluslar arası faaliyetlerde temsil etmek ve Tahkim Kurulu kararlarını uygulamakla görevli ve yetkili,
özel hukuk hükümlerine tabi bağımsız spor federasyonları kurulur. Federasyonlar, Merkez Danışma
Kurulunun uygun görüşü, Bakanın teklifi ve Başbakanın kararı ile kurulur ve kararın Resmi Gazete'de
yayınlanması ile tüzel kişilik kazanırlar. Bu Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen
federasyonların tüzel kişilikleri bu maddede belirtilen usulle iptal edilir ve mal varlıkları Genel
Müdürlüğe devredilir. Genel Müdürlük tarafından bağımsız spor federasyonlarına yapılan yardımlar
ile Genel Müdürlük bütçesinden bu federasyonlara tahsis edilen kaynaklar kullanılarak edinilen her
türlü taşınır ve taşınmazlar edinim amacı dışında kullanılamazlar ve Genel Müdürün izni alınmadan
üçüncü kişilere satılamaz ve devredilemezler. Genel Müdürlük tarafından yapılan yardımlar ve tahsis
edilen kaynaklar kullanılarak alınan taşınmazların mülkiyeti Genel Müdürlüğe ait olur. Bu taşınmazlar
Genel Müdürlüğün mevzuatı çerçevesinde kullanılır. Federasyon malları devlet malı hükmündedir,
haczedilemez. Federasyon faaliyetlerinde görevli bulunanların görevleriyle ilgili olarak işlemiş
oldukları suçlar bakımından kamu görevlisi sayılırlar." 

"(2) Spor federasyonlarının merkezi Ankara'dadır. Federasyonların merkez teşkilatı; genel kurul,
yönetim, denetim, disiplin kurulları ile genel sekreterlikten teşekkül eder. Federasyon yönetim kurulu,
yedi üyeden az, on beş üyeden fazla, disiplin kurulu ise üç üyeden az, beş üyeden fazla olamaz.
Denetim kurulu iki üyesi seçimle üç üyesi ise Genel Müdürlükçe görevlendirilen beş üyeden oluşur.
Genel sekreter, en az dört yıllık yüksek okul mezunu kişiler arasından görevlendirilir. Bu fıkrada
belirtilen kurulların görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları ana statüde, diğer
kurulların çalışma usul ve esasları ise talimatlarla belirlenir. Profesyonel şube kurulması, federasyona
spor dalı bağlanması, bağlı spor dallarının ayrılması işlemleri federasyon yönetim kurulunun Genel
Müdürlüğe müracaatı üzerine bu Kanunun hükümlerine göre yürütülür. Federasyonların yurt içi
bağlantısını sağlamak üzere, illerde federasyon temsilcilikleri kurulabilir. Bağımsız spor
federasyonlarının il temsilcileri, federasyon başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile
görevlendirilir." 

"(3) Genel kurul federasyonun en üst organıdır. Genel kurulun toplanması ile ilgili her türlü
işlemler yönetim kurulunca yürütülür. Genel Müdürlük, genel kurul toplantılarında gözlemci
bulundurur. Gözlemci, genel kurul çalışmalarının bu Kanun ile ana statüye uygun olarak yapılıp
yapılmadığını denetleyerek, raporunu Bakana sunulmak üzere onbeş gün içerisinde Genel Müdürlüğe
verir. Genel Müdürlük, raporun verildiği, ilgililer ise genel kurulun yapıldığı tarihten itibaren otuz gün
içerisinde Asliye Hukuk Mahkemesinde genel kurulun iptalini isteyebilir. Genel kurulun toplanması,
üyelerin belirlenmesi, divanın oluşturulması, delege listesine yapılacak itirazlar ve oyların sayımı ile
ilgili diğer esas ve usuller ana statüde belirlenir. Genel kurul üye sayısı olimpik ve paralimpik spor
dallarında 150 den az 300 üyeden fazla, diğer branşlarda ise; 100 den az 200 üyeden fazla olamaz.
Genel kurul; 
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a) Olağan genel kurul; olimpik ve paralimpik spor dallarında ilgili olimpiyat oyunlarının, diğer
spor dallarında yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra
kurulacak federasyonlarda ise; kararın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren üç ay içerisinde
yapılır. 

b) Olağanüstü genel kurul; 
1) Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu raporlarında yeterli düzeyde görülmeyen veya

yapılan denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen federasyon başkanı ve yönetim
kurulu üyeleri hakkında karar almak üzere Bakan tarafından, 

2) Federasyon yönetim kurulunun kararı, 
3) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların en az % 40'ının noter kanalı ile yazılı

müracaatı, 
4) Federasyon başkanının istifası, başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybetmesi veya

ölümü halinde 
olağanüstü toplanır. 
c) Mali genel kurul iki yılda bir ana statülerinde belirtilen tarihte yapılır. Mali genel kurulda ibra

edilmeyen veya üçüncü fıkranın (b) bendinde belirtilen hallerde başkan ve yönetim kurulu üyelerinin
yerine kalan süreyi tamamlamak üzere en geç altmış gün içerisinde seçimli olağanüstü genel kurul
toplanır. Ancak, üçüncü fıkranın (b) bendinin iki ve üç numaralı alt bentlerinde belirtilen hallerde,
son toplantı tarihinden itibaren altı ay geçmeden veya olimpik ve paralimpik branşlarda olimpiyat
oyunlarının yapılmasına altı aydan az süre kalmış ise olağanüstü genel kurul toplantısı yapılamaz." 

"(4) Genel kurul; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve salt çoğunluk ile karar alınır.
Seçimde en fazla oyu alan aday ve listesi seçilmiş sayılır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması
halinde, takip eden günde çoğunluk aranmaksızın toplanır. Ancak, toplantıya katılanların sayısı
seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından aşağı olamaz. Olağan ve olağanüstü genel
kurullarını bu maddede öngörülen süre ve esaslar dahilinde yapmayan federasyonların genel kurulları
Tahkim Kurulunca oluşturulacak üç kişilik komisyon marifetiyle altmış gün içerisinde yapılır ve
federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında mevzuata uymamaktan dolayı idari ve adli
işlem başlatılır. Genel kurul çağrısı ve gündemi, toplantı tarihinden en az otuz gün önce, faaliyet
raporu, denetleme raporu ile bütçe tasarısı ise en az on beş gün önce federasyonun ve Genel
Müdürlüğün resmi internet sitesinde üyelere duyurulur. Seçimler tek liste halinde gizli oy, açık tasnif
şeklinde yapılır. Genel kurulun yapılacağı tarihten geriye doğru en az bir yıl önce faal sporculuğu,
hakemliği, antrenörlüğü bırakmamış kişiler ile federasyonda maaşlı veya ücretli çalışanlar genel
kurul üyesi olamazlar. Genel kurulda kulüplerin delege sayısı, toplam delege sayısının % 60’ından
az olamaz. Genel kurulun delege sayısının % 10’u Genel Müdürlük temsilcilerinden oluşur. Genel
kurulun görevleri şunlardır; 

(a) Ana statüyü yapmak, değiştirmek, 
(b) Başkan, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerini seçmek, 
(c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programını, bütçeyi onaylamak ve gerektiğinde

bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapmak konusunda yönetim kuruluna yetki vermek, 
(ç) Yönetim kuruluna, taşınmaz mal alımı-satımı ile uluslararası federasyonlara karşı mali

taahhütlerde bulunmak için yetki vermek, 

– 13 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 698)

Gökhan-698 /



(d) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak, 

(e) Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak." 

"(5) Federasyon başkanı adaylarında aşağıdaki şartlar aranır: 

a) T.C. Vatandaşı olmak. 

b) En az Lise mezunu olmak. 

c) Kesinleşmiş sigorta veya vergi borcu nedeniyle takibata uğramamış olmak. 

ç) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza veya disiplin
kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti cezası
almamış olmak. 

d) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet,
hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya
şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme
suçlarından hükümlü bulunmamak." 

"(6) Federasyonların sportif başarılarını, plan ve projelerini kontrol etmek, faaliyetlerini
değerlendirmek, geliştirmek ve izlemek üzere Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu kurulur.
Kurul; Bakan tarafından spor alanında bilimsel çalışmalar yapmış veya sporda idareci, teknik adam
ve benzeri görevlerde veya kamu kurum ve kuruşları ile özel sektörde üst düzey görevlerde bulunmuş
kişiler arasından iki yıl için görevlendirilecek, bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir raportör ile dört
üyeden oluşur. Toplantıda karar alınabilmesi için en az beş üyenin katılması şarttır. Kararlar salt
çoğunlukla alınır. Mazeretsiz olarak üst üste dört toplantıya katılmayan üyelerin üyeliği sona erer.
Kurulun sekreterya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür. Kurulun görevleri şunlardır; 

a) Spor federasyonlarının Bakana verecekleri taahhütnamenin esaslarını belirlemek ve yıl sonu
itibariyle taahhütlerine uyup uymadıklarını değerlendirerek Bakana sunmak, 

b) Federasyonlar tarafından hazırlanan master planını, performans ölçütlerini, amaç ve
hedeflerini incelemek, uluslararası federasyonların statü ve talimatlarını gözeterek hizmet kalite
standartlarını belirlemek, 

c) Bakana sunulan taahhütname ile master planı ve performans ölçütlerine uyulup uyulmadığı
konusunda altı ayda bir Bakana rapor vermek." 

"(9) Tahkim Kurulu, bu maddenin dördüncü fıkrası ile altıncı fıkrasının (d) bendinde belirtilen
hallerde federasyonu genel kurula götürecek komisyonu belirler. Federasyon başkanı ile yönetim,
disiplin ve denetim kurulu üyelerinin, spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarının tespiti
halinde Bakan tarafından Genel Müdürlük Merkez Ceza Kuruluna sevk edilmeleri sonucunda,
Merkez Ceza Kurulunca verilecek kararlara karşı, ilgililerin itirazı üzerine karar verir. " 

"(10) Tahkim Kurulu, görevinde bağımsız ve tarafsızdır. Üyeler, istifa etmedikçe veya çekilmiş
sayılmadıkça, yerlerine yenisi görevlendirilemez. Federasyonların veya spor kulüplerinin kurullarında
görevli olanlar ile ihtar cezası dışında sportif ceza alanlar ve maddenin beşinci fıkrasının (d) bendinde
belirtilen suçlardan ceza alanlar Tahkim Kurulu üyeliği yapamazlar." 
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"(11) Tahkim Kurulu ile Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu üyelerine bir ayda dört
toplantıyı geçmemek üzere, görev yapılan her gün için uhdesinde kamu görevi bulunanlar bakımından
(5000), bulunmayanlar bakımından (6000) gösterge rakamının Devlet memuruna uygulanan aylık
katsayıyla çarpımı sonucunda bulunulacak miktarı geçmemek üzere huzur ücreti ödenir. Tahkim
Kurulu ile Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu tarafından görevlendirilen bilirkişi ve
uzmanların ücretleri Genel Müdürlükçe karşılanır." 

"(16) Federasyonların her türlü faaliyetlerinin denetimi; genel kurul, denetim kurulu ve Bakan
tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca yapılır. Federasyon harcamalarının yerindelik
denetimi yetkili kurullarınca, Genel Müdürlükçe yapılan her türlü yardımların amaca uygunluğu ve
denetimi ise Genel Müdürlükçe yapılır. Genel Müdürlük tarafından yapılan ayni ve nakdi yardımların
mevzuata ve amacına uygun olarak harcanmaması halinde oluşacak zarar, kusurları bulunan
federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden tahsil edilir ve bunlar hakkında suç duyurusunda
bulunulur. Teknik elamanlar ve sporculara ödenecek ücretler hariç, federasyonda çalışan personel ve
diğer görevlilere verilecek ücret ve yolluklar kamu kaynakları ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığından
sağlanan reklam gelirlerinden karşılanamaz." 

"(17) Federasyonlar; sporcu, antrenör, hakem ve benzeri spor elemanları ile spor kulüplerine ve
sponsorluklara ait istatistik bilgileri üç ayda bir Genel Müdürlüğe göndermek zorundadırlar.
Federasyonlar, Genel Müdürlük ile uluslararası federasyonların belirlediği eğitim kriterlerine uygun
olarak işbirliği içerisinde antrenör, hakem ve benzeri diğer spor elemanlarını yetiştirirler." 

"(18) Federasyonlar, faaliyette bulundukları spor dalları ile ilgili olarak bağlı oldukları
uluslararası federasyonun kurallarını göz önünde bulundurarak hangi eylem ve davranışlara ne tür
sportif ceza verileceğini, ceza talimatında düzenlerler. Federasyonların programında veya izni ile
yapılan faaliyetlerden dolayı sportif ceza verme yetkisi federasyon disiplin/ceza kuruluna aittir.
Federasyonların ana statüsü Resmi Gazete'de, ana statüye dayanılarak hazırlanan yönetmelik
dışındaki talimat ile diğer alt düzenleyici işlemler ise Genel Müdürlüğün internet sitesinde
yayımlanır." 

"(19) Spor federasyonları ile ilgili olarak bu Kanunda hüküm bulunmayan konularda 4/11/2004
tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu
hükümleri uygulanır." 

MADDE 11- 3289 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde
eklenmiştir. 

"Tahkim Kurulunun çalışma usul ve esasları 
EK MADDE 9/A- (1) Tahkim Kurulu, en az beş üyenin katılımıyla toplanır ve oy çokluğuyla

karar alır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. 
(2) Kurulun görev alanına giren konularda başvurular, ilgili kişiler ile kulüp başkanları veya

yetkili kılınan idarecileri tarafından, Tahkim Kurulu Başkanlığına hitaben yazılmış dilekçeyle yapılır.
Dilekçeler, doğrudan Kurula verilebileceği gibi posta ile de iadeli taahhütlü gönderilebilir. Teslim
veya postaya verilişi, başvuru tarihi olarak kabul edilir. Kurula başvuru ücreti; sporcular için 2000
gösterge, diğer başvurularda ise 4000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile
çarpımı sonucu bulunan tutardaki meblağ, Tahkim Kurulunun banka hesabına yatırılır. Kurulun
giderleri bu hesaptan karşılanır. İtirazın kabulü halinde başvuru ücretleri iade edilir, reddi halinde
ise yatırılan ücretler Kurulun bütçesine irat kaydedilir. Kurulun gelirleri giderlerini karşılamadığı
takdirde Genel Müdürlük bütçesinden Kurulun hesabına aktarım yapılır. 
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(3) Kurula başvuru süresi, federasyon yönetim kurulu kararı ile disiplin veya ceza kurulu
kararının yazılı bildiriminden itibaren on gündür. Başvuru sahibi dilekçesinde; tarafları, konuyu,
hukuki sebepler ile dayanılan delilleri ve taleplerini belirtmek zorundadır. Başvuru tarihinden itibaren
en geç beş gün içerisinde başvuru ücreti ile diğer giderlerin yatırıldığına ilişkin makbuzun ibraz
edilmemesi halinde itiraz yapılmamış sayılır. 

(4) Başvuru dilekçeleri, Kurul evrakına kayıt sırasına göre ve varsa ivedilik durumları da dikkate
alınarak incelenir. Başkanın uygun görmesi halinde bir üye dosyayı; görev, merci atlanması, ehliyet,
menfaat, süre aşımı konularında ve esastan inceleyerek görüşünü en geç beş gün içinde bildirir.
Başkan, Kurul üyesi olmayan ancak konusunda uzman kişi veya kişileri ücretini de belirlemek
suretiyle bilirkişi olarak görevlendirebilir. 

(5) Kurul, merci atlanması halinde dilekçeyi gerekli işlem için ilgili yere gönderir ve başvuru
sahibine de bildirimde bulunur. İlk incelemede herhangi bir aykırılık görülmemesi halinde veya
biçimsel eksikliklerin giderilmesi üzerine, dilekçe, karşı tarafa ve ihbarı gerekli görülen diğer kişilere
tebliğ olunur. Karşı taraf, tebliğ tarihinden itibaren en geç on gün içinde cevap dilekçesini vermek
zorundadır. Dilekçede, maddî ve hukukî açıklamalar ile deliller ve talepler yer alır ve bunlara ilişkin
belgeler eklenir. 

(6) Tamamlanan dosya, dosyayı inceleyen üyenin düşüncesi veya bilirkişi raporu ile birlikte
Kurula sevk edilir. Kurul; incelemesini evrak üzerinde yapabileceği gibi tarafların sözlü
açıklamalarına da başvurabilir. 

(7) Kurula başvuru icra ve infazı durdurmaz. Ancak; Kurul, ivedi durumlarda, ilgilinin talepte
bulunması koşuluyla, başvuru veya itiraz konusu kararda hukuka açıkça aykırılık bulunması halinde
ve yargılamanın seyrini dikkate alarak, icra veya infazın durdurulmasına karar verebilir. Kurul, haklı
ve gerektirici nedenlerin bulunması halinde ihtilafla doğrudan ilgili konularda ihtiyati tedbir kararı
verebilir. 

(8) Kurul kararını; kanun, ulusal ve uluslararası federasyonların kuralları, kanunların usule ilişkin
hükümleri ile dosya münderecatı, tanık beyanları, bilirkişi incelemesi ve her türlü delile göre adalet
ve nasafet esasları dairesinde tesis eder. Zorunlu haller dışında sportif faaliyetlere ilişkin iş ve
işlemlerde en geç on iş günü, diğer hususlarda ise en geç üç ay içerisinde kararını verir. Kurul; itirazın
reddine, kabulüne veya itiraz konusu kararın değiştirilerek karara bağlanmasına hükmedebilir.
Kararlar gerekçeli olur. Varsa muhalefet şerhleri eklenir. 

(9) Kısa karar, ilgiliye ve federasyon başkanlığına faks ve internet üzerinden derhal bildirilir ve
federasyon ile ilgililer tarafından uygulanmaya başlanır. Gerekçeli karar daha sonra tebliğ olunur.
Kararlar, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 38 inci maddesi hükmü uyarınca
ilam mahiyetinde sayılır. 

(10) Taraflar, kararın tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde verilen karara karşı karar düzeltme
yoluna başvurabilirler. 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun
kararların açıklanması, maddi hataların düzeltilmesi veya yargılamanın yenilenmesi halleri dışında
Kurul aynı konuda tekrar karar veremez." 

MADDE 12-3289 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 11- (1) Bu Kanun ile çıkarılması öngörülen düzenlemeler yürürlüğe girinceye
kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 
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(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; 3289 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesine göre özerk
olan spor federasyonları bu Kanuna göre kurulmuş bağımsız spor federasyonu olarak kabul edilir.
Diğer kanunlarda özerk spor federasyonlarına yapılan atıflar, bağımsız spor federasyonlarına yapılmış
sayılır. 

(3) Tahkim Kurulunun asıl ve yedek üyeleri, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 30 gün
içerisinde görevlendirilir. 

(4) Bu Kanunla tüzel kişilik kazanan spor federasyonları, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
sonra yapılacak ilk ilgili olimpiyat oyunlarının bitim tarihlerinden itibaren üç ay içerisinde genel
kurullarını yaparak hukuki yapılarını bu Kanuna uygun hale getirmek zorundadırlar. " 

MADDE 13- 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 28 inci maddesine birinci
fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

"Ticaret sicili kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasına ilişkin usül ve esaslar Sanayi ve Ticaret
Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Bu kayıtlar ile tescil ve ilan edilmesi gerekli
içeriklerin düzenli olarak depolandığı ve elektronik ortamda sunulabilen merkezi ortak veri tabanı,
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde oluşturulur. 

Ticaret sicili kayıt işlemlerinin elektronik ortamda yapılması için toplanması ve işlenmesi gerekli
olan kişisel veriler, kişisel verilerin korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanmasına ilişkin tedbirler
alınarak korunur." 

MADDE 14- 6762 sayılı Kanunun 66 ncı maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere
aşağıdaki fıkra eklenmiş ve maddenin mevcut ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bu defterler elektronik ortamda veya dosyalama suretiyle tutulabilir. Elektronik ortamda veya
dosyalama suretiyle tutulan defterlerin açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esasları ile bu defterlerin
nasıl tutulacağı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca çıkarılacak müşterek bir tebliğle
belirlenir." 

"Tacir, işletmesiyle ilgili olarak gönderilmiş bulunan her türlü belgenin, fotokopi, karbonlu
kopya, mikrofiş, bilgisayar kaydı veya benzer şekildeki bir kopyasını, yazılı, görsel veya elektronik
ortamda saklamakla yükümlüdür." 

MADDE 15- 6762 sayılı Kanunun 401 inci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere
aşağıdaki ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralar eklenmiştir. 

"Tanınan imtiyazlar, iyiniyet kurallarına ve şirket menfaatlerine aykırı olamaz. 

Pay sahipleri arasında Devlet, il özel idaresi, belediye ve diğer kamu tüzel kişileri, kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar, dernekler, vakıflar, kooperatifler ve bunların üst
kuruluşları bulunan anonim şirketlerde ve iştiraklerinde; kamu tüzel kişileri lehine tesis edilebilecek
imtiyazlar hariç olmak üzere, diğer pay sahiplerinden biri veya birkaçı lehine bu Kanunda düzenlenen
herhangi bir imtiyaz tesis edilemez. 

Üçüncü fıkraya aykırı esas mukaveleler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay
içinde anılan fıkra hükmüne uygun hale getirilir. Gerekli esas mukavele değişikliklerinin ve
uyarlamalarının bu süre içinde gerçekleştirilmemesi halinde, ilgili esas mukavele hükümleri bu
sürenin dolduğu tarihte kendiliğinden geçersiz hale gelir ve esas mukavelede öngörülen imtiyazların
tümü kanunen sona erer." 
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MADDE 16- 6762 sayılı Kanuna ek 1 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde
eklenmiştir. 

"Çevrimiçi işlemler 

EK MADDE 2- Poliçe, bono, çek, makbuz senedi, varant ve kambiyo senetlerine benzeyen
senetler güvenli elektronik imza ile düzenlenemez. Bu senetlere ilişkin kabul, aval ve ciro gibi senet
üzerinde gerçekleştirilen işlemler güvenli elektronik imza ile yapılamaz. 

Konişmentonun, taşıma senedinin ve sigorta poliçesinin imzası elle, faksimile baskı, zımba,
ıstampa, sembol şeklinde mekanik veya elektronik herhangi bir araçla da atılabilir. Düzenlendikleri
ülke kanunlarının izin verdiği ölçüde bu senetlerde yer alacak kayıtlar el yazısı, telgraf, teleks, faks
ve elektronik diğer araçlarla yazılabilir, oluşturulabilir, gönderilebilir. 

Ticaret şirketleri ile gerçek ve tüzel kişi diğer tacirlere ilişkin olarak, bu kanunun zorunlu tuttuğu
bütün işlemler elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile de yapılabilir. Bu işlemlerin dayanağı
olan belgeler de aynı usulle elektronik ortamda düzenlenebilir. Zaman unsurunun belirlenmesi
gereken ve tüzükte düzenlenen hallerde güvenli elektronik imzaya eklenen zaman damgasının tarihi,
diğer hallerde merkezi veri tabanı sistemindeki tarih esas alınır. 

Şirket adına imza yetkisini haiz kişiler şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik
imzayla imza atabilirler. Bu durumda, kullanılacak nitelikli elektronik sertifikalarda sertifika sahibi
alanı içerisine, sertifika sahibinin ismiyle birlikte temsil ettiği tüzel kişinin de ismi yazılır. Bu husus
tescil ve ilan edilir. 

Bu maddenin uygulanmasına dair usûl ve esaslar Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak
yönetmelikle düzenlenir." 

MADDE 17- 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep
Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 19 uncu maddesinin
birinci fıkrasının c) bendinde yer alan, "yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra" ibaresi "1/1/2012
tarihinde" olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 18- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 19- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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OSMANİYE MİLLETVEKİLİ DURDU MEHMET KASTAL’IN TEKLİFİNE EKLİ LİSTE
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu  10/3/2011

Esas No.: 2/875, 2/876
Karar No.: 34 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Adalet ve Kalkýnma Partisi Grup Baþkanvekilleri Samsun Milletvekili Suat Kýlýç, Giresun

Milletvekili Nurettin Canikli, Ýstanbul Milletvekili Ayþe Nur Bahçekapýlý, Kayseri Milletvekili
Mustafa Elitaþ ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdað tarafýndan hazýrlanarak 28/2/2011 tarihinde
Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýðýna sunulan ve Baþkanlýkça 1/3/2011 tarihinde tali komisyon
olarak Ýçiþleri; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Çevre Komisyonlarýna,
esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen 2/875 esas numaralý “Bazý Kanunlarda
Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Teklifi” ile Osmaniye Milletvekili Durdu Mehmet Kastal
tarafýndan hazýrlanarak 1/3/2011 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýðýna sunulan ve
Baþkanlýkça ayný tarihte tali komisyon olarak Ýçiþleri; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi
ve Teknoloji; Çevre; Adalet ile Milli Eðitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarýna, esas komisyon
olarak da Komisyonumuza havale edilen 2/876 esas numaralý “Bazý Kanunlarda Deðiþiklik
Yapýlmasýna Dair Kanun Teklifi” Komisyonumuzun 3/3/2011 ve 8/3/2011 tarihlerinde yaptýðý 27 nci
ve 28 inci Birleþimlerde; Hükümeti temsilen Çevre ve Orman Bakaný Veysel EROÐLU, Devlet
Bakaný Faruk Nafýz ÖZAK ve Sanayi ve Ticaret Bakaný Nihat ERGÜN ile Maliye Bakanlýðý, Sanayi
ve Ticaret Bakanlýðý, Çevre ve Orman Bakanlýðý, Ýçiþleri Bakanlýðý, Devlet Planlama Teþkilatý
Müsteþarlýðý, Hazine Müsteþarlýðý, Devlet Personel Baþkanlýðý, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü,
Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü ve TOBB temsilcilerinin katýlýmýyla incelenip, görüþülmüþtür.

Bilindiði gibi; koruma ve güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesinde, genel kolluk birimleri ile
özel güvenlik görevlileri arasýnda koordinasyon saðlanmasý oldukça önemli bir husustur. Bununla
birlikte, özel güvenlik hizmetlerine olan talebin giderek arttýðý günümüzde, özel güvenlik alanýnda
sürekliliðin ve profesyonelliðin saðlanmasý da ihtiyaç haline gelmektedir. Bu baðlamda, özel güvenlik
alanýnda uygulamada karþýlaþýlan aksaklýklar ve ortaya çýkan yeni ihtiyaçlar doðrultusunda bazý
hukuki düzenlemelerin yapýlmasý ihtiyacý gündeme gelmiþtir.

Diðer yandan, küçük sanayi sitesi yapý kooperatiflerine yönelik þartlarý önceden belirlenmiþ
krediler, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýna tahsis edilen ilgili bütçe ödeneklerinden bankalar aracýlýðý ile
kullandýrýlmaktadýr. Küçük sanayi sitelerinin desteklenmesi amacýyla verilen bu kredilerden
kaynaklanan borçlarýný ödeyemeyen giriþimcilere yönelik borç yapýlandýrma imkâný verilmesi,
günümüz iktisadi þartlarýnda ihtiyaç haline gelmiþtir. Ayrýca, merkezi yönetim kapsamýndaki kamu
idarelerinin tümü tarafýndan AR-GE projelerinin desteklenmesi amacýyla yapýlan ödemelerin toplam
miktarýnýn arttýrýlmasý gerekmektedir.

5018 sayýlý Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte, genel bütçeli idareler
kapsamýna alýnan DSÝ Genel Müdürlüðünün Hukuk Müþavirliðinin yapýsý sorunlu bir hal almýþtýr.
Genel Müdürlüðün tüzel kiþiliði kaldýrýldýðýndan, 2006 yýlýndan itibaren adli yargýda açýlan davalar
DSÝ Genel Müdürlüðü adýna hazine avukatlarý tarafýndan, idari yargýda açýlan davalar ise DSÝ Genel
Müdürlüðü tarafýndan takip edilmektedir. DSÝ Genel Müdürlüðü adýna adli yargýda, büyük
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çoðunluðunun konusu kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescil olan binlerce dava açýlmaktadýr.
DSÝ Bölge Müdürlüklerinin faaliyetlerinden kaynaklanan davalarýn, Maliye Bakanlýðý Baþhukuk
Müþavirliði ve Muhakemat Genel Müdürlüðüne baðlý olarak “Ýl” esasýna göre teþkilatlanmýþ olan
Muhakemat Müdürlüklerindeki hazine avukatlarýnca takip edilmesi nedeniyle uygulamada birtakým
güçlüklerle karþýlaþýlmaktadýr. DSÝ adýna veya DSÝ’ye karþý açýlan davalarýn, DSÝ’de kadrolu olarak
görev yapacak avukatlar tarafýndan takip edilmesi, çalýþmalarýn daha etkin ve verimli bir biçimde
yapýlmasý açýsýndan önem kazanmýþtýr.

Türk sporunu, sportif faaliyetlerde baþarýya ulaþmýþ olan ülkelerde olduðu gibi, daha verimli ve
süratli bir þekilde faaliyet gösteren ve spor faaliyetlerini daha geniþ kitlelere ulaþtýrabilecek bir
yönetime kavuþturmak amacýyla yapýlmýþ olan düzenlemeler çerçevesinde, 3289 sayýlý Gençlik ve
Spor Genel Müdürlüðünün Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanuna 4/3/2004 tarihli ve 5105 sayýlý
Kanunla eklenen Ek 9 uncu madde uyarýnca, federasyonlara idari ve mali özerklik saðlanmýþtýr.
Böylece, devlet bütçesinden yardým alan, Devletin siyasî ve idarî birimleri tarafýndan yönetilmeyen,
ancak denetlenebilen federasyon sistemine geçilmiþtir. Fakat Ek 9 uncu maddenin bazý fýkralarý,
2006/118 Esas ve 2009/107 Karar sayýsý ile Anayasa Mahkemesince iptal edilmiþtir. Söz konusu iptal
kararý neticesinde ortaya çýkacak hukuksal boþluðun giderilmesine yönelik yasal düzenlemenin
yapýlmasý amacýyla iptal kararýnýn, Resmi Gazete’de yayýmlanmasýndan baþlayarak bir yýl sonra
yürürlüðe girmesi uygun görülmüþtür. Bu baðlamda, iptal kararýnýn yürürlüðe gireceði tarih olan
19/3/2011 tarihine kadar yasal düzenleme yapýlarak bu boþluðun doldurulmasý gerekmektedir.

E-devlet uygulamasýnýn temel bilgi sistemlerinden biri olan merkezi ticaret sicili veri tabanýnýn
oluþturulmasý ve ilgili kurum ve kuruluþlarla paylaþýmý, internet üzerinden bilgi ve hizmet sunumunun
gerçekleþtirilmesi bakýmýndan önem arz etmektedir. Bu baðlamda, Türk Ticaret Kanununun yürürlüðe
girmesine kadar geçecek süre içerisinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan yürütülen Merkezî
Ticaret Sicil Kayýt Sisteminin (MERSÝS) kuruluþ ve yaygýnlaþtýrma aþamasýnýn hýzlandýrýlmasý
amacýyla gerekli düzenlemelerin yapýlmasý gerekmektedir. Ayrýca, yeni 6102 sayýlý Türk Ticaret
Kanununun yürürlüðe girmesine kadar geçecek süre içerisinde mer’i 6762 sayýlý Türk Ticaret
Kanununda e-devlet hizmetlerinin yürütülmesine imkan saðlayacak hükümlerin uyarlanmasý da
uygulama açýsýndan yararlý olacaktýr.

Devlet, il özel idaresi, belediye ve diðer kamu tüzel kiþileri ile kamu kurumu niteliðindeki meslek
kuruluþlarý, sendikalar, dernekler, vakýflar, kooperatifler veya bunlarýn iþtiraklerinin kaynaklarýyla
anonim þirketler kurulabilmekte ve bu anonim þirketlerce de baþka anonim þirketlere iþtirak
edilebilmektedir. Bu þirketlerde düþük pay sahibi olan diðer bazý hissedarlar lehine þirket esas
sözleþmesinde tesis edilebilen çeþitli imtiyazlarla þirket yönetiminde hakimiyet saðlanýlabilmekte ve
bu þekilde diðer pay sahipleri þirket yönetim ve karar sürecinden kýsmen veya tamamen
uzaklaþtýrýlabilmektedir. Bu tür þirketlerde büyük pay sahibi olan özellikle kamu kurum ve kuruluþlarý
ile maddede sayýlan diðer kuruluþlarýn kaynaklarýnýn kötüye kullanýmýnýn önlenmesi ve Avrupa
Topluluklarý Mahkemesinin, bu konuya iliþkin kararlarýna uyum saðlanmasý amacýyla düzenleme
yapýlmasý gerekmektedir. 

Diðer yandan, 2010 yýlýnýn Mart ayýnda kanunlaþan; bakanlýklara, belediyelere, toptancý hal
yönetimlerine, meslek mensuplarýna ve üreticilere yönelik yeni yükümlülükleri düzenleyen ve Sanayi
ve Ticaret Bakanlýðý bünyesinde elektronik ortamda merkezi hal kayýt sisteminin kurulmasýný öngören
5957 sayýlý Kanun, 26/3/2011 tarihinde yürürlüðe girecektir. Bu tarihin sebze ve meyve ticaretinin en
yoðun olduðu döneme tekabül etmesi ve hal kayýt sisteminin oluþturulmasý için daha fazla süreye
ihtiyaç duyulmasý nedeniyle kanunun yürürlük tarihinin daha ileri bir tarihe ertelenmesi de önemli
bir ihtiyaç haline gelmiþtir.
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Teklifler ile;
- Özel güvenlik þirketlerin cezai yaptýrýma maruz kalmalarýnýn önüne geçilmesi amacýyla, özel

güvenlik hizmetinin, hizmetin baþladýðý günün mesai saati bitimine kadar valiliðe bildirilmesi
yönünde düzenleme yapýlmasý,

- Valilik tarafýndan, özel güvenlik hizmetleri verecek kurumlarýn ve özel güvenlik þirketlerinin
yöneticilerine yönelik yapýlmakta olan güvenlik soruþturmasýnýn, alarm izleme merkezlerini de
kapsayacak þekilde geniþletilmesi ve bu kurumlarýn kurucularýnýn da güvenlik soruþturmasý
kapsamýna alýnmasý,

- Milli Ýstihbarat Teþkilatý ve genel kolluk emeklileri ile en az beþ yýl süreyle çalýþýp kendi
istekleriyle buralardan ayrýlanlara ve daha önce yükseköðretim kurumlarýnýn güvenlikle ilgili fakülte
ve meslek yüksek okullarýndan mezun olanlar ile fakülte ve meslek yüksek okullarýnýn güvenlikle
ilgili bölümlerinden mezun olanlar için, özel güvenliðe yönelik eðitim þartýnýn kaldýrýlmasý,

- Küçük sanayi sitesi yapý kooperatiflerine, 31/12/2010 tarihinden önce Bakanlýk bütçesinden
kullandýrýlan kredilerden kaynaklanan borçlarýn, ödeme süresi gelip de bu Kanunun yayýmlandýðý
tarih itibarýyla ödenmemiþ olanlarýn fer’ilerinin tahsilinden vazgeçilmesi ve aslýnýn, TEFE/ÜFE aylýk
deðiþim oranlarý esas alýnarak hesaplanan tutar dahil edilerek yapýlandýrýlmasý; ayný kapsamdaki
borçlarýn asýllarýnýn ödenip de fer’ilerinin ödenemediði durumlar için ise yine fer’i alacaklarýn
tahsilinden vazgeçilerek TEFE/ÜFE aylýk deðiþim oranlarý esas alýnarak hesaplanan tutarýn tahsil
edilmesi; ayrýca yapýlandýrma kapsamýna giren borçlarýn taksitler halinde ödenebilmesine imkân
tanýnmasý; bu Kanun kapsamýndaki borçlulara yönelik davalarýn sonlandýrýlmasý ve icra takiplerinin
durdurulmasý; yapýlandýrmaya tabi tutulan borçlarýn, bu Kanunun öngördüðü þekilde ödenmemesi
halinde, ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilmesi, ancak ödenmeyen taksit tutarýnýn gecikilen
her ay ve kesri için 6183 sayýlý Kanuna göre belirlenen gecikme zammý oranýnda hesaplanacak olan
geç ödeme zammý ile ödenmesi þartýyla bu Kanun hükümlerinden yararlanýlmasýna devam edilmesi,
bir takvim yýlýnda ikiden fazla taksitin aksatýlmasý halinde bu Kanun hükümlerinden yararlanma
hakkýnýn kaybedilmesi; bu Kanun kapsamýna girip de bu Kanunun yayýmý tarihinden önce ödenmiþ
olan tutarlar için ret ve iade yapýlmamasý,

- 5746 sayýlý Kanun uyarýnca AR-GE projelerinin desteklenmesi amacýyla ödeneði bulunan
merkezi yönetim kapsamýndaki kamu idarelerinin tümü tarafýndan yapýlan ödemelerin toplam
miktarýnýn her takvim yýlý için öngörülmüþ olan üst sýnýrýnýn 10.000.000 TL’den 30.000.000 TL’ye
çýkarýlmasý,

- Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðünün bölge müdürlükleri þeklinde örgütlenmiþ olmasý hususu
dikkate alýnarak, davalarýnýn kurumun kendi avukatlarý eliyle doðrudan yürütülmesini saðlamak
maksadýyla DSÝ teþkilat kanununun hukuk müþavirliði ile ilgili maddesinin yeniden düzenlenmesi,

- Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðünün yargýya intikal etmiþ veya henüz etmemiþ
uyuþmazlýklarýn sulh yoluyla çözümünde uygulanacak parasal sýnýrlarýn yeniden belirlenmesi, 

- Hukuk müþavirliðinin yapýsýnda öngörülen deðiþiklikle paralel olarak, DSÝ Genel Müdürlüðüne
dava ve takip iþlerinde kullanýlmak üzere gerekli avukat kadrolarýn ihdas edilmesi,

- Hazine avukatlarýnýn DSÝ Genel Müdürlüðü avukat kadrolarýna geçiþi ve DSÝ ile ilgili dava ve
icra dosyalarýnýn devrine iliþkin hükümlerin düzenlenmesi,

- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðünün 3289 sayýlý Teþkilat Kanununda, Baðýmsýz Spor
Federasyonlarý ve Tahkim Kurulu ile ilgili maddelerine yönelik daha önce Anayasa Mahkemesi
tarafýndan verilmiþ olan iptal kararý ile oluþmuþ olan hukuki boþluðun giderilmesi amacýyla
düzenleme yapýlmasý ve söz konusu 3289 sayýlý Kanuna, Tahkim Kurulunun kuruluþu ile çalýþma
usul ve esaslarýný düzenleyen maddenin ilave edilmesi,
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- Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan yürütülen Merkezî Ticaret Sicil Kayýt Sistemi’nin
(MERSÝS) kuruluþ ve yaygýnlaþtýrma aþamasýnýn hýzlandýrýlmasý amacýyla, mer’i 6762 sayýlý Türk
Ticaret Kanununun 28 inci maddesine ticaret sicili kayýtlarýnýn elektronik ortamda tutulmasýna
yönelik esaslarýn yönetmelikle düzenleneceðine iliþkin fýkra eklenmesi; merkezi ortak veri tabanýnýn
Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði nezdinde oluþturulmasýna yönelik
düzenleme yapýlmasý; ticaret sicili kapsamýnda toplanmasý ve iþlenmesi gerekli olan kiþisel verilerin
korunmasýna ve bilgi güvenliðinin saðlanmasýna iliþkin tedbirlerin alýnmasýna yönelik düzenleme
yapýlmasý,

- 13/1/2011 tarihinde kabul edilen yeni 6102 sayýlý Türk Ticaret Kanununun yürürlüðe girmesine
kadar geçecek süre içerisinde mer’i 6762 sayýlý Türk Ticaret Kanununda e-devlet hizmetlerinin
yürütülmesine imkan saðlayacak geçiþ hükümlerinin uyarlanmasý amacýyla yeni 6102 sayýlý Türk
Ticaret Kanununun 64 üncü maddesinde yer alan elektronik defterler ve kayýtlarýn saklanmasý
yükümlülüðünü düzenleyen hükümlere paralel olarak, mer’i 6762 sayýlý Kanunda da benzer
düzenlemelerin yapýlmasý,

- Devlet, il özel idaresi, belediye ve diðer kamu tüzel kiþileri ile kamu kurumu niteliðindeki
meslek kuruluþlarý, sendikalar, dernekler, vakýflar, kooperatifler veya bunlarýn iþtiraklerinin
kaynaklarýyla kurulan þirketlerde düþük pay sahibi olan diðer bazý hissedarlar lehine þirket esas
sözleþmesinde tesis edilebilen çeþitli imtiyazlarla þirket yönetiminde hakimiyet saðlanmasýnýn ve bu
suretle diðer pay sahiplerinin þirket yönetim ve karar sürecinden kýsmen veya tamamen
uzaklaþtýrýlabilmesinin engellenmesi, böylece büyük pay sahibi olan, özellikle kamu kurum ve
kuruluþlarý ile maddede sayýlan diðer kuruluþlarýn kaynaklarýnýn kötüye kullanýmýnýn önlenmesi
amacýyla düzenleme yapýlmasý; Türk Medeni Kanunu ve Borçlar Kanununda yer alan hükümler
çerçevesinde diðer ortaklarýn, üçüncü kiþilerin ve þirket tüzel kiþilerinin, kanunun amacýný aþarak
tanýnacak imtiyazlar nedeniyle zarara uðramalarýnýn engellenmesi amacýyla düzenleme yapýlmasý,

- 6102 sayýlý yeni Türk Ticaret Kanununun yürürlüðe girmesine kadar geçecek süre içerisinde
mer’i 6762 sayýlý Türk Ticaret Kanununda e-devlet hizmetlerinin yürütülmesine imkan saðlayacak
hükümlerin uyarlamasý amacýyla düzenleme yapýlmasý; ayrýca, Merkezî Ticaret Sicil Kayýt Sistemi
(MERSÝS) kuruluþ ve yaygýnlaþtýrma aþamasýnýn hýzlandýrýlmasý amacýyla, 6762 sayýlý Kanuna
eklenmesi öngörülen “Çevrimiçi iþlemler” baþlýklý ek 2 nci maddenin uygulanmasýna dair usul ve
esaslarýn yönetmelikle belirlenmesinin düzenlenmesi,

- 11/3/2010 tarihinde kanunlaþan ve bakanlýklara, belediyelere, toptancý hal yönetimlerine,
meslek mensuplarýna ve üreticilere yönelik yeni yükümlülükleri düzenleyen ve Sanayi ve Ticaret
Bakanlýðý bünyesinde elektronik ortamda merkezi Hal Kayýt Sisteminin kurulmasýný öngören
5957 sayýlý Kanunun yürürlüðe gireceði 26 Mart 2011 tarihinin sebze ve meyve ticaretinin en yoðun
olduðu bir döneme tekabül etmesi ve Hal Kayýt Sisteminin oluþturulmasý için daha geniþ bir süreye
ihtiyaç duyulmasý nedeniyle söz konusu Kanunun yürürlük tarihinin 1/1/2012 olarak belirlenmesi,

öngörülmektedir.
Komisyonumuzda Tekliflerin geneli üzerindeki görüþmelere geçilmeden önce verilen bir önerge

doðrultusunda, 2/875 esas numaralý Kanun Teklifi ile 2/876 esas numaralý Kanun Teklifinin
birbirleriyle ilgili olmasý nedeniyle Ýçtüzüðün 35 inci maddesi uyarýnca birleþtirilmesine,
görüþmelerde 2/875 esas numaralý Kanun Teklifinin esas alýnmasýna ve takiben 2/876 sayýlý Kanun
Teklifinin 10 ila 17 inci maddelerinin görüþülmesine karar verilmiþtir. 

Komisyonumuzda Tekliflerin geneli üzerinde yapýlan görüþmelerde;
- Özel güvenliðe iliþkin yapýlan düzenlemelerin olumlu olduðu ancak, özel güvenlik alanýnda

daha kapsamlý bir düzenlemeye ihtiyaç bulunduðu, yaklaþýk 450.000 kiþiyi ilgilendiren bu alanda
tekliflerle getirilen düzenlemelerin mevcut sorunlarý gidermede yetersiz kaldýðý, konunun bir bütün
olarak ele alýnmasýnýn daha yararlý olacaðý,
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- Mevcut özel güvenlik sisteminde öngörülen eðitim süreciyle özel güvenlik görevlisi olma
imkânýnın tanýndýðý, bu eðitimin yeterli olmadýðý, farklý sektörlerde çalýþacak personelin ilgili alana
yönelik eðitimi de almasý gerektiði,

- 4353 sayýlý Maliye Vekaleti Baþ Hukuk Müþavirliðinin ve Muhakemat Umum Müdürlüðünün
Vazifelerine, Devlet Davalarýnýn Takibi Usullerine ve Merkez ve Vilayetler Kadrolarýnda Bazý
Deðiþiklikler Yapýlmasýna Dair Kanunun 2 nci maddesi gereðince genel bütçeli idareleri ilgilendiren
davalarýn takibinin ve müdafaasýnýn yapýlmasýnda Maliye Bakanlýðý Baþ Hukuk Müþavirliði ve
Muhakemat Genel Müdürlüðünün görevi olduðu, Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðünün de genel
bütçeli bir idare olduðu, Teklifle DSÝ ile ilgili davalarýn DSÝ’nin kadrolu avukatlarý tarafýndan takip
edilecek olmasýnýn mevcut sistemi bozacaðý,

- Kamu kurumlarýný ortak ihtiyaçlarýnýn tek elden yürütülmesinin tasarruf saðladýðý, bu durumun
avukatlýk hizmetleri açýsýndan da söz konusu olduðu, DSÝ’ye tanýnacak ayrýcalýklarýn bu durumu
olumsuz yönde etkileyeceði,

- Tekliflerde küçük sanayi siteleri yapý kooperatiflerinin borçlarýnýn yeniden yapýlandýrýlmasý
için belirlenen faiz oranýnýn yüksek olduðu ve arzu edilen amacý gerçekleþtirmesine katký saðlayacaðý,

- Teklifle 6762 sayýlý Kanunda deðiþtirilmesi öngörülen hükümlerin 13/1/2011 tarihli ve
6102 sayýlý yeni Türk Ticaret Kanununda yer alan düzenlemelerle ayný mahiyette olduðu, yürürlükte
bulunan 6762 sayýlý Kanunda deðiþiklik yapýlmasý yerine yeni 6102 sayýlý Kanunun ilgili
maddelerinin yürürlük tarihinin öne alýnmasýnýn daha yararlý olacaðý,

þeklindeki görüþ, eleþtiri ve temennileri müteakip, Hükümet tarafýndan yapýlan tamamlayýcý
açýklamalarda;

- Özel güvenliðe iliþkin kapsamlý düzenlemelere ihtiyaç bulunduðu, ancak öncelik arz eden
problemlerin bir an önce çözüme kavuþturulmasý gerektiði,

- Özel güvenlik kurumlarýnca yürütülecek hizmetin bir hafta önceden valiliðe bildirilmesinin
acil koruma hizmeti gerektiren durumlarda geç kalýnmasýna yol açtýðý, bu sürenin kýsaltýlmasýyla
daha etkin hizmet verilebileceði,

- DSÝ’nin yürüttüðü hizmetlerin ve muhatap olduðu davalarýn ayný konu için birden fazla il ve
ilçeyi kapsadýðý, Maliye Bakanlýðýnýn ise il ve ilçe bazýnda teþkilatlanmasý sonucunda davalarýn
takibinin zorlaþtýðý, öngörülen düzenlemeyle bu sakýncanýn giderilmesinin amaçlandýðý,

- Tekliflerle yeniden yapýlandýrýlmasý öngörülen borçlarýn küçük iþletmeleri ilgilendirdiði ve bu
iþletmeleri desteklemek amacýyla faiz oranlarýnýn, ekonomik þartlar dikkate alýnarak mümkün
olduðunca düþük belirlendiði,

- Mer’i 6762 sayýlý Türk Ticaret Kanununda yapýlmasý öngörülen düzenlemelerin, 6102 sayýlý
yeni Türk Ticaret Kanunundaki hükümlere paralel olarak yapýldýðý, böylece 6102 sayýlý Kanunun
yürürlüðü beklenilmeden e-devlet hizmetleri ile ilgili düzenlemelerin öncelikle yürürlüðe gireceði,
bu düzenleme ile Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan yürütülen Merkezi Ticaret Sicil Kayýt
Sisteminin kuruluþ ve yaygýnlaþma aþamasýnýn hýzlandýrýlmasýnýn amaçlandýðý,

ifade edilmiþtir.
Tekliflerin tümü üzerindeki görüþmelerin ardýndan Teklifler ve Gerekçeleri Komisyonumuzca

da benimsenerek maddelerinin görüþülmesine geçilmiþtir.
► 2/875 esas numaralý Kanun Teklifinin;
- Çerçeve 1 inci ve 2 nci maddeleri; aynen, 
- Çerçeve 3 üncü maddesi; yazým hatalarýnýn giderilmesi amacýyla redaksiyona tabi tutulmasý

suretiyle, 
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- Çerçeve 4 üncü maddesi; 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayýlý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnýn Teþkilat
ve Görevleri Hakkýnda Kanuna eklenmesi öngörülen Geçici 12 nci maddenin birinci fýkrasýnýn, küçük
sanayi sitesi yapý kooperatiflerine kullandýrýlan kredilerin 31/12/2010 tarihinden önce ödeme süresi
geldiðine açýklýk getirecek þekilde yeniden düzenlenmesi ve “Kanun” ibarelerinin “madde” olarak
deðiþtirilmesi; altýncý fýkrasýnýn, ilgili madde çerçevesinde ödenmesi gereken taksitlerden, süresinde
ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin belirtilen þekilde ödenmemesi, bir takvim yýlýnda ikiden
fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, sadece yapýlandýrýlan borçlara
iliþkin kalan taksitleri ödeme hakkýnýn kaybedilmesine yönelik olarak yeniden düzenlenmesi; madde
metninin tamamýnýn kanunlarýn hazýrlanmasýnda uygulanan esas ve usullere uygunluðun saðlanmasý
amacýyla redaksiyona tabi tutulmasý, ayrýca maddenin çerçevesinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnýn
Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanunun tarihinde sehven yapýlmýþ olan hatanýn düzeltilmesi
suretiyle,

- Çerçeve 5 inci maddesi; 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayýlý Araþtýrma ve Geliþtirme Faaliyetlerinin
Desteklenmesi Hakkýnda Kanunun 3 üncü maddesinin beþinci fýkrasýnda deðiþiklik öngören
düzenlemede yer alan “30.000.000” Türk Lirasý ibaresinin, AR-GE faaliyetlerinde kullanýlmak üzere
ödeneði bulunan merkezi yönetim kapsamýndaki kamu idarelerinin tümü tarafýndan yapýlan bu
kapsamdaki teþvikler toplamýnýn artýrýlmasý amacýyla “50.000.000” Türk Lirasý olarak deðiþtirilmesi
suretiyle, 

- Çerçeve 6 ncý maddesi; 18/12/1953 tarih ve 6200 sayýlý Devlet Su Ýþleri Umum Müdürlüðü
Teþkilat ve Vazifeleri Hakkýnda Kanunun 14 üncü maddesinde deðiþiklik öngören düzenlemenin;
madde baþlýðýnýn, söz konusu Kanunda yer alan diðer maddelerde baþlýk bulunmamasý nedeniyle
6200 sayýlý Kanunun diðer maddeleri ile uyumun saðlanmasýna yönelik olarak metinden çýkarýlmasý
ve ayný maddenin (ç) bendinde atýf yapýlan 2942 sayýlý Kamulaþtýrma Kanununun tarihinin metne
iþlenmesi suretiyle,

- Çerçeve 7 nci maddesi; 6200 sayýlý Kanunun 35 inci maddesinde deðiþiklik öngören
düzenlemenin; madde baþlýðýnýn, söz konusu Kanunda yer alan diðer maddelerde baþlýk bulunmamasý
nedeniyle, 6200 sayýlý Kanunun diðer maddeleri ile uyumun saðlanmasýna yönelik olarak metinden
çýkarýlmasý suretiyle,

- Çerçeve 8 inci maddesi ve maddeye baðlý listeler; aynen 
- Çerçeve 9 uncu maddesi ile 6200 sayýlý Kanuna eklenmesi öngörülen geçici 8 inci maddesi; DSÝ

Genel Müdürlüðünün merkez veya taþra teþkilatý kadrolarýnda avukat olarak görev yapmakta iken,
13/12/1983 tarihli ve 178 sayýlý Maliye Bakanlýðýnýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanun
Hükmünde Kararnamenin Ek 28 inci maddesine dayanýlarak Hazine avukatý olarak atananlardan,
DSÝ Genel Müdürlüðünün merkez veya taþra teþkilatýnda avukat unvanlý kadrolara atanmak
isteyenlere tanýnan baþvuru süresinin “on beþ” günden “otuz” güne çýkarýlmasý ve maddenin
tamamýnýn kanunlarýn hazýrlanmasýnda uygulanan esas ve usullere uygunluðun saðlanmasý amacýyla
redaksiyona tabi tutulmasý suretiyle,

►2/876 esas numaralý Kanun Teklifinin;
- Çerçeve 10 uncu maddesi ile deðiþtirilmesi öngörülen 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayýlý Gençlik

ve Spor Genel Müdürlüðünün Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanunun Ek 9 uncu maddesinin; ikinci
fýkrasýnýn, fýkra kapsamýndaki kurullarýn oluþumlarýnýn ana statüde belirlenmesi, diðer kurullarýn
oluþumunun ise talimatla belirlenmesini teminen metne “oluþumu” ibarelerinin eklenmesi; beþinci
fýkrasýnýn, spor federasyonlarý baþkaný adaylarýnda aranacak þartlar arasýnda yer alan “kesinleþmiþ
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sigorta veya vergi borcu nedeniyle takibata uðramamýþ olmak” hükmünün “kesinleþmiþ sigorta veya
vergi borcu olmamak” þeklinde deðiþtirilmesi; dokuzuncu fýkrasýnýn,  atýfta yapýlan maddi hatanýn
giderilmesi ve çerçeve maddenin tamamýnýn kanunlarýn hazýrlanmasýnda uygulanan esas ve usullere
uygunluðunun saðlanmasý amacýyla redaksiyona tabi tutularak metne çerçeve 10 uncu madde olarak
eklenmesi suretiyle,

- Çerçeve 11 inci maddesi ile 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayýlý Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüðünün Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanuna eklenmesi öngörülen Ek 9/A maddesinin;
ikinci fýkrasýnýn, Tahkim Kurulu Baþkanlýðýna yapýlacak olan baþvuru ücretlerinin Gençlik ve Spor
Genel Müdürlüðü bütçesine gelir kaydedilmesine, kurulun sekreterya hizmetlerinin Genel
Müdürlükçe yürütülmesine, Kurul ihtiyaçlarý için her yýl Genel Müdürlük bütçesine gerekli ödeneðin
konulmasýna, böylece Kurulun giderlerinin Genel Müdürlük bütçesinden karþýlanmasý; maddede yer
alan yazým yanlýþlarýnýn düzeltilmesi, madde metninin tamamýnýn kanunlarýn hazýrlanmasýna iliþkin
esas ve usullere uygunluðun saðlanmasý amacýyla redaksiyona tabi tutulmasý ve metne çerçeve 11 inci
madde olarak eklenmesi suretiyle,

- Çerçeve 12 nci maddesi;  metinde geçen “Kanunun” ibarelerinin “maddenin” olarak
redaksiyona tabi tutularak metne çerçeve 12 nci madde olarak eklenmesi suretiyle,

- Çerçeve 13 üncü ve 14 üncü maddeleri; metne çerçeve 13 üncü ve 14 üncü maddeler olarak
eklenmesi suretiyle,

- Çerçeve 15 inci maddesi ile 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayýlý Türk Ticaret Kanununun 401 inci
maddesine eklenmesi öngörülen dördüncü fýkrasý; bu madde ile ilave edilen fýkralarýn yürürlüðüne
iliþkin hükme açýklýk kazandýrýlmasý ve madde çerçevesinin kanunlarýn hazýrlanmasýnda uygulanan
esas ve usullere uygunluðun saðlanmasý amacýyla redaksiyona tabi tutulmasý ve düzenlemenin metne
çerçeve 15 inci madde olarak eklenmesi suretiyle,

- Çerçeve 16 ncý maddesi ile 6762 sayýlý Kanuna eklenmesi öngörülen ek 2 inci maddenin ikinci
fýkrasý; “Koniþmento” ibaresinin “Konþimento” þeklinde düzeltilmesi; üçüncü fýkrada sehven
yazýlmýþ olan “tüzükte” ibaresinin “yönetmelikte” olarak deðiþtirilmesi, madde çerçevesinin
kanunlarýn hazýrlanmasýnda uygulanan esas ve usullere uygunluðunun saðlanmasý amacýyla
redaksiyona tabi tutulmasý ve  metne çerçeve 16 ncý madde olarak eklenmesi suretiyle,

- Çerçeve 17 nci maddesi; metne çerçeve 17 nci madde olarak eklenmesi suretiyle, 
► Kooperatifler ve üst kuruluþlarýnýn birtakým ticari iþ ve iþlemlerini yürütmek amacýyla Türk

Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurmuþ olduklarý iþletmeler, þirketler ve sair ortaklýklarýn,
kooperatif ve üst kuruluþlarýn hak ve menfaatlerinin korunmasý doðrultusunda, ticari kural ve ilkelere
uygun yönetimi ile profesyonel idareciliðin teþviki ile kötü niyetli ve keyfi uygulamalara meydan
verilmemesine yönelik bir hükmün 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayýlý Kooperatifler Kanununa bir ek
madde olarak eklenmesini öngören düzenlemenin metne çerçeve 18 inci madde olarak eklenmesi
suretiyle,

► Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) alanlarý üzerinde enerji, su, gaz ve arýtma gibi ortak altyapý
tesislerinin kurulmasý ile girdi maliyetlerinde tasarruf saðlanmasý neticesinde rekabet edilebilirliðinin
arttýrýlmasý ve sanayinin disipline edilmesi amacýyla, bu kanun teklifinin kanunlaþarak yürürlüðe
girdiði tarihinden önce, ilgili idareler tarafýndan yapýlan imar planlarý ile sanayiye açýlmýþ alanlarda
kurulu tesislerin de OSB’lere saðlanan avantajlardan yararlanabilmesine yönelik olarak söz konusu
tesislerin kurulu olduðu alanlarýn OSB imkanlarýndan yararlanmasýný saðlayan bir hükmün,
4562 sayýlý Kanuna geçici bir madde olarak eklenmesine yönelik düzenlemenin, metne çerçeve
19 uncu madde olarak eklenmesi suretiyle,
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►Yürürlüðü sona eren 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayýlý Yatýrýmlarýn ve Ýstihdamýn Teþviki
Kanunu çerçevesinde, OSB’lerde yer alan parsellerin gerçek veya tüzel kiþilere bedelsiz tahsisi
uygulamasýna paralel bir hükmün, OSB’lerde tahsisi yapýlmamýþ olan parsellerde yatýrýmýn ve
istihdamýn teþvikinin saðlanmasýný teminen, 4562 sayýlý Kanuna geçici bir madde olarak eklenmesini
düzenleyen hükmün, metne çerçeve 20 nci madde olarak eklenmesi suretiyle,

►10/7/2004 tarihli ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi Kanununun 26 ncý maddesinin,
2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksýzýn belediye meclisince iþletmesi
devredilebilecek hizmetlere, belediyenin mülkiyet veya tasarruflarýndaki hafriyat sahalarý ile toplu
ulaþým hizmetlerinin de eklenmesini saðlamaya yönelik olarak deðiþtirilmesini öngören bir
düzenlemenin metne çerçeve 21 inci madde olarak eklenmesi suretiyle,

►Devletin büyük yatýrýmlarý sebebi ile su altýnda kalan veya askeri yasak bölge sýnýrlarý
içerisindeki yerleþim yerlerinde yaþayan vatandaþlarýn maðduriyetlerinin giderilmesine yönelik bir
düzenlemenin, 19/9/2006 tarihli ve 5543 sayýlý Ýskan Kanununa ek madde olarak eklenmesini
teminen, metne çerçeve 22 nci madde olarak eklenmesi suretiyle,

► 5661 sayýlý Kanun ile Tarým ve Kredi Kooperatifleri tarafýndan toplu köy ikrazatý/grup
kredilerinden doðan kefaletlerin sona erdirilmesi, söz konusu kredilerin aciz vesikasýna baðlanmasý
sonrasýnda Hazine Müsteþarlýðýnca karþýlanmasý ve madde kapsamýnda Hazine tarafýndan yapýlan
ödemelerin Hazine Kontrolörlerince ilgili kurumlar nezdinde incelenmesi sonucunda, fazla ve/veya
eksik yapýldýðýnýn tespit edilmesi halinde ya da ilgili kurumlar tarafýndan Hazineden sehven talep
edildiði tespit edilen tutarlarýn Hazineye iade edilmesinde taraflarýn yükümlülüklerini faizsiz olarak
yerine getirmesine yönelik olarak 15/5/2007 tarihli ve 5661 sayýlý Kanunun 1 inci maddesinde
deðiþiklik yapan düzenlemenin, metne çerçeve 23 üncü madde olarak eklenmesi suretiyle, 

►22/5/2007 tarihli ve 5664 sayýlý Konut Edindirme Yardýmý Hak Sahiplerine Ödeme
Yapýlmasýna Dair Kanuna istinaden yapýlan ödemelerden bazýlarýnýn çeþitli sebeplerle T.C. Ziraat
Bankasýna iadesi sonrasý, söz konusu tutarlarýn Hazine Müsteþarlýðýnýn ilgili hesaplarýna aktarýlmasýný
saðlamaya yönelik olarak 5664 sayýlý Kanuna ek madde eklenmesini öngören bir düzenlemenin,
metne çerçeve 24 üncü madde olarak eklenmesi suretiyle,

►Uluslararasý sigorta ve reasürans piyasalarýnýn teminat sunmaktan kaçýndýðý, savaþ hali, terör,
halk hareketleri, doðal afetler ve benzeri olaðanüstü durumlar karþýsýnda, kamu yararý açýsýndan
gerekli görüldüðü takdirde, devlet eliyle tedbir alýnmasý ve hazýr bir teminat mekanizmasý
oluþturulmasýna yönelik bir maddenin 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayýlý Sigortacýlýk Kanununa ilave
edilmesiyle ilgili düzenlemenin, metne çerçeve 25 inci madde olarak eklenmesi suretiyle, 

►13/2/2011 tarihli ve 6111 sayýlý Kanunun 83 üncü maddesiyle, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayýlý
Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayýlý tablonun “IV-Ticari ve medeni iþlerle ilgili kaðýtlar” baþlýklý
bölümüne sehven (40) olarak eklenen fýkra numarasýnýn (41) olarak deðiþtirilmesini öngören bir
düzenlemenin, metne 26 ncý madde olarak eklenmesi suretiyle, 

►Ýl Özel Ýdareleri ve belediyelerde sürekli iþçi kadrolarýnda çalýþmakta olan iþçilerin kamu
kurumlarýna nakline iliþkin uygulamanýn daha etkin ve verimli bir þekilde yapýlabilmesi amacýyla, söz
konusu nakli düzenleyen 6111 sayýlý Kanunun 166 ncý maddesinde öngörülen sürenin uzatýlmasýna
yönelik bir hükmün, metne çerçeve 27 nci madde olarak eklenmesi suretiyle,

►6111 sayýlý Kanunun Geçici 11 inci maddesi ile yapýlan düzenleme, uygulamada ortaya
çýkabilecek tereddütlerin giderilmesi amacýyla metinde çerçeve 23 üncü maddede yeniden
düzenlendiðinden, söz konusu geçici 11 inci maddesi ile yapýlan düzenlemenin yürürlükten
kaldýrýlmasýný öngören bir hükmün, metne çerçeve 28 inci madde olarak eklenmesi suretiyle,
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►Yürürlük ve yürütmeye iliþkin 10 uncu ve 11 inci maddeleri; eklenen yeni maddeler
doðrultusunda teselsül ettirilmek suretiyle 29 uncu ve 30 uncu maddeler olarak,

kabul edilmiþtir. 
Ayrýca; kanunlarýn hazýrlanmasýnda uygulanan esas ve usuller çerçevesinde madde numaralarýnýn

yeniden düzenlenmesi, önergeler ile yapýlan deðiþikliklerin kanun sistematiðine uygun olarak metne
yerleþtirilmesi, metnin anlama açýklýk kazandýrýlmasý amacýyla redaksiyona tabi tutulmasý, yürürlük
maddesinin kabul edilen önergelere göre düzenlenmesi hususlarýnda Komisyon Baþkanlýk Divanýna
yetki verilmesi karara baðlanmýþ ve bu Raporun özel sözcüleri olarak, Çorum Milletvekili Cahit
BAÐCI, Denizli Milletvekili Mehmet YÜKSEL, Kocaeli Milletvekili Muzaffer BAÞTOPÇU ve
Van Milletvekili Kerem ALTUN seçilmiþtir.

Raporumuz, Genel Kurulun onayýna sunulmak üzere Yüksek Baþkanlýða saygýyla arz olunur.

Başkan Başkanvekili Sözcü

M. Mustafa Açıkalın Recai Berber Hasan Fehmi Kinay

Sivas Manisa Kütahya

Kâtip Üye Üye

Süreyya Sadi Bilgiç Necdet Ünüvar Halil Aydoğan

Isparta Adana Afyonkarahisar

Üye Üye Üye

Sadık Badak Osman Kaptan Mehmet Günal
Antalya Antalya Antalya

(Karşı Oy Yazısı Ektedir) (Muh. Şerhi Ektedir)

Üye Üye Üye

İsmail Özgün Ali Osman Sali Zeki Ergezen
Balıkesir Balıkesir Bitlis

Üye Üye Üye

Sedat Kızılcıklı Cahit Bağcı Mehmet Yüksel
Bursa Çorum Denizli

(Bu Raporun Sözcüsü) (Bu Raporun Sözcüsü)

Üye Üye Üye

Emin Haluk Ayhan Necdet Budak Alaattin Büyükkaya
Denizli Edirne İstanbul

(Muh. Şerhi Ektedir)

Üye Üye Üye

Mustafa Özyürek Harun Öztürk Tuğrul Yemişçi
İstanbul İzmir İzmir

(Muh. Şerhi Ektedir) (Karşı Oy Yazısı Ektedir)
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Üye Üye Üye

Muzaffer Baştopçu Eyüp Ayar Hasan Angı
Kocaeli Kocaeli Konya

(Bu Raporun Sözcüsü)

Üye Üye Üye

Mustafa Kalaycı Ferit Mevlüt Aslanoğlu Erkan Akçay
Konya Malatya Manisa

(Muh. Şerhi Ektedir) (Ayrışık Oy Ektedir) (Muh. Şerhi Ektedir)

Üye Üye Üye

Süleyman Çelebi Ali Er Gürol Ergin
Mardin Mersin Muğla

(Ayrışık Oy Ektedir)

Üye Üye Üye

Münir Kutluata Kadir Tıngıroğlu Hasip Kaplan
Sakarya Sinop Şırnak

(Muh. Şerhi Ektedir) (Muh. Şerhi Ektedir)

Üye Üye Üye

Faik Öztrak Osman Demir Kerem Altun
Tekirdağ Tokat Van

(Karşı Oy Yazısı Ektedir) (Bu Raporun Sözcüsü)

Üye

İlhan Evcin
Yalova
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KARŞI OY YAZISI
Giresun Milletvekili Nurettin Canikli  ve arkadaþlarý ile Osmaniye Milletvekili Durdu Mehmet

Kastal tarafýndan verilen Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Teklifleri Plan ve
Bütçe Komisyonunda birleþtirilerek görüþülmüþtür.

Ayný adý taþýyan iki ayrý kanun teklifinin ilk dokuz maddesi aynýdýr.
Nurettin Canikli ve arkadaþlarýnca verilen kanun teklifi 28.2.2011 tarihinde TBMM kaydýna

girmiþtir. Kayda girdikten bir gün sonra yeni bazý konular ortaya çýkmýþ olacak ki Durdu Mehmet
Kastal tarafýndan verilen kanun teklifine bu yeni konular eklenmiþtir.

Bu iki kanun teklifine yetiþtirilemeyen konular da komisyon aþamasýnda tekliflere eklenmiþtir.
Bu çerçevede tekliflere komisyon aþamasýnda 10 yeni madde eklenmiþtir.

Komisyona yetiþtirilemeyen veya tartýþýlmasý istenmeyen konularýn da Genel Kurul aþamasýnda
teklife ilave edileceðinden þüphe edilmemelidir.

Tekliflere iliþkin genel eleþtirilerimiz þöyledir:
1. Bugüne kadar rastlanmadýk bir biçimde kanun teklifi sahiplerinden hiç birisi, tekliflerinin

gerekçesi konusunda komisyonumuza gelip açýklama yapma gereði duymamýþlardýr. Bu durumu
komisyona karþý yapýlmýþ bir saygýsýzlýk olarak deðerlendiriyoruz.

2. Her iki kanun teklifinin de madde gerekçeleri bulunmamaktadýr.
Mevzuat Hazýrlama Usul ve Esaslarý Hakkýnda Yönetmeliðin 21 inci maddesinde, genel

gerekçede taslaðýn hazýrlanmasýný gerektiren nedenlerin açýkça belirtileceði ifade edildikten sonra,
madde gerekçelerinde, her maddenin düzenleniþ nedenlerinin açýklanacaðý; kaldýrýlmasý,
deðiþtirilmesi veya eklenmesi istenen hükümlerin neler olduðu ile kaldýrma, deðiþtirme veya ekleme
sebeplerinin açýkça belirtileceði; madde gerekçelerinin, her madde için ayrý ayrý düzenleneceði ve bu
gerekçelerin madde metninin tekrarý biçiminde hazýrlanmayacaðý öngörülmektedir. 

TBMM Ýçtüzüðü’nün 73 üncü maddesinde ise, gerekçede tasarýnýn tümü ve maddeleri hakkýnda
bilgilerle kaldýrýlmasý veya eklenmesi istenilen hükümlerin neler olduðu ve neden kaldýrýlmasý,
deðiþtirilmesi veya eklenmesi gerekli görüldüðünün açýkça gösterilmesi gerektiði belirtildikten sonra;
74 üncü maddesinde, kanun tekliflerinin de, gerekçesi ile birlikte Baþkanlýða verileceði;
komisyonlarýn, þartlarýna uymayan kanun tekliflerini, sahiplerine tamamlatmaya yetkili olduklarý
hükme baðlanmaktadýr.

Durum böyle olmakla birlikte, uyarýlarýmýza raðmen TBMM Ýçtüzüðü ve  Mevzuat Hazýrlama
Usul ve Esaslarý Hakkýnda Yönetmeliðe aykýrý bir biçimde verilen bu kanun tekliflerinin madde
gerekçelerinin tamamlatýlmasý yoluna gidilmemiþtir.

Teklifler yasalaþtýktan sonra tereddüde düþen uygulayýcýlar bu teklifle ilgili maddenin
gerekçesine bakmak istediklerinde ne yazýk ki yazýlý bir metne ulaþamayacaklardýr.

3. Bu Torba Tasarýda da birden fazla komisyonu ilgilendiren konular Plan ve Bütçe
Komisyonunda görüþtürülmüþtür.

Tali komisyon olarak Ýçiþleri; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji; Çevre;
Adalet; Milli Eðitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarýna havale edilen kanun teklifleri söz
konusu komisyonlarda görüþülmemiþtir. Anýlan komisyonlarýn görüþü alýnmadan Türk Ticaret
Kanununda, Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda, Araþtýrma ve Geliþtirme Faaliyetlerinin
Desteklenmesi Hakkýnda Kanunda, Devlet Su Ýþleri Umum Müdürlüðü Teþkilat ve Vazifeleri
Hakkýnda Kanunda, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðünün Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanunda,
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Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliði Bulunan Diðer Mallarýn Ticaretinin
Düzenlenmesi Hakkýnda Kanunda yapýlan deðiþiklikleri görüþülmüþ saymak mümkün deðildir.

4. Komisyon aþamasýnda tekliflere eklenen 10 yeni madde ile komisyon yetkisini aþmýþ ve
Ýçtüzüðe aykýrý bir biçimde kanun teklifi kaleme almýþtýr.

Çünkü; Ýçtüzüðün 35 inci maddesi, komisyonlarýn; kendilerine havale edilen kanun tasarý veya
tekliflerini aynen veya deðiþtirerek kabul veya reddedebileceklerini, birbirleriyle ilgili gördüklerini
birleþtirerek görüþebileceklerini, 92 nci maddedeki özel durum dýþýnda kanun teklif edemeyeceklerini,
kendilerine havale edilenler dýþýnda kalan iþlerle uðraþamayacaklarýný, hükme baðlamaktadýr.

Tekliflerin maddelerine iliþkin eleþtirilerimiz ise aþaðýda belirtilmiþtir:
ÇERÇEVE MADDE 4-
Bu madde ile, 13.2.2011 tarihli ve 6111 sayýlý Torba Kanunda unutulan bir konunun yeniden

yapýlandýrmasý düzenlenmektedir.
Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnca küçük sanayi sitesi yapý kooperatiflerine bütçe imkânlarýndan

kullandýrýlan kredilerden vadesinde ödenmeyenlerin yeniden yapýlandýrýlmasýný CHP olarak biz de
destekliyoruz. Ancak, bu maddede yapýlandýrma için öngörülen faiz oranlarýnýn 6111 sayýlý Kanunda
öngörülen faiz oranlarýndan düþük olduðu görülmektedir. Bu düþük oranlarý da yapýlandýrmanýn
amacýna ulaþýlmasý için doðru buluyoruz. Ne var ki adaleti saðlamak bizim görevimiz olmalýdýr.
Bunun için 6111 sayýlý Kanundaki oranlarýn da bu teklifteki oranlara düþürülmesi gerekir. Bu yönde
vermiþ olduðumuz deðiþiklik önergesi komisyonun AKP’li üyelerinin oylarý ile reddedilmiþtir. 6111
sayýlý Kanunun görüþmeleri sýrasýnda yüksek bulduðumuz oranlarýn düþürülmesi yönünde vermiþ
olduðumuz önergelerin de reddedilmiþ olduðunu bu arada hatýrlatmakta yarar vardýr.

Yapýlandýrma Vadelerine Göre Katsayýlar
6111 sayýlý Kanun Bu Kanun Teklifi

Oniki eþit taksit için 1.10 1.05
Onsekiz eþit taksit için 1.15 1.07
Yirmidört eþit taksit için 1.20 1.10
Otuzaltý eþit taksit için 1.30 1.15
ÇERÇEVE MADDE 5-
13.2.2011 tarihli ve 6111 sayýlý Torba Kanunun komisyon tarafýndan kabul edilen metninde yer

alan, ancak Genel Kurulda metinden çýkarýlan madde bu mini torba tasarýda yeniden
düzenlenmektedir.

Ýhtiyaç ise, söz konusu düzenleme Genel Kurulda niye metinden çýkarýldý? Acil bir düzenleme
deðil ve ihtiyaç yoksa niye tekrar getirilmek isteniyor? Komisyonda bu sorularýmýzýn karþýlýðýný
alabilmiþ deðiliz.

Tahminimiz o ki, Genel Kurulda Temel yasa olarak görüþülen Torba Kanunun (6111 sayýlý
Kanun) 9 uncu bölümüne hükümetin son dakikalarda eklemek istediði maddelere yer açmak üzere
bu madde metinden çýkartýlmýþtýr. Çünkü, bu bölümde yer alan maddelerin Ýçtüzük hükmüne göre
30’u geçmemesi gerekiyordu. Metinden çýkarýlma konusunda ortaya konulan tercih, Hükümetin
Ar-Ge faaliyetlerine bakýþýný yansýtmasý açýsýndan önemlidir.

Hükümetin Ar-Ge teþvikleri ile ilgili limitleri zamanýnda doðru tespit edemediðini göstermesi
açýsýndan da bu düzenleme önemlidir.
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ÇERÇEVE MADDE 6, 7, 8 ve 9 -
Çerçeve 6, 7, 8 ve 9 uncu maddelerde yapýlan düzenlemelerle, genel bütçeli bir idare olan

DSÝ’nin bu idarelerin dava ve icra takiplerinin Hazine avukatlarýnca takibini öngören mevzuattan
ayrýk tutulmasý, bu alanda saðlanmak istenen disipline zarar verecektir.

14.02.1983 tarihli ve 178 sayýlý “Maliye Bakanlýðýnýn Kuruluþ ve Görevleri Hakkýnda Kanun
Hükmünde Kararname”nin 2/b maddesi ile Devlet hukuk danýþmanlýðýný ve muhakemat hizmetlerini
yapma görevi Maliye Bakanlýðýna verilmiþtir. 

Anýlan Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fýkrasýna göre; Baþhukuk Müþavirliði ve
Muhakemat Genel Müdürlüðü, 8 Ocak 1943 tarihli ve 4353 sayýlý Kanundaki teþkilat ve hükümler
çerçevesinde Devlet hukuk danýþmanlýðý ve muhakemat hizmetlerini yürütmekle görevlidir. Ýkinci
fýkrasýna göre de, Baþhukuk Müþaviri ve Muhakemat Genel Müdürü, hukuk müþavirleri, müþavir
hazine avukatlarý ve hazine avukatlarý genel bütçe içindeki kamu kurum ve kuruluþlarýný her tür ve
derecedeki yargý ve icra mercileri ile hakemler nezdinde vekil sýfatýyla temsil ederler. 

4353 sayýlý Maliye Vekâleti Baþhukuk Müþavirliðinin ve Muhakemat Umum Müdürlüðünün
Vazifelerine, Devlet Davalarýnýn Takibi Usullerine ve Merkez ve Vilayetler Kadrolarýnda Bazý
Deðiþiklikler Yapýlmasýna Dair Kanun hükümlerine göre aþaðýda sayýlan muhakemat hizmetleri
Baþhukuk Müþavirliði ve Muhakemat Genel Müdürlüðünce yerine getirilmektedir.

a) Bakanlýklarý ve genel bütçeye dahil tüm kamu kurum ve kuruluþlarýný, Yüksek Yargý
Mahkemeleri de dahil her tür ve derecede yargý ve icra mercileri ile hakemler nezdinde “avukat/vekil”
sýfatý ile temsil etmek. 

b) Bakanlýklara ve genel bütçeye dâhil diðer dairelere ait her türlü hukuk ve ceza davalarý ile
icra iþlerini, ait olduðu makam ve mercilerde ikame etmek, takip etmek ve savunmak. 

c) 3628 sayýlý Mal Bildiriminde Bulunulmasý, Rüþvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun
17 nci maddesinin birinci fýkrasýndaki suçlardan, genel bütçeli daireleri ilgilendirenlerin ceza
davalarýný takip etmek. 

d) Bakanlýklardan ve genel bütçeye dahil diðer dairelerden, dava açýlmak üzere gönderilen
ihtilaflarý incelemek, maddi ve hukuki nedenler ile Hazine yararý mevcut ise dava açmak veya icra
takibi yapmak. 

e) Bakanlýklardan ve genel bütçeye dahil diðer dairelerden dava açýlmak üzere gönderilen
ihtilaflarda; maddi ve hukuki nedenlerle dava açýlmasýnda veya icra takibi yapýlmasýnda yarar
görülmediði takdirde dava açýlmasýndan ve icra takibi yapýlmasýndan vazgeçmek. 

f) Açýlmýþ dava ve icra takibinden takibe devam etmekte veya takibin Devlet aleyhine
sonuçlanmasý halinde yüksek dereceli mahkeme veya mercie müracaatta maddi veya hukuki
sebeplerle bir fayda görülmediði takdirde bu yöndeki sebepleri gösteren mütalaa hazýrlamak, her yýl
Bütçe Kanununun (Ý) cetvelinde belirlenen parasal limitler esas alýnmak suretiyle illerde valiler,
ilçelerde kaymakamlardan vazgeçme almak üzere teklifte bulunmak. 

g) Bir hakkýn veya menfaatin terkini içeren ve maddi veya hukuki sebeplerle takip edilmesinde
veya yüksek dereceli mahkeme ve mercilerde incelenmesinde yarar bulunmayan dava veya icra
takiplerinden; her yýl Bütçe Kanununun (Ý) cetvelinde belirlenen parasal limit esas alýnarak
vazgeçilebilmesi için Bakanlýk Makamýna teklifte bulunmak. 

h) Bir hak veya alacaðýn takip edilmesinde veya yüksek dereceli mahkeme ve mercilerde
incelenmesinde, maddi veya hukuki sebeplerle yarar bulunmamasý halinde vazgeçme verilebilmesi
için; her yýl Bütçe Kanununun (Ý) cetvelinde belirlenen parasal limit esas alýnarak Danýþtay
Baþkanlýðýna teklifte bulunmak ve uygun mütalaa verilmesi halinde Kararname almak. 
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i) Konusu kalmayan veya yanlýþlýkla açýldýðý anlaþýlan veya Hazineye ait bir hak veya menfaati
içermeyen ve her yýl Bütçe Kanununun (Ý) cetvelinde belirtilen parasal limit dâhilinde kalan dava ve
icra takiplerini, 4353 sayýlý Kanunun 27 nci maddesindeki usul dairesinde terkin etmek, belirtilen
parasal limiti aþan dava ve icra takipleri sonucunda verilen kararlara karþý yüksek dereceli
mahkemelere müracaattan vazgeçmek ve dava icra kayýtlarýný terkin etmek. 

j) Hazineyi ilgilendiren ve mali hususlarý ihtiva eden idari davalarýn duruþmalarýnda, ilgili
Bakanlýk ve Daireleri, idari yargý mercilerinde temsil etmek. 

Teklifte yapýlan düzenlemeler sonucunda, DSÝ, genel bütçeli bir idare olmasýna raðmen kendi
davalarýný kendi avukatlarý ile takip edecek ve dava ve icra takiplerinden vazgeçme konusunda Hazine
avukatlarýna tanýnan limitlerin üç katýndan fazla bir limit yetkisine sahip olacaktýr.

5018 sayýlý Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayýlý listede sayýlan genel bütçeli
daireler arasýnda yer alan DSÝ, 4353 sayýlý Kanunun öngördüðü yukarýdaki hükümlerden ayrýk
tutulmak isteniyorsa, yapýlmasý gereken, sistemi bozmak deðil, DSÝ’ni Karayollarý Genel
Müdürlüðünde yapýldýðý gibi özel bütçeli kuruluþ statüsünden çýkarmak olmalýdýr.

Bu nedenle teklifin 6, 7, 8 ve 9 uncu maddeleri metinden çýkarýlmalýdýr.
ÇERÇEVE MADDE 13, 14, 15 ve 16-
Bu mini torba yasa ile, yýllarca ön hazýrlýklarý yapýlan, aylarca Adalet Komisyonunda görüþülen

ve sonunda TBMM’de uzlaþma ile kabul edilen Türk Ticaret Kanununun 4 maddesi
deðiþtirilmektedir. Deðiþiklik, 6102 sayýlý kanun ile deðiþtirilen ve yürürlükten kalkacak olan 6762
sayýlý kanunda yapýlmaktadýr. Zaten deðiþtirilmiþ olan, fakat henüz yürürlüðe girmemiþ olan kanunda
deðiþiklik yapýlmasý hukuken tartýþmalýdýr. Son olarak deðiþtirilen bu maddeler 6102 sayýlý Türk
Ticaret Kanunu yürürlüðe girince kendiliðinden hükümsüz kalacaktýr. 13 ve 14 üncü madde ile
yapýlan deðiþiklik esas itibariyle yasada öngörülen ‘Tüzük’ yerine‚ Yönetmelik’ düzenlenmesi
öngörülmesinden ibarettir. Burada amaçlanan, Danýþtay tarafýndan yapýlacak hukuka uygunluk
denetimini devre dýþý býrakmaktýr. 

15 inci madde ile yapýlan deðiþiklik ise sözleþme serbestîsini ortadan kaldýrmaktadýr.
Yürürlükteki mevzuata uygun olarak hazýrlanan esas mukavelede öngörülen imtiyazlar yasa ile
kaldýrýlmaktadýr. Bazý kötü niyetli davranýþlar bahane edilerek kazanýlmýþ haklarýn ortadan
kaldýrýlmasý hukukun temel ilkelerine ve Anayasaya aykýrýdýr. 

Bundan sonra bazý pay sahiplerine imtiyaz tanýnmasý engellenebilir. Ancak geriye dönük
kazanýlmýþ haklar kaldýrýlamaz.

ÇERÇEVE MADDE 17-
11/3/2010 tarihli ve 5957 sayýlý Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliði Bulunan

Diðer Mallarýn Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkýnda Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fýkrasýnýn
(c) bendinde yer alan, “yayýmý tarihinden itibaren bir yýl sonra” ibaresi “1/1/2012 tarihinde”
olarak deðiþtirilmektedir.

Her ne kadar kanunun yürürlüðünden önce yapýlmasý gereken iþlerin tamamlanamamasý bu
deðiþikliðe gerekçe olarak gösterilse de, bu deðiþikliðin seçim öncesi popülist bir yaklaþýmla yapýldýðý
inkar edilemez. Her fýrsatta seçim yatýrýmý yapmadýðýný, ülkeyi yönetirken seçimleri gözeterek hareket
etmediðini söyleyen AKP Hükümetinin kulaðýna bu deðiþiklik küpe olsun. Zira, popülizm, sadece
seçim öncesi seçmene belli menfaatler sunmaktan ibaret deðildir. Seçmene getirilecek
yükümlülüklerin yapýlmamasý ya da seçim sonrasýna ertelenmesi de popülizm olarak deðerlendirilir.
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ÇERÇEVE MADDE 20-
Bu maddenin son fikrasýnda, maddenin uygulanmasý ile ilgili istihdam, yatýrýma baþlama ve

tamamlama süresi, tahsis ve devir iþlemleri ile diðer hususlarýn bakanlýk tarafýndan hazýrlanacak ve
Bakanlar Kurulu kararý ile yürürlüðe konulacak yönetmelikle düzenleneceði öngörülmektedir. Söz
konusu yönetmeliðin çýkarýlmasý için yasaya bir süre konulmasý gerektiði komisyonda belirtilmiþ
olmasýna raðmen bu uyarýmýz dikkate alýnmamýþtýr.

ÇERÇEVE MADDE 21-
Bu madde ile 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi Kanununun 26 ncý maddesinde deðiþiklik

yapýlarak, Büyükþehir Belediyesinin, mülkiyet veya tasarrufundaki harfiyat sahalarý ve toplu ulaþým
hizmetlerini de kendisine ait büfe, otopark ve çay bahçelerinde olduðu gibi belediye veya baðlý
kuruluþlarýnýn % 50’sinden fazlasýna ortak olduðu þirketler ile bu þirketlerin de % 50’sinden fazlasýna
ortak olduðu þirketlere 2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksýzýn belediye
meclisince belirlenecek süre ve bedelle iþletilmesinin devredilebileceði hükme baðlanmaktadýr.

Hafriyat sahalarýnýn ve toplu taþým hizmetlerinin iþletilmesinin bir büfe iþletmesi ile ayný
kategoriye konularak ihalesiz devredilmesine imkan tanýnmasý, rekabetin oluþmamasý nedeniyle
kamu hizmetinin uygun bedelle vatandaþa sunulmasýna engel olacaðý gibi anayasamýzýn eþitlik
ilkesine de aykýrý olacaktýr.

Özetle, anayasanýn eþitlik ilkesine aykýrý olan bu düzenleme teklif metninden çýkarýlmalýdýr.
ÇERÇEVE MADDE 22-
Bu madde, teklife Komisyonda verilen önergelerle eklenen maddelerdendir.
5343 sayýlý Ýskan Kanununa eklenen bu madde; baraj ve gölet yapýmý veya askeri yasak bölge

sebebiyle bulunduklarý yerleþim yerlerinden kaldýrýlmalarý zorunlu bulunan mahalle, köy veya belde
halkýnýn daha önce orman sýnýrlarý dýþýna çýkartýlmýþ veya yeni çýkartýlacak yerlere yerleþtirilmelerini
hükme baðlamaktadýr.

Bu maddenin hangi ihtiyaçtan kaynaklandýðýnýn sorgulanmasý yapýlýrken ülkemizde ilk kez baraj
ve gölet yapýlmadýðýnýn bilinmesine öncelikle gerek vardýr.

Maddeye göre Çevre ve Orman Bakanlýðý, bundan böyle, bilim ve fen bakýmýndan orman olarak
muhafazasýnda hiçbir yarar görülmeyen ve tarým alanýna dönüþtürülmesi de mümkün olmayan yerleri
maddede öngörülen amaçlar için orman sýnýrlarý dýþýna çýkartýp Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðýna
devredebilecektir. Bu haliyle madde hükümleri geçici olmayýp devamlý uygulanacaktýr.

Bu uygulamada, orman vasfýný kaybetmiþ yerlerin orman sýnýrlarý dýþýna çýkarýlmasýnda
anayasamýzýn milat olarak emrettiði 31.12.1981 tarihinden önce bu vasýflarýn kaybedilmiþ olduðu
koþulu da aranmayacaktýr. Maddede öngörülen gerekçelerle bugün veya gelecekte bir köyün taþýnmasý
ihtiyacý ortaya çýktýðýnda, Çevre ve Orman Bakanlýðý, orman sýnýrlarý içinde kalan bir yeri maddede
sayýlan koþullar var diyerek orman sýnýrlarý dýþýna çýkartýp Bayýndýrlýk ve İskan Bakanlýðýna
devredebilecektir. Madde ile yapýlan düzenleme bu uygulamanýn daha önce 2/B çalýþmasý yapýlmýþ
alanlarda da tekrar tekrar ayný uygulamanýn yapýlmasýna izin vermektedir. Oysa, mevcut mevzuat
orman sýnýrlarý tespit edilip 2/B uygulamasý yapýldýktan sonra ayný alanlarda yeni 2/B uygulamasý
yapýlmasýna izin vermemektedir. Bunun gerekçesi de anayasanýn ormanlarýn korunmasý ve
geliþtirilmesine dair 169 ve 170 inci maddeleri hükümleridir.

Anayasamýzýn 170 inci maddesi, ormanlar içinde veya bitiþiðindeki köyler halkýnýn
kalkýndýrýlmasý, ormanlarýn ve bütünlüðünün korunmasý bakýmlarýndan, ormanýn gözetilmesi ve
iþletilmesinde Devletle bu halkýn iþbirliðini saðlayýcý tedbirlerle, 31/12/1981 tarihinden önce bilim
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ve fen bakýmýndan orman niteliðini tamamen kaybetmiþ yerlerin deðerlendirilmesi; bilim ve fen
bakýmýndan orman olarak muhafazasýnda yarar görülmeyen yerlerin tespiti ve orman sýnýrlarý dýþýna
çýkartýlmasý; orman içindeki köyler halkýnýn kýsmen veya tamamen bu yerlere yerleþtirilmesi için
Devlet eliyle anýlan yerlerin ihya edilerek bu halkýn yararlanmasýna tahsisinin kanunla
düzenleneceðini, emretmektedir.

Teklifte yer alan hüküm, anayasanýn 169 ve 170 inci maddelerine açýkça aykýrý olup, Yüce
Mahkemenin istikrar kazanmýþ iptal kararlarýný da görmezlikten gelmektedir.

6831 sayýlý Orman Kanununun 2/A maddesi, orman sayýlan yerlerden, öncelikle orman içindeki
köyler halkýnýn kýsmen veya tamamen yerleþtirilmesi maksadýyla, orman olarak muhafazasýnda bilim
ve fen bakýmýndan hiçbir yarar görülmeyen aksine tarým alanlarýna dönüþtürülmesinde yarar olduðu
tespit edilen yerler ile halen orman rejimi içinde bulunan funda ve makilerle örtülü yerlerden tarým
alanlarýna dönüþtürülmesinde yarar olduðu tespit edilen yerlerin orman sýnýrlarý dýþýna çýkartýlabileceðini
hükme baðlamaktadýr. Bu hükümle Hazine adýna çýkarýlan yerlerin teklifteki maddede öngörülen
amaçlarla orman köylülerine anayasaya uygun bir biçimde tahsis edilebileceði düþünülmektedir.

Orman Kanununun 2/A ve 2/B madde uygulamalarý dýþýnda orman alanlarýnda daraltma
yapýlamamaktadýr.

1999 yýlýnda meydana gelen depremler nedeniyle yapýlan düzenleme ile sadece afetler
dolayýsýyla 2/B alanlarýnýn Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðýna afet konutu yapýmý amacýyla
devredilebileceði öngörülmüþtü.

7269 sayýlý Kanuna 15.10.1999 tarihli ve 581 sayýlý Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen
ve 8.12.1999 tarihli ve 589, 23.3.2000 tarihli ve 598 sayýlý KHK’lerle deðiþtirilen hüküm þöyledir:

“Orman Bakanlýðýnca, bilim ve fen bakýmýndan orman olarak muhafazasýnda hiçbir yarar
görülmeyen ve tarým alanýna dönüþtürülmesi de mümkün olmayan orman sýnýrlarý dýþýna çýkarýlmýþ
ve çýkarýlacak alanlar, genel hayatý etkileyen doðal afet yerlerinde afete maruz kalan kamu kurum
ve kuruluþlarý ile diðer afetzedelerin iskanlarýný temin için Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðýna
devredilebilir. Devredilen bu yerler üzerinde 2924 sayýlý Orman Köylülerinin Kalkýnmalarýnýn
Desteklenmesi Hakkýnda Kanun hükümlerine göre hak sahibi statüsünde kiþiler bulunmasý
halinde bu hak sahiplerine ait yerler, Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðýnca bedeli Afetler Fonundan
karþýlanmak üzere kamulaþtýrýlabilir.

Genel hayatý etkileyen afete maruz yerlerde afetzedelerin iskaný için Baþbakanlýkça
görevlendirilen bir kurum veya kuruluþun veya Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðýnýn teklifi üzerine Orman
Bakanlýðýnca belirlenen alanlarda, 3402 sayýlý Kadastro Kanununun 22 nci maddesinin kadastrosu
yapýlmýþ olan yerlerin ikinci defa kadastroya tabi tutulamayacaðýna iliþkin hükmü uygulanmaz.

Birinci fýkraya göre Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðýna devredilecek alanlarýn tespiti amacýyla
Orman Bakanlýðýnca yeteri kadar orman kadastro komisyonu görevlendirilir ve bu tespit sýrasýnda
ilan süresi bir hafta, itiraz süresi bir ay olarak uygulanýr.

6831 sayýlý Kanunun 1 inci maddesine göre ilk defa yapýlacak orman kadastrosu
uygulamasýndaki iþlemlere iliþkin sürelerde de üçüncü fýkra hükümleri uygulanýr.

6831 sayýlý Orman Kanununun 17 nci maddesinin üçüncü fýkrasý hükümlerine göre, Devlet
ormanlarý, kamu yararý gözetilerek afet bölgesinde bulunan kamu kurum ve kuruluþlarý ile doðal
afete maruz kalan afetzedelerin iskanýnýn temini için Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðýna 49 yýl süre ile
bedelsiz olarak tahsis edilebilir.”
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Görüldüðü üzere, teklifte yer alan madde, afet dolayýsýyla Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðýna
devredilebilen orman alanlarý ile ilgili yukarýdaki madde hükümleri göz önünde bulundurularak
hazýrlanmýþtýr.

Afet durumunda bile devredilen alanlarýn hak sahiplerine 49 yýllýðýna tahsis edileceði
öngörülmüþtür. Bu teklifte ise söz konusu alanlarýn hak sahiplerine ne þekilde intikal edeceði
konusunda bir açýklýk bulunmamaktadýr. Mülkiyeti devredilecekmiþ gibi kaleme alýnmýþtýr. Oysa
anayasamýza göre bu alanlarýn mülkiyetinin söz konusu hak sahiplerine devri mümkün deðildir. Tahsis
edilecekse, bunun için de bir süre öngörülmemiþ ve bedelli olup olmayacaðý da hükme baðlanmamýþtýr.

Anayasaya açýkça aykýrý olan bu maddenin teklif metninden çýkarýlmasý gerekir.
ÇERÇEVE MADDE 24-
Bugüne kadar KEY ödemelerinin tasfiyesi konusunda 22/5/2007 tarihli ve 5664 sayýlý Konut

Edindirme Yardýmý Hak Sahiplerine Ödeme Yapýlmasýna Dair Kanunda çok sayýda düzenleme
yapýlmýþtýr. Son olarak 13.2.2011 tarihli ve 6111 sayýlý Torba Kanunda da bir düzenleme yapýlmýþtýr.
Teklifle yapýlan düzenlemenin de bir ihtiyaçtan kaynaklandýðýný görüyoruz. Eleþtirimiz, bürokrasinin
bu alanda yapýlmasý gereken düzenlemelerin tamamýný topluca deðerlendirebilme yeteneðinden
yoksun oluþunadýr.

ÇERÇEVE MADDE 26- 
Bu madde ile, 6111 sayýlý Kanunla ilgili TBMM Matbaasýnda yapýlan bir numaralama hatasý

düzeltilmektedir.
Bu hata da, AKP Hükümetinin yasama organýný hýzlý çalýþtýrmak istemesinin bir sonucudur.
ÇERÇEVE MADDE 27-
Bu madde ile, 6111 sayýlý Kanunun, il özel idareleri ve belediyelerde ihtiyaç veya norm fazlasý

olan iþçilerin Karayollarý Genel Müdürlüðü ile Milli Eðitim Bakanlýðý ya da Emniyet Genel
Müdürlüðüne devrini öngören maddenin yürürlük tarihi seçimlerden sonraya ertelenmektedir.

Biz CHP olarak, söz konusu düzenlemeye 6111 sayýlý Kanunun yasalaþmasý aþamasýnda da karþý
çýktýk, hala da bu düzenlemenin söz konusu iþçileri güvencesiz konuma düþüreceði inancýmýzý
muhafaza ediyoruz.

Bu madde ile yapýlan düzenleme, her fýrsatta seçim yatýrýmý yapmadýðýný, ülkeyi yönetirken
seçimleri gözeterek hareket etmediðini söyleyen AKP Hükümetinin kulaðýna küpe olsun. Popülizm
sadece seçim öncesi seçmene belli menfaatler sunmaktan ibaret deðildir. Seçmene getirilecek
yükümlülüklerin yapýlmamasý ya da seçim sonrasýna ertelenmesi de popülizm olarak deðerlendirilir.

ÇERÇEVE MADDE 28-
Bu madde, 6111 sayýlý Kanunun görüþmeleri sýrasýnda Genel Kurulda eklenen geçici 11 inci

madde yürürlükten kaldýrýlmaktadýr. Yürürlükten kaldýrýlma nedeni maddenin bu haliyle uygulama
imkâný bulunmamasýdýr. Bu da, AKP’nin yasama faaliyetini hýzlý çalýþtýrmasýnýn acý bir sonucudur.

Yukarýda sunulan gerekçelerle Komisyonun çoðunluk görüþüne katýlýnýlmamýþtýr.
Genel Kurulun bilgisine saygýyla sunulur.

Mustafa Özyürek Osman Kaptan Harun Öztürk
Ýstanbul Antalya Ýzmir 

Ferit Mevlüt Aslanoğlu Gürol Ergin Faik Öztrak
Malatya Muðla Tekirdað 
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MUHALEFET ŞERHİ
(Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi)

Plan ve Bütçe Komisyonunda; 2/875 sıra sayılı ve 11 maddeden oluşan Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile 2/876 sıra sayılı ve 19 maddeden oluşan Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi birleştirilmekle birlikte, her iki teklifin
11 maddesi tıpatıp aynı olduğundan madde sayısı değişmemiş, ancak Komisyon görüşmelerinde
eklenen 11 madde ile Teklifin madde sayısı 30'a yükselmiştir. 

Hükümetin talebi olduğu belli olan bu düzenlemelerin Hükümet Tasarısı olarak hazırlanması
yerine, AKP milletvekillerince teklif verilmek suretiyle gündeme getirildiği anlaşılmaktadır. 

Bu Kanun Teklifinde, konu itibarıyla aralarında bağlantı bulunmayan birçok mevzuatta
düzenleme yapılmaktadır. 

"Torba Kanun" olarak nitelenen bu türlü uygulamalar sonucu, kanunlar için aranan öngörülebilir,
anlaşılabilir ve ulaşılabilir olma özellikleri tamamen yok edilmektedir. Hukuki güvenlik ilkesi,
yürürlükte bulunan ve herkes için bağlayıcı olan kuralların açık, ulaşılabilir ve öngörülebilir olmasını
gerekli kılar. Ülkemizde son yıllarda yaygınlaşan bu şekildeki yasa yapım tarzı, hukukun bu genel
ilkesini, dahası hukukun kendisini altüst etmiş bulunmaktadır. 

Bu Kanun Teklifinin görüşmelerinde TBMM İç Tüzüğü hükümleri dikkate alınmamıştır. Başka
Komisyonların görev ve uzmanlık alanına giren düzenlemeler, ilgili Komisyonlarda görüşülmeyerek
İç Tüzük hükümleri ihlal edilmiştir. 

Nitekim; TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilim ve Teknoloji Komisyonu ve
Genel Kurulda görüşülerek yasalaşan 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği
Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun yürürlük tarihinin
ertelenmesini öngören madde ile yine bu Komisyonda görüşülmesi gereken birçok madde, Adalet
Komisyonunda görüşülmesi gereken Türk Ticaret Kanununda değişiklik öngören maddeler, İçişleri
Komisyonunda görüşülmesi gereken özel güvenlik hizmetleriyle ilgili maddeler bu Kanun Teklifinde
yer almaktadır. 

Bu Kanun Teklifinde son bir yıl içinde, hatta geçen ay çıkarılan kanunlarda değişiklik yapılması
dikkat çekmektedir. 

Bu düzenlemeler, AKP Hükümetinin ne kadar ufuksuz, öngörüsüz ve beceriksiz olduğunu,
çıkarılan kanunlarda daha uygulamaya girmeden değişiklik yapmak durumunda kaldığını
göstermektedir. Nitekim; 

- 11/3/2010 tarihinde kabul edilen ve yayım tarihinden bir yıl sonra, yani 26/3/2011 tarihinde
yürürlüğe girmesi öngörülen 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği
Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun yürürlük tarihi, bu Kanun
Teklifi ile 1/1/2012 tarihine ertelenmekte, 

- 13/1/2011 tarihinde kabul edilen 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1/7/2012 tarihinde
yürürlüğe girmesi öngörülen bazı maddelerinin, bu Kanun Teklifi ile 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı
Türk Ticaret Kanununun ilgili maddelerinde aynı hükümlere yer verecek şekilde değişiklik yapılarak
hemen yürürlüğe konulması öngörülmekte, 
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- Daha geçtiğimiz ay, 13/2/2011 tarihinde kabul edilen ve 25/2/2011 tarihli Mükerrer Resmi
Gazetede yayımlanan 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun; 

- İl özel idarelerinin ihtiyaç fazlası işçilerinin, Karayolları Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına,
belediyelerin ihtiyaç fazlası işçilerinin ise, Milli Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün
taşra teşkilatına ve ihtiyacı bulunan mahalli idarelere atanmasını öngören 164 üncü maddesinin
yürürlük tarihi, bu Kanun Teklifi ile 1/8/2011 tarihine ertelenmekte, 

- Tarım Kredi Kooperatiflerinden 30/1/2004 tarihinden önce üreticilerin kullandıkları tüm
tarımsal kredilere 5661 sayılı Kanunun 1 inci maddesi hükmünün uygulanmasını öngören Geçici
11 inci maddesi, uygulama imkanı olmadığı gerekçesiyle, bu Kanun Teklifi ile yürürlükten
kaldırılmakta ve bu konuya ilişkin ayrıca 5661 sayılı Kanunda değişiklik öngören kapsamlı
düzenleme yapılmakta, 

- Damga Vergisi Kanununa 83 üncü maddesinin (a) bendiyle eklenen fıkranın (40) olan numarası
(41) olarak değiştirilmekte, yapılan yanlışlık düzeltilmekte, 

- Ayrıca, 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun
3 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "10.000.000 Yeni Türk Lirasını" ibaresi "50.000.000
Türk Lirasını" şeklinde değiştirilmesi, 6111 sayılı Kanuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunca kabul
edilen Tasarının 214 üncü maddesinde yer verilmesine karşın daha sonra Tasarıdan çıkarılmış, şimdi
de tekrar bu Kanun Teklifinde aynı konuya aynen yer verilmektedir. 

Bu durum AKP'nin acziyetini, hangi düzenlemeleri yapacağını bilmez bir durumda olduğunu da
ortaya koymaktadır. 

Bu Kanun Teklifinin, seçime dönük popülist bir yatırım çabası olduğu gözlerden kaçmamaktadır. 
- İl özel idarelerinin ve belediyelerin ihtiyaç fazlası işçilerinin başka kurumlara atanmasını

öngören düzenlemenin yürürlük tarihi, 
- Hal Yasası olarak bilinen 5957 sayılı Kanunun yürürlük tarihi,
- 12 Haziran seçimleri sonrasına ertelenmektedir. Böylelikle bu düzenlemeler nedeniyle mağdur

olacak üretici, esnaf ve işçilerimizin tepkisinden korkan AKP, bu uygulamaları seçim sonrasına
bırakmaktadır. 

Bu durum, AKP’nin samimiyetsiz ve fırsatçı siyasetinin yeni bir göstergesidir.
Bu Kanun Teklifi ile OSB'lerdeki parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz tahsislerinin

Bakanlar Kurulu Kararı ile il ve ilçelerin sosyoekonomik durumları dikkate alınarak belirlenmesi
öngörülmektedir. Bu düzenleme 5084 sayılı Kanunun bedelsiz arsa tahsisi ile ilgili sona eren
uygulamanın, bir anlamda devam ettirilmesini öngörmektedir. Hangi illerin bu teşvikten yararlanacağı
Bakanlar Kurulunca belirlenecek bu düzenlemeden, 5084 sayılı Kanun kapsamında olmaması
nedeniyle yıllarca mağdur edilen Konya, Denizli gibi illerimizde bulunan OSB'lerin mutlaka
yararlandırılması gerekmektedir. 

Bu Kanun Teklifi ile, Büyükşehir belediyelerinin, mülkiyet veya tasarrufundaki hafriyat
sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, büfe, otopark ve çay bahçelerini belediye veya bağlı
kuruluşlarının % 50'sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50'sinden fazlasına
ortak olduğu şirketlere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye
meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebileceği öngörülmektedir. 
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Büyükşehir belediyelerinin hafriyat sahalarının, toplu ulaşım hizmetlerinin, büfe, otopark ve
çay bahçelerinin, özel kişi ve şirketlerin de ortağı olduğu şirketlere ihalesiz bir şekilde verilmesi,
birtakım AKP yandaşı kişi ve şirketlere kamu kaynaklarının peşkeş çekilmesine imkan sağlamaktır. 

Dolayısıyla, İhale Kanununda yeni bir delik açmayı öngören bu düzenleme hukuka da ahlaka da
aykırıdır. 

Bu Kanun Teklifi ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesinden küçük sanayi sitesi yapı
kooperatiflerine kullandırılan kredilerden kaynaklanan alacaklar yeniden yapılandırılmaktadır.
Böylelikle geçen ay kabul edilen ve kamuoyunda Torba Kanun olarak adlandırılan 6111 sayılı
Kanunda yer almayan bir başka kamu alacağı, bu Kanun Teklifi ile yapılandırılmaktadır. 

Ancak, gerek 6111 sayılı Kanunun Komisyon ve Genel Kurul görüşmelerinde, gerekse bu Kanun
Teklifinin Komisyon görüşmelerinde MHP milletvekilleri olarak gündeme getirdiğimiz, esnafın Halk
Bankası ve Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatiflerine ve çiftçinin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi
Kooperatiflerine olan kredi borçlarının yapılandırılması, çek mağdurlarının sorunlarına çözüm
getirilmesi ile ilgili önergeler AKP milletvekillerinin oylarıyla reddedilmiştir. 

AKP Hükümeti tarafından, her türlü gayri meşru faaliyetlerden sağlanan para ve varlıkların
kayda alınmasına, kara paranın aklanmasına imkan verilmesi, vergi kaçıranların ve naylon fatura
kullananların da yapılandırmadan yararlandırılması, birtakım şirketlere yönelik özel düzenlemeler
kabul edilmesine karşın, esnaf ve çiftçimizin kredi borçlarının yapılandırılması ve yaşadıkları çek
mağduriyetinin giderilmesine yönelik önergeler reddedilmiştir. 

Sonuç itibariyle; usul yönünden ve yukarıda ifade edilen nedenlerle bu Kanun Teklifine
muhalefet ediyoruz. 

Münir Kutluata Emin Haluk Ayhan Mustafa Kalaycı
Sakarya Denizli Konya

Erkan Akçay Mehmet Günal
Manisa Antalya
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MUHALEFET ŞERHİ
Yasa yapma süreci Anayasa ve iç tüzükte belirtilmiş olup, kanun tekliflerinin verilmesi komisyon

gündemine alınması usulleri ihlal edilerek 01.03.2011 tarihinde verilen teklifler hemen komisyona
indirilmiş, torba kanun olarak görüşülmeye başlanmıştır. 

Adalet, İçişleri, Spor, Çevre gibi uzmanlık alanı komisyonlarda görüşülmeden, rapor alınmadan
kaliteli yasa yapma tekniği yok sayılarak adeta; muhalefet partilerinin görüşme, süre, rapor yazma
gibi asgari konularda dahi hakları ihlal edilmektedir. 08.03.2011 gece geç vakitlerde tamamlanan
görüşmelerin ardından muhalefet şerhlerimizi bildirmek için bir gün süre verilmesi, yoğun kar yağışı
trafiğin kapalı olmasının dahi gözetilmemesi siyasi centilmenlik sınırlarını da zorlamaya başlamıştır. 

Özel güvenlik alanında 450 bin kişinin olduğu, 21 günlük eğitimle sertifika verildiği, sosyal
güvenlikle ile ilgili birçok sorunlarının bulunduğu gözetilmeden, sadece bazı kişilere imkan tanımak ve
rütuş düzenlemeler yapmak güvenlik politikalarının temelden yanlış olmasından kaynaklanmaktadır. 

Bir yandan sözleşmeli er modeli ile 50 bin kişi alınırken, diğer yandan korucuların sosyal
güvenlik sorunları dururken, göstermelik ve çıkar temelinde yapılan düzenlemeleri kabul etmek
mümkün değildir. 

Ülkemizde güvenlik-özgürlük denkleminde ibre güvenlikten yana hızla kaymaktadır.

Kamu avukatları başlı başına bir sorun olup özel yasası bulunmasına rağmen ilgili komisyonda
görüşülmemiştir. DSİ ihtiyacı kapsamında hazine avukatlarının durumu avukatlık meslek ve ilkeleri
bazında ele alınıp tartışılmalıydı. 

Sporda tahkim yanı sıra kavram değişiklikleri de yeterince tartışılamamıştır. "Özerklik" yerine
"bağımsızlık" gibi değişiklikler yeterli değildir. Meclis Anayasa Komisyonunda dört grubu olan
partinin ortaklaştığı bir konuda toplantı dahi beklenmemiştir. 

OSTİM’de yaşanan acı olaylardan ders çıkarılmadığı görülmektedir.

Bir önceki kapsamlı Torba kanunu içinde olması gereken konular anlaşılan yetiştirilemedi. Temel
kanun olan TTK, BK, HUMK gibi değişiklikler bu arada olurken denge sağlanamadı. 

Böylesi bir yasa yapma süreci meclisin iradesini hiçe sayma, meclis çoğunluğuna güvenerek
parmak hesabı yapma ve muhalefetin demokratik katkılarını yok saymadır. 

Açıkladığımız nedenlerle teklife muhalefet ediyoruz.

09.03.2011
Hasip Kaplan

Şırnak
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ADALET VE KALKINMA PARTISİ GRUP BAŞKANVEKİLLERİ SAMSUN

MİLLETVEKİLİ SUAT KILIÇ, GİRESUN MİLLETVEKİLİ NURETTİN CANİKLİ,

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ AYŞE NUR BAHÇEKAPILI, KAYSERİ MİLLETVEKİLİ

MUSTAFA ELİTAŞ VE YOZGAT MİLLETVEKİLİ BEKİR BOZDAĞ’IN TEKLİFİ

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
MADDE 1- 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 5 inci

maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bu şirketler tarafından üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara sağlanacak koruma ve güvenlik
hizmetleri, hizmetin başladığı gün mesai saati bitimine kadar ilgili valiliğe yazılı olarak bildirilir.
Acil ve geçici nitelikteki koruma ve güvenlik hizmetlerinde süre kaydı aranmaz." 

MADDE 2- 5188 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, üçüncü ve beşinci fıkraları madde metninden çıkarılmıştır. 

"Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler ile özel güvenlik şirketlerinde, alarm izleme
merkezlerinde ve özel güvenlik eğitimi verecek kurumlarda kurucu ve/veya yönetici olarak
çalışacaklar hakkında valilikçe güvenlik soruşturması yapılır. Soruşturma sonucu olumlu olanlara, bu
Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmiş olmak
şartıyla, valilikçe çalışma izni verilir. Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlileri hakkında
sadece arşiv araştırması yapılır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması bir ay içinde tamamlanır.
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması her beş yılda bir yenilenir." 

MADDE 3- 5188 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

"Özel güvenlik temel eğitimi teorik ve pratik eğitim ile silah eğitiminden oluşmak üzere yüzyirmi
ders saatinden; yenileme eğitimi altmış ders saatinden az olmamak üzere düzenlenir. Yükseköğretim
kurumlarının güvenlikle ilgili fakülte ve meslek yüksek okullarından mezun olanlar ile fakülte veya
meslek yüksek okullarının güvenlikle ilgili bölümlerinden mezun olanlarda silah eğitimi dışında özel
güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz. Genel kolluk kuvvetlerinden ve Milli İstihbarat Teşkilatından
emekli olanlar ile en az beş yıl bu görevlerde çalıştıktan sonra kendi istekleriyle görevlerinden
ayrılmış olanlarda, özel güvenlik temel eğitimi şartı ve Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrası
(b) bendinde belirtilen eğitim şartı aranmaz." 

"Özel güvenlik eğitimi ücreti karşılığında İçişleri Bakanlığınca verilebileceği gibi, Bakanlıktan
faaliyet izni alan özel eğitim kurumlarınca da verilebilir. Yeterli bina, araç, gereç ve personel
bulunması şartıyla özel güvenlik yenileme eğitimi, valiliğin izniyle güvenlik hizmetinin sağlandığı
yerde verilebilir. Özel güvenlik eğitimi verecek kurumların kurucu ve yöneticilerinde 5 inci maddenin
üçüncü fıkrasında belirtilen şartlar aranır." 

MADDE 4- 18/01/1985 tarihli ve 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"Geçici Madde 12- (1) 3143 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (a) bendinde sayılan görevler
kapsamında Bakanlık bütçesinden 31/12/2010 tarihinden önce küçük sanayi sitesi yapı
kooperatiflerine kullandırılan kredilerden ödeme süresi geldiği halde bu Kanunun yayımlandığı tarih
itibarıyla ödenmemiş olan kredi alacaklarının asıllarının tamamı ile bu alacaklara ilişkin fer'iler
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yerine, bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak
hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece fer'i alacaktan ibaret olması halinde bu alacak
yerine TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunun
yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ya da Bakanlığın
uygun görmesi halinde kredi ödemelerine aracılık eden bankaya başvuruda bulunulması ve ödenmesi
gereken tutarın, ilk taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan başlamak üzere
azami otuzaltı ayda otuzaltı eşit taksitte ödenmek şartıyla fer'ilerin tamamının tahsilinden vazgeçilir. 

(2) Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce dava konusu edilmiş ve/veya icra takibi başlatılmış
alacaklar için, borçlunun bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması halinde
davalar sonlandırılır ve icra takipleri durdurulur. Bu takdirde borçluların mahkeme ve icra masrafları
ile vekalet ücretini ilk taksit tutarı ile birlikte ödemeleri şarttır. 

(3) Bu madde kapsamına giren alacakların tamamının maddede öngörülen süre ve şekilde
ödenmemesi halinde alacak ilgili mevzuatın öngördüğü şekilde hesaplanır ve ödenen tutarlar mahsup
edilir. 

(4) Bu Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarın; 

a) İlk taksit ödeme süresi içerisinde defaten ödenmesi halinde, bu tutara bu Kanunun
yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmaz. 

b) Taksitle ödenmek istenmesi halinde, borçlunun başvuru sırasında oniki, onsekiz, yirmidört
veya otuzaltı eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmesi şarttır. Tercih edilen taksit
süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz. 

c) Taksitle yapılacak ödemelerde bu maddeye göre belirlenen tutar; 

1) Oniki eşit taksit için (1,05), 

2) Onsekiz eşit taksit için (1,07), 

3) Yirmidört eşit taksit için (1,10), 

4) Otuzaltı eşit taksit için (1,15), 

katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle aylık dönemler halinde
ödenecek taksit tutarı hesaplanır. 

(5) Bu maddeye göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak daha önce alınmış olan teminatlar yapılan
ödemeler nispetinde iade edilir. 

(6) Bu maddeye göre ödenmesi gereken taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin
süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının
son taksidi izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci
maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte
ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılır. Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen
taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde
ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. 

(7) Bu madde kapsamına giren alacaklara karşılık bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce
ödenen tutarlar bu madde hükümlerine dayanılarak red ve iade edilmez. 

(8) Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
yetkilidir." 
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MADDE 5- 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin
Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "10.000.000 Yeni
Türk Lirasını" ibaresi "30.000.000 Türk Lirasını" şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 6- 18/12/1953  tarih ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve
Vazifeleri Hakkında Kanun'un 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Hukuk Müşavirliği 
MADDE 14- Hukuk Müşavirliğinin görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Genel Müdürlüğün taraf olduğu adli ve idari davalarda, tahkim yargılamasında ve icra

işlemlerinde, Genel Müdürlüğü hukuk müşavirleri ve/veya avukatlar vasıtasıyla temsil etmek, dava
ve icra işlemlerini takip etmek, 

b) Genel Müdürlük hizmetleriyle ilgili olarak, diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından
hazırlanan kanun, tüzük ve yönetmelik taslaklarını, Genel Müdürlük birimleri tarafından tertip ve
tanzim edilecek her türlü sözleşme ve şartname taslaklarını, Genel Müdürlük ile üçüncü kişiler
arasında çıkan her türlü uyuşmazlıklara ilişkin işleri ve Genel Müdürlükçe sorulacak diğer işleri
inceleyip hukukî mütalaasını bildirmek, 

c) Genel Müdürlükçe hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilen davaları takip ve koordine etmek, 
ç) 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa istinaden açılacak davalarda taşınmazların Maliye

Hazinesi adına tescilini ve/veya terkinini talep etmek, 
d) Maddi ve hukuki yarar bulunmayan hallerde karar düzeltme kanun yoluna gidilmesinden

vazgeçmek, 
Genel Müdürlüğe kanunlarla verilmiş olan görevlerle ilgili her türlü dava ve takip işleri, Genel

Müdürlüğün hukuk müşavirleri ile kadrolu avukatları aracılığıyla veya gerektiğinde Genel
Müdürlükçe belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 22 nci maddesinde öngörülen doğrudan temin usulü ile avukatlar veya avukatlık
ortaklıkları ile yapılacak avukatlık sözleşmeleri yoluyla yürütülür. 

Hukuk müşavirlerinin temsil yetkisi, Genel Müdürlüğün görev alanı ile ilgili işlemlerden dolayı
Genel Müdürlük husumetiyle açılan bütün dava takiplerini, avukatların temsil yetkisi atandıkları
veya görevlendirildikleri bölge müdürlükleri ile bu bölge müdürlükleri ile ilişkilendirilen yerlerdeki
dava takiplerini kapsar. 

Davalarda temsil yetkisi bulunan hukuk müşavirleri ve avukatların bir listesi merkezde Genel
Müdürlük, diğer yerlerde bölge müdürlüklerince ilgili cumhuriyet başsavcılıklarına ve bölge idare
mahkemesi başkanlıklarına verilir. Bu listelerin birer nüshası, cumhuriyet başsavcılığı tarafından adli
yargı çevresinde, bölge idare mahkemesi başkanlığınca idari yargı çevresinde bulunan mahkemelere
gönderilir. Yüksek mahkemeler ve bölge adliye mahkemesindeki duruşmalarda temsil yetkisini
kullanacakların isimleri ilgili mahkemelerin başsavcılıklarına ve/veya başkanlıklarına bildirilir.
Listede isimleri yer alan hukuk müşavirleri ve avukatlar, baroya kayıt ve vekâletname ibrazı
gerekmeksizin temsil yetkilerini kullanırlar. Temsil yetkisi sona erenlerin isimleri yukarıda yazılı
mercilere derhal bildirilir. 

Genel Müdürlük lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme bağlanarak karşı
taraftan tahsil edilen vekâlet ücretlerinin dağıtımı hakkında, 2/2/1929 tarihli ve 1389 sayılı Devlet
Davalarını İntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun hükümleri kıyas
yoluyla uygulanır. 
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MADDE 7- 6200 sayılı Kanun’un 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Sulh yoluyla çözüm yetkisi 
MADDE 35- Genel Müdürlüğün görev alanına giren işlerin yürütülmesi ile ilgili olarak, Genel

Müdürlük ile kamu kurum ve kuruluşları, gerçek veya tüzel kişiler arasında ortaya çıkabilecek,
ivedilikle çözülmesinde yarar görülen, bir sözleşme bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, henüz
yargı mercilerine, hakeme veya icraya intikal etmemiş olan uyuşmazlıklarda; kovuşturulmasında
veya yüksek dereceli merci ve mahkemelerce incelenmesini istemekte fayda umulmayan dava ve
icra takiplerinden vazgeçilmesinde; anlaşma veya sözleşmelerin değiştirilmesinde veya
bozulmasında; tanınacak veya terkin edilecek hak ve işe karşılık gelen menfaatlerden; 

a) 1.000.000 Türk Lirasına kadar olanların sulh yolu ile hallinde Genel Müdür, 
b) 1.000.001 Türk Lirasından 10.000.000 Türk Lirasına kadar olanların sulh yolu ile hallinde

Genel Müdürün teklifi üzerine Bakan, 
c) 10.000.001 Türk Lirasından fazla olanların sulh yolu ile hallinde ise Bakanlar Kurulu, 
yetkilidir. 
Bu maddede belirtilen parasal sınırların karşılığı her yıl merkezi yönetim bütçe kanununda

gösterilir." 
MADDE 8- 6200 sayılı Kanun’a aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
"EK MADDE 3- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun

Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait bölümüne
eklenmiştir." 

MADDE 9- 6200 sayılı Kanun’a aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 8- Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında avukat olarak

görev yapmakta iken 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 28 inci maddesine dayanılarak Hazine avukatı olarak
atananlardan bu Kanunun yayımı tarihinde görevde bulunanlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren on beş gün içinde başvurmaları halinde Genel Müdürlüğün teşkilat yapısı göz önünde
bulundurularak, görev yapmakta oldukları yere öncelik verilmek suretiyle işgal ettikleri kadro
derecelerine göre Genel Müdürlükçe merkez veya taşra teşkilatında avukat unvanlı kadrolara
atanabilirler. Atama taleplerine ilişkin işlemler Genel Müdürlükçe otuz gün içinde sonuçlandırılır. Bu
fıkra hükmüne göre atananların, atandıkları kadroların aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar
ile fazla mesai ücreti ve avukatlık vekâlet ücreti hariç diğer malî hakları toplamının net tutarının,
önceki kadrolarına ilişkin olarak en son ayda aldıkları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar
ile fazla mesai ücreti ve avukatlık vekâlet ücreti hariç diğer malî hakları toplamının net tutarından az
olması hâlinde, aradaki fark, atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece, farklılık giderilinceye kadar,
herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir. 

Maliye Bakanlığı uhdesinde Hazine avukatları tarafından takip edilmekte olan Genel Müdürlük
ile ilgili dava ve icra takiplerine ilişkin tüm dosyalar, Maliye Bakanlığı ve Genel Müdürlükçe
müştereken belirlenecek esaslara göre bu Kanunun yayımını izleyen bir yıl içerisinde Genel
Müdürlüğe veya bölge müdürlüğüne devredilir. Bu şekilde devredilen dava ve icra takipleriyle ilgili
olarak devir tarihine kadar yapılmış her türlü işlem Genel Müdürlük adına yapılmış sayılır. 

MADDE 10- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL  ETTİĞİ METİN

BAZI KANUNLARDA DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA DAÝR
KANUN TEKLÝFÝ

MADDE 1- 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayýlý Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 5 inci
maddesinin beþinci fýkrasý aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.

“Bu þirketler tarafýndan üçüncü kiþi, kurum ve kuruluþlara saðlanacak koruma ve güvenlik
hizmetleri, hizmetin baþladýðý gün mesai saati bitimine kadar ilgili valiliðe yazýlý olarak bildirilir.
Acil ve geçici nitelikteki koruma ve güvenlik hizmetlerinde süre kaydý aranmaz.”

MADDE 2- 5188 sayýlý Kanunun 11 inci maddesinin birinci fýkrasý aþaðýdaki þekilde
deðiþtirilmiþ, üçüncü ve beþinci fýkralarý madde metninden çýkarýlmýþtýr.

“Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler ile özel güvenlik þirketlerinde, alarm izleme
merkezlerinde ve özel güvenlik eðitimi verecek kurumlarda kurucu ve/veya yönetici olarak
çalýþacaklar hakkýnda valilikçe güvenlik soruþturmasý yapýlýr. Soruþturma sonucu olumlu olanlara, bu
Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eðitimini baþarýyla bitirmiþ olmak
þartýyla, valilikçe çalýþma izni verilir. Ateþli silah taþýmayacak özel güvenlik görevlileri hakkýnda
sadece arþiv araþtýrmasý yapýlýr. Güvenlik soruþturmasý ve arþiv araþtýrmasý bir ay içinde tamamlanýr.
Güvenlik soruþturmasý ve arþiv araþtýrmasý her beþ yýlda bir yenilenir.”

MADDE 3- 5188 sayýlý Kanunun 14 üncü maddesinin birinci ve ikinci fýkralarý aþaðýdaki þekilde
deðiþtirilmiþtir.

“Özel güvenlik temel eðitimi teorik ve pratik eðitim ile silah eðitiminden oluþmak üzere yüz
yirmi ders saatinden; yenileme eðitimi altmýþ ders saatinden az olmamak üzere düzenlenir.
Yükseköðretim kurumlarýnýn güvenlikle ilgili fakülte ve meslek yüksek okullarýndan mezun olanlar
ile fakülte veya meslek yüksek okullarýnýn güvenlikle ilgili bölümlerinden mezun olanlarda silah
eðitimi dýþýnda özel güvenlik temel eðitimi þartý aranmaz. Genel kolluk kuvvetlerinden ve Milli
Ýstihbarat Teþkilatýndan emekli olanlar ile en az beþ yýl bu görevlerde çalýþtýktan sonra kendi
istekleriyle görevlerinden ayrýlmýþ olanlarda, özel güvenlik temel eðitimi þartý ve Kanunun 10 uncu
maddesinin birinci fýkrasýnýn (b) bendinde belirtilen eðitim þartý aranmaz.

Özel güvenlik eðitimi, ücreti karþýlýðýnda Ýçiþleri Bakanlýðýnca verilebileceði gibi, Bakanlýktan
faaliyet izni alan özel eðitim kurumlarýnca da verilebilir. Yeterli bina, araç, gereç ve personel
bulunmasý þartýyla özel güvenlik yenileme eðitimi, valiliðin izniyle güvenlik hizmetinin saðlandýðý
yerde verilebilir. Özel güvenlik eðitimi verecek kurumlarýn kurucu ve yöneticilerinde 5 inci maddenin
üçüncü fýkrasýnda belirtilen þartlar aranýr.”

MADDE 4- 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayýlý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnýn Teþkilat ve Görevleri
Hakkýnda Kanuna aþaðýdaki geçici madde eklenmiþtir.

“GEÇÝCÝ MADDE 12- (1) Bu Kanunun 11 inci maddesinin (a) bendinde sayýlan görevler
kapsamýnda Bakanlýk bütçesinden küçük sanayi sitesi yapý kooperatiflerine kullandýrýlan kredilerden;
31/12/2010 tarihinden önce ödeme süresi geldiði halde, bu maddenin yayýmlandýðý tarih itibarýyla
ödenmemiþ olan kredi alacaklarýnýn asýllarýnýn tamamý ile bu alacaklara iliþkin fer’iler yerine, bu
maddenin yayýmlandýðý tarihe kadar TEFE/ÜFE aylýk deðiþim oranlarý esas alýnarak hesaplanacak
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tutarýn; ödenmemiþ alacaðýn sadece fer’i alacaktan ibaret olmasý halinde bu alacak yerine TEFE/ÜFE
aylýk deðiþim oranlarý esas alýnarak hesaplanacak tutarýn,  bu maddenin yayýmlandýðý tarihi izleyen
ikinci ayýn sonuna kadar Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýna ya da Bakanlýðýn uygun görmesi halinde
kredi ödemelerine aracýlýk eden bankaya baþvuruda bulunulmasý ve ödenmesi gereken tutarýn, ilk
taksiti bu maddenin yayýmlandýðý tarihi izleyen üçüncü aydan baþlamak üzere azami otuz altý ayda
otuz altý eþit taksitte ödenmek þartýyla fer’ilerin tamamýnýn tahsilinden vazgeçilir. 

(2) Bu maddenin yayýmlandýðý tarihten önce dava konusu edilmiþ ve/veya icra takibi baþlatýlmýþ
alacaklar için, borçlunun, bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere baþvuruda bulunmasý halinde,
davalar sonlandýrýlýr ve icra takipleri durdurulur.  Bu takdirde borçlularýn mahkeme ve icra masraflarý
ile vekalet ücretini ilk taksit tutarý ile birlikte ödemeleri þarttýr. 

(3) Bu madde kapsamýna giren alacaklarýn tamamýnýn maddede öngörülen süre ve þekilde
ödenmemesi halinde alacak ilgili mevzuatýn öngördüðü þekilde hesaplanýr ve ödenen tutarlar mahsup
edilir.

(4) Bu madde hükümlerine göre hesaplanan tutarýn;

a) Ýlk taksit ödeme süresi içerisinde defaten ödenmesi halinde, bu tutara bu maddenin
yayýmlandýðý tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmaz.

b) Taksitle ödenmek istenmesi halinde, borçlunun baþvuru sýrasýnda on iki, on sekiz, yirmi dört
veya otuz altý eþit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmesi þarttýr. Tercih edilen taksit
süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapýlamaz. 

c) Taksitle yapýlacak ödemelerde bu maddeye göre belirlenen tutar;

1) On iki eþit taksit için (1,05),

2) On sekiz eþit taksit için (1,07),

3) Yirmi dört eþit taksit için (1,10),

4) Otuz altý eþit taksit için (1,15),

katsayýsý ile çarpýlýr ve bulunan tutar taksit sayýsýna bölünmek suretiyle aylýk dönemler halinde
ödenecek taksit tutarý hesaplanýr. 

(5) Bu maddeye göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak daha önce alýnmýþ olan teminatlar yapýlan
ödemeler nispetinde iade edilir.

(6) Bu maddeye göre ödenmesi gereken taksitlerden; bir takvim yýlýnda iki veya daha az taksitin
süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarýnýn
son taksidi izleyen ayýn sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayýlý Kanunun 51 inci
maddesine göre belirlenen gecikme zammý oranýnda hesaplanacak geç ödeme zammý ile birlikte
ödenmesi þartýyla bu madde hükümlerinden yararlanýlýr. Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen
taksitlerin belirtilen þekilde de ödenmemesi veya bir takvim yýlýnda ikiden fazla taksitin süresinde
ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde bu madde hükümlerine göre yapýlandýrýlan borçlara iliþkin
kalan taksitleri ödeme hakký kaybedilir. 

(7) Bu madde kapsamýna giren alacaklara karþýlýk bu maddenin yayýmlandýðý tarihten önce
ödenen tutarlar bu madde hükümlerine dayanýlarak ret ve iade edilmez.

(8) Bu maddenin uygulamasýna iliþkin usul ve esaslarý belirlemeye Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý
yetkilidir.”
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MADDE 5- 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayýlý Araþtýrma ve Geliþtirme Faaliyetlerinin
Desteklenmesi Hakkýnda Kanunun 3 üncü maddesinin beþinci fýkrasýnda yer alan  “10.000.000 Yeni
Türk Lirasýný” ibaresi “50.000.000 Türk Lirasýný” þeklinde deðiþtirilmiþtir.

MADDE 6- 18/12/1953 tarih ve 6200 sayýlý Devlet Su Ýþleri Umum Müdürlüðü Teþkilat ve
Vazifeleri Hakkýnda Kanunun 14 üncü maddesi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir. 

“MADDE 14- Hukuk Müþavirliðinin görev ve yetkileri þunlardýr:

a) Genel Müdürlüðün taraf olduðu adli ve idari davalarda, tahkim yargýlamasýnda ve icra
iþlemlerinde, Genel Müdürlüðü hukuk müþavirleri ve/veya avukatlar vasýtasýyla temsil etmek, dava
ve icra iþlemlerini takip etmek.

b) Genel Müdürlük hizmetleriyle ilgili olarak, diðer kamu kurum ve kuruluþlarý tarafýndan
hazýrlanan kanun, tüzük ve yönetmelik taslaklarýný, Genel Müdürlük birimleri tarafýndan tertip ve
tanzim edilecek her türlü sözleþme ve þartname taslaklarýný, Genel Müdürlük ile üçüncü kiþiler
arasýnda çýkan her türlü uyuþmazlýklara iliþkin iþleri ve Genel Müdürlükçe sorulacak diðer iþleri
inceleyip hukukî mütalaasýný bildirmek.

c) Genel Müdürlükçe hizmet satýn alma yoluyla temsil ettirilen davalarý takip ve koordine etmek.

ç) 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayýlý Kamulaþtýrma Kanununa istinaden açýlacak davalarda
taþýnmazlarýn Maliye Hazinesi adýna tescilini ve/veya terkinini talep etmek.

d) Maddi ve hukuki yarar bulunmayan hallerde karar düzeltme kanun yoluna gidilmesinden
vazgeçmek.

Genel Müdürlüðe kanunlarla verilmiþ olan görevlerle ilgili her türlü dava ve takip iþleri, Genel
Müdürlüðün hukuk müþavirleri ile kadrolu avukatlarý aracýlýðýyla veya gerektiðinde Genel
Müdürlükçe belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayýlý Kamu Ýhale
Kanununun 22 nci maddesinde öngörülen doðrudan temin usulü ile avukatlar veya avukatlýk
ortaklýklarý ile yapýlacak avukatlýk sözleþmeleri yoluyla yürütülür.

Hukuk müþavirlerinin temsil yetkisi, Genel Müdürlüðün görev alaný ile ilgili iþlemlerden dolayý
Genel Müdürlük husumetiyle açýlan bütün dava takiplerini, avukatlarýn temsil yetkisi atandýklarý
veya görevlendirildikleri bölge müdürlükleri ile bu bölge müdürlükleri ile iliþkilendirilen yerlerdeki
dava takiplerini kapsar.

Davalarda temsil yetkisi bulunan hukuk müþavirleri ve avukatlarýn bir listesi merkezde Genel
Müdürlük, diðer yerlerde bölge müdürlüklerince ilgili cumhuriyet baþsavcýlýklarýna ve bölge idare
mahkemesi baþkanlýklarýna verilir. Bu listelerin birer nüshasý, cumhuriyet baþsavcýlýðý tarafýndan adli
yargý çevresinde, bölge idare mahkemesi baþkanlýðýnca idari yargý çevresinde bulunan mahkemelere
gönderilir. Yüksek mahkemeler ve bölge adliye mahkemesindeki duruþmalarda temsil yetkisini
kullanacaklarýn isimleri ilgili mahkemelerin baþsavcýlýklarýna ve/veya baþkanlýklarýna bildirilir.
Listede isimleri yer alan hukuk müþavirleri ve avukatlar, baroya kayýt ve vekâletname ibrazý
gerekmeksizin temsil yetkilerini kullanýrlar. Temsil yetkisi sona erenlerin isimleri yukarýda yazýlý
mercilere derhal bildirilir.

Genel Müdürlük lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme baðlanarak karþý
taraftan tahsil edilen vekâlet ücretlerinin daðýtýmý hakkýnda, 2/2/1929 tarihli ve 1389 sayýlý Devlet
Davalarýný Ýntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkýnda Kanun hükümleri kýyas
yoluyla uygulanýr.”
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MADDE 7- 6200 sayýlý Kanunun 35 inci maddesi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.

“MADDE 35-  Genel Müdürlüðün görev alanýna giren iþlerin yürütülmesi ile ilgili olarak, Genel
Müdürlük ile kamu kurum ve kuruluþlarý, gerçek veya tüzel kiþiler arasýnda ortaya çýkabilecek,
ivedilikle çözülmesinde yarar görülen, bir sözleþme bulunup bulunmadýðýna bakýlmaksýzýn, henüz
yargý mercilerine, hakeme veya icraya intikal etmemiþ olan uyuþmazlýklarda; kovuþturulmasýnda
veya yüksek dereceli merci ve mahkemelerce incelenmesini istemekte fayda umulmayan dava ve
icra takiplerinden vazgeçilmesinde; anlaþma veya sözleþmelerin deðiþtirilmesinde veya
bozulmasýnda; tanýnacak veya terkin edilecek hak ve iþe karþýlýk gelen menfaatlerden;

a) 1.000.000 Türk Lirasýna kadar olanlarýn sulh yolu ile hallinde Genel Müdür,

b) 1.000.001 Türk Lirasýndan 10.000.000 Türk Lirasýna kadar olanlarýn sulh yolu ile hallinde
Genel Müdürün teklifi üzerine Bakan,

c) 10.000.001 Türk Lirasýndan fazla olanlarýn sulh yolu ile hallinde ise Bakanlar Kurulu,

yetkilidir.

Bu maddede belirtilen parasal sýnýrlarýn karþýlýðý her yýl merkezî yönetim bütçe kanununda
gösterilir.” 

MADDE 8- 6200 sayýlý Kanuna aþaðýdaki ek madde eklenmiþtir.

“EK MADDE 3- Ekli (1) sayýlý listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayýlý Kanun
Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayýlý cetvelin Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðüne ait bölümüne
eklenmiþtir.”

MADDE 9- 6200 sayýlý Kanuna aþaðýdaki geçici madde eklenmiþtir.

“GEÇÝCÝ MADDE 8- Genel Müdürlüðün merkez veya taþra teþkilatý kadrolarýnda avukat olarak
görev yapmakta iken 13/12/1983 tarihli ve 178 sayýlý Maliye Bakanlýðýnýn Teþkilat ve Görevleri
Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 28 inci maddesine dayanýlarak Hazine avukatý olarak
atananlardan bu maddenin yayýmý tarihinde görevde bulunanlar, bu maddenin yürürlüðe girdiði
tarihten itibaren otuz gün içinde baþvurmalarý halinde Genel Müdürlüðün teþkilat yapýsý göz önünde
bulundurularak, görev yapmakta olduklarý yere öncelik verilmek suretiyle iþgal ettikleri kadro
derecelerine göre Genel Müdürlükçe merkez veya taþra teþkilatýnda avukat unvanlý kadrolara
atanabilirler. Atama taleplerine iliþkin iþlemler Genel Müdürlükçe otuz gün içinde sonuçlandýrýlýr. Bu
fýkra hükmüne göre atananlarýn, atandýklarý kadrolarýn aylýk, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar
ile fazla mesai ücreti ve avukatlýk vekâlet ücreti hariç diðer malî haklarý toplamýnýn net tutarýnýn,
önceki kadrolarýna iliþkin olarak en son ayda aldýklarý aylýk, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar
ile fazla mesai ücreti ve avukatlýk vekâlet ücreti hariç diðer malî haklarý toplamýnýn net tutarýndan az
olmasý hâlinde, aradaki fark, atandýklarý kadrolarda kaldýklarý sürece, farklýlýk giderilinceye kadar,
herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksýzýn tazminat olarak ödenir. 

Maliye Bakanlýðý uhdesinde Hazine avukatlarý tarafýndan takip edilmekte olan Genel Müdürlük
ile ilgili dava ve icra takiplerine iliþkin tüm dosyalar, Maliye Bakanlýðý ve Genel Müdürlükçe
müþtereken belirlenecek esaslara göre bu maddenin yayýmýný izleyen bir yýl içerisinde Genel
Müdürlüðe veya ilgili bölge müdürlüðüne devredilir. Bu þekilde devredilen dava ve icra takipleriyle
ilgili olarak devir tarihine kadar yapýlmýþ her türlü iþlem Genel Müdürlük adýna yapýlmýþ sayýlýr.”

– 48 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 698)

DİLEK  698 /



MADDE 10- 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayýlý Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðünün Teþkilat ve
Görevleri Hakkýnda Kanunun Ek 9 uncu maddesinin baþlýðý “Baðýmsýz spor federasyonlarý” olarak,
maddenin 1 ila 6 ncý, 9 ila 11 inci ve 16 ncý fýkralarý aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþ, 16 ncý fýkradan
sonra gelmek üzere aþaðýdaki fýkralar eklenmiþ ve madde metninde geçen “özerk” ibareleri
“baðýmsýz”  olarak deðiþtirilmiþtir.

“Spor dalý ile ilgili faaliyetleri ulusal ve uluslararasý kurallara göre yürütmek, geliþmesini
saðlamak, sporcu saðlýðý ile ilgili konularda gerekli önlemleri almak, teþkilatlandýrmak, federasyonu
uluslararasý faaliyetlerde temsil etmek ve Tahkim Kurulu kararlarýný uygulamakla görevli ve yetkili,
özel hukuk hükümlerine tabi baðýmsýz spor federasyonlarý kurulur. Federasyonlar, Merkez Danýþma
Kurulunun uygun görüþü, Bakanýn teklifi ve Baþbakanýn kararý ile kurulur ve kararýn Resmi
Gazete’de yayýmlanmasý ile tüzel kiþilik kazanýr. Bu Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine
getirmeyen federasyonlarýn tüzel kiþilikleri bu maddede belirtilen usulle iptal edilir ve mal varlýklarý
Genel Müdürlüðe devredilir. Genel Müdürlük tarafýndan baðýmsýz spor federasyonlarýna yapýlan
yardýmlar ile Genel Müdürlük bütçesinden bu federasyonlara tahsis edilen kaynaklar kullanýlarak
edinilen her türlü taþýnýr ve taþýnmazlar edinim amacý dýþýnda kullanýlamaz ve Genel Müdürün izni
alýnmadan üçüncü kiþilere satýlamaz ve devredilemez. Genel Müdürlük tarafýndan yapýlan yardýmlar
ve tahsis edilen kaynaklar kullanýlarak alýnan taþýnmazlarýn mülkiyeti Genel Müdürlüðe ait olur. Bu
taþýnmazlar Genel Müdürlüðün mevzuatý çerçevesinde kullanýlýr. Federasyon mallarý devlet malý
hükmündedir, haczedilemez. Federasyon faaliyetlerinde görevli bulunanlar, görevleriyle ilgili olarak
iþlemiþ olduklarý suçlar bakýmýndan kamu görevlisi sayýlýr.

Spor federasyonlarýnýn merkezleri Ankara’dadýr. Federasyonlarýn merkez teþkilatý; genel kurul,
yönetim, denetim, disiplin kurullarý ile genel sekreterlikten teþekkül eder. Federasyon yönetim kurulu,
yedi üyeden az, on beþ üyeden fazla, disiplin kurulu ise üç üyeden az, beþ üyeden fazla olamaz.
Denetim kurulu; iki üyesi seçimle belirlenen, üç üyesi ise Genel Müdürlükçe görevlendirilen beþ
üyeden oluþur. Genel sekreter, en az dört yýllýk yüksekokul mezunu kiþiler arasýndan görevlendirilir.
Bu fýkrada belirtilen kurullarýn oluþumu, görev, yetki ve sorumluluklarý ile çalýþma usul ve esaslarý
ana statüyle, diðer kurullarýn oluþumu, çalýþma usul ve esaslarý ise talimatlarla belirlenir. Profesyonel
þube kurulmasý, federasyona spor dalý baðlanmasý, baðlý spor dallarýnýn ayrýlmasý iþlemleri federasyon
yönetim kurulunun Genel Müdürlüðe müracaatý üzerine bu Kanunun hükümlerine göre yürütülür.
Federasyonlarýn yurt içi baðlantýsýný saðlamak üzere, illerde federasyon temsilcilikleri kurulabilir.
Baðýmsýz spor federasyonlarýnýn il temsilcileri, federasyon baþkanýnýn teklifi ve Genel Müdürün
onayý ile görevlendirilir.

Genel kurul federasyonun en üst organýdýr. Genel kurulun toplanmasý ile ilgili her türlü iþlemler
yönetim kurulunca yürütülür. Genel Müdürlük, genel kurul toplantýlarýnda gözlemci bulundurur.
Gözlemci, genel kurul çalýþmalarýnýn bu Kanun ile ana statüye uygun olarak yapýlýp yapýlmadýðýný
denetleyerek, raporunu Bakana sunulmak üzere on beþ gün içerisinde Genel Müdürlüðe verir. Genel
Müdürlük, raporun verildiði, ilgililer ise genel kurulun yapýldýðý tarihten itibaren otuz gün içerisinde
Asliye Hukuk Mahkemesinde genel kurulun iptalini isteyebilir. Genel kurulun toplanmasý, üyelerin
belirlenmesi, divanýn oluþturulmasý, delege listesine yapýlacak itirazlar ve oylarýn sayýmý ile ilgili
diðer esas ve usuller ana statüde belirlenir. Genel kurul üye sayýsý olimpik ve paralimpik spor
dallarýnda 150 den az 300 üyeden fazla, diðer branþlarda ise 100 den az 200 üyeden fazla olamaz.
Genel kurul;
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a) Olaðan genel kurul; olimpik ve paralimpik spor dallarýnda ilgili olimpiyat oyunlarýnýn, diðer
spor dallarýnda yaz olimpiyat oyunlarýnýn bitiminden, bu maddenin yürürlüðe girdiði tarihten sonra
kurulacak federasyonlarda ise; kararýn Resmi Gazete’de yayýmlandýðý tarihten itibaren üç ay
içerisinde yapýlýr.

b) Olaðanüstü genel kurul;
1) Sportif Deðerlendirme ve Geliþtirme Kurulu raporlarýnda yeterli düzeyde görülmeyen veya

yapýlan denetim sonucu görev baþýnda kalmasýnda sakýnca görülen federasyon baþkaný ve yönetim
kurulu üyeleri hakkýnda karar almak üzere Bakanýn istemi üzerine,

2) Federasyon yönetim kurulunun kararýyla,
3) Son yapýlan genel kurul toplantýsýnda delege olanlarýn en az yüzde 40’ýnýn noter kanalý ile

yazýlý müracaatýyla,
4) Federasyon baþkanýnýn istifasý, baþkan olma þartlarýndan herhangi birisini kaybetmesi veya

ölümü halinde,
olaðanüstü toplanýr.
c) Mali genel kurul iki yýlda bir ana statülerinde belirtilen tarihte yapýlýr. Mali genel kurulda ibra

edilmeyen veya üçüncü fýkranýn (b) bendinde belirtilen hallerde baþkan ve yönetim kurulu üyelerinin
yerine kalan süreyi tamamlamak üzere en geç altmýþ gün içerisinde seçimli olaðanüstü genel kurul
toplanýr. Ancak, üçüncü fýkranýn (b) bendinin iki ve üç numaralý alt bentlerinde belirtilen hallerde,
son toplantý tarihinden itibaren altý ay geçmeden veya olimpik ve paralimpik branþlarda olimpiyat
oyunlarýnýn yapýlmasýna altý aydan az süre kalmýþ ise olaðanüstü genel kurul toplantýsý yapýlamaz.

Genel kurul; üye tam sayýsýnýn salt çoðunluðu ile toplanýr ve salt çoðunluk ile karar alýnýr.
Seçimde en fazla oyu alan aday ve listesi seçilmiþ sayýlýr. Ýlk toplantýda çoðunluk saðlanamamasý
halinde, takip eden günde çoðunluk aranmaksýzýn toplanýr. Ancak, toplantýya katýlanlarýn sayýsý
seçimle belirlenen kurullarýn asýl üye sayýsýnýn iki katýndan aþaðý olamaz. Olaðan ve olaðanüstü genel
kurullarýný bu maddede öngörülen süre ve esaslar dahilinde yapmayan federasyonlarýn genel kurullarý
Tahkim Kurulunca oluþturulacak üç kiþilik komisyon marifetiyle altmýþ gün içerisinde yapýlýr ve
federasyon baþkaný ve yönetim kurulu üyeleri hakkýnda mevzuata uymamaktan dolayý idari ve adli
iþlem baþlatýlýr. Genel kurul çaðrýsý ve gündemi, toplantý tarihinden en az otuz gün önce, faaliyet
raporu, denetleme raporu ile bütçe tasarýsý ise en az on beþ gün önce federasyonun ve Genel
Müdürlüðün resmi internet sitesinde üyelere duyurulur. Seçimler tek liste halinde gizli oy, açýk tasnif
þeklinde yapýlýr. Genel kurulun yapýlacaðý tarihten geriye doðru en az bir yýl önce faal sporculuðu,
hakemliði, antrenörlüðü býrakmamýþ kiþiler ile federasyonda maaþlý veya ücretli çalýþanlar genel
kurul üyesi olamazlar. Genel kurulda kulüplerin delege sayýsý, toplam delege sayýsýnýn yüzde 60’ýndan
az olamaz. Genel kurulun delege sayýsýnýn yüzde 10’u Genel Müdürlük temsilcilerinden oluþur. Genel
kurulun görevleri þunlardýr;

(a) Ana statüyü yapmak, deðiþtirmek.
(b) Baþkan, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerini seçmek.
(c)Yönetim kurulu tarafýndan hazýrlanan faaliyet programýný, bütçeyi onaylamak ve gerektiðinde

bütçe harcama kalemleri arasýnda deðiþiklik yapmak konusunda yönetim kuruluna yetki vermek.
(ç)Yönetim kuruluna, taþýnmaz mal alýmý-satýmý ile uluslararasý federasyonlara karþý mali

taahhütlerde bulunmak için yetki vermek.
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(d) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarýnýn ibra edilip edilmemesini oylamak.

(e) Kanun ile verilen diðer görevleri yapmak.

Federasyon baþkaný adaylarýnda aþaðýdaki þartlar aranýr:

a) T.C. vatandaþý olmak.

b) En az lise mezunu olmak.

c) Kesinleþmiþ sigorta veya vergi borcu olmamak.

ç) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurullarý veya spor federasyonlarýnýn ceza veya disiplin
kurullarýnca son beþ yýl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altý ay hak mahrumiyeti cezasý
almamýþ olmak.

d) Anayasal düzene ve bu düzenin iþleyiþine karþý suçlar ile casusluk, zimmet, irtikap,
rüþvet, hýrsýzlýk, yaðma, dolandýrýcýlýk, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz
kýzartýcý veya þeref ve haysiyeti kýrýcý suçtan veya ihaleye fesat karýþtýrma, edimin ifasýna fesat
karýþtýrma, suçtan kaynaklanan malvarlýðý deðerlerini aklama, kaçakçýlýk, vergi kaçakçýlýðý ve haksýz
mal edinme suçlarýndan hükümlü bulunmamak.

Federasyonlarýn sportif baþarýlarýný, plan ve projelerini kontrol etmek, faaliyetlerini
deðerlendirmek, geliþtirmek ve izlemek üzere Sportif Deðerlendirme ve Geliþtirme Kurulu kurulur.
Kurul; Bakan tarafýndan spor alanýnda bilimsel çalýþmalar yapmýþ veya sporda idareci, teknik adam
ve benzeri görevlerde veya kamu kurum ve kuruþlarý ile özel sektörde üst düzey görevlerde bulunmuþ
kiþiler arasýndan iki yýl için görevlendirilecek, bir baþkan, bir baþkan yardýmcýsý, bir raportör ile dört
üyeden oluþur. Toplantýda karar alýnabilmesi için en az beþ üyenin katýlmasý þarttýr. Kararlar salt
çoðunlukla alýnýr. Mazeretsiz olarak üst üste dört toplantýya katýlmayan üyelerin üyeliði sona erer.
Kurulun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafýndan yürütülür. Kurulun görevleri þunlardýr;

a) Spor federasyonlarýnýn Bakana verecekleri taahhütnamenin esaslarýný belirlemek ve yýl sonu
itibarýyla taahhütlerine uyup uymadýklarýný deðerlendirerek Bakana sunmak.

b) Federasyonlar tarafýndan hazýrlanan master planýný, performans ölçütlerini, amaç ve
hedeflerini incelemek, uluslararasý federasyonlarýn statü ve talimatlarýný gözeterek hizmet kalite
standartlarýný belirlemek.

c) Bakana sunulan taahhütname ile master planý ve performans ölçütlerine uyulup uyulmadýðý
konusunda altý ayda bir Bakana rapor vermek.”

Tahkim Kurulu, bu maddenin dördüncü fýkrasý ile üçüncü fýkranýn (b) bendinin (1) numaralý alt
bendinde belirtilen hallerde federasyonu genel kurula götürecek komisyonu belirler. Federasyon
baþkaný ile yönetim, disiplin ve denetim kurulu üyelerinin, spor ahlakýna ve disiplinine aykýrý
davranýþlarýnýn tespiti halinde Bakan tarafýndan Genel Müdürlük Merkez Ceza Kuruluna sevk
edilmeleri sonucunda, Merkez Ceza Kurulunca verilecek kararlara karþý, ilgililerin itirazý üzerine
karar verir.

Tahkim Kurulu, görevinde baðýmsýz ve tarafsýzdýr. Üyeler, istifa etmedikçe veya çekilmiþ
sayýlmadýkça, yerlerine yenisi görevlendirilemez. Federasyonlarýn veya spor kulüplerinin kurullarýnda
görevli olanlar ile ihtar cezasý dýþýnda sportif ceza alanlar ve maddenin beþinci fýkrasýnýn (d) bendinde
belirtilen suçlardan ceza alanlar Tahkim Kurulu üyeliði yapamazlar.
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Tahkim Kurulu ile Sportif Deðerlendirme ve Geliþtirme Kurulu üyelerine bir ayda dört toplantýyý
geçmemek üzere, görev yapýlan her gün için uhdesinde kamu görevi bulunanlar bakýmýndan (5000),
bulunmayanlar bakýmýndan (6000) gösterge rakamýnýn Devlet memuruna uygulanan aylýk katsayýyla
çarpýmý sonucunda bulunulacak miktarý geçmemek üzere huzur ücreti ödenir. Tahkim Kurulu ile
Sportif Deðerlendirme ve Geliþtirme Kurulu tarafýndan görevlendirilen bilirkiþi ve uzmanlarýn
ücretleri Genel Müdürlükçe karþýlanýr.”

“Federasyonlarýn her türlü faaliyetlerinin denetimi; genel kurul, denetim kurulu ve Bakan
tarafýndan görevlendirilecek denetim elemanlarýnca yapýlýr. Federasyon harcamalarýnýn yerindelik
denetimi yetkili kurullarýnca, Genel Müdürlükçe yapýlan her türlü yardýmlarýn amaca uygunluðu ve
denetimi ise Genel Müdürlükçe yapýlýr. Genel Müdürlük tarafýndan yapýlan ayni ve nakdi yardýmlarýn
mevzuata ve amacýna uygun olarak harcanmamasý halinde oluþacak zarar, kusurlarý bulunan
federasyon baþkaný ve yönetim kurulu üyelerinden tahsil edilir ve bunlar hakkýnda suç duyurusunda
bulunulur. Teknik elamanlar ve sporculara ödenecek ücretler hariç, federasyonda çalýþan personel ve
diðer görevlilere verilecek ücret ve yolluklar kamu kaynaklarý ve Spor Toto Teþkilat Baþkanlýðýndan
saðlanan reklam gelirlerinden karþýlanamaz.”

“Federasyonlar; sporcu, antrenör, hakem ve benzeri spor elemanlarý ile spor kulüplerine ve
sponsorluklara ait istatistiki bilgileri üç ayda bir Genel Müdürlüðe göndermek zorundadýrlar.
Federasyonlar, Genel Müdürlük ile uluslararasý federasyonlarýn belirlediði eðitim kriterlerine uygun
olarak iþbirliði içerisinde antrenör, hakem ve benzeri diðer spor elemanlarýný yetiþtirirler.

Federasyonlar, faaliyette bulunduklarý spor dallarý ile ilgili olarak baðlý olduklarý uluslararasý
federasyonun kurallarýný göz önünde bulundurarak hangi eylem ve davranýþlara ne tür sportif ceza
verileceðini, ceza talimatýnda düzenler. Federasyonlarýn programýnda yer alan veya izni ile yapýlan
faaliyetlerden dolayý sportif ceza verme yetkisi federasyon disiplin/ceza kuruluna aittir.
Federasyonlarýn ana statüsü Resmi Gazete’de, ana statüye dayanýlarak hazýrlanan yönetmelik
dýþýndaki talimat ile diðer alt düzenleyici iþlemler ise Genel Müdürlüðün internet sitesinde yayýmlanýr.

Spor federasyonlarý ile ilgili olarak bu Kanunda hüküm bulunmayan konularda 4/11/2004 tarihli
ve 5253 sayýlý Dernekler Kanunu ile 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayýlý Türk Medeni Kanunu
hükümleri uygulanýr.”

MADDE 11- 3289 sayýlý Kanunun Ek 9 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aþaðýdaki ek
madde eklenmiþtir.

“Tahkim Kurulunun çalýþma usul ve esaslarý
EK MADDE 9/A- (1) Tahkim Kurulu, en az beþ üyenin katýlýmýyla toplanýr ve oy çokluðuyla

karar alýr. Oylarýn eþitliði halinde baþkanýn bulunduðu taraf çoðunluk sayýlýr.
(2) Kurulun görev alanýna giren konularda baþvurular, ilgili kiþiler ile kulüp baþkanlarý veya

yetkili kýlýnan idarecileri tarafýndan, Tahkim Kurulu Baþkanlýðýna hitaben yazýlmýþ dilekçeyle yapýlýr.
Dilekçeler, doðrudan Kurula verilebileceði gibi posta ile de iadeli taahhütlü gönderilebilir.
Baþvurularýn teslim veya postaya veriliþi, baþvuru tarihi olarak kabul edilir. Kurula baþvuru ücreti;
sporcular için 2000 gösterge, diðer baþvurularda ise 4000 gösterge rakamýnýn memur aylýklarýna
uygulanan katsayý ile çarpýmý sonucu bulunan tutardýr. Bu tutar Genel Müdürlük bütçesine gelir
kaydedilir. Ýtirazýn kabulü halinde baþvuru ücretleri iade edilir. Kurulun sekretarya hizmetleri Genel
Müdürlük tarafýndan yürütülür.  Kurul ihtiyaçlarý için her yýl Genel Müdürlük bütçesine gerekli
ödenek konulur.
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(3) Kurula baþvuru süresi, federasyon yönetim kurulu kararý ile disiplin veya ceza kurulu
kararýnýn yazýlý bildiriminden itibaren on gündür. Baþvuru sahibi dilekçesinde; taraflarý, konuyu,
hukuki sebepler ile dayanýlan delilleri ve taleplerini belirtmek zorundadýr. Baþvuru tarihinden itibaren
en geç beþ gün içerisinde baþvuru ücreti ile diðer giderlerin yatýrýldýðýna iliþkin makbuzun ibraz
edilmemesi halinde itiraz yapýlmamýþ sayýlýr.

(4) Baþvuru dilekçeleri, Kurul evrakýna kayýt sýrasýna göre ve varsa ivedilik durumlarý da dikkate
alýnarak incelenir. Baþkanýn uygun görmesi halinde bir üye dosyayý; görev, merci atlanmasý, ehliyet,
menfaat, süre aþýmý konularýnda ve esastan inceleyerek görüþünü en geç beþ gün içinde bildirir.
Baþkan, Kurul üyesi olmayan ancak konusunda uzman kiþi veya kiþileri ücretini de belirlemek
suretiyle bilirkiþi olarak görevlendirebilir.

(5) Kurul, merci atlanmasý halinde dilekçeyi gerekli iþlem için ilgili yere gönderir ve baþvuru
sahibine de bildirimde bulunur. Ýlk incelemede herhangi bir aykýrýlýk görülmemesi halinde veya
biçimsel eksikliklerin giderilmesi üzerine, dilekçe, karþý tarafa ve ihbarý gerekli görülen diðer kiþilere
teblið olunur. Karþý taraf, teblið tarihinden itibaren en geç on gün içinde cevap dilekçesini vermek
zorundadýr. Dilekçede, maddî ve hukukî açýklamalar ile deliller ve talepler yer alýr ve bunlara iliþkin
belgeler eklenir.

(6) Tamamlanan dosya, dosyayý inceleyen üyenin düþüncesi veya bilirkiþi raporu ile birlikte
Kurula sevk edilir. Kurul; incelemesini evrak üzerinde yapabileceði gibi taraflarýn sözlü
açýklamalarýna da baþvurabilir.

(7) Kurula baþvuru icra ve infazý durdurmaz. Ancak; Kurul, ivedi durumlarda, ilgilinin talepte
bulunmasý koþuluyla, baþvuru veya itiraz konusu kararda hukuka açýkça aykýrýlýk bulunmasý halinde
ve yargýlamanýn seyrini dikkate alarak, icra veya infazýn durdurulmasýna karar verebilir. Kurul, haklý
ve gerektirici nedenlerin bulunmasý halinde ihtilafla doðrudan ilgili konularda ihtiyati tedbir kararý
verebilir.

(8) Kurul kararýný; kanun, ulusal ve uluslararasý federasyonlarýn kurallarý, kanunlarýn usule iliþkin
hükümleri ile dosya münderecatý, tanýk beyanlarý, bilirkiþi incelemesi ve her türlü delile göre adalet
ve nasafet esaslarý dairesinde tesis eder. Zorunlu haller dýþýnda sportif faaliyetlere iliþkin iþ ve
iþlemlerde en geç on iþ günü, diðer hususlarda ise en geç üç ay içerisinde kararýný verir. Kurul; itirazýn
reddine, kabulüne veya itiraz konusu kararýn deðiþtirilerek karara baðlanmasýna hükmedebilir.
Kararlar gerekçeli olur. Varsa muhalefet þerhleri eklenir.

(9) Kýsa karar, ilgiliye ve federasyon baþkanlýðýna faks ve internet üzerinden derhal bildirilir ve
federasyon ile ilgililer tarafýndan uygulanmaya baþlanýr. Gerekçeli karar daha sonra teblið olunur.
Kararlar, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayýlý Ýcra ve Ýflas Kanununun 38 inci maddesi hükmü uyarýnca
ilam mahiyetinde sayýlýr.

(10) Taraflar, kararýn teblið tarihinden itibaren on gün içinde verilen karara karþý karar düzeltme
yoluna baþvurabilir. Kurul, 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayýlý Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun
kararlarýn açýklanmasý, maddî hatalarýn düzeltilmesi veya yargýlamanýn yenilenmesi halleri dýþýnda
ayný konuda tekrar karar veremez.”

MADDE 12- 3289 sayýlý Kanuna aþaðýdaki geçici madde eklenmiþtir.
“GEÇÝCÝ MADDE 11- (1) Bu Kanun ile çýkarýlmasý öngörülen düzenlemeler yürürlüðe

girinceye kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanuna aykýrý olmayan hükümlerinin uygulanmasýna
devam olunur.
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(2) Bu maddenin yürürlüðe girdiði tarihte; bu Kanunun Ek 9 uncu maddesine göre özerk olan
spor federasyonlarý bu Kanuna göre kurulmuþ baðýmsýz spor federasyonu olarak kabul edilir. Diðer
kanunlarda özerk spor federasyonlarýna yapýlan atýflar, baðýmsýz spor federasyonlarýna yapýlmýþ
sayýlýr.

(3) Tahkim Kurulunun asýl ve yedek üyeleri, bu maddenin yayýmý tarihinden itibaren 30 gün
içerisinde görevlendirilir.

(4) Bu Kanunla tüzel kiþilik kazanan spor federasyonlarý, bu maddenin yürürlüðe girdiði tarihten
sonra yapýlacak ilk ilgili olimpiyat oyunlarýnýn bitim tarihlerinden itibaren üç ay içerisinde genel
kurullarýný yaparak hukuki yapýlarýný bu Kanuna uygun hale getirmek zorundadýrlar.”

MADDE 13- 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayýlý Türk Ticaret Kanununun 28 inci maddesine birinci
fýkradan sonra gelmek üzere aþaðýdaki fýkralar eklenmiþtir.

“Ticaret sicili kayýtlarýnýn elektronik ortamda tutulmasýna iliþkin usul ve esaslar Sanayi ve Ticaret
Bakanlýðýnca çýkarýlacak yönetmelikle düzenlenir. Bu kayýtlar ile tescil ve ilan edilmesi gerekli
içeriklerin düzenli olarak depolandýðý ve elektronik ortamda sunulabilen merkezi ortak veri tabaný,
Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði nezdinde oluþturulur.

Ticaret sicili kayýt iþlemlerinin elektronik ortamda yapýlmasý için toplanmasý ve iþlenmesi gerekli
olan kiþisel veriler, kiþisel verilerin korunmasý ve bilgi güvenliðinin saðlanmasýna iliþkin tedbirler
alýnarak korunur.”

MADDE 14- 6762 sayýlý Kanunun 66 ncý maddesine birinci fýkrasýndan sonra gelmek üzere
aþaðýdaki fýkra eklenmiþ ve maddenin mevcut ikinci fýkrasý aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.

“Bu defterler elektronik ortamda veya dosyalama suretiyle tutulabilir. Elektronik ortamda veya
dosyalama suretiyle tutulan defterlerin açýlýþ ve kapanýþ onaylarýnýn þekli ve esaslarý ile bu defterlerin
nasýl tutulacaðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý ile Maliye Bakanlýðýnca çýkarýlacak müþterek bir tebliðle
belirlenir.”

“Tacir, iþletmesiyle ilgili olarak gönderilmiþ bulunan her türlü belgenin, fotokopi, karbonlu
kopya, mikrofiþ, bilgisayar kaydý veya benzer þekildeki bir kopyasýný, yazýlý, görsel veya elektronik
ortamda saklamakla yükümlüdür.”

MADDE 15- 6762 sayýlý Kanunun 401 inci maddesinin birinci fýkrasýndan sonra gelmek üzere
aþaðýdaki fýkralar eklenmiþtir.

“ Tanýnan imtiyazlar, iyiniyet kurallarýna ve þirket menfaatlerine aykýrý olamaz.

Pay sahipleri arasýnda Devlet, il özel idaresi, belediye ve diðer kamu tüzel kiþileri, kamu kurumu
niteliðindeki meslek kuruluþlarý, sendikalar, dernekler, vakýflar, kooperatifler ve bunlarýn üst
kuruluþlarý bulunan anonim þirketlerde ve iþtiraklerinde; kamu tüzel kiþileri lehine tesis edilebilecek
imtiyazlar hariç olmak üzere, diðer pay sahiplerinden biri veya birkaçý lehine bu Kanunda düzenlenen
herhangi bir imtiyaz tesis edilemez.

Üçüncü fýkraya aykýrý esas mukaveleler, bu maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fýkralarýnýn
yürürlüðe girdiði tarihten itibaren altý ay içinde anýlan fýkra hükmüne uygun hale getirilir. Gerekli esas
mukavele deðiþikliklerinin ve uyarlamalarýnýn bu süre içinde gerçekleþtirilmemesi halinde, ilgili esas
mukavele hükümleri bu sürenin dolduðu tarihte kendiliðinden geçersiz hale gelir ve esas mukavelede
öngörülen imtiyazlarýn tümü kanunen sona erer.”
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MADDE 16- 6762 sayýlý Kanuna aþaðýdaki ek madde eklenmiþtir. 
“Çevrimiçi iþlemler
EK MADDE 2- Poliçe, bono, çek, makbuz senedi, varant ve kambiyo senetlerine benzeyen

senetler güvenli elektronik imza ile düzenlenemez. Bu senetlere iliþkin kabul, aval ve ciro gibi senet
üzerinde gerçekleþtirilen iþlemler güvenli elektronik imza ile yapýlamaz. 

Konþimentonun, taþýma senedinin ve sigorta poliçesinin imzasý elle, faksimile baský, zýmba,
ýstampa, sembol þeklinde mekanik veya elektronik herhangi bir araçla da atýlabilir. Düzenlendikleri
ülke kanunlarýnýn izin verdiði ölçüde bu senetlerde yer alacak kayýtlar el yazýsý, telgraf, teleks, faks
ve elektronik diðer araçlarla yazýlabilir, oluþturulabilir, gönderilebilir. 

Ticaret þirketleri ile gerçek ve tüzel kiþi diðer tacirlere iliþkin olarak, bu Kanunun zorunlu tuttuðu
bütün iþlemler elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile de yapýlabilir. Bu iþlemlerin dayanaðý
olan belgeler de ayný usulle elektronik ortamda düzenlenebilir. Zaman unsurunun belirlenmesi
gereken ve yönetmelikte düzenlenen hallerde güvenli elektronik imzaya eklenen zaman damgasýnýn
tarihi, diðer hâllerde merkezî veri tabaný sistemindeki tarih esas alýnýr.

Þirket adýna imza yetkisini haiz kiþiler þirket namýna kendi adlarýna üretilen güvenli elektronik
imzayla imza atabilirler. Bu durumda, kullanýlacak nitelikli elektronik sertifikalarda sertifika sahibi
alaný içerisine, sertifika sahibinin ismiyle birlikte temsil ettiði tüzel kiþinin de ismi yazýlýr. Bu husus
tescil ve ilan edilir.

Bu maddenin uygulanmasýna dair usul ve esaslar Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnca çýkarýlacak
yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 17- 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayýlý Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep
Derinliði Bulunan Diðer Mallarýn Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkýnda Kanunun 19 uncu maddesinin
birinci fýkrasýnýn (c) bendinde yer alan, “yayýmý tarihinden itibaren bir yýl sonra” ibaresi “1/1/2012
tarihinde” olarak deðiþtirilmiþtir.

MADDE 18- 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayýlý Kooperatifler Kanununa aþaðýdaki ek madde
eklenmiþtir.

“EK MADDE 3- Bu Kanuna göre kurulmuþ olan kooperatifler ve üst kuruluþlarýn yönetim
kurulu üyeleri ve denetçileri; kooperatifler ve üst kuruluþlarýn iþletmeleri, iþtiraki olan teþebbüsleri,
þirketleri ve vakýflarýnda yönetim veya denetim kurulu üyesi olamazlar, personel olarak veya baþka
bir þekilde ücretli görev alamazlar. Bu Kanunun 56 ncý maddesinin ikinci fýkrasý hükmü, yönetim
kurulu üyeleri açýsýndan bu fýkra için de uygulanýr.

Birinci fýkraya aykýrý olarak görev yapmakta olanlar, bu maddenin yayýmlandýðý tarihten itibaren
bir ay içerisinde bu görevlerinden sadece birisini tercih ederek diðerlerinden istifa ederler. Belirtilen
süre içerisinde tercihte bulunmayanlarýn kooperatif ve üst kuruluþlarýndaki yönetim kurulu üyeliði
veya denetçilik görevi kendiliðinden sona erer. Yönetim kurulu tarafýndan yerlerine yedekleri çaðrýlýr.

Birinci fýkraya aykýrý görevleri bulunmasýna raðmen seçilen veya daha sonra bu görevleri edinen
denetçilerin denetçilik görevleri de kendiliðinden sona erer. Yönetim kurulu tarafýndan yerlerine
yedekleri çaðrýlýr.

Kooperatif ve üst kuruluþlarýnýn yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerinin eþ ve ikinci derece
dahil kan ve kayýn hýsýmlarý; kooperatif ve üst kuruluþlarýnýn iþletmelerinde iþletme müdürü; hissedarý
olduklarý þirketlerde ve katýldýklarý vakýflarda ise yönetim kurulu üyesi, denetçi, genel müdür veya
genel müdür yardýmcýsý olamazlar.

Bu madde hükümlerine aykýrý uygulamalar denetçiler tarafýndan araþtýrýlýr.”
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MADDE 19- 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayýlý Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa aþaðýdaki
geçici madde eklenmiþtir.

“GEÇÝCÝ MADDE 8- Bu maddenin yürürlük tarihinden önce mer’i plana göre yapýlaþan sanayi
tesislerinin bulunduðu alanlar için, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren bir yýl içerisinde yapýlan
baþvurularýn, Valilikçe uygun görülmesi halinde; hazýrlanan gerekçe raporuna istinaden 3/5/1985
tarihli ve 3194 sayýlý Ýmar Kanunu uyarýnca plan onama yetkisi bulunan idarelerle alanýn özelliklerine
göre ilgili kurumlarýn katýlýmýyla, Vali Baþkanlýðýnda oluþturulacak olan ýslah komisyonunun
belirlediði ýslah þartlarý ve süresinin Bakanlýk tarafýndan uygun görülmesi ile söz konusu alanlar OSB
olarak deðerlendirilebilir. Bakanlýk, OSB yer seçimi komisyon üyesi olan kurum ve kuruluþlardan
alacaðý görüþler doðrultusunda OSB sýnýrlarýný belirler.

Tespit edilen ýslah þartlarý çerçevesinde, tüzel kiþilik kazanan OSB’lerde, bu Kanunla getirilen
tüm izin ve ruhsat yetkileri, ýslah çalýþmalarý tamamlanýncaya kadar genel mevzuat hükümlerine göre
yürütülür. Süresi içinde ýslah þartlarýný tamamlamayanlar OSB niteliklerini kaybederek, sicilden terkin
edilir.

Bu maddenin yürütülmesine iliþkin usul ve esaslar OSB Uygulama Yönetmeliðinde belirlenir.”
MADDE 20- 4562 sayýlý Kanuna aþaðýdaki geçici madde eklenmiþtir.
“GEÇÝCÝ MADDE 9- Ýl ve ilçelerin sosyoekonomik durumlarý dikkate alýnarak OSB’lerdeki

parsellerin tamamen veya kýsmen bedelsiz tahsisleri Bakanlar Kurulu kararý ile belirlenir.
Buna göre;
(a) Bakanlýk kredisi kullanan organize sanayi bölgelerindeki tahsis edilmemiþ parseller, organize

sanayi bölgesinin yetkili organlarýnýn karar almalarý halinde en az on kiþilik istihdam öngören
yatýrýmlara giriþen gerçek veya tüzel kiþilere tamamen veya kýsmen bedelsiz olarak tahsis edilebilir.
Bu durumda tahsis edilen parselin deðeri, Bakanlýk tarafýndan organize sanayi bölgesine verilen kredi
geri ödemesinden mahsup edilir. Bu maddenin yürürlüðe girdiði tarihten önce gerçek ve tüzel kiþilere
bedelli olarak tahsis edilmiþ parseller için ödemeler durdurulur ve kalan meblað Bakanlýk tarafýndan
organize sanayi bölgesine verilen kredi geri ödemesinden mahsup edilir. Parsellerin mahsup
iþlemlerine esas deðeri, Hazine Müsteþarlýðýnýn uygun görüþü alýnmak suretiyle Bakanlýkça her
organize sanayi bölgesi için tespit edilecek yýlý metrekare fiyatý üzerinden hesaplanýr. 

(b) Bakanlýk kredisi kullanmamýþ ya da kredi borcunu ödemiþ olan organize sanayi bölgelerinden
de yetkili organlarýnýn karar almalarý halinde, en az on kiþilik istihdam öngören yatýrýmlara giriþen
gerçek veya tüzel kiþilere tamamen veya kýsmen bedelsiz olarak parsel tahsisi yapýlabilir. Bu durumda
tahsis edilen parselin deðeri, organize sanayi bölgesi tüzel kiþiliðine Hazinece ödenir. Ödemeye esas
parselin deðeri, Hazine Müsteþarlýðýnýn uygun görüþü alýnmak suretiyle Bakanlýkça her organize
sanayi bölgesi için tespit edilecek yýlý metrekare fiyatý üzerinden hesaplanýr. 

Yatýrýmcýnýn bu madde kapsamýnda belirlenen þartlara uymadýðýnýn veya mücbir sebepler hariç
öngörülen sürede yatýrýmýn tamamlanmadýðýnýn tespiti halinde, herhangi bir yargý kararý aranmaksýzýn
parsel tahsisi iptal edilir. Bu durumda taþýnmazýn üzerindeki tüm yapý ve tesisler saðlam ve iþler
durumda tazminat veya bedel ödenmeksizin organize sanayi bölgesi tüzel kiþiliðine intikal eder,
bundan dolayý adýna tahsis yapýlan kiþiler veya üçüncü kiþilerce herhangi bir hak ve talepte
bulunulamaz. Ancak, öngörülen sürede yatýrýmýn en az yüzde ellisinin gerçekleþtirilmesi halinde
yatýrýmýn bedeli, yeni yatýrýmcý tarafýndan önceki yatýrýmcýya ödenir. Bu ödeme, organize sanayi
bölgesi tüzel kiþiliðince saðlanýr. Yukarýda belirtilen en az on kiþilik istihdam þartý Tarýma Dayalý
Ýhtisas Organize Sanayi Bölgelerinde aranmaz.
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Organize sanayi bölgelerinde parsel tahsisine iliþkin uygulama, bu maddenin yürürlüðe girdiði
tarihten itibaren iki yýl süre için geçerlidir. Bu süre Bakanlar Kurulu Kararý ile en fazla iki defa ikiþer
yýl daha uzatýlabilir.

Bu maddenin uygulanmasý ile ilgili istihdam, yatýrýma baþlama ve tamamlama süresi, tahsis ve
devir iþlemleri ile diðer hususlar Bakanlýk tarafýndan hazýrlanacak ve Bakanlar Kurulu Kararý ile
yürürlüðe konulacak yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 21- 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi Kanununun 26 ncý maddesi
aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.

“MADDE 26- Büyükþehir belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarýnda, ilgili
mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye þirketleri kurabilir. Genel sekreter ile belediye ve baðlý
kuruluþlarýnda yöneticilik sýfatýný haiz personel bu þirketlerin yönetim ve denetim kurullarýnda görev
alabilirler. Büyükþehir belediyesi, mülkiyeti veya tasarrufundaki hafriyat sahalarýný, toplu ulaþým
hizmetlerini, büfe, otopark ve çay bahçelerini iþletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya baðlý
kuruluþlarýnýn yüzde 50’sinden fazlasýna ortak olduðu þirketler ile bu þirketlerin yüzde 50’sinden
fazlasýna ortak olduðu þirketlere, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanunu hükümlerine
tabi olmaksýzýn belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle iþletilmesini devredebilir.”

MADDE 22- 19/9/2006 tarihli ve 5543 sayýlý Ýskân Kanununa aþaðýdaki ek madde eklenmiþtir.
“EK MADDE 1-  (1) Kamu kurum ve kuruluþlarýnca baraj, gölet yapýmý veya askeri yasak bölge

sebebiyle bulunduklarý yerleþim yerlerinden kaldýrýlmalarý zorunlu bulunan mahalle, köy veya belde
halkýnýn iskânlarýnýn temini için Çevre ve Orman Bakanlýðýnca bilim ve fen bakýmýndan orman olarak
muhafazasýnda hiçbir yarar görülmeyen ve tarým alanýna dönüþtürülmesi de mümkün olmayan orman
sýnýrlarý dýþýna çýkarýlmýþ ve çýkarýlacak alanlar, Bakanlar Kurulunca alýnacak kararda belirtilen þekil
ve þartlar çerçevesinde Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðýna devredilir.

(2) Birinci fýkra hükümlerine göre iskan edilecek ailelerin hak sahipliliði ve borçlandýrýlmalarýna
iliþkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir.

(3) Çevre ve Orman Bakanlýðýnca belirlenen alanlarda, 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayýlý Kadastro
Kanununun 22 nci maddesinin kadastrosu yapýlmýþ olan yerlerin ikinci defa kadastroya tabi
tutulamayacaðýna iliþkin hükmü uygulanmaz.

(4) Birinci fýkraya göre Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðýna devredilecek alanlarýn tespiti amacýyla
Çevre ve Orman Bakanlýðýnca yeteri kadar orman kadastro komisyonu görevlendirilir ve bu tespit
sýrasýnda ilan süresi bir hafta, itiraz süresi bir ay olarak uygulanýr.

(5) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayýlý Orman Kanununun 1 inci maddesine göre ilk defa yapýlacak
orman kadastrosu uygulamasýndaki iþlemlere iliþkin sürelerde de dördüncü fýkra hükümleri
uygulanýr.”

MADDE 23- 15/5/2007 tarihli ve 5661 sayýlý Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasý Anonim
Þirketi ve Tarým Kredi Kooperatifleri Tarafýndan Kullandýrýlan Toplu Köy Ýkrazatý/Grup
Kredilerinden Doðan Kefaletin Sona Erdirilmesi Hakkýnda Kanunun 1 inci maddesinin altýncý ve
yedinci fýkralarý aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþ ve aþaðýdaki fýkralar eklenmiþtir. 

“(6) Tarým Kredi Kooperatiflerinden 30/1/2004 tarihinden önce üreticilerin kullandýklarý,  toplu
köy ikrazatý/grup kredileri dýþýndaki tüm tarýmsal kredilerden (18/4/2001 tarihli ve 2001/2312 sayýlý
Bakanlar Kurulu Kararý kapsamýnda Hazine kaynaðýna dönüþtürülmüþ tarýmsal kredilerin kefilleri de
dahil) bu fýkranýn yürürlüðe girdiði tarih itibarýyla Tasfiye Olunacak Alacaklar/Takip Hesaplarýnda
kayýtlý borcu bulunanlarýn (borcu yeniden yapýlandýrýlmýþ olanlar dahil) kefillerinin sorumluluðu bu
fýkranýn yürürlüðe girdiði tarihte sona erer.  Kefiller hakkýnda baþlatýlmýþ bulunan idarî veya kanunî
takibat iþlemleri, hangi aþamada olursa olsun kendiliðinden durur, mahkûmiyet kararlarýnýn infazý
ertelenir, infazý devam edenler derhal tahliye edilir. 
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(7) Altýncý fýkrada belirtilen borçlular hakkýndaki yasal takipler neticesinde, kesin aciz vesikasýna
baðlanan (faiz, masraf, yargýlama gideri, vekâlet ücreti ve diðer her türlü fer’ileri dahil) Tarým Kredi
Kooperatiflerinin alacaklarý (18/4/2001 tarihli ve 2001/2312 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý
kapsamýndakiler hariç) Hazine tarafýndan karþýlanýr. Kesin aciz vesikasýna baðlanan alacaklar Hazine
adýna Tarým Kredi Kooperatiflerince takip edilir ve yapýlan tahsilat, tahsilatýn yapýldýðý ayý izleyen
ayýn ilk haftasý içerisinde Hazinenin hesabýna aktarýlýr. Kesin aciz vesikasýna baðlanan alacaklarýn
takip iþlemleriyle ilgili masraflar Hazine hesabýna aktarýlacak tahsilattan mahsup edilir.

(8) Bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren, Hazine tarafýndan yapýlan ödemeler, Hazine
Kontrolörleri tarafýndan ilgili kurumlar nezdinde incelenir. Söz konusu incelemeler sonucunda, fazla
ve/veya eksik ödeme yapýldýðýnýn tespit edilmesi halinde ya da ilgili kurumlar tarafýndan Hazineden
sehven talep edildiði tespit edilen tutarlarýn Hazineye iade edilmesinde taraflar yükümlülüklerini
faizsiz olarak yerine getirir.

(9) Bu Kanunun yürürlüðe girdiði tarih ile deðiþtirilen altýncý ve yedinci fýkralarýn yürürlüðe
girdiði tarihten önce yapýlan ödemeler için bu Kanun hükümlerine dayanýlarak iade yapýlmaz. Bu
Kanunda yer almayan hususlar hakkýnda Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasý Anonim Þirketinin ve
Tarým Kredi Kooperatiflerinin mevzuatý uygulanýr.”

MADDE 24- 22/5/2007 tarihli ve 5664 sayýlý Konut Edindirme Yardýmý Hak Sahiplerine Ödeme
Yapýlmasýna Dair Kanuna aþaðýdaki ek madde eklenmiþtir.

“EK MADDE 2 - (1) Bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren, hak sahiplerine ödenen tutarlarýn
çeþitli sebeplerle iade edilmesi halinde, EGYO tarafýndan iade edilen tutarlar herhangi bir
faiz/gecikme zammý tahakkuk ettirilmeksizin Hazine Müsteþarlýðýnýn ilgili hesabýna aktarýlýr. 5 inci
maddenin onuncu fýkrasý hükümleri saklýdýr.”

MADDE 25- 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayýlý Sigortacýlýk Kanununa 33 üncü maddesinden sonra
gelmek üzere aþaðýdaki madde eklenmiþtir.

“Olaðanüstü durumlar için teminat
MADDE 33/A - (1) Terör, savaþ hali, doðal afetler ve benzeri olaðanüstü durumlarda,  yurt

içinden veya uluslararasý piyasalardan söz konusu riskler için sigorta teminatý saðlanamamasý ya da
saðlanmasýnda güçlük bulunmasý ve Baþbakanlýðýn gerekli görmesi halinde, Müsteþarlýkça sivil hava
ve deniz ulaþým araçlarý için teminat saðlanmasýna karar vermeye Bakan yetkilidir. 

(2) Müsteþarlýk vereceði bu teminatý, sigorta teminatý þeklinde doðrudan veya sigorta
kuruluþlarýna vereceði reasürans teminatý þeklinde dolaylý olarak da saðlayabilir. 

(3) Verilecek teminatýn kapsamý, süresi, türü, limitleri, karþýlýðýnda bir bedel alýnýp alýnmayacaðý,
bedel alýnacak ise bedelin tutarý, alýnacak bedelin nemalandýrýlmasý ve yönetimine iliþkin usul ve
esaslar Bakan tarafýndan belirlenir.”

MADDE 26- 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayýlý Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasý ile
Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu ve Diðer Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanunun 83 üncü maddesinin (a) bendiyle 1/7/1964
tarihli ve 488 sayýlý Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayýlý tablonun “IV-Ticari ve medeni iþlerle
ilgili kaðýtlar” baþlýklý bölümüne eklenen fýkranýn (40) olan numarasý (41) olarak deðiþtirilmiþtir.

MADDE 27- 6111 sayýlý Kanunun 166 ncý maddesinin üçüncü fýkrasýnda yer alan “bu Kanunun
yayýmýndan itibaren” ibaresi “1/8/2011 tarihinden itibaren” þeklinde deðiþtirilmiþtir.

MADDE 28- 6111 sayýlý Kanunun Geçici 11 inci maddesi yürürlükten kaldýrýlmýþtýr.
MADDE 29- Bu Kanun yayýmý tarihinde yürürlüðe girer.
MADDE 30- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GRUP BAŞKANVEKİLLERİ SAMSUN MİLLETVEKİLİ
SUAT KILIÇ, GİRESUN MİLLETVEKİLİ NURETTİN CANİKLİ, İSTANBUL

MİLLETVEKİLİ AYŞE NUR BAHÇEKAPILI, KAYSERİ MİLLETVEKİLİ
MUSTAFA ELİTAŞ VE YOZGAT MİLLETVEKİLİ BEKİR BOZDAĞ’IN

TEKLİFİNE EKLİ LİSTE
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PLAN VE BÜTÇE KOMÝSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE EKLÝ LÝSTE
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Dönem: 23 Yasama Yılı: 5

TBMM (S. Sayısı: 697)

Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Yozgat
Milletvekili Bekir Bozdağ, Samsun Milletvekili Suat Kılıç,
Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, İstanbul Milletvekili
Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş,
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri İzmir
Milletvekili Kemal Anadol, Trabzon Milletvekili M. Akif
Hamzaçebi, Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Milliyetçi
Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili
Oktay Vural, Mersin Milletvekili Mehmet Şandır, Barış ve
Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Batman Milletvekili
Bengi Yıldız ve 306 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti
Anayasasının 59 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Teklifi ile Anayasa Komisyonu Raporu (2/879)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 59’uncu Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Teklifi, genel gerekçe ve madde gerekçeleri ekte sunulmuştur.

Gereğini arz ederiz.

Bekir Bozdağ Suat Kılıç Nurettin Canikli
Yozgat Samsun Giresun

Ayşe Nur Bahçekapılı Mustafa Elitaş Kemal Anadol
İstanbul Kayseri İzmir

Mehmet Akif Hamzaçebi Muharrem İnce Oktay Vural
Trabzon Yalova İzmir

Mehmet Şandır Bengi Yıldız Fatih Atay
Mersin Batman Aydın

Mustafa Ataş Hasan Angı Osman Demir
İstanbul Konya Tokat

Mehmet Tekelioğlu İbrahim Mete Doğruer Kadir Tıngıroğlu
İzmir Osmaniye Sinop

Yaşar Karayel Şevket Gürsoy Ali Güneş
Kayseri Adıyaman Iğdır



Celâl Erbay Müjdat Kuşku Aşkın Asan
Düzce Çanakkale Ankara

Halide İncekara Mehmet Erdoğan M. Cemal Öztaylan
İstanbul Gaziantep Balıkesir
Ali Er Yüksel Coşkunyürek Mehmet Çiçek
Mersin Bolu Yozgat

Hüseyin Tuğcu Agah Kafkas F. Hüsrev Kutlu
Kütahya Çorum Adıyaman

Cevdet Erdöl Nevzat Pakdil Durdu Mehmet Kastal
Trabzon Kahramanmaraş Osmaniye

Orhan Erdem Zekeriya Aslan Fatih Arıkan
Konya Afyonkarahisar Kahramanmaraş

Özlem Müftüoğlu Osman Kılıç Osman Coşkun
Gaziantep Sivas Yozgat

Ayşe Türkmenoğlu Mücahit Fındıklı İdris Güllüce
Konya Malatya İstanbul

Dilek Yüksel Mehmet Nil Hıdır Haydar Kemal Kurt
Tokat Muğla Isparta

Ali Öztürk Necip Taylan Selami Uzun
Konya Tekirdağ Sivas

Erdal Kalkan Abdullah Çetinkaya Ayşe Akbaş
İzmir Konya Balıkesir

Emin Nedim Öztürk Hasan Fehmi Kinay İrfan Gündüz
Eskişehir Kütahya İstanbul

Mehmet Halit Demir Mehmet Tunçak Necdet Budak
Mardin Bursa Edirne

Necdet Ünüvar Osman Aslan Hayrettin Çakmak
Adana Diyarbakır Bursa

Ruhi Açıkgöz Necat Birinci Mahmut Esat Güven
Aksaray İstanbul Kars

İsmail Göksel Kürşad Tüzmen Rüstem Zeydan
Niğde Mersin Hakkari

Hasan Kara Mehmet Yüksel İsmail Bilen
Kilis Denizli Manisa

Harun Tüfekci Fazilet D. Çığlık Birnur Şahinoğlu
Konya Erzurum Samsun

Mehmet Erdem Ali Koyuncu M. Emin Ekmen T. Ziyaeddin Akbulut
Aydın Bursa Batman Tekirdağ
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Faruk Koca Ali Küçükaydın İlknur İnceöz
Ankara Adana Aksaray

Atilla Koç Zeki Ergezen Mehmet Ocakden
Aydın Bitlis Bursa

Kutbettin Arzu Hamza Yanılmaz Orhan Karasayar
Diyarbakır Elazığ Hatay

Alaattin Büyükkaya İbrahim Hasgür Hasan Altan
İstanbul İzmir Kastamonu

Muzaffer Baştopçu İ. Hakkı Biçer Süleyman Çelebi
Kocaeli Kütahya Mardin

Mustafa Hamarat Afif Demirkıran Mustafa Cumur
Ordu Siirt Trabzon

Kayhan Türkmenoğlu Ayhan Sefer Üstün Taha Aksoy
Van Sakarya İzmir

Abdulhadi Kahya Fatoş Gürkan Muharrem Selamoğlu
Hatay Adana Niğde

Köksal Toptan Ali Kul M. Necati Çetinkaya
Zonguldak Bursa Elazığ
Fuat Bol Zeki Karabayır A. Müfit Yetkin
İstanbul Kars Şanlıurfa

Eyüp Ayar Gülşen Orhan M. İhsan Arslan
Kocaeli Van Diyarbakır

Şükrü Ayalan Muzaffer Gülyurt Ahmet Ertürk
Tokat Erzurum Aydın

İbrahim Yiğit Mehmet Müezzinoğlu Mehmet Erdoğan
İstanbul İstanbul Adıyaman

İsmail Katmerci Mahmut Durdu İsmail Özgün
İzmir Gaziantep Balıkesir

Musa Sıvacıoğlu Gönül Bekin Şahkulubey Hüsnü Ordu
Kastamonu Mardin Kütahya

Abdurrahman Dodurgalı Akif Gülle Enver Yılmaz
Sinop Amasya Ordu

Abdurrahman Kurt Osman Pepe Nusret Bayraktar
Diyarbakır Kocaeli İstanbul

Safiye Seymenoğlu Recep Yıldırım M. Hilmi Güler
Trabzon Sakarya Ordu

Mahmut Dede Seyit Eyyüpoğlu M. Emin Tutan
Nevşehir Şanlıurfa Bursa

Edibe Sözen Mehmet Şahin Mikail Arslan
İstanbul Malatya Kırşehir

Mithat Ekici Yaşar Eryılmaz Fetani Battal
Denizli Ağrı Bayburt

Kemalettin Aydın Özkan Öksüz Cumhur Ünal
Gümüşhane Konya Karabük

Yusuf Coşkun Ünal Kacır
Bingöl İstanbul
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Ahmet Yeni Erol Aslan Cebeci Kerem Altun
Samsun Sakarya Van

A. Veli Seyda H. Hasan Sönmez Seracettin Karayağız
Şırnak Giresun Muş

E. Cenap Gülpınar Turan Kıratlı Fazlı Erdoğan
Şanlıurfa Kırıkkale Zonguldak

Bayram Özçelik Cemal Kaya Nükhet Hotar
Burdur Ağrı İzmir

Vahit Kirişci A. Sibel Gönül Avni Erdemir
Adana Kocaeli Amasya

Mehmet Alp Cahit Bağcı Polat Türkmen
Burdur Çorum Zonguldak

Lütfi Çırakoğlu Halil Aydoğan İhsan Koca
Rize Afyonkarahisar Malatya

Yılmaz Helvacıoğlu Alev Dedegil Mehmet Sarı
Siirt İstanbul Gaziantep

Fikri Işık Mustafa Öztürk Asım Aykan
Kocaeli Hatay Trabzon

Avni Doğan Ali Rıza Alaboyun Güldal Akşit
Kahramanmaraş Aksaray İstanbul

Veysi Kaynak Abdulmuttalip Özbek Fahrettin Poyraz
Kahramanmaraş Hakkâri Bilecik

Fatih Öztürk Halil Mazıcıoğlu Hüseyin Devecioğlu
Samsun Gaziantep Kilis

Hüsnü Tuna Kazım Ataoğlu Mehmet Sekmen
Konya Bingöl İstanbul

Mevlüt Akgün Muharrem Candan Nuri Uslu
Karaman Konya Uşak

Rıdvan Köybaşı Saadettin Aydın Sedat Kızılcıklı
Nevşehir Erzurum Bursa

Ertekin Çolak Mehmet Sağlam Ahmet İyimaya
Artvin Kahramanmaraş Ankara

Ahmet Aydın Mehmet Salih Erdoğan Sait Açba
Adıyaman Denizli Afyonkarahisar

Muhyettin Aksak Mustafa Ünal Ahmet Koca
Erzurum Karabük Afyonkarahisar

Ülkü Gökalp Güney Ahmet Erdal Feralan Yahya Doğan
Bayburt Nevşehir Gümüşhane

Saffet Kaya Kerim Özkul Cemal Yılmaz Demir
Ardahan Konya Samsun

Zülfikar İzol Mustafa Çetin
Şanlıurfa Uşak
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Abdurrahman Arıcı Ahmet İnal Nazım Ekren
Antalya Batman İstanbul

Mustafa Özbayrak Murat Yıldırım Mehmet Ceylan
Kırıkkale Çorum Karabük

Faruk Septioğlu Sami Güçlü M. Hanifi Alır
Elazığ Konya Ağrı

Lokman Ayva Medeni Yılmaz Feyzullah Kıyıklık
İstanbul Muş İstanbul

Ömer Faruk Öz Sadık Badak Kemalettin Göktaş
Malatya Antalya Trabzon

Canan Candemir Çelik Mücahit Pehlivan Ali Temür
Bursa Ankara Giresun

Ahmet Aydoğmuş Ahmet Bukan Kürşat Atılgan
Çorum Çankırı Adana

Süleyman Latif  Yunusoğlu Osman Durmuş Erkan Akçay
Trabzon Kırıkkale Manisa

Osman Ertuğrul Mustafa Kalaycı Emin Haluk Ayhan
Aksaray Konya Denizli

Mithat Melen İzzettin Yılmaz Recai Yıldırım
İstanbul Hatay Adana

Deniz Bölükbaşı Bekir Aksoy Ertuğrul Kumcuoğlu
Ankara Ankara Aydın

Mümin İnan M. Akif Paksoy Kadir Ural
Niğde Kahramanmaraş Mersin

D. Ali Torlak Faruk Bal Zeki Ertugay
İstanbul Konya Erzurum

Ali Uzunırmak Hakan Coşkun Behiç Çelik
Aydın Osmaniye Mersin

Mehmet Serdaroğlu Hasan Özdemir Y. Tuğrul Türkeş
Kastamonu Gaziantep Ankara

H. Hamit Homriş Hasan Çalış Ümit Şafak
Bursa Karaman İstanbul

Ahmet Orhan Reşat Doğru Algan Hacaloğlu
Manisa Tokat İstanbul

Rahmi Güner Ş. Güldal Mumcu Akif Ekici
Ordu İzmir Gaziantep
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Derviş Günday Harun Öztürk Ali Koçal
Çorum İzmir Zonguldak

Metin Arifağaoğlu F. Murat Sönmez Cevdet Selvi
Artvin Eskişehir Kocaeli

Ali Rıza Ertemür Şevket Köse Rasim Çakır
Denizli Adıyaman Edirne

Turgut Dibek Osman Kaptan Fatma Nur Serter
Kırklareli Antalya İstanbul

Tansel Barış Sacid Yıldız Şükrü Elekdağ
Kırklareli İstanbul İstanbul

Malik Ecder Özdemir Erol Tınastepe Tayfun İçli
Sivas Erzincan Eskişehir

Durdu Özbolat Yaşar Ağyüz Fuat Çay
Kahramanmaraş Gaziantep Hatay
Abdulaziz Yazar Abdurrezzak Erten Ensar Öğüt

Hatay İzmir Ardahan
Ferit Mevlüt Aslanoğlu Ramazan Kerim Özkan Onur Öymen

Malatya Burdur Bursa
Hüseyin Pazarcı Osman Coşkunoğlu İkram Dinçer

Balıkesir Uşak Van
Lütfi Elvan Mustafa Kabakcı İbrahim Kavaz
Karaman Konya Erzurum

Nurettin Akman Tahir Öztürk Burhan Kayatürk
Çankırı Elazığ Ankara

Canan Kalsın Cüneyt Yüksel M. Sait Dilek
İstanbul Mardin Isparta

Abdulkadir Akgün Ayhan Yılmaz Hamza Yerlikaya
Yozgat Ordu Sivas

Abdulkerim Aydemir Yılmaz Tunç Ömer İnan
Ağrı Bartın Mersin

M. Sait Yazıcıoğlu Cafer Tatlıbal Ramazan Başak
Ankara Kahramanmaraş Şanlıurfa

Ahmet Büyükakkaşlar Hüseyin Besli Süreyya Sadi Bilgiç
Konya İstanbul Isparta

Ali Osman Sali Tuğrul Yemişçi Öznur Çalık
Balıkesir İzmir Malatya
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GENEL GEREKÇE
Spor branşları uluslararası alanda örgütlenmiş ve bu konularda küresel kurallar egemen olmuştur.

Esasen, tüm uluslararası spor dallarındaki ihtilaflarda süratli ve kesin bir şekilde çözüm yolu
benimsenmiştir. Sporun kendine özgü yapısı, süratli bir biçimde yönetimini, yürütülmesini ve disiplin
yargılamasını beraberinde getirmektedir. Bu hız, spor müsabakalarının oynanması için olmazsa olmaz
bir şarttır. Gerçekten de belirli bir zaman diliminde oynanması zorunlu olan spor müsabakalarına
ilişkin ihtilafların çok kısa bir sürede kesin ve nihai olarak karara bağlanmaması halinde, o turnuvanın
(ligin veya organizasyonun) başarılı bir şekilde sonuçlandırılması mümkün değildir. 

Yargılamanın muhtaç olduğu süre dikkate alındığında klasik dava yöntemi, bu alanın
ihtiyaçlarının ivedilikle sonuçlandırılması ilkesiyle bağdaşmaz. Spor hukukunda yargı organlarının
dokunamayacağı bir tahkim modeli, bu faaliyetin mahiyetinden kaynaklanan bir ihtiyaçtır. Sporda
tahkim, spor sürecinin zamanında tamamlanmasını sağlayacağı gibi tarafların adalet duygularını da
tatmin eder. 

Ayrıca uluslararası spor camiasının onurlu bir üyesi olan Türkiye'nin, uluslararası spor hukuku
kurallarını, iç hukukuna yansıtması kendi taahhütlerinin de gereğidir. 

MADDE GEREKÇESİ
Sporun kendine özgü yapısı, hızlı ve süratli bir şekilde yönetimini, disiplin yargılamasını ve

denetimini beraberinde getirmektedir. Bu sürat spor faaliyetlerinin icra edilmesi için olmazsa olmaz
bir şarttır. Belirli bir zaman diliminde yapılması planlanan spor faaliyetlerine ilişkin ihtilafların çok
kısa bir zaman sürecinde kesin ve nihai olarak karara bağlanmaması halinde, o faaliyetin başarılı bir
şekilde sonuçlandırılması mümkün değildir. 

Spor faaliyetlerinin kendine özgü ihtiyaçları, uzun zamana yayılan bir denetime müsaade
etmemektedir. Bu ihtiyaçların çok kısa sürede çözüm gerektiren yapıları bu faaliyetlerle ilgili
ihtilafların süratle ve kesin olarak sonuçlandırılmasını gerektirmektedir. 

Anayasada yapılan bu değişiklikle, sportif faaliyetlerin yönetilmesine ve disiplinine ilişkin
ihtilafların süratle ve yargı denetimine tabi olmaksızın kesin olarak çözüme kavuşturulması
amaçlanmıştır. Bu çerçevede ilgili kurulların müsabakalarla, kulüplerle, sporcularla ve sporla ilgili
diğer kişiler hakkında verdikleri müsabakadan men, küme düşürme, ligden ihraç, ihraç, seyircisiz
oynama ve puan tenzili gibi kararlarına karşı süratli ve kesin bir denetim yolu öngörülmektedir. 

Bununla birlikte, kulüpler ile sporcu ya da teknik adamlar gibi diğer kişiler arasındaki alacak
uyuşmazlıkların bu şekilde çözüme kavuşturulmasına dair bir zorunluluk bulunmamaktadır.
Dolayısıyla, spor kulüpleri ile sporcu, teknik adam ve sporla ilgili diğer kişiler arasındaki alacak
haklarına dair uyuşmazlıklar yetki ve göreve ilişkin genel hükümler çerçevesinde adli yargı yerlerinde
görülecektir. Böylece, sporla ilgili hizmet, vekalet veya benzeri diğer sözleşmelerden kaynaklanan
ifa, ifa etmeme, fesih ve tazminat gibi uyuşmazlıklar ile diğer alacak hakları, genel hükümlere tabi
olacaktır. 
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Anayasa Komisyonu Raporu

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Anayasa Komisyonu 9.3.2011

Esas No.: 2/879

Karar No.: 24

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Başkanlıkça 4.3.2011 tarihinde Esas olarak Anayasa Komisyonuna havale edilen, "Adalet ve
Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Samsun Milletvekili Suat
Kılıç, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, İstanbul Milletvekili Ayşenur Bahçekapılı, Kayseri
Milletvekili Mustafa Elitaş, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Kemal
Anadol, Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi, Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Milliyetçi
Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural, Mersin Milletvekili Mehmet
Şandır, Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Batman Milletvekili Bengi Yıldız ve 306
Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 59 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Teklifi (2/879)" Komisyonumuzun 9.3.2011 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Toplantımıza Devlet Bakanı Faruk Özak, Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
ve Türkiye Futbol Federasyonundan yetkililer katılmışlardır. 

Teklif ile; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 59 uncu Maddesine bir fıkra eklenerek, "spor
faaliyetlerinin yönetilmesine ve disiplinine ilişkin uyuşmazlıkların yargı denetimine tabi olmaksızın
kesin olarak zorunlu tahkim yolu ile çözülmesi -alacak haklarına ilişkin hükümler saklı olmak üzere-
kanunla belirlenir hükmü getirilmektedir. Böylece spor faaliyetleriyle ilgili uyuşmazlıkların zorunlu
tahkime götürülmesine Anayasal dayanak oluşturulmaktadır. Uluslararası spor camiasına üye olan
Türkiye'nin spor alanındaki uluslararası hukuk kurallarını iç hukukuna yansıtması zorunludur. Bu
çerçevede kamu kurumu niteliğinde olmayan, özel hukuk tüzel kişiliğini haiz Türkiye Futbol
Federasyonunun uluslararası alanda futbolu düzenleyen Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği
(FIFA) ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ya karşı yükümlülüklerini yerine getirmesi
amacıyla Teklifin hazırlandığı, belirli bir zaman diliminde oynanması zorunlu olan spor
müsabakalarına ilişkin ihtilafların çok kısa zamanda karara bağlanması, dolayısıyla sporun kendi
kuralları içinde tüm yönleriyle düzenlenmesinin zorunlu olduğu gerekçesinde belirtilmiştir. 

Komisyon Başkanı Prof. Dr. Burhan Kuzu, toplantıyı açış konuşmasında Türkiye Büyük Millet
Meclisinde grubu bulunan tüm siyasi parti gruplarınca uzlaşılarak Teklifin imzalandığına, Türkiye
Futbol Federasyonunun bağlı olduğu UEFA ve FIFA'nın koyduğu kurallara uyulması için Teklifin
yasalaşmasının önemli olduğuna, aksi halde devam eden lig ve Avrupa maçları açısından sıkıntı
yaşanacağına dikkat çekmiştir. 

Devlet Bakanı Faruk Özak 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin bazı fıkralarının Danıştayın itirazı üzerine
Anayasaya aykırılık sebebi ile iptal edildiğini, bu suretle Tahkim Kurulu kararlarının kesin olmaktan
çıkarıldığını belirtmiştir. Yüksek Mahkemenin yeni düzenleme için öngördüğü süre 19 Mart 2011
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tarihinde dolmaktadır. Aynı şekilde 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonunun Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan hükmün Tahkim Kurulu kararları
aleyhine karşı yargı yoluna başvurulamayacağına ilişkin kısmı Anayasanın 9 ve 36 ncı maddelerine
aykırı bulunarak iptal edilmiştir. Sayın Özak bu iptal kararları çerçevesinde Teklifin hazırlandığını
ifade etmiştir. Amaç futbolun kendine özgü yapısı, dinamizmi ve uluslararası kuralları çerçevesinde
yönetim ve denetimle ilgili uyuşmazlıkların zorunlu tahkim yolu ile kesin şekilde çözülmesidir.
Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu dışındaki federasyonların da sorunları çözülmüş olmaktadır. 

Teklif ve gerekçesi okunmuş Komisyonumuzca maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

Teklifin 1 inci maddesi üzerinde verilen bir önerge oy birliği ile kabul edilmiştir. Bu şekilde
Anayasanın 59 uncu maddesinin kenar başlığına "ve tahkim" ibaresi eklenmiş; Madde, spor
federasyonlarının organ ve kurullarının, sporun yönetilmesi ve disiplinine ilişkin olarak ihtar, kınama,
para cezası, küme düşürme, hak mahrumiyeti, ligden ihraç, tescil iptali, üyeliğin askıya alınması ve
üyelikten ihraç gibi bunun yanı sıra sporun yönetilmesine yönelik statü, talimat ve benzeri hukuki
düzenlemeleri, müsabakaların icrasına, tatiline, ertelenmesine gibi verdikleri tüm kararlarına karşı
sadece zorunlu tahkim yoluna gidilebileceği, zorunlu Tahkim Kurullarının kararlarının kesin olduğu,
bu kararlara karşı istinaf, temyiz, karar düzeltme gibi kanun yollarına başvurulamayacağı, bu
kararların hukuka aykırı olduğu iddiasıyla tespit, iptal ve tazminat davası açılması mümkün olmadığı
vurgulanarak yeniden yazılmıştır. Bu düzenleme karşısında kulüp, sporcu, teknik adam, sağlık
personeli, menajer ve maç organizatörü gibi sporla ilgili kişilerin kendi aralarında imzaladıkları
transfer, geçici transfer, menajerlik, hizmet, vekalet ve maç organizatörlüğü gibi tüm sözleşmelerden
kaynaklanan alacak iddia ve talepleri ile mali haklar, sporun yönetilmesi ve disiplinine ilişkin
olmadığından bu kapsam dışındadır. Bu çerçevedeki uyuşmazlıklar ya yargı mercileri nezdinde dava
yoluyla ya da tarafların tercihine göre, karşılıklı yazılı mutabakatları ile yargı denetimine tabi olmak
üzere spor federasyonlarının kurulları önünde de çözülebilecektir. Benimsenen önerge doğrultusunda
Teklifin 1 inci Maddesi Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir. 

Teklifin yürürlük ve halkoylamasını düzenleyen 2 nci Maddesi Komisyonumuzca oy birliği ile
kabul edilmiştir. 

Teklifin tümü ve redaksiyon yetkisi oya sunulmuş ve Komisyonumuzca oy birliği ile kabul
edilmiştir. 

Redaksiyon yetkisi çerçevesinde Teklifin başlığı "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" şeklinde değiştirilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.

Başkan Sözcü Kâtip

Burhan Kuzu Fatoş Gürkan İsmail Bilen

İstanbul Adana Manisa
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Üye Üye Üye

Atila Emek Mehmet Daniş H. Hasan Sönmez

Antalya Çanakkale Giresun

Üye Üye Üye

Haydar  Kemal Kurt Nevzat Korkmaz Mustafa Ünal

Isparta Isparta Karabük

Üye Üye Üye

Musa Sıvacıoğlu Hasan Kara Atilla Kart

Kastamonu Kilis Konya

Üye Üye Üye

Ayşe Türkmenoğlu Hüsnü Tuna Şahin Mengü

Konya Konya Manisa

Üye Üye

İsa Gök Mustafa Çetin

Mersin Uşak
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ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GRUP
BAŞKANVEKİLLERİ YOZGAT MİLLET-
VEKİLİ BEKİR BOZDAĞ, SAMSUN
MİLLETVEKİLİ SUAT KILIÇ, GİRESUN
MİLLETVEKİLİ NURETTİN CANİKLİ,
İSTANBUL MİLLETVEKİLİ AYŞE NUR
BAHÇEKAPILI, KAYSERİ MİLLETVEKİLİ
MUSTAFA ELİTAŞ, CUMHURİYET HALK
PARTİSİ GRUP BAŞKANVEKİLLERİ İZMİR
MİLLETVEKİLİ KEMAL ANADOL,
TRABZON MİLLETVEKİLİ M. AKİF
HAMZAÇEBİ, YALOVA MİLLETVEKİLİ
MUHARREM İNCE, MİLLİYETÇİ HARE-
KET PARTİSİ GRUP BAŞKANVEKİLLERİ
İZMİR MİLLETVEKİLİ OKTAY VURAL,
MERSİN MİLLETVEKİLİ MEHMET ŞANDIR,
BARIŞ VE DEMOKRASİ PARTİSİ GRUP
BAŞKANVEKİLİ BATMAN MİLLETVEKİLİ
BENGİ YILDIZ VE 306 MİLLETVEKİLİNİN 

TEKLİFİ
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ
59 UNCU MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI HAKKINDA KANUN 

TEKLİFİ
MADDE 1- 7/11/1982 tarihli ve 2709

sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının
59’uncu maddesinin ikinci fıkrasından sonra
gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Spor faaliyetlerinin yönetilmesine ve
disiplinine ilişkin uyuşmazlıkların yargı
denetimine tabi olmaksızın kesin olarak zorunlu
tahkim yolu ile çözülmesi, kanunla öngö-
rülebilir. Ancak alacak haklarına ilişkin
hükümler saklıdır.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer ve halkoyuna sunulması halinde
oylanır.

– 11 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 697)

ANAYASA KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASINDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 

KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 7/11/1982 tarihli ve 2709
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının
59’uncu maddesinin kenar başlığı “B. Sporun
geliştirilmesi ve tahkim” şeklinde değiştirilmiş
ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Spor federasyonlarının spor faaliyetlerinin
yönetimine ve disiplinine ilişkin kararlarına
karşı ancak zorunlu tahkim yoluna
başvurulabilir. Tahkim kurulu kararları kesin
olup bu kararlara karşı hiçbir yargı merciine
başvurulamaz.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer ve halkoyuna sunulması halinde
oylanır.
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