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GENEL KURUL UYGULAMALARINDA BİRLİK SAĞLAMAYA YÖNELİK  
MUTABAKAT METİNLERİNİN YENİ SİSTEMDE DE UYGULANABİLİR  

OLAN MADDELERİ

*(1998 MB): 1998 - Meclis Başkanvekilleri Uygulamaları Hakkında Mutabakat 
Metni

*(2011 GB): 2011- Siyasi Parti Grup Başkanvekilleri Mutabakat Metni

*(2016 MB): 2016 - Meclis Başkanvekilleri Uygulamaları Hakkında Mutabakat 
Metni

*(2016 GB): 2016 - Siyasi Parti Grup Başkanvekilleri Mutabakat Metni

1- Yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamaması hâlinde verilecek ara için 
mevcut uygulamaya devam edilecektir (Gruplara da sorarak 1 saat içinde olmak 
kaydıyla başkanların takdirinde olacaktır) (1998 MB)

2- Toplantı yeter sayısı sağlanıp görüşmelere başlandıktan sonra gelen yoklama 
pusulaları kabul edilecektir. (1998 MB)

3- Karar yeter sayısının bulunamaması hâlinde en fazla 3 defa ve Başkanların 
takdirinde makul sürelerle ara verilecektir. (1998 MB)

4- Karar yeter sayısı istendiğinde toplantı yeter sayısı ne olursa olsun sadece 
karar yeter sayısına bakılacaktır. (1998 MB) 

5- Yoklama ve oylamalar için verilen süre bittikten sonra kesinlikle pusula 
kabul edilmeyecektir. Elektronik cihaza girenlerin yeterli sayıya ulaşamadığı 
yoklama ve oylamalarda pusula gönderen milletvekillerinin isimleri okunarak 
Genel Kurulda olup olmadıkları tespit edilecektir. Ancak Başkanvekili, oylama 
veya yoklama bitmeden pusula gönderen milletvekillerinin Genel Kuruldan 
ayrılmamaları konusunda gerekli uyarıyı yapacaktır. (2011 GB, 2016 GB) 

6- TBMM Başkanvekilleri gündem dışı konuşmaları verirken haftalık 
dağılımda AK Parti’ye 3, CHP’ye 3, HDP’ye 2 ve MHP’ye 1 söz hakkı tanınacak 
şekilde dağılım yapmaları uygun olacaktır. (2016 GB) (Yeni durum için: Gündem 
dışı konuşmaların milletvekillerine haftalık dağıtımının AK Parti 3, CHP 3, HDP 1, 
MHP 1, İyi Parti 1 şeklinde olması).
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7- Gündeme geçmeden önce Grup başkanvekillerine 2+1’er dakika ve gündeme 
geçildikten sonra 1’er dakika söz verilebilecektir. Gündem dışı konuşmaların 
ardından İçtüzüğün 60’ncı maddesine göre yerinden birer dakika ile sınırlı olacak 
şekilde 15 milletvekiline söz verilebilir. (2016 MB) 

8- Danışma Kurulu toplantı saati belli olduğunda, resmî yazıdan önce bu saat 
hemen Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı tarafından telefonla gruplara bildirilecek 
ve hangi saatte kiminle görüşüldüğünün kaydı tutulacaktır. (2011 GB, 2016 GB)

9- Danışma Kurulu için Meclis Başkanının imzasıyla gruplara yazı 
gönderildikten sonra başka bir gruptan Danışma Kurulu için istem gelirse, yeni 
bir yazıya gerek kalmadan bu istemin fotokopisi Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı 
tarafından imza karşılığı diğer gruplara dağıtılacaktır. (2011 GB, 2016 GB)

10- Danışma Kurulu için çağrı mümkün olduğunca erken yapılacaktır. Genel 
Kurulun başlamasına iki saatten az bir süre kala gruplar tarafından Danışma 
Kurulu çağrısı yapılmayacaktır. (2016 GB; 2011 GB’de süre koşulu yarım saat 
olarak belirlenmişti) (fiilen uygulanmamaktadır)

11- Danışma Kurulu veya grup önerisiyle gündemdeki tasarı veya tekliflerin 
sıralaması belirlenirken yarım kalan işlerin önüne iş alınabilecektir. (2011 GB, 
2016 GB)

12- İşaretle oylamalarda elektronik cihazla oy kullanması fiziksel engeli 
sebebiyle mümkün olmayan milletvekillerinin pusulaları kabul edilip işleme 
alınacaktır. (2016 MB)

13- İşaretle oylamalar önce el kaldırmak suretiyle yapılacaktır. Divan 
üyeleri arasında anlaşmazlık olması durumunda oylama, elektronik cihazla 
tekrarlanacak; elektronik cihazla oylamada ayrıca istenilmemişse karar yeter 
sayısı aranmayacaktır. (2016 MB)

14- Oylamalarda 5 dakika süre verilecektir. (1998 MB) (Uygulamada genellikle 
3 dakika süre verilmektedir.)

15- Kapalı oturum önergesinin gerekçesini açıklamak için hükümet, siyasi 
parti grupları veya istem sahibi bir milletvekiline 5 dakika süre verilecektir. (2011 
GB, 2016 GB)

16- Kapalı oturum önergesi kabul edilmezse, tutanak özetlerinin okutulması 
için yeni bir kapalı oturum yapılmaz ve bu özetler okutulmaz. Başkanın açık 
oturuma geçilmesi teklifinin Genel Kurulca reddedilmesi durumunda; İçtüzüğün 
70’inci maddesinde kapalı oturuma geçme önergesi vermeye yetkili olan kişiler, 
açık oturuma geçme önergesi verebilirler (Başbakan, bir bakan, bir siyasî parti 
grubu veya yirmi milletvekili). (2016 MB)
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17- İçtüzükte açıkça düzenlenmiş veya teamülü yerleşmiş hususlar ile gündem 
dışına çıkılmasını konu edinen veya başkanın tutumuna ilişkin olmayan usul 
tartışması talepleri, Başkanlıkça karşılanmayacaktır. (2016 MB) 

18- Konuşmacılar, görüşülen konudan ayrılmaları hâlinde, Başkanvekili 
tarafından konuya gelmeye davet edilecektir. Bu konuda mümkün olduğunca 
disiplin hükümlerine başvurmadan çözüm aranacaktır. (2011 GB, 2016 GB)

19- Lehte söz alıp aleyhte veya aleyhte söz alıp lehte konuşma yapan hatipler 
Başkanvekili tarafından uyarılacaktır. (2011 GB, 2016 GB)

20- Kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi sırasında verilen değişiklik 
önergeleri; ilgili maddenin konusuyla örtüşmesi, madde sıralamasına uygun 
düşmesi hususlarında kanun sistematiği bakımından incelenecek, ancak uygun 
bulunması hâlinde işleme alınacaktır. (2016 MB) 

21- Tasarı veya teklife yeni bir geçici madde eklenmesini öngören değişiklik 
önergeleri için, yeni madde ihdasında olduğu gibi komisyonun salt çoğunluğu 
aranacaktır. (2011 GB, 2016 GB)

22- Bütçenin ilk ve son günkü konuşmaları ile Genel Başkanların konuşmaları 
hariç hatiplere ek süre verilmeyecektir. (2011 GB, 2016 GB) (Uygulamada birleşimi 
yöneten Başkanın takdirine bağlı olarak ek süre verme yoluna gidilebilmektedir)

23- Genel Kurula ürün veya eşya getirilmeyecektir. (2011 GB, 2016 GB) (fiilen 
uygulanmamaktadır)

24- Kulislere ziyaretçi alınmayacaktır. Ancak grup personeli ile danışmanlar 
kulislere kısa süreli olarak girebilecektir. (2016 GB) (fiilen uygulanmamaktadır)

25- Milletvekilleri ile birlikte gelen misafirler, girişte kimlik karşılığı giriş kartı 
alacaklardır. (2016 GB)

26- TBMM güvenlik personeli ve korumalar milletvekillerine daha saygılı 
davranmaları konusunda uyarılacaktır. (2016 GB)
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USUL TARTIŞMALARI, 
TUTUMLAR VE 

İÇTİHATLAR SİCİLİ

Anayasa, kanunlar ve içtüzük metinlerinin yanı sıra parlamento 
teamülleri ve başkanlık tutumları/içtihatları, parlamento 

hukukunun temel kaynakları arasında yer almaktadır. Anayasa, 
kanun ve içtüzük hükümlerinin tutarlı bir yorumuna ulaşmak, 

parlamento teamüllerini kökleştirmek, Genel Kurul’da 
Başkanlık tutumlarına istikrar kazandırmak, ancak parlamento 
uygulamalarının titiz bir biçimde takip edilmesi ile olanaklıdır.  

Usul Tartışmaları, Tutumlar ve İçtihatlar Sicili; parlamento 
usullerine ilişkin tartışmaları, yorumları, içtihatları ve 

uygulamaları, ilgili tutanaklar eşliğinde yıllara sâri şekilde izlemeyi 
amaçlamaktadır. Bu sicilin uzun vadede, Kanunlar ve Kararlar 
Başkanlığının temel bilgi havuzunu oluşturması ve parlamento 

hukukunun başlıca kaynakları arasında yer alması öngörülmektedir.
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27.2 Kanun Tekliflerinin İçtüzüğün 37’nci Maddesi Uyarınca Doğrudan Genel Kurul 
Gündemine Alınmasına İlişkin Önergelerin Oylamasında İşaretle Oylamasının 

Zorunlu Olup Olmadığına İlişkin  İçt. 37, 140, 
143 

Tarih/Birleşim: 15.1.2019 / B. 45 Başkanvekili: Mithat SANCAR 

Açıklama 

Metni 

BAŞKAN – (…) Değerli milletvekilleri, İç Tüzük’ün 37’nci maddesine göre verilmiş bir 
doğrudan gündeme alınma önergesi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza 
sunacağım. 
(…) 
BAŞKAN- Değerli arkadaşlar, açık oylama talebi vardı. 
İç Tüzük’te açık oylamayla hüküm var, onu hatırlatmak zorundayım. 
37’nci madde “Genel Kurul işaret oyuyla karar verir.” diyor. Öte yandan 143’üncü madde 
“Anayasa, kanunlar ve İçtüzük gereğince işaret oyuyla yahut gizli oya başvurulması 
zorunlu olmayan hallerde açık oylama yapılması en az yirmi milletvekilinin yazılı 
istemesine bağlıdır.” diyor.  
BAŞKAN- Şimdi, 37’nci maddeyi okuduğunuzda, 37’nci madde bu konuda “İşaret oyuyla 
karar verir.” demiş ve bağlayıcı bir ifade kullanmıştır. “İşaret oyuyla karar verebilir.” 
deseydi veya başka bir esnek ifade kullanmış olsaydı bu talebinizi hiç şüphesiz işleme 
koyacaktım ancak 37’nci madde karşısında bu talebinizi işleme koyamayacağım ama size 
söz vereceğim. 
Buyurun. 
(…) 
ENGİN ALTAY (İstanbul) – Sayın Başkan, 37’yi okudunuz, sayın milletvekillerimiz, 
herkes biliyor. 143 de okundu. Ancak, şimdi, sorarlar, derler ki: “37’ye bunu yazdın, 143’e 
bu niye yazıldı o zaman?” 
Şuraya geleceğim; şimdi, 143 tam olarak şöyle diyor: “Anayasa, kanunlar ve İçtüzük 
gereğince işaret oyuna yahut gizli oya başvurulması zorunlu olmayan hallerde açık oylama 
yapılması en az yirmi milletvekilinin yazılı istemine bağlıdır.” 20 milletvekili istemde 
bulunduk. Şimdi, burada ne diyoruz? “Zorunlu olmayan hâl.” Tekrar buradan gidiyoruz 
37’ye. Eğer 37 şöyle yazılsaydı biz size bu dilekçeyi vermezdik, veremez idik... Şimdi 
“Genel Kurul işaret oyuyla karar verir.” diyor 37. Bu, zorunluluk değildir. Sayın Başkan, 
zorunluluk şudur: “Genel Kurul her hâlde işaret oyuyla karar verir.” deseydi, ben bu 
dilekçeyi size göndermezdim. “Her hâlde” ifadesi olmayınca bu “Genel Kurul işaret oyuyla 
karar verir.” genel hâldir. 143, bu genel hâli 20 milletvekilinin talebiyle özel hâle 
getirmiştir. Bu durumda sizin yorumunuzun farklı, diğer siyasi parti gruplarının 
yorumlarının farklı olmasını çok doğal ve saygıyla karşılıyorum. Bunun için İç Tüzük bize 
bir fırsat daha vermiş, 63’ü koymuş. Bu konu, 63’e göre tartışmaya muhtaç bir konudur. 
Ben düşüncemde ısrar ediyorum. 
(…) 
BAŞKAN – Usul tartışması açacağım. (…) 
MEHMET DOĞAN KUBAT (İstanbul) – Sayın Başkanım, çok değerli milletvekili 
arkadaşlarım; açılan usul görüşmesinde Başkanlığımızın biraz önce ifade ettiği tutumunun 
lehinde görüşlerimi ifade etmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heyetinizi 
saygılarımla selamlarım. 
Değerli arkadaşlar, İç Tüzük’ün 139 ve devamı maddelerinde Genel Kurulda yapılacak 
oylamaların şekli belirlenmiştir: Açık oylama, gizli oylama, işaretle oylama. 

GENEL KURULDAKİ BAŞKANLIK TUTUMLARI
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Yine, 143’üncü maddede açık oylamanın hangi hâllerde isteneceği birinci fıkrada 
belirtilmiş. “Anayasa, kanunlar ve İçtüzük gereğince işaret oyuna yahut gizli oya 
başvurulması zorunlu olmayan hallerde açık oylama yapılması en az yirmi milletvekilinin 
yazılı istemine bağlıdır.” diyor. 
Şimdi, 143 birinci ve 140 ikinci fıkra birlikte değerlendirildiği zaman... Ki 140’ıncı 
maddenin ikinci fıkrası aynen şöyledir: “İçtüzükte işaret oyuyla halledileceği belirtilen 
hususlarda, oylamaların işaretle yapılması zorunludur.” 

(…) 37’ncı madde emredici bir biçimde bu konuda da yani İç Tüzük’ün 37’nci maddesi 
uyarınca komisyonda zamanında görüşülememesi sebebiyle Genel Kurulun gündemine 
getirilen bu talepler hakkında da “Genel Kurul işaret oyuyla karar verir.” diyor, “verebilir” 
demiyor -Anayasa Hukuku Profesörü Hocam Sayın Kaboğlu da burada- takdiri, ihtiyari 
değil, emredici bir hüküm var burada. Dolayısıyla Başkanlık makamının... Hani bazen 
açıkta bırakır “Genel Kurul karar verir.” der, oylamanın şekli hakkında -işaret mi, gizli 
oylama mı- bir hüküm içermez ki buna benzer onlarca uygulamayı aslında Sayın Altay da 
çok çok iyi bilmektedir. Ancak konu, tabii önemli bir konu ama grup başkan vekilimiz de 
grubumuzun tutumunu net biçimde ifade etmiştir. 

Ben, bu açılan usul görüşmesinde Başkanlık makamının tutumunun yerinde olduğunu 
ve bu açık oylama talebinin karşılanmasının İç Tüzük’e aykırı olduğunu düşünüyor, yüce 
heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. 
(…) 
ENGİN ALTAY (İstanbul) – (…) Şimdi, Sayın Başkan, sizinle olan tartışmamızda ben 
tekrar altını çizerek diyorum ki “Zorunlu hâl, genel hâl, özel hâl; her hâlde işaret oyuyla 
karar verir.” denmediği sürece “Bu Genel Kurul işaret oyuyla karar verir.”i bir zorunluluk 
olarak yorumlayamazsınız çünkü 143’te de 20 milletvekiliyle bir zorunluluk da olmadığı 
müddetçe -ki 37’de zorunluluk yok- açık oya başvurmasını kanun koyucu yoksa niye 
yazsın? 

Şimdi, Sayın Başkan, Sayın Mahmut Tanal, az önce beni uyardı kendisi hukukçu, ben 
öğretmenim- dedi ki: “Genel hukuk kuralıdır.” İç Tüzük’ümüzün 143’üncü maddesi 16 
Mayıs 1996’da değişmiş. Hukukçular bilir, ben de Mahmut Tanal’dan öğreniyorum, 
sonradan değişen hüküm önceki hükmü ilga eder. Dolayısıyla sizin 143, 1996’da yapıldığı 
için, İç Tüzük’ün 143’üncü maddesi İç Tüzük’ün 37’nci maddesi de ayrıca bana ve genel 
olarak, zorunlu hâl olarak kesinlikle sabitlenmediği için emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili 
kanun teklifini -20 milletvekilinin, biraz sonra, isimlerini okuyarak tek tek burada olup 
olmadıklarını kontrol ettikten sonra- açık oylama şeklinde yapmanız artık bence hukuki bir 
zorunluluktur. Çünkü isterseniz arkada hukuk birikimine güvendiğiniz her siyasi partiden 
birer sayın milletvekiliyle… Bu 143’ün 1996’da değişmesinden sebep 37 ile 143 arasında 
bir niza olduğunda son yapılanın geçerli olduğu ben hukuk fakültesinde okumadım ama- 
benim bile kafama bastı, hukuk fakültesini bitiren herkesin de kafasına basar. 

Dolayısıyla Sayın Başkan, bu oylamanın açık oylama şeklinde yapılması bu saatten, bu 
noktadan sonra hukuki bir zarurettir. 
 (…) 
CAHİT ÖZKAN (Devamla) – (…)İç Tüzük’te bu mesele net bir şekilde ifade edilmiştir. 
İç Tüzük’ümüzün 37’nci maddesinde, 37’nci maddeyi göre gündeme alınıp alınmamasına 
ilişkin önergenin oylamasının işaret oyuyla yapılacağı ifade edilmiştir. 
 (…) 
BAŞKAN – (…) Değerli milletvekilleri, lehte ve aleyhte görüşleri dinledim, doğrusunu 
isterseniz İç Tüzük’te bir esneklik olmasını isterdim. Yani eğer İç Tüzük bana açık oylama 
yapmak konusunda herhangi bir açık kapı bıraksaydı tercihimi bu yönde kullanacağımdan 
şüpheniz olmasın. Ancak ben de bu konularla uzun yıllar uğraşmış bir hukuk hocası olarak 
İç Tüzük’ün bağlayıcı hükümlerine uymak zorundayım. Sizin söylediğiniz 37’nci maddeyle 
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143’üncü madde dışında kilit maddenin 140 olduğunu da hatırlatayım çünkü 140’ıncı 
madde açıkça “Anayasada, kanunlarda ve İçtüzükte açık veya gizli oylama yapılmasının 
zorunlu olduğu belirtilmeyen bütün hususlarda kaide olarak işaret oyuna başvurulur.” Ama 
ekliyor: “İçtüzükte işaret oyuyla halledileceği belirtilen hususlarda, oylamaların işaretle 
yapılması zorunludur.” diyor. Tekrar ediyorum, hani bir değişiklik önceki tarih, sonraki 
tarih, onların ayrıntısına girmeyeyim, orada tabii ki söyleyeceğim birçok argüman var, dile 
getireceğim argüman var ama İç Tüzük burada bana aksi yönde bir tutum için herhangi bir 
açık kapı bırakmıyor. Küçücük bir açık kapı olsaydı bu oylamayı açık oylama şeklinde 
yaptıracağımdan yine hiç kimsenin şüphesi olmasın. 
Tutumumda bir değişiklik yoktur. Açık oylama talebini işleme koymayacağım, usulle ilgili 
bir oylamayı da gerek görmüyorum. 

İşlem 
İçtüzüğün 37’nci maddesi kapsamında Kanun Teklifi’nin doğrudan Genel Kurul gündemine 
alınmasına ilişkin önerge hakkında yapılacak oylamanın açık oylama şeklinde yapılması 
yönündeki talep, İçtüzüğün açık hükmü karşısında, Başkan tarafından uygun görülmemiştir.  

Not 

İçtüzüğün 37’nci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi hükmüne göre, teklifin 
doğrudan Genel Kurul gündemine alınmasının teklif sahibince istenmesi hâlinde, Genel 
Kurul işaret oyuyla karar verir. 
15/1/2019 tarihli Birleşimde, söz konusu hükmün işaret oylamasına ilişkin bir zorunluluk 
hâli içermediği, oylamanın İçtüzüğün “Açık oylama istemi” başlıklı 143’üncü maddesi 
hükümlerine göre, işaret oyuna yahut gizli oya başvurulmasının zorunlu olmadığı hâllerde 
en az yirmi milletvekilinin yazılı istemiyle açık oylama istenebileceği, görüşülmekte olan 
önergenin de bu mahiyette olduğu ileri sürülmüş; ancak Başkan, İçtüzüğün 37’nci ve 
140’ıncı maddesi hükümlerinin açıklığı karşısında oylamanın işaret oyuyla yapılacağı 
konusunda herhangi bir tereddüt olmadığını belirtmiştir. 

İçtüzük 37 

 

 

 

 

 

 

 

İçtüzük 140 

 

 

 

 

 

 

Komisyonlarda inceleme süresi 
MADDE 37- Kanun tekliflerinin esas komisyonlara havale gününden itibaren en geç 
kırkbeş gün içinde sonuçlandırılması gerekir. 
Bu sürenin bitiminde teklifin doğrudan Genel Kurul gündemine alınmasını teklif sahipleri 
isteyebilirler. Bu istemler üzerine komisyon ve teklif sahibi beşer dakikayı geçmemek üzere 
söz alabilir. Genel Kurul işaret oyuyla karar verir. Bu istemler, her hafta Salı günü bir tane 
olmak üzere işleme alınır. Bir milletvekili bir yasama yılında bu kapsamda bir defadan fazla 
istemde bulunamaz. 
Başkanlıkça esas komisyon dışında, tali komisyonlara da havale edilmiş olan bir konu bu 
komisyonlarca on gün içinde sonuçlandırılır. Bu süre Başkanlıkça kısaltılabileceği gibi 
komisyonun müracaatı halinde en çok on gün daha uzatılabilir. 

 
İşaretle oylamanın yapılacağı haller 
MADDE 140- Anayasada, kanunlarda ve İçtüzükte açık veya gizli oylama yapılmasının 
zorunlu olduğu belirtilmeyen bütün hususlarda kaide olarak işaret oyuna başvurulur. 
İçtüzükte işaret oyuyla halledileceği belirtilen hususlarda, oylamaların işaretle yapılması 
zorunludur. 
 
Açık oylama istemi 
MADDE 143- Anayasa, kanunlar ve İçtüzük gereğince işaret oyuna yahut gizli oya 
başvurulması zorunlu olmayan hallerde açık oylama yapılması en az yirmi milletvekilinin 
yazılı istemine bağlıdır. 
Bu husustaki önergelerin, oylamaya geçilmeden önce Başkanlığa verilmiş olması 
gereklidir. Başkan, oylamaya geçmeden önce, açık oy istemi olduğunu bildirir ve önerge 
sahiplerinden en az yirmisinin Genel Kurul salonunda bulunup bulunmadığını tespit eder. 



YASAMA
B ü l t e n i

20

İçtüzük 143 Oylamaya ilk olarak açık oy isteminde bulunan üyelerden başlanır. Önerge sahiplerinden 
en az yirmisi Genel Kurul salonunda bulunmaz veya noksan imza herhangi bir milletvekili 
tarafından kabul edilmez veya oylamaya katılmazlarsa, açık oylama istemi düşer.  
Açık oylama önergesinde imzası bulunanlardan en az yirmi milletvekilinden herhangi 
birinin oyunu kutuya atmadığı tasnif sonunda anlaşılırsa, yapılan oylama, işaret oyu 
niteliğinde işlem görür. 
Açık oylama sırasında basılı oy pusulası bulunmayan milletvekili bir beyaz kâğıt üzerine 
adını ve seçim çevresini yazıp imzalamak suretiyle oyunu kullanabilir. 
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27.2 Siyasi Parti Grup Önerilerinin Oylamasına Geçilirken Yoklama İstenip 
İstenemeyeceğine Dair 

İçt. 57 

Tarih/Birleşim: 15.1.2019 / B. 45 Başkanvekili: Mithat SANCAR 

Açıklama 

Metni 

BAŞKAN- Değerli milletvekilleri İYİ Parti Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine 
göre verilmiş bir önerisi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım. 
(…) 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 45’inci Birleşiminin 
kapalı oturumundan sonraki Dördüncü Oturumunu açıyorum. 
İYİ Parti grup önerisinin görüşmelerine başlıyoruz.  
(…) 
ENGİN ALTAY (İstanbul)- Sayın Başkan, Anayasa Mahkemesinin 17/10/2018 tarih ve 
(2018/100) sayılı Kararı’yla kısmen iptal edilen Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüğü’nün 57’nci maddesinin kısmen iptal edilen hususlara dayandırılan gerekçesine de 
dayalı olarak İYİ PARTİ grup önerisinin oylanmasından önce yoklama istiyoruz efendim. 
BAŞKAN- Evet, talebiniz kabul edilmiştir. 
CAHİT ÖZKAN (Denizli)- Sayın Başkan… 
BAŞKAN- Buyurun Sayın Özkan. 
(…) 
CAHİT ÖZKAN (Denizli)- Anayasa Mahkememizin İç Tüzük’ün son yapılan değişikliğe 
ilişkin 57’nci maddesinde yapmış olduğu iptal kararı, münhasıran yasama faaliyetleri ile 
kanunların görüşülmesine hasredilmiştir. O vesileyle, tezkerelerin oylanması ve kanunların 
görüşülmesine hasrettiği için onun dışında kalan grup önerilerinin bu kapsamda 
değerlendirilmemesi gerektiğinden bahisle bu hususta itirazımın kayıtlara geçmesini 
istiyorum. 
ERKAN AKÇAY (Manisa)- Sayın Başkan.  
BAŞKAN- Buyurun Sayın Akçay. 
ERKAN AKÇAY (Manisa)- Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.  
Ben de kayıtlara geçmesi için ifade ediyorum: Anayasa Mahkemesinin kararı, özellikle 
tezkere ve kanun görüşmelerine atıfta bulunmaktadır, dolayısıyla bu grup önerilerinin 
oylamasına ilişkin değildir. Bunun da kayıtlarda yer almasını isterim. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN- Değerli milletvekilleri, ben de bu konudaki görüşümü çok kısa sizlerle 
paylaşayım. 
(…) 
BAŞKAN- İç Tüzük’te yapılan değişiklik zaten bu iki ifadeyi kapsamaktaydı ve Anayasa 
Mahkemesi bu iki ifadeyi iptal etti. Yani İç Tüzük’te yapılan değişikliği tümüyle iptal etti 
yoklama konusunda. Esasen, gerekçesini okuduğumuzda, yoklamaya getirilecek sınırların 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışma esaslarını belirleyen Anayasa hükümleriyle 
bağdaşmayacağını belirtmiştir.  
Bu nedenle, ben de bu kararı yoklama talebinin haklılığı yönünde yorumluyorum ve 
yoklama talebini işleme koyacağım. 
BAŞKAN- (…) Yoklama elektronik cihazla yapılacaktır. 
Bunun için üç dakika süre vereceğim. 
(…) 
BAŞKAN- Oylamaya geçiyoruz. 
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Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Öneri kabul 
edilmemiştir. 
(…) 
ENGİL ALTAY (İstanbul)- Teşekkür ederim Sayın Başkan.  
Böylece, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü üzerinde, çoğunluk fırsatıyla yapılan bir 
hukuksuzluk da giderilmiş oldu. Bundan sonra Meclisin her çalışmasında yoklama 
istenebileceği, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün Anayasa’da belirtilen çalışma 
usul ve esaslarına uygun şekilde Meclisin çalışabilmesi memnuniyet verici bir unsurdur.  
 

İşlem 
Bir siyasi parti grup önerisinin görüşmelerinde işaretle oylamaya geçilirken yapılan 
yoklama talebi, Anayasa Mahkemesinin 17/10/2018 tarihli, E.2017/62 ve K.2018/100 sayılı 
Kararı’nın gerekçesi ileri sürülerek, iki milletvekilinin aleyhteki görüşüne rağmen, birleşimi 
yöneten Başkanca kabul edilmiş ve yoklama işlemi gerçekleştirilmiştir. 

Not 

İçtüzüğün “Yoklama” başlıklı 57’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Görüşmeye 
tabi” ve “maddelerine geçilmesi ve tümünün” ibarelerinin Anayasa Mahkemesince iptal 
edilmesinden önce bu madde ile, yalnızca görüşmeye tabi tezkerelerin oylanması ile 
kanunların maddelerine geçilmesi ve tümünün oylanması esnasında işaretle oylamaya 
geçilirken yoklama talebinde bulunulabilmesini öngörülmekte idi. 
Söz konusu hükmün iptali sonucunda; görüşmeye tabi olup olmadığına bakılmaksızın tüm 
tezkerelerin oylanması ile kanunların maddelerine geçilmesi, maddeleri ve tümünün 
oylanmasında işaretle oylamaya geçilirken yoklama istenebilmesi olanaklı hâle gelmiştir.  
Grup önerileri İçtüzüğün 19’uncu maddesi uyarınca Danışma Kurulunun toplanamaması ya 
da toplanıp oybirliği sağlanamaması durumunda siyasi parti gruplarına tanınan bir haktır. 
Bunlar “Öneri” olarak sunulmaktadır. Öneriler çalışma gün ve saatlerinin belirlenmesi veya 
gündemin düzenlenmesi için verilmektedir. Adından da anlaşıldığı üzere grup önerileri 
tezkere olmayıp yasama dilinde “öneri” olarak nitelendirilmektedir. İçtüzüğün açık hükmü 
karşısında Anayasa Mahkemesi Kararı’nın gerekçe kısmına ilişkin yorumun bağlayıcı olup 
olmadığının, bu bağlamda grup önerilerinin tezkere olarak nitelendirilmesi mümkün 
olmadığından bunların İçtüzüğün 57’nci maddesi uyarınca yoklama istemine konu 
olabilecek unsurlar içinde bulunup bulunmadığının değerlendirme konusu yapılmasında 
yarar görülmektedir. 
15/1/2019 tarihli Birleşimde; siyasi parti grup önerisinin oylanmasına geçilmeden önce 
talep edilen yoklama istemi kabul edilmiştir. Başkan, Anayasa Mahkemesi Kararı’nın 
gerekçesini, yoklamaya getirilecek sınırların Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışma 
esaslarını belirleyen Anayasa hükümleriyle bağdaşmayacağı şeklinde yorumlayarak 
yoklama talebini uygun görmüştür. 

 

 

 

İçtüzük 57 

 

 

 

 

Yoklama 
MADDE 57- Başkan birleşimi açarken tereddüde düşerse yoklama yapar. 
Tezkerelerin oylanması ile kanunları oylanması esnasında, işaretle oylamaya geçilirken en 
az yirmi milletvekili ayağa kalkmak veya önerge vermek suretiyle yoklama yapılmasını 
isteyebilir. 
Yoklama, elektronik oy düğmelerine basmak veya imzalı pusula vermek suretiyle yapılır. 
Oturumu yöneten Başkan ve diğer Başkanlık Divanı üyeleri toplantı yeter sayısına dâhil 
edilir. 
Yoklama sonucunda, üye tamsayısının en az üçte birinin mevcut olmadığı anlaşılırsa, 
oturum en geç bir saat sonrasına ertelenebilir. Bu oturumda da toplantı yeter sayısı yoksa 
birleşim kapatılır. 
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Anayasa 
Mahkemesi 
Kararının 
Gerekçesi 
E.2017/162 
K.2018/100 

56. Dava konusu kurallar öncesinde herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm işaretle 
oylamalar esnasında yoklama isteminde bulunabilmek mümkün iken kurallar yoklama 
talebinde bulunulabilecek hâlleri, görüşmeye tabi olan tezkereler ile kanunların 
maddelerine geçilmesi ve tümünün işaretle oylanması ile sınırlamaktadır. Kurallar uyarınca 
görüşmeye tabi olmayan tezkereler ile kanunların maddelerinin oylanmaları sırasında 
yoklama istenebilmesi mümkün olmayacaktır. 
57. Toplantı yeter sayısı, görüşmelerin başlayabilmesi ve devamı için bulunması gereken 
en az üye sayısını ifade etmektedir. Anayasa’nın anılan maddesinde, herhangi bir istisna 
öngörülmeksizin bütün işlerde TBMM’nin üye tamsayısının en az üçte biriyle 
toplanacağının hükme bağlanmış olması karşısında Genel Kurulun tüm işlerinde toplantı 
yeter sayısının aranacağı, toplantı yeter sayısı bulunmaksızın yapılan görüşmelerde Meclis 
iradesinin belirmeyeceği ve alınan kararların hukuken geçerli olmayacağı tabiidir. 
58. Meclis iradesinin oluşması ve alınan kararların sağlığı konusunda belirleyici olan 
toplantı yeter sayısının bulunup bulunmadığına yönelik itiraz ve tereddütlerin 
milletvekilleri tarafından ileri sürülmesinin yegâne aracı ise yoklama talebinde 
bulunmaktır. Bir başka deyişle toplantı yeter sayısının bulunmadığına yönelik iddia ve 
itirazların yoklama talebi dışında başka bir şekilde dile getirilme imkânı bulunmamaktadır. 
59. Anayasa’da herhangi bir ayrım yapılmaksızın TBMM’nin tüm işlerinde toplantı yeter 
sayısının varlığının gerektiğinin hükme bağlanmış olması, toplantı yeter sayısının bulunup 
bulunmamasının alınan kararların sağlık ve geçerliliklerini doğrudan etkileyeceği, 
milletvekillerinin toplantı yeter sayısıyla ilgili itirazlarını ancak yoklama talebinde 
bulunmak suretiyle ileri sürebilecekleri, bu konudaki uyuşmazlığın yapılacak yoklama ile 
çözülebileceği gözetildiğinde yoklama talebinde bulunulabilecek hâllerin görüşmeye tabi 
tezkereler ile kanunların maddelerine geçilmesi ve tümünün oylanmasıyla sınırlı 
tutulmasının toplantı yeter sayısı zorunluluğunu öngören Anayasa hükmüyle bağdaşmadığı 
açıktır. 
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27.2 
Kalkınma Planının Genel Kurul Görüşmelerinde Yürütmenin Temsilinin Mümkün 

Olduğuna ve Yürütme Temsilcisinin Kalkınma Planına İlişkin Sunuş Konuşması 
Yapabileceğine Dair  

İçt. 62 

3067 sayılı 
Kanun 

Tarih/Birleşim: 18.07.2019 / B. 105 Başkanvekili: Levent GÖK 

Açıklama 

Metni 

 
BAŞKAN – (…) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay tarafından Meclis 
Başkanlığına verilen dilekçeyle, planla ilgili olarak yürütme adına sunuş konuşması yapma 
talebi dilekçesi elimizdedir. (…) İç Tüzük’ümüzün 59’uncu maddesine göre Cumhurbaşkanı 
yardımcılarının, bakanların Mecliste gündem dışı söz talepleri karşılanabilir, bütçe sunuş 
konuşmaları yapmaları ve bütçe zamanında Mecliste olmaları mümkündür ve 
Anayasa’mızın 119’uncu maddesi çerçevesinde olağanüstü hâl ilanına ilişkin bir konu 
görüşüldüğü zaman Meclis Başkanının daveti üzerine Genel Kurula gelip sunuş yapmaları 
mümkündür. İç Tüzük’ümüz, tahdidi şekilde saydığı bu maddelerin dışında yürütmenin 
temsiline başka kanunlarda cevaz vermemiştir. Dolayısıyla yapılan Anayasa 
değişikliklerinden sonra yürütmenin kimi zamanlarda temsilinin gerektiği hâllerde, gerek 
kanunlarda ve gerek İç Tüzük’ümüzde boşluk bulunmaktadır. Bu da bunlardan biridir. 
Şimdi, görüşmelerine başlayacağımız kalkınma planıyla ilgili İç Tüzük’ümüzde 
Cumhurbaşkanı yardımcıları ya da bakanların sunuş konuşması yapmasına dair bir hüküm 
mevcut değildir. (…) Öncelikle, kendi tutumumu açıklamak istiyorum: Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’ın On Birinci Kalkınma Planı Genel Kurul görüşmelerinde 
sunuş konuşması yapmak için vermiş olduğu taleple ilgili olarak, az önce etraflıca anlattığım 
değerlendirmeler çerçevesinde, İç Tüzük’ün Meclis Başkan Vekili olarak şahsıma Sayın 
Cumhurbaşkanı Yardımcısını Genel Kurula davet etme yetkisini vermediğinden yürütmenin 
temsilinin mümkün olmadığını ve sunuş konuşması yapma talebinin karşılanamayacağını 
ifade ediyorum. (…) 
MEHMET DOĞAN KUBAT (İstanbul) – (…) Burada bir tutum belirlediniz, kanaatimizce 
bu tutumunuz Anayasa’nın 166’ncı maddesiyle, 3067 sayılı Kanun’la ve bu kanunun İç 
Tüzük’ümüze yaptığı atıflarla ve konuya ilişkin bugüne kadar süregelen Meclis görüşme 
uygulamalarıyla bağdaşmamaktadır. Bu konuda, tutumunuz aleyhinde İç Tüzük’ün 63’üncü 
maddesine göre bir usul görüşmesi açılmasını talep ediyorum. 
 
( Usul tartışması açıldı.) 
 
ERKAN AKÇAY (Manisa) – (…) Kalkınma planı gibi önemli bir hususta ve yürütmenin 
getirdiği, Meclise teklif ettiği bir hususta ve yürütmenin uygulayacağı bir hususta da Genel 
Kurul görüşmeleri sırasında -tıpkı komisyonda olduğu gibi- temsilinde büyük yarar var. (…) 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – (…) Nasıl bütçe yasası Anayasa uyarınca 
buraya geliyor ve cumhurbaşkanı yardımcısı onu sunuyor ise yürütme organından gelen bir 
başka teklif olan kalkınma planı teklifinin de, önerisinin de burada cumhurbaşkanı 
yardımcısı tarafından savunulması, anlatılması gerekir. Sorulara cevap verecek olan da 
sayın cumhurbaşkanı yardımcısıdır. (…) 
MEHMET DOĞAN KUBAT (İstanbul) – (…) Konuşan diğer üç değerli arkadaşımız ki 
Sayın Hamzaçebi -o da Başkan Vekilliği tecrübesi olan, uygulamayı çok iyi bilen bir 
Değerli Başkan Vekilimiz olarak- az önce esasen bu planların hazırlanmasında ve 
uygulanmasında asli role sahip olan yürütme organını temsilen Cumhurbaşkanı veya 
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yardımcısının veya yetki vereceği bir bakanın Genel Kurula gelip bu plan hakkında Genel 
Kurulda bilgi vermesi, bölümleri üzerinde konuşması ve savunması işin doğası gereği 
uygun, doğru olacağını ifade etmiştir; bu görüşe aynen katılıyoruz biz de. (…) 
BAŞKAN – (…) Ben, şimdi tutumumu oylarınıza sunacağım. (…) Benim bu konuda, 
yürütme organının kalkınma planının sunuş talebiyle ilgili olarak yürütmenin temsili 
mümkün değildir İç Tüzük hükümlerine göre ve sunuş konuşması yapma talebini 
karşılayamayacağım yönündeki tutumumu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul 
etmeyenler…  
Sayın milletvekilleri, İç Tüzük hükümlerine göre kalkınma planının görüşmelerinde 
yürütmenin temsili mümkün değildir diye sunuş konuşması yapma talebi karşılanamaz 
tutumumuz Sayın Meclis Genel Kurulu tarafından kabul edilmemiştir.  
Dolayısıyla (…) On Birinci Kalkınma Planı’nın ve Komisyon Raporu’nun görüşmelerinde 
yürütmenin temsiline izin vereceğim ve yürütme temsilcisinin sunuş konuşması yapma 
talebini karşılayacağım. 
 

İşlem 

Birleşimi yöneten Başkanvekili, Yürütmenin Genel Kurulda temsiline ilişkin durumların 
İçtüzüğün 62’nci maddesinde tahdidi olarak sayıldığını, kalkınma planı görüşmelerinde 
Cumhurbaşkanı yardımcıları veya bakanların sunuş konuşması yapmasına ilişkin bir hüküm 
bulunmadığını belirtmiş ve tutumunun “kalkınma planı görüşmelerinde yürütmenin 
temsilinin mümkün olmadığı ve Cumhurbaşkanı yardımcısının Genel Kurulda yürütme 
adına sunuş konuşması yapma talebinin karşılanamayacağı” yönünde olduğunu 
açıklamıştır.  
Başkanvekilinin bu tutumu üzerine usul tartışması açılmıştır.   
Görüşmelerde, Başkanvekilinin tutumunun; Anayasa’nın 166’ncı maddesi, 3067 sayılı 
Kanun hükümleri, bu Kanun’un TBMM İçtüzüğü’ne yaptığı atıflar ve Meclis 
uygulamalarıyla bağdaşmadığı, ayrıca bizzat Yürütme organınca hazırlanan kalkınma planı 
üzerinde bu organın temsilcilerinin söz hakkının olmasının doğal olduğu, bu çerçevede 
Yürütme organı temsilinin parlamento çalışmaları yönünden yarar sağlayacağı ifade 
edilmiştir. 
Usul tartışması sonucunda birleşimi yöneten Başkanvekili, tutumunu oya sunmuş ve tutumu 
kabul edilmemiştir. Bunun üzerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yürütme adına 
sunuş konuşmasını kürsüden gerçekleştirmiştir. 

Not 

TBMM İçtüzüğü’nün 62’nci maddesinde Yürütmenin Genel Kurulda temsilinin olanaklı 
olduğu hâller tahdidi olarak sayılmış, kalkınma planlarının görüşmelerine ilişkin bir 
düzenlemeye ise yer verilmemiştir. Bununla birlikte, 3067 sayılı Kalkınma Planlarının 
Yürürlüğe Konması ve Bütünlüğünün Korunması Hakkında Kanun’un 2’nci maddesinde, 
kalkınma planı görüşmelerinin komisyon ve Genel Kurul aşamalarında “Cumhurbaşkanı 
veya görevlendireceği Cumhurbaşkanı yardımcısı ya da bakanın” söz hakkı açıkça 
düzenlenerek komisyon ve Genel Kurul aşamalarında Yürütme organının temsil 
edilebileceği hususu açıklığa kavuşturulmuştur.  

 

 

İçtüzük 62 

 

 

 

Yürütmenin temsili  
MADDE 62-  Bütçe sunuş konuşmasını Yürütme adına Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bir 
bakan yapar. 
Bütçe ve kesinhesap kanun tekliflerinin görüşüldüğü Genel Kurul oturumlarına Yürütme 
adına Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar katılabilir ve görüş bildirebilir. 
Cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar veya zorunlu durumlarda bakan yardımcıları ve üst 
kademe kamu yöneticileri Anayasanın 119 uncu maddesindeki hallerde Meclis Başkanının 
daveti üzerine bilgilendirme yapmak üzere Genel Kurul oturumlarına katılabilir. 
Sayıştay Başkanı veya yetkilendireceği daire başkanı ya da üye, gerektiğinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde açıklama yapabilir. 
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3067 sayılı 
Kanun 

 
Kalkınma Planlarının Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesi:  
MADDE 2- (…) 
4. Kalkınma Planlarının Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesi ve oylanmasında 
aşağıdaki esaslar uygulanır. 
d) Komisyonda (c) bendindeki değişiklik önergeleri karara bağlandıktan sonra planın 
bütünlüğünü bozacağı Cumhurbaşkanınca belirtilen değişiklikler gerekçeli geri verme 
önergesi sayılarak görüşülür ve bu önergelerdeki gerekçelerin ayrı ayrı oylanmasına geçilir.  
Geri verme önergelerinin her biri hakkında, sadece, Cumhurbaşkanı veya görevlendireceği 
Cumhurbaşkanı yardımcısı ya da bakan ve geri verme önergesindeki birinci imza sahibi 
veya göstereceği bir diğer imza sahibi konuşabilir. 
(…) 
e) Plan ile Komisyon raporunun tümü üzerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Kurulundaki görüşmeler bittikten sonra, planın Cumhurbaşkanlığına geri verilmesine dair 
gerekçeli önergeler ile komisyonca kabul edilip Cumhurbaşkanınca benimsenmemiş olan 
geri verme gerekçeleri görüşülür ve bu gerekçelerin ayrı ayrı dikkate alınıp alınmaması 
kararlaştırılır.  
Bu önergelerin her biri üzerinde, sadece, Komisyon Cumhurbaşkanı veya görevlendireceği 
Cumhurbaşkanı yardımcısı ya da bakan ve geri verme önergesindeki birinci imza sahibi 
veya göstereceği bir diğer imza sahibi konuşabilir.  
Dikkate alınmasına karar verilen geri verme gerekçeleri üzerinde en sonra yeniden görüşme 
açılır.  
Bu görüşme sırasında da, bunlardan her biri hakkında, sadece, Komisyon, Cumhurbaşkanı 
veya görevlendireceği Cumhurbaşkanı yardımcısı ya da bakan ve geri verme önergesindeki 
birinci imza sahibi veya göstereceği bir diğer imza sahibi konuşabilir. 
                 

 

  



Usul Tartışmaları, Tutumlar ve İçtihatlar Sicili

27

27.3 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Raporuna Yapılan İtirazlara İlişkin 
Görüşmelerin Genel Kurul Gündemindeki Yeri ve Bu Görüşmelerde Söz Sürelerinin 

Düzenlenmesine Dair 

3346 sayılı 
Kanun  

İçt. 50, 60, 
72, 102, 103 

Tarih/Birleşim: 03.12.2019 / B.25; 04.12.2019 / B.26 Başkanvekili: Levent GÖK 

Açıklama 

Metni 

25. Birleşim 
BAŞKAN – (…) Danışma Kurulunun bir önerisi vardır, okutup oylarınıza sunacağım. 
( … ) 
Öneriler: 
Gündemin “Kanun Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında bulunan 143 
sıra sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
2011-2014 ve 2015-2016 yılları denetimine ilişkin raporlarının, Devlet Hava Meydanları 
İşletmesi Genel Müdürlüğünün 2011-2016, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2011-
2016, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün 2011-2016, Türkiye Radyo Televizyon 
Kurumunun 2015-2016, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 2011-2016 ve Türkiye 
Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 2011-2016 yıllarına ait 
bölümleri ile raporların bu bölümlerine yapılan itirazlar ve Komisyonun görüşünün bu 
kısmın 1’inci sırasına alınması ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesi, 
143 sıra sayılı işin görüşmelerinde siyasi parti gruplarına altmış beşer dakika süreyle söz 
verilmesi, 
Genel Kurulun 4 Aralık 2019 Çarşamba günkü birleşiminde 143 sıra sayılı Komisyon 
Raporlarının görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalarının sürdürülmesi 
önerilmiştir. 
BAŞKAN – Değerli milletvekilleri, Danışma Kurulunun önerisini oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir. 

*** 
26. Birleşim 
BAŞKAN – (…) Değerli arkadaşlarım, birazdan Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Komisyonunun raporlarına ilişkin görüşmelere başlayacağız. 
Şimdi, öncelikle bazı hususları bir açıklamak istiyorum. Bu Komisyon raporuyla ilgili 
görüşme süreleri bakımından, yaklaşık on yedi yıldır görüşülmeyen bir rapor üzerindeki 
görüşmelerde, Kanunlar Dairesi ve Meclis grupları olarak bir çalışma yapıldı ve bu çalışma 
çerçevesinde partilerin de kendi gruplarının belirledikleri süreler çerçevesinde siyasi 
partilere, itiraz eden milletvekillerimize söz vereceğiz. 
Tabii, her zaman ben, grubu bulunmayan siyasi partileri de gözetiyorum. Grubu 
bulunmayan siyasi partilerimize de grup konuşmalarından sonra -yerlerinden- isterlerse söz 
vereceğim. Bir hazırlık yaparlarsa da iyi olur. 
Bu süreler, değerli arkadaşlarım, her partinin süresini grup başkan vekilleri belirlediği için 
İç Tüzük'ten kaynaklanan süreler değil. Konuşmacılarımızın konuşma sürelerine azami 
riayet etmelerini rica ediyorum. Yani konuşma süreleri biten arkadaşlarımız konuşma 
sürelerinde çok açık bir şekilde tamamlayamamışsa sözünü ek süre vermemeyi 
düşünüyorum çünkü uzun bir görüşme bizi bekliyor. 
( … ) 
BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, alınan karar gereğince, gündemin “Kanun Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmına geçiyoruz. 
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1'inci sırada yer alan, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun, Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin 2011-2014 ve 2015-2016 Yılları Denetimine İlişkin Raporlarının Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 2011-2016, Çay İşletmeleri Genel 
Müdürlüğünün 2011-2016, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün 2011-2016, Türkiye 
Radyo-Televizyon Kurumunun 2015-2016, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 2011-2016 
ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 2011-2016 
Yıllarına Ait Bölümleri ile Raporların Bu Bölümlerine Yapılan İtirazlar ve Komisyonun 
Görüşü üzerinde genel görüşmeye başlıyoruz. 
BAŞKAN - Komisyon? Yerinde. 
Komisyon raporlarının itiraz edilen bölümleri ve raporlara yapılan itirazlar ile Komisyonun 
görüşü 143 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Komisyon raporları, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 2011-2016, 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2011-2016, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün 
2011-2016, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun 2015-2016, Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığının 2011-2016 ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel 
Müdürlüğünün 2011-2016 yılları hesap ve işlemlerinin ibra edilmesi şeklinde karara 
bağlanmıştı. İtirazlar üzerine Komisyonun itiraz olunan hususlara dair görüşü ise bu 
kuruluşlara ait hesap ve işlemlerinin ibra edilmesi şeklindedir. Görüşmeler sonunda, itiraza 
konu edilen ve itiraz üzerine ibra edilmelerine karar verilen 6 kuruluşa ait 32 hesap yılına 
ilişkin Komisyon görüşü ayrı ayrı oylarınıza sunulacaktır. 
Yapacağımız genel görüşmede ilk söz hakkı, itirazı yapan milletvekili veya uygun 
görülecek diğer milletvekiline aittir. Daha sonra, siyasi parti grupları adına 1 üyeye, şahısları 
adına 2 üyeye söz verilecektir. Ayrıca, istemi hâlinde Komisyona söz verilecek, bu suretle 
genel görüşme tamamlanmış olacaktır. 
Konuşma süreleri, itirazı yapan milletvekili için on dakika, Komisyon için yirmi dakika, 
siyasi parti grupları için, alınan karar gereğince altmış beşer dakika -ki bu süre birden fazla 
konuşmacı tarafından kullanılabilir- ve şahıslar için onar dakikadır. 
Değerli milletvekilleri, bu çerçevede açıkladığım görüşme sürecinde ilk söz, itiraz sahibi 
milletvekili olarak İzmir Milletvekilimiz Sayın Atila Sertel’e aittir. 
( … ) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, şimdi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Raporu 
üzerinde grup başkan vekillerine beşer dakika söz vereceğim. Arzu eden grup başkan vekili 
kullanabilir, arzu etmeyen kullanmayabilir, kendisinin takdiridir. Grupların adına 
verdiğimiz bu sözlerin emsal teşkil etmemek üzere olduğunu da kayıtlara geçiriyorum (…)     

İşlem 

KİT Komisyonunun eski raporlarına yapılan itirazlar ve Komisyonun bunlara ilişkin görüşü 
kapsamında düzenlenen 143 sıra sayılı KİT Komisyonu Raporu, gündemin “Kanun 
Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmına alınmıştır. 
Rapor’un söz konusu kısmın birinci sırasına alınması ve Rapor üzerinde yapılacak 
görüşmelerde siyasi parti gruplarına ayrılacak söz süresi (altmış beşer dakika), Danışma 
Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılmıştır. 
Genel Kurulda Rapor üzerinde genel görüşme açılmış ve genel görüşme sonunda itiraz 
konusu kuruluşlar ve hesap yıllarına ilişkin Komisyon görüşü 3346 sayılı Kanun’un 8’inci 
maddesi uyarınca ayrı ayrı oya sunulmuştur. 

Not 

*İtiraz usulünün işletildiği 1985, 1990 ve 2003 yılı uygulamalarında KİT Komisyonu 
raporları Danışma Kurulu önerisi üzerine Genel Kurul kararı ile gündemin “Özel Gündemde 
Yer Alacak İşler” kısmına alınmıştır. 2004 yılı uygulamasında ise itirazlara ilişkin rapor 
gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmına 
alınmıştır.  
143 sıra sayılı Rapor, Gündem’in “Kanun Teklifleri İle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” 
kısmında görüşülmüştür.  
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İçtüzük’ün 50’nci maddesi uyarınca Danışma Kurulu, Anayasa ve İçtüzüğün emredici 
hükümleri gereğince, belli bir sürede sonuçlanması gereken, muayyen bir veya birkaç 
konunun yer alacağı özel gündemler ve görüşme günleri tespit edebilmektedir. Ancak, itiraz 
usulü kapsamında düzenlenen KİT Komisyonu raporlarının belli bir süre (20 gün) içerisinde 
görüşülmesi gereğine işaret eden hüküm, Anayasa ya da İçtüzük’te değil, 3346 sayılı 
Kanun’da yer almaktadır. Öte yandan 3346 sayılı Kanun’da itiraz kapsamındaki KİT 
Komisyonu raporu görüşmeleri için “genel görüşme” ibaresi kullanıldığı görülmektedir. 
İçtüzük’ün “Genel görüşme için özel gündem” başlıklı 103’üncü maddesinin birinci 
fıkrasının birinci cümlesi “Genel görüşme açılmasına karar verilirse, genel görüşme günü 
bir özel gündem halinde Danışma Kurulunca tespit edilir.” hükmünü içermektedir.   
*İçtüzük’ün 60’ıncı maddesi uyarınca, İçtüzük’te başka bir süre belirtilmemişse veya aksi 
Danışma Kurulu önerisi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılmadıkça, Genel Kurul’da siyasi 
parti grupları adına yapılan konuşmalar yirmi dakika ile sınırlıdır. İtiraz usulü kapsamında 
düzenlenen 143 sıra sayılı KİT Komisyonu Rapor’nun görüşmelerine ilişkin olarak, söz 
konusu 60’ncı madde kapsamındaki istisna belirlemesine uygun şekilde, Danışma Kurulu 
önerisi üzerine Genel Kurulca siyasi parti grupları için konuşma süresi altmış beş dakika 
olarak belirlenmiştir. 
*Genel görüşme usulünü düzenleyen İçtüzük’ün 101 ila 103’üncü maddelerinde, genel 
görüşmenin tamamlanmasından sonra herhangi bir karar alınması ya da oylama yapılması 
öngörülmemişse de 3346 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin son fıkrasında düzenlenen özel 
usul işletilerek oylama yapılmakta ve karar alınmaktadır. Söz konusu karar, 3346 sayılı 
Kanun’un 10’uncu maddesi uyarınca Resmî Gazete’de yayımlanmaktadır.   

3346 sayılı 
Kanun 

Komisyon raporunun kesinleşmesi  
Madde 8- Dağıtılan rapora; siyasi parti grupları, 20 milletvekili veya Cumhurbaşkanı 
dağıtım tarihinden itibaren 15 gün içinde itiraz edebilir. Bu süre içinde itirazda 
bulunulmazsa, Komisyon raporu kesinleşir. 
İtiraz, incelenen kuruluşlardan hangilerinin bilanço ve netice hesaplarına yapılacaksa; 
gerekçe gösterilerek ve yazılı olarak Komisyon Başkanlığına bildirilir. 
İtiraz olunan raporlar, Komisyonca itiraz süresinin bitiminden itibaren en çok 30 gün içinde 
itiraz olunan hususlara dair Komisyonun görüşü ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulur.  
Bu raporlar, Genel Kurulda öncelikle görüşülür.  
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu raporu hemen gündemine alır ve 20 gün 
içerisinde bu rapor üzerinde genel görüşme açar, genel görüşme en çok 15 gün sürer. Bu 
genel görüşme sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, bilançolarla netice 
hesaplarını tasvip etmek suretiyle kamu iktisadi teşebbüslerinin yönetim kurullarının ibra 
edilmesini karara bağlar veyahut bilançolarla netice hesaplarını tasvip etmemek suretiyle 
kamu iktisadi teşebbüslerinin yönetim kurullarının ibra edilmesini reddeder. 
Kararların yayımlanması  
Madde 10- Komisyonca karara bağlanıp süresi içinde kesinleşen veya itiraz üzerine Genel 
Kurulca tasvip edilen veya edilmeyen bilançolarla netice hesapları veya mali durumları 
gösteren tablolar ibra edilme veya edilmeme kararı ile birlikte Resmi Gazete’de yayımlanır. 

İçtüzük 50 

 

Özel gündem  
MADDE 50- Danışma Kurulu, Anayasa ve İçtüzüğün emredici hükümleri gereğince, belli 
bir sürede sonuçlanması gereken, muayyen bir veya birkaç konunun yer alacağı özel 
gündemler ve görüşme günleri tespit edebilir. Bu konular, özel gündemde Başkanlık 
sunuşundan sonra yer alır. Özel gündem maddelerinden sonra, genel hükümler gereğince 
tespit olunmuş gündem maddelerine yer verilir. 
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İçtüzük 60 

Söz alma, konuşmalar ve yazılı konuşmalar  
MADDE 60- (…) 
(…) İçtüzükte başka bir süre belirtilmemiş veya aksi, Danışma Kurulunun teklifiyle Genel 
Kurulca kararlaştırılmamışsa siyasî parti grupları ve komisyon adına yapılan konuşmalar 
yirmi, üyeler tarafından yapılan konuşmalar on dakika ile sınırlıdır. İkinci defa yapılacak 
konuşmalarda süre bunun yarısı kadardır. 

İçtüzük 102 

Genel görüşmenin açılması  
MADDE 102- Genel görüşme açılması, siyasî parti grupları veya en az yirmi milletvekili 
tarafından Başkanlıktan bir önergeyle istenebilir. Bu istem derhal gelen kâğıtlar listesine 
alınarak milletvekillerine duyurulur.  
Verilen önergenin metni beşyüz kelimeden fazla ise istek sahipleri beşyüz kelimeyi 
geçmemek üzere önergenin özetini eklemek zorundadırlar.  
Genel görüşme açılıp açılmamasına Genel Kurul karar verir.  
Genel Kurulda bu konudaki görüşmede siyasî parti grupları ve istemde bulunan 
milletvekillerinden birinci imza sahibi veya onun göstereceği bir diğer imza sahibi 
konuşabilir. Genel Kurul genel görüşme açılıp açılmamasına işaretle oylama suretiyle karar 
verir. 

İçtüzük 103 

Genel görüşme için özel gündem  
MADDE 103- Genel görüşme açılmasına karar verilirse, genel görüşme günü bir özel 
gündem halinde Danışma Kurulunca tespit edilir. Genel görüşmenin başlayacağı gün, 
görüşme açılmasına karar verilmesinden itibaren kırksekiz saatten önce ve yedi tam günden 
sonra olamaz.  
Genel görüşmede ilk söz hakkı genel görüşme önergesi sahibi siyasî parti grubu veya 
gruplarına yahut genel görüşme önergesindeki birinci imza sahibi milletvekiline veya onun 
göstereceği bir diğer imza sahibi milletvekiline aittir.  
Bundan sonraki görüşmeler hakkında genel hükümler uygulanır. 
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CUMHURBAŞKANINCA KISMEN GERİ GÖNDERİLEN 
KANUNLARIN TBMM’DE GÖRÜŞÜLME YÖNTEMİ*

I. İlgili Mevzuat

Anayasa’nın “Kanunların Cumhurbaşkanınca Yayımlanması” başlıklı 89’uncu 
maddesi;

“Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunları 
onbeş gün içinde yayımlar.

Yayımlanmasını kısmen veya tamamen uygun bulmadığı kanunları, bir 
daha görüşülmek üzere, bu hususta gösterdiği gerekçe ile birlikte aynı süre içinde, 
Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderir. Cumhurbaşkanınca kısmen uygun 
bulunmama durumunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi sadece uygun bulunmayan 
maddeleri görüşebilir. Bütçe kanunları bu hükme tâbi değildir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, geri gönderilen kanunu üye tamsayısının salt 
çoğunluğuyla aynen kabul ederse, kanun Cumhurbaşkanınca yayımlanır; Meclis, 
geri gönderilen kanunda yeni bir değişiklik yaparsa, Cumhurbaşkanı değiştirilen 
kanunu tekrar Meclise geri gönderebilir.

Anayasa değişikliklerine ilişkin hükümler saklıdır.”

hükmünü haizdir.

İçtüzük’ün “Komisyonların yetkisi, toplantı yeri ve zamanı” başlıklı 35’inci 
maddesinin üçüncü fıkrası;

“Komisyonlar, Cumhurbaşkanınca yayımlanması kısmen uygun bulunmayan 
ve bir daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderilen 
kanunların sadece uygun bulunmayan maddelerini görüşebilir. Bu durumda, sadece 
uygun bulunmayan maddelerle ilgili görüşme açılır.”

hükmünü içermektedir.

*	 	Selay	GÖKALP	GÜNEŞ	(Kanunlar	ve	Kararlar	Başkanlığı	Araştırma	ve	İnceleme	Bürosu	–	Yasama	Uzmanı).
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İçtüzük’ün “Kanun tekliflerinin Genel Kurulda görüşülmesi” başlıklı 81’inci 
maddesinin altıncı fıkrası;

“Cumhurbaşkanınca yayımlanması kısmen uygun bulunmayan ve bir daha 
görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderilen kanunların 
sadece uygun bulunmayan maddelerinin görüşülmesine kanunun görüşmelerine 
başlamadan önce Genel Kurulca görüşmesiz karar verilebilir. Bu durumda, 
sadece uygun bulunmayan maddelerle ilgili görüşme açılır. Kanunun tümünün 
görüşülmesine karar verilmesi durumunda ise kanun yukarıdaki fıkralara göre 
görüşülür. Kanunun tümünün oylaması her halde yapılır. Genel Kurulun, bir daha 
görüşülmek üzere geri gönderilen kanunun tümünü veya uygun bulunmayan 
maddelerini aynen kabul edebilmesi için üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyu 
aranır. Bu oylamalarda üye tamsayısının salt çoğunluğunun bulunamaması halinde 
oylaması yapılan kanunun tümü ya da oylanan madde reddedilmiş sayılır.”

hükmünü havidir.

II. Uygulama

a) Genel Uygulama

Cumhurbaşkanınca yayımlanması kısmen uygun bulunmayarak bir daha 
görüşülmek üzere TBMM’ye geri gönderilen kanunların TBMM’de görüşülme 
usulü özetle şu şekildedir:

- Söz konusu kanunlar daha önce gönderildikleri komisyona havale edilir.

- Komisyon, geri gönderilen kanunun tamamı üzerinde veya sadece geri 
gönderilen maddeleri üzerinde görüşme açabilir.

- Komisyon raporu Genel Kurulda görüşülür.

- Genel Kurul, kanunun görüşmelerine başlamadan önce kanunun 
tümünün veya sadece uygun bulunmayan maddelerinin görüşüleceğine 
görüşmesiz olarak karar verir.

- Sadece uygun bulunmayan maddelerin görüşülmesine karar verilmesi 
halinde, bu maddelerle ilgili görüşme açılır; kanunun tümünün görüşülmesine 
karar verilmesi halinde tüm maddeler görüşülür.

- Kanunun tümünün oylanmasından önce varsa İçtüzük’ün 86’ncı 
maddesine göre lehte aleyhte söz verilir.

- Kanunun tümü oylanır.



Mütâlaalar

35

b) Cumhurbaşkanınca Yeniden Görüşülmesi İstenen Maddelerin 
Komisyonca Metinden Çıkarılması Hali

Cumhurbaşkanının kanunun bir veya birkaç maddesini uygun bulmayarak 
yeniden görüşmek üzere TBMM’ye geri göndermesi halinde, komisyonda bu bir 
veya birkaç maddenin kanun metninden çıkarılmasına karar verilmesi söz konusu 
olabilir. Uygulamada, komisyonda geri gönderilen madde veya maddelerin 
tamamının kanun metninden çıkarılması halinde artık ortada kısmen görüşülecek 
bir husus kalmadığından kanunun diğer maddelerinin görüşülüp görüşülmemesi 
hususu Genel Kurulun onayına sunulmakta, diğer maddelerin görüşülmesi Genel 
Kurulda reddedildikten sonra kanunun tümü oylanmaktadır. 

Uygulama örnekleri incelendiğinde; 4967 sayılı Milli Eğitim Temel 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 1’inci maddesi tekrar 
görüşülmek üzere Cumhurbaşkanınca geri gönderilmiş, söz konusu madde Plan 
ve Bütçe Komisyonunda metinden çıkarılmış, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kurulunda yapılan görüşmelerde, geri gönderilen kanunun tümünün veya 
sadece Cumhurbaşkanınca uygun bulunmayan maddelerinin görüşülmesinin 
Genel Kurulun kararına bağlı olduğu; ancak, Cumhurbaşkanınca kısmen uygun 
bulunmayarak geri gönderilen Kanun’un 1’inci maddesinin metinden çıkarıldığı, 
dolayısıyla kısmen görüşülecek bir hususun kalmadığı belirtilmiştir. Bu nedenle, 
Kanun’un diğer maddelerinin görüşülmemesi Genel Kurulun onayına sunulmuş 
ve kabul edilmiş; metin, 5005 sayılı Kanun olarak kabul edilip kanunlaşmıştır.1

Aynı şekilde 5920 sayılı İş Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu ve Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 1’inci 
maddesi tekrar görüşmek üzere geri gönderilmiş, Plan ve Bütçe Komisyonu söz 
konusu maddeyi metinden çıkarmış, Genel Kurulda “geri gönderilen Kanun’un 
tümünün veya sadece Cumhurbaşkanınca uygun bulunmayan maddelerinin 
görüşülmesinin Genel Kurulun kararına bağlı olduğu ancak Cumhurbaşkanınca 
kısmen uygun bulunmayarak bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen 
Kanun’un 1’inci maddesi Kanun metninden çıkartıldığından kısmen görüşülecek 
bir hususun kalmadığı” belirtilerek Kanun’un diğer maddelerinin görüşülüp 
görüşülmemesi konusunda Genel Kurulun oyuna başvurulmuştur. Genel 
Kurulda Kanun’un diğer maddelerini görüşmeme yönünde karar alındıktan sonra 
İçtüzük’ün 86’ncı maddesine göre söz verilmiş ve ardından Kanun oylanarak 5921 
sayılı Kanun olarak kabul edilmiştir.2

1 https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tutanak_g_sd.birlesim_baslangic?P4=10625&P5=B&PAGE1=1&PAGE2=45
2	 https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tutanak_g_sd.birlesim_baslangic?PAGE1=1&PAGE2=1&p4=20455&p5=B
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Benzer uygulamalar, 4.4.2003 tarihli ve 4840 sayılı Kanun ile 7.12.2004 tarihli, 
5215 sayılı Belediye Kanunu için de durumlarına uygun olacak şekilde söz konusu 
olmuştur. 4840 sayılı Kanun, Cumhurbaşkanınca 2 ve 3’üncü maddelerinin 
yeniden görüşülmesi gerekçesiyle geri gönderilmiş, komisyonca 2’nci madde 
metinden çıkarılmış ve çıkarılan 2’nci madde üzerinde Genel Kurulda görüşme 
yapılmamış, teselsül edilerek 2’nci madde olan Kanun’un 3’üncü maddesi üzerinde 
görüşme açılmış ve sonuç olarak metin 4849 sayılı Kanun olarak kabul edilmiştir.3 
Cumhurbaşkanınca 5215 sayılı Kanun’un 3, 14 ve geçici 14’üncü maddeleri 
yeniden görüşülmek üzere TBMM’ye geri gönderilmiş, komisyonda geçici 14’üncü 
madde metinden çıkarılmış, ancak Genel Kurulda aynı madde yeni madde ihdası 
yöntemiyle metne dahil edilerek metin, 5272 sayısı ile kanunlaşmıştır. Dolayısıyla 
bu örnekten komisyonda çıkarılan bir maddenin Genel Kurulda ancak yeni 
madde ihdası yöntemiyle görüşülebileceği sonucuna varılmaktadır.4

III. Değerlendirme ve Sonuç

Sonuç olarak Cumhurbaşkanının bir veya birkaç maddenin yeniden 
görüşülmesi için kanunu TBMM’ye geri göndermesi durumunda, ilgili 
komisyonca madde veya maddelerin tamamının kanun metninden çıkarılması 
kararı verilmesi halinde; Genel Kurulda, artık kısmen görüşülecek bir husus 
kalmadığından Anayasa’nın 89 ve İçtüzük’ün 81’inci maddeleri uyarınca 
kanunun diğer maddelerinin görüşülüp görüşülmemesi hususu Genel Kurulun 
onayına sunulmakta, diğer maddelerin görüşülmesi hususunun Genel Kurulca 
reddedilmesi halinde kanunun tümü oylanmaktadır.

3 https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tutanak_g_sd.birlesim_baslangic?P4=9285&P5=B&PAGE1=1&PAGE2=34
4	 https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tutanak_g_sd.birlesim_baslangic?P4=13105&P5=B&PAGE1=1&PAGE2=58
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SAYIŞTAY KOMİSYONUNUN TARİHÇESİ*

- Sayıştay Komisyonu, Osmanlı-Türk parlamento tarihi içinde, kesinhesap 
kanun tasarılarının ve Sayıştay Başkanlığından gelen genel uygunluk bildirimleri 
ile diğer raporların görüşüldüğü bir ihtisas komisyonu olarak görev yapmıştır.

- Osmanlı Devleti döneminde, 1877 tarihli Heyet-i Mebusan Nizamname-i 
Dâhilîsi’nin ilk biçiminde, sonraları Sayıştay Komisyonu bünyesinde yürütülecek 
olan işlevlerin, ayrı bir komisyon eliyle değil, fakat bütçe sürecine ilişkin görevlerle 
birlikte Bütçe Komisyonunca yürütülmesi öngörülmüştür:

Muvazene-i Maliye Encümeni 

Madde 21- Her sene muvazene-i maliyye kanunu lâyihasının tedkîki için 
azası Şu’belerden intihâb olunmak üzere onbeş azadan mürekkep ayrıca bir 
encümen teşkil olunur. Muhasebe-i kat’iyye kanunu varidat ve mesârifat-ı 
devletin tezyîd ve tenkisi intaç edecek hususâta dair kanun lâyihalarının 
cümlesi muvazene encümenine havale edilir.1

II. Meşrutiyet döneminde Heyet-i Mebusan Nizamname-i Dâhilîsi’nde 
yapılan değişikliklerle birlikte Bütçe Komisyonu ile Sayıştay Komisyonu işlevleri 
birbirinden ayrılmış ve ikili bir kurumsal yapı oluşturulmuştur. Bu kapsamda 
Divan-ı Muhasebat Encümeninin (Sayıştay Komisyonu) görevleri, Heyet-i 
Mebusan Nizamname-i Dâhilîsi’nin yeni biçiminde şu şekilde düzenlenmiştir: 

Divan-ı Muhasebat Encümeninin vazifesi 

Madde 89- Her içtimâ iptidasında, Azası şubelerden intihap olmak üzere, 
beş kişiden mürekkep olarak teşkil olunacak Divan-ı Muhasebat Encümeni 
muhasebe-i kat’iyye kanunu Iayıhasiyle sarfiyat taahhüdatı hakkında her 
üç ayda bir Divan-ı Muhasebat tarafından tanzim olunacak raporları tetkik 
eder. Netice-i tetkikatı mübeyyin yapılacak mazbata tab’ ve meb’usana tevzi’ 
olunur.

*	 Dr.	Günal	SEYİT	(Kanunlar	ve	Kararlar	Başkanlığı	Araştırma	ve	İnceleme	Bürosu	–	Yasama	Uzmanı)
	 Maviş	Esra	YARALI	(Kanunlar	ve	Kararlar	Başkanlığı	Araştırma	ve	İnceleme	Bürosu	–	Yasama	Uzman	Yardımcısı)
1	 Söz	konusu	hüküm,	günümüz	Türkçesine	şu	şekilde	aktarılabilir:	
	 “Her	sene	bütçe	kanunu	tasarısının	incelenmesi	için	üyeleri	şubelerden	seçilmek	üzere	onbeş	üyeden	oluşan	

ayrıca	bir	komisyon	kurulur.	Kesinhesap	kanunu	ve	devletin	harcamalarını	artıran	veya	azaltan	konulara	dair	
kanun	tasarılarının	tamamı	bütçe	komisyonuna	havale	edilir.”
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- 1924 Anayasası’nın 98 ila 101’inci maddelerinde kesin hesap kanunu 
tasarılarının kapsamı, bunların ve Sayıştayın genel uygunluk bildirimlerinin 
Meclise sunuluş süreci şu çerçevede düzenlenmiştir2:

Madde 98- Kesinhesap kanunu, ilişkin olduğu yıl bütçesinin hesap dönemi 
içinde elde edilen gelirle gene o yılki ödemelerin gerçekleşmiş tutarını gösterir 
kanundur. Bunun şekli ve bölümleri Bütçe Kanunu ile tam karşılıklı olacaktır.
Madde 99- Her yılın kesin hesap kanunu tasarısı o yılın sonundan başlıyarak 
en geç ikinci yıl Kasım ayı başına kadar Büyük Millet Meclisine sunulur.
Madde 100- Büyük Millet Meclisine bağlı ve Devletin gelirlerini ve giderlerini 
özel kanuna göre denetlemekle görevli bir Sayıştay kurulur.
Madde 101- Sayıştay, genel uygunluk bildirimini ilişkin olduğu kesin hesap 
kanununun maliyece Büyük Millet Meclisine verilmesi tarihinden başlıyarak en 
geç altı ay içinde Meclise sunar.

1927 tarihli TBMM Dâhilî Nizamnamesi’nin 22’nci maddesinde “Meclis 
vazifeleri ile mütenazır encümenler” başlığı altında yirmi üye ve bir muvazzaf 
kâtipten oluşması öngörülen Divanı Muhasebat Encümenine yer verilmiştir. 
Komisyonun üye sayısı zaman içinde değişikliğe uğramış, ayrıca Komisyonun 
adı da, 11.4.1945 tarihli birleşimde kabul edilen Dâhilî Nizamname’nin 
Türkçeleştirilmesine Dair İçtüzük Teklifi’nin kabulü ile Sayıştay Komisyonu 
olarak değiştirilmiştir. 12/2/1954’te TBMM Dâhilî Nizamnamesinin Tekrar 
Meriyete Konulmasına Dair Nizamname Teklifi’nin kabulü ile eski adlandırmaya 
geri dönülmüş ve komisyonun adı Divanı Muhasebat Encümeni olarak İçtüzük’te 
yer almıştır.

1927 İçtüzüğü’nün 49’uncu maddesinde Divanı Muhasebat Encümeninin 
(Sayıştay Komisyonunun) görev alanı şu şekilde belirlenmiştir:

Divanı Muhasebat Encümeninin vazifesi
Madde 49- Divanı Muhasebat Encümeni Muhasebei Katiye kanunu lâyihasiyle 
dairelerin sarfiyat ve taahhüdatı hakkında her üç ayda bir Divanı Muhasebat 
tarafından tanzim olunacak raporları tetkik eder.

Tetkikatının neticesini gösteren mazbata basılarak mebuslara dağıtılır. Bu 
mazbatalar Heyeti Umumiyece müzakere ile karara raptedilir.

Bu hükme göre, Sayıştay Komisyonu, kesinhesap kanunu tasarısı ile dairelerin 
harcamaları ve yüklenmeleri hakkında her üç ayda bir Sayıştay tarafından 
verilecek raporları incelemekteydi. Bu incelemelerin sonucunu gösteren rapor 
bastırılarak milletvekillerine dağıtılıyor ve bu raporlar, Genel Kurulca görüşülüp 
karara bağlanıyordu.

2	 Burada	aktarılan	hükümlerde	1945	yılında	dili	sadeleştirilmiş	olan	Anayasa	metni	esas	alınmıştır.	
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- 1960 tarihli Milli Birlik Komitesi İçtüzüğünde Sayıştay Komisyonu ile Bütçe 
Komisyonu işlevlerinin birleştirildiği ve bunların yerine getirilmesi görev ve 
yetkisinin İktisat Komisyonuna verildiği görülmektedir:

MADDE 8- İktisat Komisyonu 10 üyelidir. Aşağıdaki bakanlıkların hizmetlerinin 
güdümü ve denetlemesi ile görevlidir:

a) Maliye,

b) Sanayi,

e) Tarımı,

d) Ticaret,

e) Gümrük ve Tekel.

Dağıtılan T. B. M. Meclisinin Bütçe ve Sayıştay komisyonlarına kanunlarla 
verilmiş olan görevlerle Bütçe ve İktisadî kamu kuruluşları ile ilgili ve Sayıştay 
Başkanlığının çalışma konusuna giren işleri de bu komisyon yapar.

- 1961 tarihli Kurucu Meclis İçtüzüğünde de, Milli Birlik Komitesi İçtüzüğü 
hükümlerine koşut olarak Bütçe Komisyonu ve Sayıştay Komisyonunun temel 
işlevleri bir arada ele alınmış ve bunların Bütçe Komisyonunca yürütülmesi 
öngörülmüştür:

Bütçe Komisyonunun görevleri ve bütçe tasarısını tamamlama tarihi 

MADDE 21- Bütçe Komisyonu, 1961 Bütçe Kanunu ile ona bağlı bakanlık 
bütçelerini ve Kurucu Meclisin süresi içinde gelecek olan kesin hesapları 
inceleyip karara bağlar. Komisyon, 1961 bütçesini en geç 15 Şubat 1961 
günü Kurucu Meclis İdare Kuruluna sunacak şekilde çalışmasını düzenler. 

23 sayılı Kanunun 10’uncu maddesi gereğince Yasama Organı Başkanlığına 
verilen raporlar3 da bu komisyonda incelenir.

3	 Söz	konusu	raporlar,	15/7/1960	tarihli	ve	23	sayılı	Sermayesinin	Tamamı	Devlet	Tarafından	Verilmek	Suretiyle	
Kurulan	 İktisadi	 Teşekküllerin	 Teşkilâtı	 ile	 İdare	 ve	 Murakabeleri	 Hakkındaki	 3460	 Sayılı	 Kanuna	 Ek	 Geçici	
Kanun’un	10’uncu	maddesinin	üçüncü	 fıkrasında	 “Umumi	Murakabe	Heyetinin	3460	sayılı	Kanunun	10	ncu	
maddesi	mucibince	hazırlayacağı	raporlar”	olarak	anılmaktadır.	
17/6/1938	 tarihli	 ve	 3460	 sayılı	 Sermayesinin Tamamı Devlet Tarafından Verilmek Suretile Kurulan İktisadî 
Teşekküllerin Teşkilâtile İdare ve Murakabeleri Hakkında Kanun’un 10’uncu maddesi “Umumî murakabe heyetinin 
vazifesi; bu kanun hükümlerine tâbi teşekküllerle 26 ncı madde mucibince kurulacak müesseselerin idare şekil ve 
tarzlarını ve gayelerine ve iktisadî, ticarî ve sınaî esas ve icablara uygun ve verimli ve rasyonel bir şekilde işleyib 
işlemediklerini ve hususile mevcud şartlara göre emsali müesseselerle mukayeseli maliyet hesablarını her hesab 
yılı içinde en az bir defa tedkik, tahlil ve murakabe etmek ve buna dair raporlarını İktısad vekâletile alâkalı vekâlete 
ve teşekküle vermektir.” hükmünü içermektedir. Söz konusu 3460 sayılı Kanun’a tabi kuruluşlar, Kanun’un 1’inci 
maddesindeki belirlemeye göre “sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan ve bu kanun 
hükümlerine tâbi tutulması kendi kanunlarında yazılı bulunan İktisadî Devlet Teşekkülleri”dir.
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Bununla birlikte Kurucu Meclis İçtüzüğünde, Meclis hesapları ve Sayıştay 
görevleri ile ilgili teklifleri inceleme görevinin Hesapları İnceleme Komisyonuna 
verildiği görülmektedir:

Hesapları İnceleme Komisyonu 
MADDE 31- Meclis Hesapları ve Sayıştay görevleri ile ilgili teklifleri 
incelemek ve Meclis Kütüphanesinin düzenlenme ve yönetilmesine 
nezaret etmek üzere Temsilciler Meclisinden seçilecek 5 üye ile Millî Birlik 
Komitesinden seçilecek üyelerden meydana gelen bir (Hesapları İnceleme 
Komisyonu) kurulur.

- 13/12/1960 tarihli ve 157 sayılı 1924 Tarih ve 491 Sayılı Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun Bâzı Hükümlerinin Kaldırılması ve Bâzı Hükümlerinin Değiştirilmesi 
Hakkındaki 12 Haziran 1960 Tarihli ve 1 Sayılı Geçici Kanuna Ek «Kurucu Meclis 
Teşkili» Hakkında Kanun’un 18’inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca bütçe ve 
kesin hesap kanun tasarılarını ve eklerini /görüşme ve kabul etme yetkisi Kurucu 
Meclise verilmiştir. Kurucu Meclisin, Milli Birlik Komitesi ile birlikte iki ana 
bileşeninden birini oluşturan Temsilciler Meclisinin 1961 tarihli İçtüzüğünde 
Sayıştay Komisyonu işlevlerine ilişkin düzenleme getiren herhangi bir hükme yer 
verilmemiştir.

- 1961 Anayasası’nda Sayıştay Komisyonuna herhangi bir atıfta bulunulmamış, 
ancak bütçe ve kesin hesap kanunu tasarılarının görüşülme usulleri düzenlenmiş, 
bu kapsamda bütçe görüşmeleri bağlamında bütçe karma komisyonunun 
oluşumuna ilişkin belirlemelere yer verilmiştir:

Bütçenin Görüşülmesi ve Kabûlü; Gider Artırıcı ve Gelir Azaltıcı Teklifler

Madde 94- Genel ve katma bütçe tasarıları ile milli bütçe tahminlerini 
gösteren rapor, mali yılbaşından en az üç ay önce, Bakanlar Kurulu 
tarafından, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur.

Bu tasarılar ve rapor, otuzbeş milletvekiliyle onbeş Cumhuriyet Senatosu 
üyesinden kurulu bir karma komisyona verilir. Bu komisyonun kuruluşunda, 
iktidar grubuna veya gruplarına en az otuz üye verilmek şartıyla, siyasî parti 
gruplarının ve bağımsızların oranlarına göre temsili gözönünde tutulur.

Karma komisyonun en çok sekiz hafta içinde kabûl edeceği metin, önce 
Cumhuriyet Senatosunda görüşülür ve en geç on gün içinde karara bağlanır.

Cumhuriyet Senatosunca kabûl edilen metin, en geç bir hafta içinde 
yeniden görüşülmek üzere, karma komisyona verilir. Karma Komisyonun 
kabûl ettiği son metin Millet Meclisinde görüşülür ve malî yılbaşına kadar 
karara bağlanır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclislerinin genel kurullarında, Bakanlık 
ve daire bütçeleriyle katma bütçeler hakkındaki düşüncelerini, her bütçenin 
tümü üzerindeki görüşmeler sırasında açıklarlar; bölümler ve değişiklik 
önergeleri, üzerlerinde ayrıca görüşme yapılmaksızın okunur ve oya konur.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, bütçe kanunu tasarılarının genel 
kurullarda görüşülmesi sırasında gider artırıcı veya belli gelirleri azaltıcı 
teklifler yapamazlar.

Kesin Hesaplar

Madde 128- Kesin hesap kanunu tasarıları, kanunda daha kısa bir süre 
kabûl edilmemiş ise, ilgili oldukları malî yılın sonundan başlıyarak en geç 
bir yıl sonra, Bakanlar Kurulunca, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. 
Sayıştay, genel uygunluk bildirimini, ilişkin olduğu kesin hesap kanunu 
tasarısının verilmesinden başlıyarak en geç altı ay içinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunar.

- 1973 İçtüzüğü’nün ilk biçiminde Sayıştay Komisyonuna yer verilmemiştir. 
İçtüzüğün 20’nci maddesinin gerekçesinde, Sayıştay Komisyonunun (Maliye 
Komisyonu ve Gümrük ve Tekel Komisyonunun yanı sıra) kaldırılmasının 
nedeni, 16/10/1962 tarihli ve 77 sayılı Uzun Vadeli Plânın Yürürlüğe Konması ve 
Bütünlüğünün Korunması Hakkında Kanun ile Plan Komisyonunun kurulmasına 
bağlı olarak bu komisyona gerek kalmamış olması şeklinde açıklanmıştır. 
Ancak söz kanun hükümleri incelendiğinde kesin hesap kanun tasarılarının 
görüşülmesine ilişkin herhangi bir hükme yer verilmediği görülmektedir.

1973 İçtüzüğü’nün Genel Kurul görüşmeleri sırasında, kimi üyelerce Sayıştay 
Komisyonunun kaldırılmaması gerektiği yönünde görüşler de ileri sürülmüştür. 
Bu bağlamda, Sayıştay Komisyonunun Meclis ile Sayıştay Başkanlığı arasındaki 
irtibatın sağlanması bakımından önem arz ettiği, kesinhesap kanunları hakkında 
mütalaa bildirdiği, yıllık raporlarla ilgili görüş sunmak suretiyle alınacak tedbirler 
bakımından etkili olduğu, anılan işlerin Bütçe Komisyonuna devri halinde 
Bütçe Komisyonunun çalışma yükünün artacağı ve Sayıştay Komisyonunun 
kaldırılmasının devlet menfaati bakımından olumsuz etkisi olacağı ileri 
sürülmüştür.4

- 17/3/1977 tarihli ve 641 sayılı Karar5 ile Sayıştay Komisyonu yeniden 
İçtüzüğe girmiş ve Komisyonun yeniden kuruluşunun Anayasa Komisyonunca 
da aynen kabul edilen gerekçesi, İçtüzük Teklifi’nde şöyle açıklanmıştır:

Bütçe - Plan Komisyonu 77 sayılı Kanuna göre kurulmuş olup, görevleri 
aynı yasada tadat edilmiştir. Sayıştay denetimine tabi olan Devlet daireleri 
bütçelerinin kesin hesaplarının karara bağlanması görevi sözü geçen yasa 
ile Bütçe - Plan Komisyonuna verilmemiştir.

4	  Bkz.	MMTD,	29.1.1973,	D.3,	T.4,	C.32,	B.45,	s.507,	511.
5	 Karara	dayanak	oluşturan	teklif	metni	ve	gerekçesi	için	bkz.	Sivas	Milletvekili	Ahmet	Durakoğlu’nun,	5.3.1973	

Tarihli	ve	584	Karar	Sayılı	Millet	Meclisi	İçtüzüğünün	20	nci	Maddesine	Bir	Fıkra	Eklenmesi	Hakkında	İçtüzük	
Teklifi	ve	Anayasa	Komisyonu	Raporu	–	Sıra	Sayısı:	356.
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Anayasanın 128 nci maddesi «Kesin Hesap Kanunu Tasarıları, kanununda 
daha kısa bir süre kabul edilmemiş ise, ilgili oldukları malî yılın sonundan 
başlayarak en geç bir yıl sonra, Bakanlar Kuruluna Türkiye Büyük Millet 
Meclisline sunulur» kaydını koyarak bu konudaki çalışmaların belli bir süre 
içinde sonuçlandırılmasını öngörmektedir. 

Sayıştay denetimine tabi olan Devlet dairelerinin kesin hesap cetvelleri 
sürekli olarak Plan Komisyonuna gönderilmektedir. Ancak, gerek Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonu olarak ve gerekse Millet 
Meclisi Plan Komisyonu olarak sözü edilen kesin hesap cetvellerini 
görüşmek ve karara bağlamak konusunda komisyonların yasal bir görevi 
bulunmaktadır. 

Adı geçen komisyonlar Anayasanın 94 ncü maddesi ile belirlendiği gibi, 
Devlet Bütçesinin yapılması ile görevlidirler. Kesin Hesap cetvelleri ise 
uygulama sonuçlarını ortaya koyan belgelerdir. Bu nedenle de ilki işlemin 
aynı komisyonun görevleri içinde birleşmesi olanaksızdır. 

Ayrıca 832 sayılı Sayıştay Kanunu ile de Bütçe - Plan Komisyonuna kesin 
hesapları inceleme hususunda her hangi bir görev verilmediği gibi, eski 
içtüzük kesin hesapların ayrı bir komisyon tarafından tetkik edilip karara 
bağlanmasını âmirdir. 

Bu itibarla kesin hesap ve uygunluk bildirimlerinin biran önce 
yasalaşabilmesini teminen yukarıda kısaca işaret olunan hususlara ve yasal 
hükümlere dayanarak hazırlamış bulunduğum içtüzük değişikliğini içeren 
önerimin kabulünü arz ederim.

- 1981 tarihli Danışma Meclisi İçtüzüğü’nün, 19’uncu maddesinde sayılan 
komisyonlar arasında Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay 
Komisyonunun yer aldığı görülmektedir. İşlevleri bakımından TBMM Hesaplarını 
İnceleme Komisyonu ve Sayıştay Komisyonu işlevlerini bir arada yürütecek 
şekilde yapılandırılmış olan bu Komisyon, Danışma Meclisi İçtüzüğü’nün 134 ila 
137’nci maddeleri uyarınca Danışma Meclisi bütçesinin uygulamasını izleme, bu 
bütçe kapsamındaki harcamaları denetleme, verile emirlerini vize etme, Danışma 
Meclisi eşya ve demirbaşlarını denetleme ve Danışma Meclisi bütçesine ilişkin 
kesinhesabı raporla birlikte Genel Kurulun bilgisine sunma görevlerini yerine 
getirmiştir.  

- 1982 Anayasası’nın 2017 yılında 6771 sayılı Kanunla yapılan Anayasa 
değişikliği kapsamında yürürlükten kaldırılmış olan 164 üncü maddesi uyarınca 
bütçe ve kesinhesap kanun tasarılarının Bütçe Komisyonunda birlikte görüşülmesi 
hükme bağlandığından bu Anayasa’nın yürürlüğe girmesi ile birlikte Sayıştay 
Komisyonu fiilen işlevsiz hâle gelmiştir.

1982 Anayasası’nın 164’üncü maddesinin yürürlükten kaldırılmadan önceki 
hâli şöyledir:
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D. Kesinhesap

MADDE 164- Kesinhesap kanunu tasarıları, kanunda daha kısa bir süre 
kabul edilmemiş ise, ilgili oldukları mali yılın sonundan başlayarak, en geç 
yedi ay sonra, Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. 
Sayıştay, genel uygunluk bildirimini, ilişkin olduğu kesinhesap kanunu 
tasarısının verilmesinden başlayarak en geç yetmişbeş gün içinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sunar.

Kesinhesap kanunu tasarısı, yeni yıl bütçe kanunu tasarısıyla birlikte Bütçe 
Komisyonu gündemine alınır. Bütçe Komisyonu, bütçe kanunu tasarısıyla 
kesinhesap kanunu tasarısını Genel Kurula birlikte sunar, Genel Kurul, 
kesinhesap kanunu tasarısını, yeni yıl bütçe kanunu tasarısıyla beraber 
görüşerek karara bağlar.

Kesinhesap kanunu tasarısı ve genel uygunluk bildiriminin Türkiye Büyük 
Millet Meclisine verilmiş olması, ilgili yıla ait Sayıştayca sonuçlandırılamamış 
denetim ve hesap yargılamasını önlemez ve bunların karara bağlandığı 
anlamına gelmez.

20/2/1992 tarihli ve 163 sayılı TBMM Kararı ile Sayıştay Komisyonu İçtüzük’ten 
çıkarılmıştır. Çıkarma işlemi, Çevre Komisyonu kurulmasına ilişkin İçtüzük 
Teklifi’nin6 kabulü ile gerçekleşmiş, ancak Teklif ’te Sayıştay Komisyonunun 
neden kaldırıldığına ilişkin herhangi bir gerekçeye yer verilmemiştir. Teklif ’in 
kabul edildiği 20/2/1992 tarihli 39’uncu Birleşimde de bu konuya ilişkin herhangi 
bir görüş bildirilmemiştir.

Bu değişiklikten sonra günümüze uzanan süreçte Sayıştay Komisyonunun 
yeniden canlandırılmasına ilişkin herhangi bir karar alınmamış, böylece 
Komisyonun hukuksal varlığı 1992 yılında sona ermiştir. 

6	  Bkz.	İstanbul	Milletvekili	B.	Doğancan	Akyürek	ve	12	Arkadaşının,	Millet	Meclisi	İçtüzüğünün	20	nci	Maddesinin	
Değiştirilmesine	Dair	İçtüzük	Teklifi	ve	Anayasa	Komisyonu	Raporu	–	Sıra	Sayısı:	13.
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ANAYASA MAHKEMESİNİN BİREYSEL BAŞVURULAR HAKKINDA 
VERDİĞİ İHLAL KARARLARININ YASAMA SÜRECİNE ETKİSİ*

1- Anayasa’nın 148’inci maddesinin üçüncü fıkrasında herkesin, Anayasada 
güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği 
iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabileceği hükme bağlanmıştır. 6216 sayılı 
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 
45’inci maddesinin birinci fıkrasında da aynı yönde düzenleme bulunmaktadır. 
Ancak söz konusu maddenin üçüncü fıkrasında, yasama işlemleri ile düzenleyici 
idari işlemler aleyhine doğrudan bireysel başvuru yapılamayacağı açıkça 
belirlenmiştir. 46’ncı maddenin birinci fıkrasında da bireysel başvurunun ancak 
ihlale yol açtığı ileri sürülen işlem, eylem ya da ihmal nedeniyle güncel ve kişisel 
bir hakkı doğrudan etkilenenler tarafından yapılabileceği hükme bağlanmıştır.

2- Anayasa Mahkemesi içtihatlarının, yasama işlemleri ile düzenleyici idari 
işlemler aleyhine doğrudan bireysel başvuru yapılamayacağı yönünde tutarlı 
bir eğilim gösterdiği görülmektedir. Öyle ki Anayasa Mahkemesi, potansiyel 
mağduriyete ilişkin koruma mekanizması kapsamında verdiği bir kararda dahi 
incelemesini soyut normun uygulanmış olması ölçütüne bağlamış, bireysel 
başvuru yolunun bireylerin maruz kaldığı temel hak ihlallerinin tespit edildiği 
ve tespit edilen ihlalin ortadan kaldırılması için etkin araçları içeren anayasal 
bir güvence olduğunu, bireysel başvuru yolunun kamusal bir düzenlemenin 
soyut biçimde Anayasa’ya aykırılığının ileri sürülmesini sağlayan bir yol olarak 
düzenlenmediğini, bir yasama işlemi veya düzenleyici idari işlemin, temel hak 
ve özgürlüğün ihlaline neden olması durumunda bireysel başvuru yoluyla 
doğrudan bu işlemlere değil, ancak yasama işlemi veya düzenleyici idari 
işlemin uygulanması mahiyetindeki işlem, eylem ve ihmallere karşı başvuru 
yapılabileceğini belirlemiştir (bkz. AYMK, Büyük Birlik Partisi ve Saadet Partisi 
Başvurusu, Başvuru No.2014/8843, K.T. 10/12/2015, R.G., 26/1/2016, 29605).

3- 6216 sayılı Kanun’un 50’nci maddesinin birinci fıkrasına göre, Anayasa 
Mahkemesi bireysel başvuruya ilişkin esas inceleme sonunda, başvurucunun 
hakkının ihlal edildiğine ya da edilmediğine karar vermekte; ihlal kararı verilmesi 
hâlinde ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yapılması gerekenlere 
hükmetmektedir. Anayasa Mahkemesinin bireysel başvurunun esasına ilişkin 
incelemesi sürecinde, ihlalin; bir kanun hükmünün, Anayasa ve Avrupa İnsan 

*	 Dr.	Günal	SEYİT	(Kanunlar	ve	Kararlar	Başkanlığı	Araştırma	ve	İnceleme	Bürosu	–	Yasama	Uzmanı)
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Hakları Sözleşmesi kapsamındaki temel hak ve özgürlükleri güvence altına alan 
söz konusu üst hukuk normlarına aykırılığından kaynaklandığını saptaması 
mümkündür. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesinin söz konusu 50’nci madde 
hükmü çerçevesinde, bir kanun hükmünün kendisini, “ihlalin ve sonuçlarının 
ortadan kaldırılması için yapılması gerekenler” başlığı altında doğrudan kararının 
konusu kılması, bir kanun hükmünün yeniden düzenlenmesi ya da yürürlükten 
kaldırılması gerekliliğini saptaması olası görünmektedir. Ancak, bu durum, 
kuşkusuz Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru incelemesinden soyut norm 
denetimine geçerek kanun hükmünü iptal etmesine olanak tanımamaktadır. 
Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuru incelemesi sonucunda, Anayasa ve Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınan bir hakkın ihlalinin söz konusu 
olup olmadığını (varsa buna neden olan kanun hükmünü) belirlemekle yetinecek, 
soyut normu iptal yoluna gitmeyecek, sadece varsa somut ihlalin ve sonuçlarının 
kaldırılmasına ilişkin hüküm kuracaktır. Zira bireysel başvuru yolu, yasama 
işleminin doğrudan ve soyut olarak Anayasa’ya aykırılığı iddiası ile harekete 
geçirilebilecek bir hukuk yolu değildir.

Anayasa Mahkemesi bu genel çerçeve içinde; ihlalin, idari makamların veya 
derece mahkemelerinin Anayasa’ya uygun yorum yapmalarına imkân vermeyecek 
açıklıktaki bir kanun hükmünü uygulamaları veya kanundaki belirsizlikler 
sebebiyle ortaya çıkmış olması durumunda bu ihlalin kanunun uygulanmasından 
değil doğrudan kanundan kaynaklandığını açıkça saptayabilmektedir. Mahkeme, 
bu saptama ile birlikte, ihlalin bütün sonuçlarıyla giderilebildiğinden söz 
edilebilmesi için ihlale yol açan kanun hükmünün ortadan kaldırılması veya ilgili 
hükmün yeni ihlallere yol açmayacak şekilde değiştirilmesi ya da yeni ihlallere 
yol açmasının önüne geçilmesi için belirsizliğin giderilmesi gerekliliğini de ortaya 
koymakta ve bu tespitlerini, “yapısal sorunun çözümü için” yasama organı olan 
Türkiye Büyük Millet Meclisine iletmektedir (bkz. AYMK, Süleyman Başmeydan 
Başvurusu, Başvuru No. 2015/6164, K.T.20/6/2019; Y.T. Başvurusu - Pilot Karar, 
Başvuru No.2016/22418, K.T.30/5/2019).

4- Uygulamada, Anayasa Mahkemesinin yukarıda anılan 2015/6164 ve 
2016/22418 kararları uyarınca TBMM’ye bildirimde bulunulmuş olmasına 
karşın, 6216 sayılı Kanun’da Anayasa Mahkemesinin kararlarını Türkiye 
Büyük Millet Meclisine doğrudan iletmesine ilişkin herhangi bir hukuksal 
mekanizma öngörülmemiştir. Sadece, 6216 sayılı Kanun’un 39’uncu maddesinin 
dördüncü fıkrasında, iptal davalarında Mahkemece esasın incelenmesine karar 
verilmesi hâlinde, dava dilekçesi ile eklerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı ile iptal davası açmaya yetkili siyasi parti 
gruplarına gönderileceği; bu makamların, iptal davasıyla ilgili yazılı görüşlerini 
değerlendirilmek üzere Mahkemeye bildirebilecekleri düzenlenmiştir. Anayasa 
Mahkemesi kararlarının TBMM’ye sunulmasına ilişkin bir usul, mevzuat 
düzenlemelerine konu olmamıştır. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nde de bu 
kapsamda herhangi bir hükme rastlanmamıştır.
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5- Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru incelemesi sonucunda, ihlalin 
ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yapılması gerekenler kapsamında bir 
kanun normunun Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırılığını 
saptayarak bu kararını -mevzuatta bu yönde bir usul öngörülmemiş olmasına 
karşın- TBMM’ye göndermesi durumunda;

a. Anayasa’nın 88’inci ve TBMM İçtüzüğü’nün 74’üncü maddesi uyarınca 
kanun teklif etme yetkisi sadece milletvekillerine tanınmış olduğundan bunun bir 
tür örtülü kanun önerisi olarak nitelenmesinin veya TBMM Başkanlığının resen 
harekete geçerek Mahkeme kararına bağlı olarak işlem başlatmasının söz konusu 
olamayacağı düşünülmektedir.

b. TBMM İçtüzüğü’nün 51’inci maddesinin birinci fıkrasında, gelen kâğıtlar 
listesinde yayımlanacak yasama ve denetim belgeleri açıkça sayılmış olduğundan, 
burada düzenlenmemiş bulunan Mahkeme kararının gelen kâğıtlar listesinde 
yayımlanması olanaklı görünmemektedir.

c. Yürürlükteki mevzuattan farklı bir mevzuatın yürürlükte bulunduğu 1961 
Anayasası döneminde1, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda, 
gündemin Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları kısmında Anayasa Mahkemesi 
Başkanlığı tezkerelerinin bilgiye sunulduğu çokça örnek bulunmaktadır 
(Örneğin bkz. MMTD, B. 21/11/1969). Bu tarihsel deneyim gözetilerek 
Anayasa Mahkemesinin söz konusu kararlarının kanun teklif etmeye yetkili 
milletvekillerinin bilgisine sunulmasına olanak tanıyacak bir mevzuat altyapısının 
oluşturulmasının (kararların TBMM’ye sunulmasına olanak sağlayacak bir hukuk 
yolu tesis edilmesi bağlamında) yasama süreci bakımından olumlu çıktıları 
olabileceği düşünülmektedir. Mahkeme kararlarının TBMM’ye sunulmasına 
olanak sağlayacak bir hukuksal usulün 6216 sayılı Kanun’da yapılacak bir 
düzenlemeyle tesis edilmesi durumunda, söz konusu kararların Genel Kurul 
gündeminin Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları kısmında milletvekillerine 
duyurulmasının önünde herhangi bir hukuksal engel bulunmamaktadır.

d. TBMM İçtüzüğü’nün 35’inci maddesinin ikinci fıkrasında komisyonların 
kanun teklif edemeyecekleri açıkça düzenlendiğinden, söz konusu Mahkeme 
kararlarının başta Anayasa Komisyonu olmak üzere ilgili komisyonlara 
havale edilmesinin -mevcut mevzuat yapısı veri alındığında- etkili bir sonuç 
doğurmayacağı değerlendirilmektedir.

e. Yürürlükteki mevzuat hükümlerinin oluşturduğu hukuksal çerçeve içinde, 
Anayasa Mahkemesinin bireysel başvurular hakkında verdiği ve kanun hükümleri 
ile doğrudan ilişkili ihlal kararlarının, yasama sürecinin harekete geçirilmesi veya 
işletilmesi bakımından bağlayıcı bir etken olmadığı, ancak yasama faaliyetleri 
içinde dikkate alınacak, gözetilecek bir referans kaynağı oluşturduğu söylenebilir. 

1	 1961	Anayasası	döneminde	yürürlükte	bulunan	22/4/1962	tarihli	ve	44	sayılı	Anayasa	Mahkemesinin	Kuruluşu	
ve	Yargılama	Usûlleri	Hakkında	Kanun’un	50’nci	maddesi	şu	hükmü	içermekteydi:

 “Anayasa Mahkemesi, bir kanun veya içtüzüğün veya bunların belirli hükümlerinin iptali halinde meydana gelecek 
olan boşluğu, kamu düzenini tehdidedici mahiyette görürse 3 ncü fıkra hükmünü uygular ve boşluğun doldurul-
ması için yasama meclisleri Başkanlıkları ile Başbakanlığı durumdan haberdar kılar.”
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MİLLETVEKİLLERİNİN BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLMELERİ VE 
MAZBATA İPTALİ DURUMU*

I. 18/1/1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve 
İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’un 17’nci maddesinde “Milletvekilliği, 
belediye başkanlığı, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği ile muhtarlık bir şahıs 
uhdesinde birleşemez. Bu görevlerin birisinde bulunanlardan bir diğerine seçilenler, 
seçim sonuçlarının kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde tercih 
haklarını kullanırlar. Bu süre içinde tercih haklarını kullanmayanlar seçildikleri 
yeni görevi reddetmiş sayılırlar.” hükmü yer almaktadır.

Anılan maddeye göre belediye başkanı seçilen milletvekillerinin, seçim 
sonuçlarının kendilerine bildirildiği (bu bildirim mazbatanın alınmasıyla 
gerçekleşmektedir.) tarihten itibaren on beş gün içinde iki görev arasında tercih 
yapma zorunluluğu bulunduğu görülmektedir.

Uygulama örneklerine bakıldığında 2009 yılında Aydın Belediye Başkanı 
seçilen Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU’nun belediye başkanlığını tercih 
etmesiyle milletvekilliği kendiliğinden sona ermiştir. Özlem ÇERÇİOĞLU 
07.04.2009 tarihinde verdiği dilekçesinde, göreve başlama tarihine yer vermeden, 
TBMM Başkanlığına belediye başkanlığı görevini tercih ettiğini bildirmiş ve bu 
durum aynı tarihte Genel Kurulun bilgisine sunulmuş ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeliğinin kendiliğinden sona erdiği belirtilmiştir.

30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde ise Antalya Milletvekili 
Menderes Mehmet Tevfik TÜREL, Balıkesir Milletvekili Ahmet Edip UĞUR, 
Edirne Milletvekili Recep GÜRKAN, Eskişehir Milletvekili Kazım KURT, 
Gaziantep Milletvekili Fatma ŞAHİN, İstanbul Milletvekili Enver YILMAZ, 
Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam KESİMOĞLU, Mardin Milletvekili Ahmet 
TÜRK, Muş Milletvekili Sırrı SAKIK ve Siirt Milletvekili Gültan KIŞANAK 
(10 milletvekili) belediye başkanı seçilmişlerdir. Belediye başkanı seçilen 9 
milletvekili belediye başkanlığını tercih ederek göreve başladıkları tarihi bildiren 
dilekçelerini TBMM Başkanlığına sunmuşlar ve bu dilekçelerin ekinde de belediye 
başkanı seçildiklerini gösteren mazbatalara yer vermişlerdir. Milletvekillerince 
TBMM Başkanlığına sunulan bu dilekçeler Genel Kurulun bilgisine sunulmuş 
ve oturumu yöneten Başkan tarafından anılan milletvekillerinin Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeliklerinin, belediye başkanlığını tercih ederek göreve başladıkları 
tarihler itibarıyla, daha önceki uygulamalara da uygun olarak kendiliğinden sona 
ermiş bulunduğu ifade edilmiştir.

*	 Dr.	Günal	SEYİT	(Kanunlar	ve	Kararlar	Başkanlığı	Araştırma	ve	İnceleme	Bürosu	–	Yasama	Uzmanı)
	 Tunahan	GÜR	(Kanunlar	ve	Kararlar	Başkanlığı	Araştırma	ve	İnceleme	Bürosu	–	Yasama	Uzmanı)
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II. Mazbatasını alarak belediye başkanlığını tercih eden milletvekilinin, 
mazbatasının herhangi bir nedenle iptali durumunda milletvekilliğine yeniden 
dönüp dönemeyeceği sorunu ile ilgili olarak; 

2972 sayılı Kanun’un 17’nci maddesi uyarınca belediye başkanlığının tercih 
edilmesine bağlı olarak seçimle gelinen TBMM üyeliği statüsünden çıkış halinde, 
çıkılan statüye seçime dayalı olmayan bir yöntemle dönüşün olanaklı olmadığı 
değerlendirilmektedir. Zira milletvekilliği statüsünün kazanılması ve kaybedilmesi 
Anayasa’da ve ilgili mevzuatta belirlenmiş objektif ölçütlerin yerine getirilmesine 
bağlı olup, statünün kaybedilmesinden sonra ortaya çıkan hukuki durumların 
milletvekilliği statüsünü kendiliğinden (ipso facto) kazandıracağı şeklinde bir 
yorum hukuk mantığı ile bağdaşamaz.1

Ayrıca bu durumda milletvekilliğinin sona ermesine neden olan olay, belediye 
başkanı seçilen kişinin bireysel tercihidir. Burada bireysel bir tercih yerine 
hukuksal bir işlem ya da yargı kararı belirleyici olsaydı, bu işlem ya da kararın 
hukuka aykırılığının yargı organlarınca saptanmasına bağlı olarak eski statüye 
yeniden girişin olanak dâhilinde bulunduğu bir yorum olarak ileri sürülse de 
tercihle girilen bir statünün seçim hukukunun olağan akışı içinde son bulması 
durumu bundan farklıdır. Burada belediye başkanı adayı milletvekiline, seçildiğine 
dair mazbatanın verilmesi işleminin, sonradan mazbatanın iptal edilmiş olması 
durumu dikkate alınarak hukuka aykırı bir işlem olduğu ya da yoklukla malul 
bulunduğu ileri sürülemez. Dolayısıyla, mazbatanın verilmesi sonrasında 

1	 	Bu	noktada	seçilme	yeterliliğinin	kaybına	bağlı	olarak	milletvekilliği	statüsünün	kaybedildiği	üç	örneğe	işaret	
etmek	gerekir:

	 *19	ve	20.	Dönem	Bilecik	Milletvekili	olan	Bahattin	ŞEKER’in	14/9/1988	-	14/11/1988	tarihleri	arasında	yapmış	
olduğu	dövizle	askerlik	hizmetinin	gerçeği	yansıtmayan	beyan,	bilgi	ve	belgelere	dayandığı	milletvekili	seçildiği	
tarihten	sonra	ortaya	çıkmıştır.	Konuyla	ilgili	olarak	TBMM	Başkanlığının	27/4/1998	tarihli	yazısı	üzerine	konuyu	
değerlendiren	Yüksek	Seçim	Kurulu	16/3/1999	tarihli	kararında,	ilgilinin	dövizle	askerlik	hizmeti	kapsamından	
çıkarıldığı	ve	bu	çıkarılma	işleminin	Askeri	Yüksek	İdare	Mahkemesinde	görülen	dava	sonucunda	kesinleştiği,	
ilgilinin	milletvekili	 seçildiği	 tarihte	askerlik	hizmetini	 yapmamış	olmasının	 “tam	kanunsuzluk”	hallerinden	biri	
olarak	 değerlendirildiği,	 bu	 çerçevede	 seçim	 tarihinde	 milletvekili	 seçilme	 koşullarını	 taşımadığı	 anlaşılan	
Bahattin	ŞEKER’in	tutanağının	iptal	edilmesine	karar	verildiği	belirtilmiştir.

	 *Bir	diğer	örnekte,	Merve	Safa	KAVAKÇI,	18/4/1999	Pazar	günü	yapılan	Türkiye	Büyük	Millet	Meclisi	Genel	
Seçimleri	 sonucunda	 milletvekili	 seçilmiş,	 ardından	 mülga	 403	 sayılı	 Türk	 Vatandaşlığı	 Kanununun	 25’inci	
maddesinin	 (a)	 bendine	 göre	 Bakanlar	 Kurulunun	 16/5/1999	 tarihli	 Resmî	 Gazetede	 yayımlanan	 kararı	 ile	
Türk	vatandaşlığı	kaybettirilmiştir.	Vatandaşlığın	kaybettirilmesine	ilişkin	Bakanlar	Kurulu	kararının	yargı	süreci	
sonucunda	kesinleşmesinin	ardından,	Türkiye	Büyük	Millet	Meclisinin	14/3/2001	tarihli	69’uncu	birleşiminde,	
KAVAKÇI’nın	milletvekili	seçilme	yeterliğini	kaybettiğine	ve	bu	nedenle	milletvekili	sıfatının	kalmadığına	ilişkin	
Başkanlık	Tezkeresi	okunarak	Genel	Kurulun	bilgisine	sunulmuştur.

	 *Yine	 Hatip	 DİCLE,	 2011	 yılında	 YSK	 kararı	 uyarınca,	 kesin	 hüküm	 giymesi	 nedeniyle	 seçilme	 yeterliliğini	
yitirmesine	bağlı	olarak	milletvekili	sıfatını	kaybetmiştir.	DİCLE’nin	mazbatası	iptal	edildiği	için	ikinci	sırada	yer	
alan	Oya	ERONAT	milletvekili	sıfatını	kazanmış	ve	yemin	ederek	görevine	başlamıştır.

	 Bu	 örneklerden	 yola	 çıkarak	 milletvekilliği	 statüsünün	 ortadan	 kalkmasına	 neden	 olan	 hukuksal	 işlemlerin	
iptalinin	 (örneğin	KAVAKÇI’nın	vatandaşlığı	yeniden	kazanmasının)	ya	da	B.	ŞEKER	örneği	özelinde	askerlik	
hizmetinin	 sonradan	 yerine	 getirilerek	milletvekilliğinin	 düşmesine	 neden	 olan	 etmenin	 ortadan	 kalkmasının,	
milletvekilliği	statüsünün	yeniden	doğmasına	yol	açmayacağı,	bu	statünün	yeniden	kazanılmasının	ancak	yeni	
bir	seçim	yoluyla	gerçekleşebileceği	değerlendirilmektedir.
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milletvekilinin belediye başkanlığını tercih etmesi durumunda mazbatanın iptali, 
eski statüsüne kendiliğinden dönüşü olanaklı kılmaz. 

Benzer bir biçimde; Anayasa’nın 106’ncı maddesinin dördüncü fıkrasına 
göre, “Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atanan TBMM üyelerinin 
üyeliklerinin sona ereceğine” ilişkin hüküm karşısında, bu şekilde üyeliği sona 
erenlerin Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ya da bakanlık görevlerinin sona ermesi 
durumunda kendiliğinden TBMM üyeliğine geri dönebilecekleri de söylenemez. 

Yine Anayasa’nın 84’üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince kesin hüküm 
giyme nedeniyle bir milletvekilinin milletvekilliğinin düşürülmesi durumunda, 
milletvekilinin Anayasa Mahkemesine kesin hüküm giymesine neden olan 
yargılamaya ilişkin bireysel başvuru yapması ve mahkemenin hakkın ihlal 
edildiğine karar vermesi halinde 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanunun 50’inci maddesinin ikinci fıkrasındaki “Tespit 
edilen ihlal bir mahkeme kararından kaynaklanmışsa, ihlali ve sonuçlarını ortadan 
kaldırmak için yeniden yargılama yapmak üzere dosya ilgili mahkemeye gönderilir…
Yeniden yargılama yapmakla yükümlü mahkeme, Anayasa Mahkemesinin ihlal 
kararında açıkladığı ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldıracak şekilde mümkünse 
dosya üzerinden karar verir.” hükümleri çerçevesinde açılan yeniden yargılama 
yolunun “kesin hüküm giyme” durumunu ortadan kaldırdığı dolayısıyla 
milletvekilliğinin yeniden kazanıldığı da söylenemez. 

Öte yandan, özel bir durum olarak, seçim sonuçlarına ilişkin itirazlar 
sonucunda seçimlerin yenilenmesi hâlinde, iptal edilen seçim sonuçlarına bağlı 
önceki statü tercihi tasarrufunun da konusu kalmadığından milletvekilliği 
statüsünün ortadan kalkmadığı ileri sürülebilir.

Bu sorunun çözümü bağlamında; 2972 sayılı Kanun’un 17’nci maddesinde 
düzenlenen tercih hakkı ile ilgili 15 günlük sürenin, henüz kesin olmayan seçim 
sonuçlarına göre verilen mazbatanın teslim edildiği tarihten değil, Yüksek 
Seçim Kurulunca kesin seçim sonuçlarının tebliğ edildiği tarihten başlatması 
yönünde (bugüne kadarki uygulamalardan farklı olarak) bir yorum geliştirilmesi 
önerilebilir. 
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MİLLETVEKİLLERİNİN SPOR KULÜPLERİNİN YÖNETİM 
KURULLARINDA GÖREV ALIP ALAMAYACAKLARI SORUNU*

I. İlgili Mevzuat

A. Milletvekilliği ile Bağdaşmayan İşler Hakkında

Anayasa’nın “Üyelikle Bağdaşmayan İşler” kenar başlığını taşıyan 82’nci 
maddesinin birinci fıkrası, “Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Devlet ve 
diğer kamu tüzelkişilerinde ve bunlara bağlı kuruluşlarda; Devletin veya diğer 
kamu tüzelkişilerinin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak katıldığı teşebbüs ve 
ortaklıklarda; özel gelir kaynakları ve özel imkânları kanunla sağlanmış kamu 
yararına çalışan derneklerin ve Devletten yardım sağlayan ve vergi muafiyeti 
olan vakıfların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar ve 
bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve 
denetim kurullarında görev alamazlar, vekili olamazlar, herhangi bir taahhüt işini 
doğrudan veya dolaylı olarak kabul edemezler, temsilcilik ve hakemlik yapamazlar.” 
hükmünü içermektedir.

1961 Anayasası’ndan muhafaza edilen yukarıdaki hüküm, 1961 Anayasa’sının 
78’inci maddesinde şöyle düzenlenmişti: “Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, 
Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinde ve bunlara bağlı kuruluşlarda, Devletin veya 
diğer kamu tüzel kişilerinin doğrudan doğruya veya dolayısiyle katıldığı teşebbüs ve 
ortaklıklarda, kamu yararına çalışan derneklerden özel gelir kaynakları ve özel 
imkânları kanunla sağlanmış olanların yönetim kurullarında ve başka işlerinde 
görev alamazlar ve bunların herhangi bir yüklenme işini doğrudan doğruya veya 
dolayısiyle kabul edemezler.”

3069 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği ile Bağdaşmayan İşler 
Hakkında Kanun’un 2’nci maddesinde de, Anayasa’nın 82’inci maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan hüküm aynen ifade edilmiştir.

B. Spor Kulüplerinin Hukuki Niteliği Hakkında 

3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu’nun 20’nci maddesinin birinci 
fıkrası, “Gençlik ve spor kulüpleri, Dernekler Kanununa göre teşekkül eder ve tescil 
ile Gençlik ve Spor Bakanlığına dahil olurlar.” hükmünü içermektedir.

*	 Selay	GÖKALP	GÜNEŞ	(Kanunlar	ve	Kararlar	Başkanlığı	Araştırma	ve	İnceleme	Bürosu	–	Yasama	Uzmanı)
	 Maviş	Esra	YARALI	(Kanunlar	ve	Kararlar	Başkanlığı	Araştırma	ve	İnceleme	Bürosu	–	Yasama	Uzman	Yardımcısı).
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Aynı Kanun’un 24’üncü maddesinin üçüncü fıkrası, “Spor kulüpleri, 
profesyonel takımlarını, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kuracakları veya 
kurulmuş olan şirketlere devredebilirler veya profesyonel futbol takımlarını kiraya 
verebilirler.” hükmünü haizdir.

5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 14’üncü maddesinin birinci fıkrası, 
“Derneklerden başvurmaları halinde; spor faaliyetine yönelik olanlar spor kulübü, 
boş zamanları değerlendirme faaliyetine yönelik olanlar gençlik kulübü ve her iki 
faaliyeti birlikte amaçlayanlar gençlik ve spor kulübü adını alır. Bu kulüpler, Gençlik 
ve Spor Genel Müdürlüğünce tutulacak kütüğe kayıt ve tescil edilir.” hükmünü 
içermektedir.

II. Değerlendirme ve Sonuç

Yukarıdaki mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere, ülkemizde spor 
kulüpleri dernek veya şirket statüsünde kurulabilmektedir. Spor kulüpleri eğer 
dernek statüsünde kurulacak ise Türk Medeni Kanunu ve özel olarak Dernekler 
Kanunu’nda yer alan yasal hükümlere, eğer şirket şeklinde kurulacak iseler Türk 
Ticaret Kanunu’nda yer alan hükümlere tabi olurlar. Ancak her iki halde de spor 
kulüpleri, özel hukuk hükümlerine tabi özel hukuk tüzel kişisidirler.

Spor kulüplerinin dernek veya şirket statüsünde olabileceğinden yola çıkarak 
milletvekillerinin spor kulüplerinin yönetim kurullarında görev alıp alamayacağı 
hususunu incelerken Anayasa ve 3069 sayılı Kanun’da sayılan milletvekilliği 
ile bağdaşmayan işlerden “özel gelir kaynakları ve özel imkânları kanunla 
sağlanmış kamu yararına çalışan derneklerin … yönetim … kurullarında 
görev alamazlar” hükmüne odaklanmak gerekmektedir. Söz konusu hüküm 
incelendiğinde, milletvekilinin görev alamayacağı husus belirlenirken öncelikle 
spor kulübünün kamu yararına çalışan bir dernek olup olmadığına daha sonra 
ise bu kamu yararına çalışan derneğin özel gelir kaynakları ve özel imkânları 
kanunla sağlanmış bir dernek olup olmadığına bakmak gerekmektedir. 1961 
Anayasası’nın lafzından daha net anlaşılacağı üzere, yasaklı iş belirlenirken “kamu 
yararına çalışan dernek” statüsündeki bütün dernekler kapsam altına alınmamış, 
“kamu yararına çalışan derneklerden özel gelir kaynakları ve özel imkânları 
kanunla sağlanmış olanlar” yasak kapsamına dâhil edilmiştir. Yine bu yasak 
kapsamına giren iş belirlenirken lafızdan da açıkça anlaşılacağı üzere hem özel 
gelir kaynakları, hem de özel imkânları kanunda sağlanmış kamu yararına çalışan 
dernekleri göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Nitekim Başkanlığımızca 
yazılmış bir bilgi notunda her ne kadar 11/7/1972 tarih ve 1606 sayılı Bazı Dernek 
Ve Kurumların Bazı Vergilerden, Bütün Harç Ve Resimlerden Muaf Tutulmasına 
İlişkin Kanun uyarınca Türk Hava Kurumunun; vergi, resim ve harçlardan muaf 
tutularak kendisine özel bir imkân sağlanmış olsa da kanunla sağlanmış özel bir 
gelir kaynağı olmadığından yasak kapsamına dâhil edilemeyeceği mütalaasında 
bulunulmuştur.
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Anayasa’nın 82’nci maddesinin gerekçesi şu şekildedir: “Bu gibi işlerin milletin 
temsilcisi olan milletvekillerini hiçte doğru olmayan birtakım şüphe ve zan altına 
sokmada rol oynamaktadır. Dürüst insanları milletin gözünde küçültme vasıtası 
yapılmaktadır. Bu sebeple milletvekilliği ile bu işlerin bağdaşamayacağı kabul 
edilmiştir.”. Gerekçeden de görüleceği üzere söz konusu hüküm ile, milletin 
temsilcisi konumundaki milletvekillerini şüphe ve zan altına sokmamak için kamu 
ile bağlantılı işlerden uzak tutmak amaçlanmıştır. Dolayısıyla milletvekillerinin 
devletin özel gelir kaynakları ve özel imkânlar sağladığı kamu yararına çalışan 
derneklerin yönetim kurullarında görev alması da kuşkusuz kendilerini şüphe ve 
zan altına sokabilecek haller olduğundan yasaklı işler kapsamına alınmıştır.

Sonuç olarak, milletvekillerinin “özel gelir kaynakları ve özel imkânları 
kanunla sağlanmış kamu yararına çalışan dernek” niteliğinde olmadığı müddetçe 
spor kulüplerinin yönetim kurullarında görev alabilecekleri mütalaa edilmektedir. 
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KALKINMA PLANLARININ TBMM’DE GÖRÜŞÜLME YÖNTEMİ*

Anayasanın 166’ncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki “Kalkınma planlarının 
hazırlanmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisince onaylanmasına, uygulanmasına, 
değiştirilmesine ve bütünlüğünü bozacak değişikliklerin önlenmesine ilişkin usul 
ve esaslar kanunla düzenlenir.” hükmü gereğince, 30/10/1984 tarihli ve 3067 sayılı 
Kalkınma Planlarının Yürürlüğe Konması ve Bütünlüğünün Korunması Hakkında 
Kanun kabul edilmiştir. Kalkınma planları, Plan ve Bütçe Komisyonunda 3067 
sayılı Kanun hükümlerine göre, bu Kanunda açıklık olmaması halinde ise TBMM 
İçtüzüğü hükümlerine göre görüşülür. 

Buna göre, tüm süreci kapsayan genel esaslar olarak şu iki nokta belirlenmelidir:

�	Plan, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Genel Kurulda aralıksız olarak görüşülür. 

�	Plan ve Bütçe Komisyonu ile Genel Kurulda görüşmeler planın tümü 
üzerinde bölümler itibarıyla yapılır.

Komisyon Aşaması

�	Kalkınma planları, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülür.

�	Kalkınma planı görüşmeleri kapsamında Plan ve Bütçe Komisyonu üye 
tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu 
ile karar verir.

�	Plan ve Bütçe Komisyonu, kalkınma planlarını kendisine havale edildiği 
tarihten itibaren en çok yirmi dört saat içinde gündemine alarak görüşmeye 
başlar ve en çok yirmi gün içinde karara bağlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına sunar.

�	Komisyon, planın incelenebilmesi amacıyla gündeme alındığı tarihten 
itibaren görüşmelere beş gün ara verir. Bu süre yirmi günlük süreye dâhildir.

�	Plan ve Bütçe Komisyonunda önce planın tümü üzerindeki görüşmeler 
yapılır.

�	Komisyonda planın tümü üzerindeki görüşmeler bittikten sonra, planın 
bütünlüğünü bozmayacağı Cumhurbaşkanı tarafından belirtilen değişiklik 
önergeleri önce oylanır ve karara bağlanır.

*	 Selay	GÖKALP	GÜNEŞ	(Kanunlar	ve	Kararlar	Başkanlığı	Araştırma	ve	İnceleme	Bürosu	–	Yasama	Uzmanı)
	 Dr.	Günal	SEYİT	(Kanunlar	ve	Kararlar	Başkanlığı	Araştırma	ve	İnceleme	Bürosu	–	Yasama	Uzmanı)
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�	TBMM İçtüzüğü’nün 30’uncu ve 31’nci maddelerinde komisyonlarda 
Yürütme organının temsili düzenlenirken komisyon toplantılarına katılabilecekler 
arasında “Cumhurbaşkanı” sayılmamış olmasına karşın 3067 sayılı Kanun’da 
kalkınma planlarının komisyon görüşmeleri özelinde Cumhurbaşkanı’nın 
katılımına ilişkin bir hükme yer verilmiş olduğu dikkat çekmektedir. Kanun’daki 
ifadelerden komisyon aşamasındaki temsilin zorunlu olarak Cumhurbaşkanınca 
gerçekleştirilmesinin gerekmediği, genel temsil esasları bağlamında 
Cumhurbaşkanınca görevlendirilecek Cumhurbaşkanı yardımcısı ya da bir 
bakanın da Yürütme organının temsil işlevini yürütebileceği düşünülmektedir. 
Geri verme önergeleri üzerinde yapılacak konuşmalarda Cumhurbaşkanı’nın 
veya görevlendireceği Cumhurbaşkanı yardımcısı ya da bakanın söz 
alabileceğine ilişkin Kanun hükmünün bu düşünceyi destekleyici nitelikte olduğu 
düşünülmektedir. Ayrıca, temsil boyutuna işaret eden Kanun hükümlerinde 
hâlihazırda “Cumhurbaşkanı”na atıfta bulunulan yerlerde, parlamenter hükümet 
sistemi döneminde kolektif nitelikli bir organ olarak “Hükümet”e işaret ediliyor 
olması, Kanun’un komisyondaki temsil bağlamında yürütme organının sorumlu 
unsurunu kastettiğini, bunun da (Hükümetin bir bütün olarak komisyonda 
bulunması söz konusu olamayacağına göre) ancak temsil esasları dâhilinde 
somutlaşabileceğini göstermektedir. 

�	Komisyonda planın bütünlüğünü bozmayacağı Cumhurbaşkanı 
tarafından belirtilen değişiklik önergeleri karara bağlandıktan sonra planın 
bütünlüğünü bozacağı Cumhurbaşkanınca belirtilen değişiklikler gerekçeli geri 
verme önergesi sayılarak görüşülür ve bu önergelerdeki gerekçelerin ayrı ayrı 
oylanmasına geçilir. 

�	Geri verme önergelerinin her biri hakkında, sadece, Cumhurbaşkanı 
veya görevlendireceği Cumhurbaşkanı yardımcısı ya da bakan ve geri verme 
önergesindeki birinci imza sahibi veya göstereceği bir diğer imza sahibi 
konuşabilir. 

�	Plan ve Bütçe Komisyonunca kabul edilen geri verme gerekçeleri, plan ile 
birlikte Cumhurbaşkanlığına geri verilir. 

�	Cumhurbaşkanı, Komisyonca kabul edilen geri verme gerekçelerinden 
katıldığı gerekçelere göre planı değiştirir ve katılmadığı gerekçelerin hangileri 
olduğunu Komisyona bildirir. Komisyon, bu hususu raporunda belirtir.

�	Kalkınma planları, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldükten sonra, 
Komisyon tarafından raporuyla birlikte TBMM Başkanlığına sunulmasını 
müteakip sıra sayısı olarak bastırılır ve dağıtılır.
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Genel Kurul Aşaması

�	Kalkınma planları, Genel Kurulda en çok sekiz gün içinde görüşülerek 
karara bağlanır.

�	Kalkınma planlarının Genel Kuruldaki görüşmelerinin belli bir sürede 
sonuçlandırılması gerektiğinden, kalkınma planlarına ilişkin görüşmelerin, 
İçtüzüğün 50’nci maddesine göre Danışma Kurulu tarafından, Danışma Kurulu 
kararı alınamaması halinde grup önerisi ile “Özel Gündem” olarak belirlenmesi 
gerekmektedir.

�	Danışma Kurulu kararıyla; çalışma gün ve saatleri, görüşmelerin kaç turda 
yapılacağı ve her turda, siyasi parti grupları, yürütme temsilcisi ve Komisyon ile 
şahsı adına söz talep eden milletvekillerine ne kadar konuşma süreleri verileceği 
tespit edilir ve istenmesi halinde grupların sürelerini birden fazla konuşmacı 
tarafından kullanabileceği belirtilir. Ayrıca, planın Cumhurbaşkanına geri 
verilmesine dair gerekçeli önergelerin, planın tümü üzerindeki görüşmelerin 
bitimine kadar Başkanlığa verileceği ile bu önergeler üzerinde, komisyon, yürütme 
temsilcisi ve geri verme önergesindeki birinci imza sahibi veya göstereceği bir 
diğer imza sahibine ne kadar konuşma süresi verileceği de bu kararda belirtilir.

�	Danışma Kurulu veya grup önerisinin kabul edilmesiyle planın görüşme 
takvimi belirlenmiş olduktan sonra plan üzerindeki söz talepleri Başkanlıkça 
alınmaya başlanır. 

�	Genel Kuruldaki görüşmeler, Danışma Kurulu veya grup önerisinin kabul 
edilmesiyle belirlenen görüşme takvimine göre yürütülür.

�	Görüşmelerin başında otumu yöneten Başkanca Komisyon ve Yürütme 
temsilcisi aranır ve Planın görüşülmesine ilişkin Genel Kurula bilgi verilir.

�	Yürütme temsilcisi sunuş konuşması için söz talebinde bulunabilir.

�	Daha sonra tümü üzerinde görüşmeler kapsamında bölümler üzerinde 
görüşmelere geçilir.

�	Her bölüm üzerinde, alınan kararda belirlenen sürelere göre siyasi parti 
grupları, yürütme temsilcisi, komisyon ve şahsı adına söz talebinde bulunan, 
başvuru sırasına göre ilk 2 milletvekili konuşmalarını yapabilirler. 

�	Bölümler üzerinde soru-cevap işlemi yapılmamaktadır. 

�	TBMM İçtüzüğü’nün 62’nci maddesinde Genel Kurul’da Yürütme organının 
temsili düzenlenirken birleşime katılabilecekler arasında “Cumhurbaşkanı” 
sayılmamış olmasına karşın 3067 sayılı Kanun’da kalkınma planı görüşmeleri 
özelinde Cumhurbaşkanı’nın katılımına ilişkin hükümlere yer verilmiş olduğu 
dikkat çekmektedir. Söz konusu Kanun’un 2’nci maddesinde Genel Kurul aşaması 
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düzenlenirken iki yerde Cumhurbaşkanı’nın söz hakkına ilişkin belirlemeler 
bulunmasına karşın aynı yerlerde “Cumhurbaşkanının görevlendireceği 
Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan” ibaresine de yer verilmek suretiyle temsilin 
zorunlu olarak Cumhurbaşkanınca gerçekleştirilmeyeceği, Cumhurbaşkanının 
görevlendirmesi durumunda Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakanların da 
Yürütme organının temsilini gerçekleştirebileceği açıkça belirlenmektedir.

Genel Kurulda önerge işlemleri

�	Planın Cumhurbaşkanlığına geri verilmesine ilişkin gerekçeli önergeler, 
planın Genel Kurulda görüşülmeye başlanacağının duyurulduğu tarihten itibaren, 
planın bölümlerinin görüşmeleri tamamlanıncaya kadar Başkanlığa verilebilir. 

�	Başkanlığa verilmiş önergeler numaralandırılır ve çoğaltılarak bir nüsha 
Cumhurbaşkanlığına verilir. 

�	Bölümler üzerinde konuşmaların tamamlanmasının ardından planın 
Cumhurbaşkanlığına geri verilmesine dair gerekçeli önergeler ile Komisyonca 
kabul edilip Cumhurbaşkanınca benimsenmemiş olan geri verme gerekçeleri 
görüşülür ve bu gerekçelerin ayrı ayrı dikkate alınıp alınmaması kararlaştırılır. 

�	Cumhurbaşkanının katıldığı önergeleri belirten tezkeresi okunur.

�	Önce Cumhurbaşkanınca benimsendiği bir tezkere ile beyan edilen 
önergelerin, okunarak üzerinde görüşme yapılmaksızın sırayla oylamaları yapılır. 

�	Sonra Cumhurbaşkanı’nın katılmadığı önergelerin sırasıyla işlemine 
geçilir. Her önerge üzerinde Komisyon, Cumhurbaşkanı veya görevlendireceği 
Cumhurbaşkanı yardımcısı ya da bakan ve önergedeki birinci imza sahibi veya 
göstereceği bir diğer imza sahibi konuşabilir veya önergenin gerekçesi okunarak 
oylaması yapılır. 

�	Cumhurbaşkanı’nın katılmadığı önergelerden Genel Kurulca kabul edilen 
olursa bu önergeler üzerinde en sonra yeniden görüşme açılır. 

�	Bu görüşme sırasında da, bunlardan her biri hakkında, sadece, üzerinde 
Komisyon, Cumhurbaşkanı veya görevlendireceği Cumhurbaşkanı yardımcısı ya 
da bakan ve önergedeki birinci imza sahibi veya göstereceği bir diğer imza sahibi 
konuşabilir.

�	Bu görüşme sonunda geri verme gerekçeleri ayrı ayrı oylanır ve kabul 
edilen geri verme gerekçeleri plan ile birlikte Cumhurbaşkanlığına geri verilir.

�	Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen geri verme 
gerekçelerini de dikkate alarak, planda uygun gördüğü değişiklikleri yapar ve 
bu hususları bir raporla Genel Kurula sunar. Bu rapor üzerinde Genel Kurulda 
müzakere açılır. 
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Planın son oylaması

�	Geri verme gerekçelerinden hiçbiri Türkiye Büyük Millet Meclisince 
kabul edilmemişse veyahut yukarıda belirtilen değişiklikleri bildiren raporun 
görüşülmesinden sonra planın tümü açık oyu sunulur.

�	Planın görüşmelerinin bitiminde milletvekillerince İçtüzüğün 86’ncı 
maddesi uyarınca plan üzerinde lehte ve aleyhte konuşma yapabilmelerine yönelik 
bir düzenleme ve uygulama bulunmamaktadır. 
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KALKINMA PLANI GÖRÜŞMELERİNDE ÖNERGE SAYISI*

A. Kalkınma planlarının görüşmelerinde bölümler üzerinde 7 önerge 
verilebileceği yönündeki görüş

1. Anayasa’nın 166’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Kalkınma 
planlarının hazırlanmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisince onaylanmasına, 
uygulanmasına, değiştirilmesine ve bütünlüğünü bozacak değişikliklerin 
önlenmesine ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir.” hükmü gereğince 
30/10/1984 tarihli ve 3067 sayılı Kalkınma Planlarının Yürürlüğe Konması ve 
Bütünlüğünün Korunması Hakkında Kanun kabul edilmiş, bu Kanun’un 5’inci 
maddesinde kalkınma planlarının Plan ve Bütçe Komisyonunda 3067 sayılı 
Kanun hükümlerine göre, bu Kanun’da açıklık olmaması halinde ise TBMM 
İçtüzüğü hükümlerine göre görüşüleceği hükme bağlanmıştır. 

2. 3067 sayılı Kanun’da kalkınma planlarının Genel Kurulda görüşme usulü 
belirlenmiş; ancak Genel Kurul aşaması ile ilgili hüküm bulunmayan durumlarda 
-komisyon aşamasına ilişkin belirlemeden farklı olarak- TBMM İçtüzüğü’nün 
uygulanacağına dair herhangi bir hükme yer verilmemiştir.

3. Uygulamada, Merkezî Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ve Kesin Hesap Kanunu 
Teklifi görüşmelerinde, bütçe ve kesinhesaba ilişkin Anayasa’da yer alan özel 
hükümler dışında İçtüzük’te diğer kanun tekliflerinin görüşmelerinin tabi olduğu 
genel hükümler uygulanmaktadır. Ancak bütçe görüşmelerinin turlar halinde 
gerçekleştirilmesi nedeniyle verilebilecek değişiklik önergesi sayısı, söz konusu 
genel hükümler çerçevesinde de belirlenememektedir. Bu hukuksal boşluğun, 
bütçe görüşmelerinde yapılan turların ilgili maddenin içerisinde görüşülen 
kısımlar olarak kurgulandığı düşünülerek her tur üzerinde 7 önerge verilebileceği 
şeklinde bir yorum geliştirilerek giderilebileceği değerlendirilmektedir. 

4. Kalkınma planlarının görüşmelerinde de benzer bir usulün izlenerek 
bölümler üzerinde 7 önergenin işleme alınabileceği yönünde bir uygulama 
geliştirilmesinin mümkün olduğu değerlendirilmektedir. 

5. Bir diğer seçenek, söz sürelerinin belirlenmesi usulüne benzer şekilde, 
bölümler üzerinde verilebilecek önerge sayılarının da önerge verme hakkı ile 
parlamento çalışmalarının rasyonelliği ölçütleri arasındaki dengeyi gözeten bir 
anlayış içinde Danışma Kurulunca belirlenmesi olabilir. 

*	 Dr.	Günal	SEYİT	(Kanunlar	ve	Kararlar	Başkanlığı	Araştırma	ve	İnceleme	Bürosu	–	Yasama	Uzmanı)
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B. Kalkınma planlarının görüşmelerinde önerge sayısının kısıtlanamayacağı 
yönündeki görüş

1. Kalkınma planlarının sadece tümü üzerindeki görüşmeler, bölümler 
hâlinde yapılmaktadır; dolayısıyla tümü üzerinde bölümler hâlinde yapılan 
görüşmelerden ayrı olan önerge görüşmelerinin, bütçe teklifinin maddeleri 
üzerindeki müzakereler kapsamında turlar halinde yapılan görüşmelere 
benzetilerek önerge sayısının bu kapsamda sınırlanmasının olanaklı olmadığı 
ileri sürülebilir.

2. Kalkınma planlarının görüşmelerine ilişkin tarihsel deneyim, önerge 
sayısının kısıtlanmadığını göstermektedir. Öyle ki Beşinci Kalkınma Planında 
22, Altıncı Kalkınma Planında 58, Yedinci Kalkınma Planında 112, Sekizinci 
Kalkınma Planında 134, Dokuzuncu Kalkınma Planında 8, Onuncu Kalkınma 
Planında 24 önergenin verildiği saptanmıştır.



YASAMA
B ü l t e n i

60

KAMU İKTİSADÎ TEŞEBBÜSLERİ KOMİSYONUNUN                 
2011-2016 DÖNEMİ RAPORLARININ KESİNLEŞMESİ SÜRECİ*

KİT Komisyonu Raporları 3346 sayılı Kanunun 7’nci maddesinin son fıkrası 
uyarınca ilgili denetim yılı programında bulunan tüm kuruluşların denetimlerinin 
tamamlanmasını müteakip yayımlanabilmektedir.

2011-2014 yıllarını kapsayan KİT Komisyon Raporu; 2015 yılı başında genel 
seçim nedeniyle Meclis faaliyetlerinin düzenli olarak yapılamaması, Haziran 
ayında yapılan genel seçim sonrası hükümet kurulamaması ve komisyonların 
oluşmaması, Kasım ayında seçimlerin tekrarlanması, 15 Temmuz 2016 Hain 
Darbe Girişimi, Anayasa Değişikliği ve Halk Oylaması gibi nedenlerle Komisyon 
çalışmalarının düzenli şekilde yapılamaması nedeniyle bastırılamamıştır.

KİT Komisyonunun denetim kapsamında bulunan kuruluşların 2015 ve 2016 
yılları denetimleri ise 10 Ocak 2019 tarihli 22.Birleşiminde tamamlanmıştır.

Bu toplantıda 3346 sayılı Kanunun 7’nci maddesinin son fıkrası uyarınca 
hazırlanacak Komisyon Raporuna TBMM İçtüzüğünün 42’nci maddesi uyarınca 
muhalefet şerhi vermek isteyen üyelere 15 Şubat 2019 tarihine kadar süre 
verilmiştir.

Söz konusu muhalefet şerhleri de derç edilen Komisyonumuz 2015-2016 
yılı Raporu ile 2011-2014 yıllarını kapsayan Rapor;  3346 sayılı Kanunun 7’nci 
maddesinin son fıkrası uyarınca bastırılarak 24.02.2019 tarihinde milletvekillerine 
dağıtılmış, Cumhurbaşkanlığına gönderilmiş ve web sayfasından yayımlanmıştır.

Bu raporlara, 3346 sayılı Kanunun 8’inci maddesinin ilk fıkrası uyarınca 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu tarafından 08.03.2019 tarihinde itiraz edilmiştir.

Yıl bazında 6 adet dilekçe ile yapılan itirazlarda Komisyonca daha önce ibra 
edilen toplam 13 kuruluşun 52 adet hesap dönemine itirazda bulunulmuştur. 

Yapılan itirazların 3346 sayılı Kanunun 8’inci maddesinin üçüncü fıkrası 
uyarınca 30 gün içinde görüşülmesi gerekmekte iken, 31 Mart 2019 Yerel 
Seçimleri ve sonrasında İstanbul ilinde seçimlerin yenilenmesi kararı alınması ve 
tekrar yapılması ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ara verme ve gruplar arası 
mutabakatlar dolayısıyla toplanmaması nedenleriyle bu sürede yapılamamış; 
Komisyon üyelerinin tam ve etkin katılım sağlamasını teminen Ekim ayında 
yapılmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

*	 Kerim	POLAT	(Kamu	İktisadî	Teşebbüsleri	Komisyonu	–	Yasama	Uzmanı)
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Ekim ayında CHP Grubunca yapılan itirazların bazıları geri alınmış, nihai 
olarak 6 kuruluşun 32 hesap dönemine itiraz edilmiştir. (EK:1)

KİT Komisyonu bu itirazları görüşmek üzere 6 ve 7 Kasım 2019 tarihlerinde 
toplantıya çağrılmıştır. Toplantıya ilgili kuruluşların üst düzey yöneticileri, ilgili 
Bakanlıkları ve Sayıştay temsilcileri davet edilmiştir.

Toplantı öncesinde Komisyona geçmiş yıllarda yapılan itirazlar incelenmiş,  
daha önce yapılan itirazların (EK:2) dönem olarak genelde hükümet değişikliği 
sonrasına denk geldiği ve genelde bir kuruluşun bir hesap dönemine ait olduğu 
tespit edilmiştir.

Bu defa ise 6 itiraz dilekçesi ile 6 kuruluşun 32 hesap dönemine yapılan 
itirazlar dolayısıyla bu toplantı için bir usul ihdas edilmesi gerektiği sonucuna 
varılmıştır.

Bu çerçevede, toplantı başında Komisyon Başkanınca;

- Bu toplantının normal denetim toplantılarımızdan farklı bir özelliğe 
sahip olduğu,

- Toplantının itiraza konu edilen kuruluşların hesap ve işlemleriyle değil, 
yapılan itirazların karara bağlanması ile ilgili bir toplantı olduğu,

- Bu çerçevede 3346 sayılı Kanunun 8’inci maddesi gereği kuruluşlar ile 
ilgili sadece itiraz edilen hususlar görüşüleceği,

- Toplantının usul açısından da kendine has bir özelliğe sahip olduğu,

- KİT Komisyonu Raporlarına önceki yıllarda yapılan itirazlara 
bakıldığında, 1987 yılından bu güne kadar yaklaşık 30 yıldır sadece 5 defa bu 
mekanizmanın kullanıldığının görüldüğü,(EK:2)

- Daha önceki örneklerde itirazın, tek bir kuruluşun bir ya da iki hesap 
yılına yapıldığı,

- Bugün ise önümüzde 6 itiraz dilekçesi ile 6 kuruluşun 32 hesap dönemine 
yapılan itirazlar yer aldığı, 

- 3346 sayılı Kanun ve TBMM İçtüzüğünde itiraz üzerine yapılacak KİT 
Komisyonu görüşmelerinin usulüne ilişkin bir düzenleme yer almadığı,

- Dolayısıyla bu toplantı için bir usul ihdas edilmesi gerektiği,

- İtiraz önergeleri incelendiğinde kuruluşlara yapılan itirazların 
gerekçelerinin yıl bazında benzer nitelikte olduğu, hatta bazı kuruluşlarda bire bir 
aynı olduğunun görüldüğü,
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- İçtüzüğün 35’inci maddesinin Komisyonlara birbiriyle ilgili gördükleri 
kanun tekliflerini birleştirerek görüşme yetkisi verdiği, uygulamada da kanun 
tekliflerini görüşen komisyonların bu yetkiyi sıklıkla kullandığı görüldüğü

İfade edilerek, İçtüzüğün bu hükmünün de emsal alınarak görüşmelerin;

- Benzer mahiyetteki 6 itiraz önergesi birleştirilerek görüşülmesi,

- Görüşmeler kuruluş bazında yapılması,

- Birleştirilen önergelerin; kuruluşlara dair itiraz edilen hususlar ile 
kuruluşlardan buna ilişkin gönderilen cevaplar üyelere dağıtıldığından ve zamanı 
daha verimli kullanmak açısından okutulmaması,

- Görüşmelerde her kuruluş üzerinde bir üyeye en fazla 15 dakika söz 
verilmesi,

- Görüşmelerin tamamlanmasını müteakip itiraz edilen kuruluş ve hesap 
yıllarına ilişkin oylamaların ayrı ayrı yapılması,

suretiyle yapılacağı belirtmiştir.

Bu çerçevede yapılan Komisyon görüşmeleri neticesinde yapılan itirazlar 
kabul edilmemiş, Komisyonun bu yöndeki görüşü 19 Kasım 2019’da Genel Kurula 
sunulmuştur.

Komisyon Raporu 143 Sıra Sayısı ile Genel Kurul gündemine girmiş, Danışma 
Kurulu kararı ile Gündemin 7. Kısımının 1.sırasına alınmış ve Genel Kurulun 4 
Aralık Çarşamba günlü 26. Birleşiminde görüşülmüştür. (Genel görüşme yöntemi 
ile)

Yine Danışma Kurulu kararı ile gruplara 65’er dakika söz verilmiş, bu süre 
birden fazla konuşmacı tarafından kullanılmıştır.

Yapılan görüşmelerden sonra genel görüşme usulünden farklı olarak Kanun 
gereği nihai oylamalar yapılmış ve itiraz edilen 6 kuruluşun 32 hesap dönemine 
ilişkin Komisyon görüşleri tek tek kabul edilmiş, böylelikle söz konusu hesap 
dönemleri ibra edilmiştir.

Komisyonumuz 2011 ila 2016 yılları Raporlarının itiraz edilmeyen kısımları 
27.11.2019 tarihli 30961 sayılı Resmi Gazetede (Mükerrer) KİT Komisyonu 2 ve 
3 numaralı Kararı olarak;

İtiraz edilen kısımları ise 12.12.2019 tarihli ve 30976 sayılı Resmi Gazetede 
(Mükerrer) 1236 sayılı TBMM Kararı olarak yayımlanmış ve kesinleşmiştir.
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Diğer taraftan ilgili yıllara ait ibra edilmeyen kuruluşlar için mevzuat 
gereği Cumhurbaşkanlığı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bildirimde 
bulunulmuştur.

EK-1: İTİRAZ EDİLEN KURULUŞLAR

SIRA
NO

KURULUŞ ADI YILLAR GÖRÜŞME USULU

1 ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ 2011-2012-2013-
2014-2015-2016

İBRA

2 ÇAY İŞLETMELERİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ

2011-2012-2013-
2014-2015-2016

İBRA

3 DEVLET HAVA MEYDANLARI 
İŞLETMESİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ

2011-2012-2013-
2014-2015-2016

İBRA

4 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2011-2012-2013-
2014-2015-2016

İBRA

5 TOPLU KONUT İDARESİ 
BAŞKANLIĞI

2011-2012-2013-
2014-2015-2016

İBRA

6 TÜRKİYE RADYO 
TELEVİZYON KURUMU

2015-2016 İBRA

7 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ 
KURUMU

2013-2014-2015-
2016

İBRA

8 TÜRKİYE KÖMÜR 
İŞLETMELERİ KURUMU

2011-2012-2013-
2014

İBRA

9 TÜRKİYE HALK BANKASI 2011-2012-2013-
2014

GENEL GÖRÜŞME

10 T.C. ZİRAAT BANKASI 2011-2012-2013-
2014

GENEL GÖRÜŞME

11 POSTA VE TELGRAF 
TEŞKİLATI GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ

2015-2016 GENEL GÖRÜŞME

12 İSTANBUL MENKUL 
KIYMETLER BORSASI

2012 GENEL GÖRÜŞME

13 EMLAK KONUT 
GAYRİMENKUL YATIRIM 
ORTAKLIĞI

2013 GENEL GÖRÜŞME

6 Kuruluş – 32 Hesap Dönemi / Koyu renkle gösterilenler geri alınmıştır.
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EK-2: KİT Komisyonu Daha Önce Yapılan İtirazlar  

KURULUŞ/
HESAP 
YILI

KOMİSYON 
RAPORU 
DAĞITIM 
TARİHİ

İTİRAZ 
DİLEKÇESİ 
GELİŞ 
TARİHİ

KOMİSYONDA 
GÖRÜŞÜLME 
TARİHİ

RAPORUN 
MECLİS 
BAŞKANLIĞINA 
GÖNDERİLME 
TARİHİ

KOMİSYON 
GÖRÜŞÜNÜN 
DAĞITILMA 
TARİHİ

GENEL 
KURULDA 
GÖRÜŞÜLME 
TARİHİ

TRT 1987 04.09.1990 18.09.1990 16.10.1990 
(28 gün sonra)

17.10.1990 3/744
SS:480
13.11.1990

20.11.1990
(7 Gün sonra)
D:18, YY:4
B:35

Toplu 
Konut 
ve Kamu 
Ortaklığı 
İdaresi 
1989,

Toplu 
Konut 
Fonu 1990,

Kamu 
Ortaklığı 
İdaresi 
Başkanlığı 
1990

02.03.1993 17.03.1993 14.04.1993
(27 gün sonra)

16.04.1993 3/155,273
SS:341
27.09.1993

06.10.1993
(10 gün sonra)
D:19, YY:3
B:12

Halk 
Bankası 
1997

07.01.2003 21.01.2003 05.02.2003
(14 gün sonra)

21.02.2003 3/133
SS:109
20.05.2003
GK:113

27.05.2003
(7 gün sonra)
D:22, YY:1
B:85

Atatürk 
Orman 
Çiftliği 
Müdürlüğü 
1998-1999

07.01.2003 21.01.2003 20.02.2003
(29 gün sonra)

21.02.2003 3/106,107
SS:110
20.05.2003
GK:113

27.05.2003
(7 gün sonra)
D:22, YY:1
B:85

Emekli 
Sandığı 
Genel 
Müdürlüğü 
2000-2001

14.04.2004 27.04.2004 25.05.2004
(28 gün sonra)

28.05.2004 3/108,135 
SS: 457
02.06.2004 
GK:141

15.06.2004
(13 gün sonra)
D:22, YY:2
B:101
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE KARAR ALMA VE 
MEVZUAT HAZIRLAMA SÜREÇLERİNDE SİVİL TOPLUM 

KURULUŞLARININ KATILIMI VE ETKİNLİĞİ*

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kanun tekliflerinin kanunlaşma aşamalarından 
birisi olan komisyon görüşmeleri aşamasında sivil toplum kuruluşlarının komisyon 
toplantılarına katılması mümkündür. TBMM İçtüzüğü’nün 30’uncu maddesinin 
ikinci fıkrası “Komisyonlar fikirlerini almak üzere, uzmanlar çağırma yetkisine 
sahiptirler.” hükmünü haizdir. Söz konusu hüküm dayanak gösterilerek kanun 
tekliflerinin komisyonlarda görüşülme sürecinde, ilgili sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcileri davet edilerek görüşlerine başvurulabilmektedir. Bunun yanı sıra 
uygulamada kanunlaşma sürecinin dışında da komisyonların düzenledikleri 
bilgi edinme toplantılarına görüşlerini almak üzere sivil toplum kuruluşları 
temsilcilerini davet ettikleri görülmektedir. Yine Meclis araştırması komisyonları1, 
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu2, Dilekçe Komisyonu3, Kadın Erkek Fırsat 
Eşitliği Komisyonu4 gibi denetim komisyonları da görevleri ile ilgili olarak gerekli 
gördükleri durumlarda uygun bulacakları sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini 
komisyon toplantılarına davet ederek bunların bilgisine başvurabilmektedir.

Uygulamada milletvekillerinin kanun tekliflerini hazırlama süreçlerinde sivil 
toplum kuruluşlarının görüşlerine başvurmaları mümkün olmakla birlikte, kanun 
tekliflerinin hazırlanma aşamasında sivil toplum kuruluşlarının katılımı konusunda 
bir yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. Kanun tekliflerinin hazırlanma aşamasına 
sivil toplum kuruluşlarının katılımının yasal bir çerçeveye kavuşturulması için 
TBMM İçtüzüğü ve 6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı 
Kanunu’nda değişiklik yapılması gerekmektedir. Anayasa’nın 88’inci maddesinin 
birinci fıkrası uyarınca kanun teklif etmeye milletvekilleri yetkilidir. Dolayısıyla 
sivil toplum kuruluşlarının kanun teklifi hazırlanma sürecine katılımına ilişkin 
bir konudaki kanun teklifini milletvekilleri teklif edebilecektir. Ve fakat 6253 sayılı 
Kanun’un 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve 6’ncı maddesinin birinci 
fıkrasının (b) bendi uyarınca, bu konuda milletvekilleri tarafından hazırlanacak 
kanun teklifine Kanunlar ve Kararlar Başkanlığınca teknik destek sağlanabilecektir. 

*	 Selay	GÖKALP	GÜNEŞ	(Kanunlar	ve	Kararlar	Başkanlığı	Araştırma	ve	İnceleme	Bürosu	–	Yasama	Uzmanı)
1	 TBMM	 İçtüzüğü’nün	 105’inci	 maddesinin	 dördüncü	 fıkrası	 “Komisyon, gerekli gördüğünde uygun bulacağı 

uzmanların bilgilerine başvurabilir.”	hükmünü	haizdir.
2	 3686	sayılı	İnsan	Haklarını	İnceleme	Komisyonu	Kanunu’nun	5’inci	maddesinin	ikinci	fıkrası	“Komisyon, gerekli 

gördüğünde uygun bulacağı uzmanların bilgilerine başvurabilir …”	hükmünü	haizdir.
3	 3071	sayılı	Dilekçe	Hakkının	Kullanılmasına	Dair	Kanun’un	8’inci	maddesinin	ikinci	fıkrası	“Dilekçe Komisyonu, 

görevleri ile ilgili olarak, … ilgilileri çağırıp bilgi almak, …yetkisine sahiptir.”	hükmünü	haizdir.
4	 5840	 sayılı	 Kadın	 Erkek	 Fırsat	 Eşitliği	 Kanunu’nun	 4’üncü	 maddesinin	 üçüncü	 fıkrası	 “Komisyon gerekli 

gördüğünde uygun bulacağı uzmanların bilgisine başvurabilir, ...”	hükmünü	haizdir.
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TEKLİF DESTEK BÜROSUNUN KURULUŞU*

1) Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişle birlikte kanun teklif etme 
yetkisinin münhasıran milletvekillerine tanınmış olması, milletvekillerinin kanun 
teklifi taslağı hazırlama taleplerinin karşılanması yönünde kurumsal kapasitenin 
güçlendirilmesini zorunlu kılmıştır. Meclis Başkanlığı bu bağlamda bir dizi 
çalışma yürüterek yasama süreçlerine destek sunan idari teşkilatın kapasitesini 
güçlendirmiş ve Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı bünyesinde Teklif Destek Bürosu 
adıyla kurumsal bir mekanizma oluşturmuştur.

2) 1/12/2011 tarihli ve 6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
İdari Teşkilatı Kanunu’nun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasında İdari Teşkilatın 
görevleri arasında “milletvekilleri için talepleri doğrultusunda kanun teklifi taslağı 
hazırlamak” sayılmış, 6’ncı maddesinin birinci fıkrasında da söz konusu görev, 
Kanunlar ve Kararlar Başkanlığının görevlerinden biri olarak belirlenmiştir. Bu 
çerçevede, milletvekillerinin esasen önceki süreçlerde de karşılanan kanun teklifi 
taslağı hazırlama talepleri, 6253 sayılı Kanun’un 18/12/2011 tarihinde yürürlüğe 
girmesiyle birlikte bu kez sistemli bir şekilde Kanunlar ve Kararlar Başkanlığınca 
yerine getirilmeye başlanmıştır. 

3) TBMM Başkanlık Makamının 23/1/2014 tarihli ve 163938 sayılı onayı ile 
yürürlüğe giren Kanun Teklifi Taslağı Hazırlama Yönergesi, TBMM Başkanlık 
Makamının 25/11/2019 tarihli ve 570290 sayılı onayı ile yürürlükten kaldırılmış 
ve yeni bir Kanun Teklifi Taslağı Hazırlama Yönergesi yürürlüğe konulmuştur. 
Söz konusu yeni Yönerge’de milletvekillerinin talepleri üzerine hazırlanacak 
olan kanun teklifi taslaklarının hazırlanma usul ve esasları ayrıntılı olarak 
düzenlenmektedir. Buna göre;

a) Kanun teklifi taslağı hazırlama talepleri, Teklif Destek Bürosunda 
görevlendirilecek yeteri sayıda yasama uzmanı ile ayrıca gerek görülmesi 
durumunda ihtisas komisyonlarında görevli yasama uzmanları tarafından 
karşılanacaktır.

b) Kanun teklifi taslağı hazırlama talepleri, milletvekilinin imzasını taşıyan 
bir formun Teklif Destek Bürosuna iletilmesi ve görevlendirilecek memur 
tarafından kayıt edilmesi suretiyle veya kurumsal iletişim platformu (TBMM 
Portal) üzerinden yapılacak başvuru ile gerçekleştirilecektir.

*	 	Dr.	Günal	SEYİT	(Kanunlar	ve	Kararlar	Başkanlığı	Araştırma	ve	İnceleme	Bürosu	–	Yasama	Uzmanı)
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c) Söz konusu formda hazırlanması istenilen teklif taslağının içeriği, konusu 
ve gerekçesinin açıkça belirtilmesi beklenmektedir.

ç) Kanun teklifi taslağı, talep formunun iletilmesinden itibaren en geç on beş 
gün içinde hazırlanıp talep sahibi milletvekiline elektronik ortamda iletilecektir.

4) 6253 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten günümüze değin Kanunlar 
ve Kararlar Başkanlığı bünyesinde işletilen kanun teklifi taslağı hazırlama 
süreçleri, Teklif Destek Bürosunun kurulması ile birlikte daha yüksek bir kapasite 
ve kurumsal anlayışla işletilecektir. Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, 
giderek artış eğilimi gösteren kanun teklifi taslağı taleplerinin karşılanması için 
temel bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. Öyle ki 26’ncı Yasama Dönemi’nin 
ilk iki yasama yılında toplam kanun teklifi taslağı talep sayısı 324 düzeyinde iken 
bu sayı 27’nci Yasama Dönemi’nde aynı süre içinde 422 seviyesine yükselmiştir. 
Yine bu süreçler içinde TBMM Başkanlığına sunulan kanun tekliflerinin 
sayısına bakıldığında 26’ncı Yasama Dönemi’nin ilk iki yasama yılında 1813 
kanun teklifi ve 27’nci Yasama Dönemi’nin ilk iki yasama yılında 2081 kanun 
teklifinin verildiği görülmektedir. Öte yandan 24’üncü Yasama Dönemi’nde 319 
olan kanun teklifi taslağı hazırlama talebi sayısı, 26’ncı Yasama Döneminde 512 
olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemlerde TBMM Başkanlığına sunulan kanun 
teklifi sayıları, 24’üncü Yasama Dönemi için 2856 ve 26’ncı Yasama Dönemi için 
2434 olarak gerçekleşmiştir. Kanun teklifi taslağı hazırlama taleplerinin sayısı ve 
bunların Başkanlığa sunulan kanun teklifleri içindeki oransal ağırlığı bakımından 
söz konusu olan belirgin artış eğilimi 27’nci Yasama Dönemi’nde de yükselerek 
devam etmektedir. 

5) Yeni Yönerge uyarınca ihtisas komisyonlarının uzmanlık bilgilerinin 
ve personel altyapısının da Teklif Destek Bürosu eşgüdümünde sürece dâhil 
edilmesi, önemli bir kazanım olarak değerlendirilmektedir. Bu kazanımı personel 
altyapısı yönüyle somutlaştıracak bir gösterge olarak, Yönerge ile yapılan yeni 
düzenleme kapsamında, Teklif Destek Bürosunda görev yapan uzmanlarla birlikte 
Kanunlar ve Kararlar Başkanlığına bağlı olarak 17 ihtisas komisyonunda görev 
yapan yasama uzmanlarının, ayrıca Plan ve Bütçe Komisyonunda görev yapan 
yasama uzmanları ve idarecilerin de kanun teklifi taslağı hazırlama sürecine katkı 
sunacağı belirtilmelidir. 

6) Yeni Yönerge uyarınca, Teklif Destek Bürosu, milletvekillerinin kanun 
teklifi taslağı hazırlama taleplerini karşılamanın yanı sıra talepte bulunulması 
durumunda milletvekillerince hazırlanmış olan taslakları da kanun tekniğine 
uygunluk yönünden inceleyerek düzeltme önerilerini milletvekillerine iletecektir.
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Dönem: 27 
VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE 

KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Yasama 
Yılı: 2 

Kanun No. 7161 Kabul Tarihi: 17.01.2019 Yayımlandığı Resmî Gazete Sayısı ve Tarihi: 
30659 / 18.01.2019 

Kanuna Dayanak Oluşturan Kanun Teklifi’nin 
Başkanlığa Geliş Tarihi: 30.11.2018 
 

Esas Komisyon: Plan ve Bütçe Komisyonu 
Komisyon Raporu (Sıra Sayısı): 37 
Esas Komisyonda Görüşülme Tarihi: 
04.12.2018, 05.12.2018, 06.12.2018, 07.12.2018 

Görüşüldüğü Genel Kurul Birleşimleri:  
42. Birleşim 08.01.2019 
43. Birleşim 09.01.2019 
44. Birleşim 10.01.2019 
45. Birleşim 15.01.2019  
46. Birleşim 16.01.2019  

Genel Kurulda Görüşülme Usulü: Temel Kanun 
(İçt. md. 91) 

Madde Sayısı: 70 
Değişiklik Yaptığı Kanun/KHK Sayısı: 40 
Değişiklik Yaptığı Kanun/KHK Numaraları: 2644, 6802, 193, 211, 657, 926, 1173, 2547, 2809, 2941, 
3065, 4059, 4342, 4447, 4457, 4603, 4632, 4734, 4735, 4749, 4760, 5018, 5510, 5520, 5523, 5607, 5684, 
5779, 5902, 6004, 6098, 6107, 6114, 6217, 6305, 6461, 7060, 7068, 633 (KHK), 655 (KHK).  
Genel Kurulda kabul edilen önerge sayısı: 11 

Anahtar 
Kavramlar 

Tapu, sandık, gelir vergisi, gider vergisi, tıbbi sarf malzemesi, tabip, üniversite, enerji, 
finansal istikrar, sosyal sigorta, prim, işsizlik sigortası, ihale, meslek memuru, Dışişleri 
Bakanlığı, sınav 

Kanun ile; 
 Onaylı imar planlarına göre yapılan kışla arazilerinin imar uygulamasında kadastral yolların 

kapanması neticesinde belediyeler adına oluşan hisselerin, kamulaştırma zorunluluğu olmaksızın 
Hazine adına tescil edilmesi sağlanmaktadır. 

 Varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasası araçlarına sahip olmaları veya sermaye piyasasında 
yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettikleri gelirler ile sermaye piyasası araçlarının devri dolayısıyla 
elde ettikleri gelirler banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna tutulmaktadır. 

 Türk Hava Kurumu ile sivil havacılıkta görevli pilotlar ve sertifikalandırılmış personele yapılan aylık 
ücret ödemelerinin gerçek safi değerinin %70’i gelir vergisinden istisna tutulmakta ve 
Cumhurbaşkanına mevcut istisna oranını %100'e kadar artırma ve sıfıra kadar indirme yetkisi 
verilmektedir.  

 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin 
elden çıkarılmasından doğan kazançların gelir ve kurumlar vergisinden istisna tutulma süresi 
31/12/2023 tarihine kadar uzatılmaktadır. 

 Bulundukları yer ve görev koşulları itibarıyla hasta veya yaralılara tabipler tarafından reçete edilen 
ilaçların eczanelerden temin edilerek hastaya ulaştırılmasının güç olduğu ve hasta ya da yaralıların 
ikinci/üçüncü basamak sağlık teşkillerine sevklerinin zorlukla ve geç yapılabildiği veya 
yapılamadığı durumlarda, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki ilaç ve tıbbi sarf malzemesinin 
herhangi bir ücret veya katılım payı alınmaksızın bu koşullarda görev yapan personelin tedavisinde 
kullanılabilmesine imkân tanınmaktadır. 
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 Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekterliği uzmanlarının derecesi, uzmanlığa atanma sırasında ve bir 
defaya mahsus olmak üzere bir derece yükseltilmektedir.  

 Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan uzman tabip ve sağlık sınıfı personelinin Sağlık Bakanlığı 
ve diğer üniversitelerde görevlendirilmesine imkân tanınmaktadır. 

 Askerî hâkimler hakkında disiplin cezası vermeye yetkili komisyonda Müsteşara verilen yetkilerin 
ilgili bakan yardımcısı tarafından kullanılmasına, Milli Savunma Bakanlığı hukuk hizmetleri 
başkanlıkları veya birimlerinde görevli askeri hâkimlerin ihtiyaç halinde diğer hukuk hizmetleri 
başkanlıkları veya birimlerinde geçici olarak görevlendirilmelerine imkân tanınmaktadır. 

 Cumhurbaşkanı tarafından büyükelçi unvanı verilerek özel bir misyonla görevlendirilenlerin 
büyükelçilik unvanının Cumhurbaşkanınca geri alınmadığı müddetçe devam etmesi sağlanmaktadır. 

 Devlete ait üniversitelerin diş hekimliği fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi 
birimlerinin döner sermaye işletmelerinin ödenmemiş ilaç ve tıbbi malzeme alımlarına ilişkin 
borçlarının, belirli şartlarla Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden aktarılacak kaynak ile 
ödenebilmesine imkân tanınmaktadır. 

 Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adı Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 
olarak değiştirilmektedir.  

 Yenilenebilir enerji kaynakları ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş 
yayıncılar tarafından gerçekleştirilen kitap ve sesli yayınların teslimi katma değer vergisinden istisna 
tutulmaktadır. 

 İmalat sanayii yatırımları nedeniyle 2018 yılında yapılacak inşaat harcamaları dolayısıyla 
yüklenilecek katma değer vergisinin iade edilmesine yönelik uygulama 2019 yılında da 
sürdürülmekte ve Cumhurbaşkanına bu uygulamanın sürelerini beş yıla kadar uzatma yetkisi 
verilmektedir.  

 Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi kurulmakta ve görev tanımı yapılmaktadır. 
 Jeotermal kaynak ve doğal mineralli sular için zaruri olan alanların tahsis amacının 

değiştirilebilmesine imkân sağlanmaktadır. 
 Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satışından ve üreticilerden satın alınan sütün satın alma bedeli 

üzerinden alınan binde birlik pay kaldırılmaktadır. 
 Türk Akreditasyon Kurumu dışında akreditasyon faaliyetlerinde bulunmaya yönelik teşebbüsler 

engellenmektedir.  
 Emeklilik Gözetim Merkezine, Sermaye Piyasası Kurulunun portföy yönetim şirketlerinin emeklilik 

yatırım fonlarına ilişkin faaliyetlerini gözetim yetkisi kapsamında kullanılmak üzere gerekli 
altyapıyı kurma, analiz ve raporlama yapma yetkisi verilmektedir.  

 Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kuruluşların, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden yapacakları 
çay ve çay ürünleri alımları Kanun hükümlerinden istisna tutulmaktadır. 

 Tüzel kişinin ortağına ait belgeleri kullanabilme şartlarına ek olarak, belgesi kullanılan ortağın tüzel 
kişiliği temsil etmeye ve yönetmeye yetkili olması şartı getirilmekte; Kamu İhale Kurumu, sözleşme 
sonucunda düzenlenecek iş deneyim belgelerinin toplam tutarına ve belge verilecek kişilere yönelik 
sınırlamalar getirmeye yetkili kılınmaktadır. 

 Kamu ihale sözleşmelerinde, imalat girdilerinde meydana gelen beklenmeyen fiyat artışları 
dolayısıyla büyük projelerin ve kamu hizmetlerinin aksamamasını ve oluşan mağduriyetlerin 
giderilmesini teminen yüklenicilere idare onayına bağlı olarak fesih ya da devir hakkı verilmektedir. 

 Hazine ve Maliye Bakanlığının iç ve dış piyasalarda farklı kira sertifikası türlerinden ihraç 
yapabilmesine imkân sağlanmaktadır. 

 Geçerli bir para birimine çevrilemeyen ve fiziksel adedi her yıl artan konvertibl olmayan yabancı 
paraların gerek konuya ilişkin tecrübeleri gerekse teknik imkânları göz önünde bulundurularak ilgili 
kurumlarca değerlendirilmelerine imkân tanınmaktadır.  

 Şalgam suyu ve Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı içme sütleri ile bebek ve devam sütü 
sayılan içecekler özel tüketim vergisine tabi tutulmamaktadır. 
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 Er ve erbaşların genel sağlık sigortalısı sayılmayan eş ve çocukları ile anne ve babaları, bakmakla 
yükümlü olduğu kişi kapsamında değerlendirilmektedir. 

 Yaşlılık, malullük veya ölüm aylığı almakta olan emeklilere ve hak sahiplerine ödenen aylıklar ile 
her ay itibarıyla aylıkları ile birlikte yapılan ödemeler toplamı için 1.000 TL'lik alt sınır 
belirlenmektedir. 

 2017 ve 2018 yıllarında yapılan imalat sanayii yatırımlarının yatırım teşviklerinden daha yüksek 
oranlarda faydalanmasına imkân veren düzenlemenin 2019 yılında da uygulanmasına imkân 
tanınmakta ve Cumhurbaşkanına bu uygulamanın sürelerini beş yıla kadar uzatma yetkisi 
verilmektedir. 

 Numune analiz sonuçları teknik düzenlemelere uygun olmayan kaçak akaryakıtın, geçici faaliyet 
belgesi veya çevre lisansı almış olan atık yakma ve beraber yakma tesislerinde bertaraf ettirilmesi 
sağlanmaktadır. 

 Türk Reasürans Anonim Şirketi kurulmakta ve sigortacılık sektöründe yaşanan teminat sorunlarına 
çözüm getirilmektedir. 

 Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçesine belediyelere yardım ödeneği konulmaktadır. 
 Strateji ve Bütçe Başkanlığının bütçesinde uluslararası acil yardım faaliyetleri ödeneği tefrik 

edilmekte, özel hesaplardan ve insani yardım kampanya hesaplarından yapılacak olan harcamalar 
4734 sayılı Kanun ile 5018 sayılı Kanun’dan muaf tutulmakta ve aktarılan bu tutarların harcanması, 
muhasebeleştirilmesi, denetlenmesi ve alımlarda kullanılacak ihale yöntemlerine ilişkin esas ve 
usuller, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından müştereken belirlenmektedir. 

 Diplomatik kariyer memuriyeti olan meslek memurluğu sınavına, çalışma ekonomisi mezunlarının 
da başvurmalarına imkân tanınmakta; konsolosluk ve ihtisas memurlarının başkâtiplik ve 
konsolosluk yeterlilik sınavını geçmeleri sonrasında, konsolosluk ve ihtisas memuru olarak geçirdiği 
süreler kıdemine eklenmekte; meslek memurları ve konsolosluk ve ihtisas memurları ile ihtiyaç 
duyulması hâlinde hukuk müşavirleri ve danışmanlara, göreve başlamaları sırasında tam teşekküllü 
devlet hastanesinden her türlü iklim şartında görev yapabileceklerine ilişkin rapor alma zorunluluğu 
getirilmektedir.  

 Dışişleri Bakanlığı mali hizmetler uzmanları ile merkez memurlarının yurt dışı teşkilatında 
görevlendirilmelerine ilişkin hususların yönetmelikle düzenlenmesi hususu düzenlenmektedir. 

 Diplomatik kariyer memuru olan ve yabancı dil bilgisini kullanarak görev yapan konsolosluk ve 
ihtisas memurlarından Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (A) seviyesinde başarılı olanlara 
yabancı dil tazminatı ödenmektedir. 

 Dışişleri Bakanlığının yurt dışı teşkilatı ile ihtisas birimlerinde istihdam edilen Türk uyruklu 
sözleşmeli personele aile yardımı sağlanmakta; yurt dışı teşkilatına sürekli görevle atanan 
memurların aile yardımı ödeneğine hak kazanan çocuklarına Bakan onayı ile eğitim yardımı 
verilmektedir.  

 Yurt dışı misyonda görevli Türk uyruklu personelin mallarının mücbir sebep dolayısıyla zarar 
görmesi hâlinde bu kişilere tazminat ödenmesi imkânı getirilmektedir. 

 Vize başvuruları için gerekli verilerin başvuru sahipleri tarafından önceden sisteme kaydedilmesiyle 
iki aşamalı bir başvuru ve kontrol mekanizması getirilmekte ve Dışişleri Bakanınca belirlenecek 
ülkelerde vize başvurularında aracı hizmetin alınmasına imkân sağlanmaktadır. 

 Kira bedelinin artış oranının belirlenmesinde tüketici fiyat endeksi kullanılmaktadır. 
 İller Bankasının safi kârının %51’i altyapı ve üstyapı projelerinin finansmanında hibe ve 

gerektiğinde faiz desteği şeklinde kullanılabilmesine ve Bankanın yurt dışında doğrudan veya 
ortaklıklar aracılığıyla projeler geliştirmesine imkân sağlanmaktadır. 

 Başkasının yerine sınava giren kişiler sınav tarihinden itibaren iki yıl süreyle Başkanlık tarafından 
yapılan hiçbir sınava ve yerleştirmeye aday olarak başvuramamaktadır.  

 Doğal Afet Sigortaları Kurumunun teknik işleticilik görevinin gerekmesi durumunda, bu görev 
münhasıran bu amaçla kurulacak bir anonim şirket üzerinden yürütülebilmektedir. 
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 TCDD'nin ilgili yatırımları Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden sermaye transferi yolu ile 
finanse edilmektedir. 

 Türkiye'de helal akreditasyon konusunda tek yetkili kurumun Helal Akreditasyon Kurumu olması 
sağlanmaktadır. 

 Kısa süreli ve uzun süreli durdurma cezası verilmesini gerektiren disiplinsizlikleri işleyen subay, 
astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erler bakımından söz konusu 
disiplinsizliğin cezasının aylıktan kesme cezası olarak uygulanması sağlanmaktadır. 

 Konut hesabı uygulaması Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. 
 Şehir içi raylı ulaşım sistemleri ve benzeri projelerden kaynaklanan tahsilatın başlama sürecinin, 

mülkiyet devri şartı yerine işletme devrinin yapılması şartına bağlanmakta ve fiili uygulamaya uygun 
bir düzenleme yapılmaktadır. 

 Metro ve şehir içi raylı ulaşım sistemlerinin hâlihazırda mülkiyet devri olmaksızın işletme devri ile 
açılması sonrasında elde edilen gelirlerden merkezi yönetim bütçesine aktarım yapılabilmektedir. 
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Dönem: 27 
GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR KANUN Yasama 
Yılı: 2 

Kanun No. 7162 Kabul Tarihi: 18.01.2019 Yayımlandığı Resmî Gazete Sayısı ve Tarihi: 
30671 / 30.01.2019 

Kanuna Dayanak Oluşturan Kanun Teklifi’nin 
Başkanlığa Geliş Tarihi: 09.01.2019 

Esas Komisyon: Plan ve Bütçe Komisyonu 
Komisyon Raporu (Sıra Sayısı): 39 
Esas Komisyonda Görüşülme Tarihi: 09.01.2019 

Görüşüldüğü Genel Kurul Birleşimleri:  
47. Birleşim 17.01.2019 

Genel Kurulda Görüşülme Usulü: Temel Kanun 
(İçt. md. 91) 

Madde Sayısı: 17 
Değişiklik Yaptığı Kanun/KHK Sayısı: 10 
Değişiklik Yaptığı Kanun/KHK Numaraları: 193, 2464, 3065, 3621, 3624, 5307, 5510,5520, 5978, 
6446 
Genel Kurulda kabul edilen önerge sayısı: 1 

Anahtar 
Kavramlar 

Gelir, ev hanımı, kadın, elektronik, esnaf, işsizlik, mükellef, asgari, sinema, film, kupa, 
Avrupa, UEFA, futbol, patent, kurum, istisna  

Kanun ile; 
 İşyeri açmaksızın evlerinde ürettikleri bazı ürünleri internet ve benzeri elektronik ortamlarda 

satanların yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarının, ilgili yıl için geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt 
tutarından fazla olmaması kaydıyla esnaf muaflığından faydalanmalarını sağlanmıştır. 

 İşsizlik kapsamında verilen tazminatlara uygulanan gelir vergisi istisnasının kapsamına açıklık 
getirilmiş ve geçmiş dönemlerde uygulama farklılıkları nedeniyle yapılmış olan vergi kesintilerinin 
iadesinin sağlanması gayesiyle işsizlik sebepleriyle verilen tazminat ve yardımlar ibaresi açıklanarak 
25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca ödenen işsizlik ödeneği ve 
22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre ödenen işe başlatmama tazminatı şeklinde 
belirleme yapılmıştır. 

 Vergi indirimi yapılması şartlarının ihlaline ilişkin düzenleme yapılarak vergiye uyumlu 
mükelleflerin vergi indirimden faydalanması kolaylaştırılmıştır. 

 27/3/2018 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında 
yapılan ödemeler ve yardımlar üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisinin, hizmet 
erbabının düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava 
açmamaları; açılmış davalardan ise vazgeçmeleri hâlinde red ve iade edileceği düzenlenmiştir. 

 Ödeme kaydedici cihaz kullanarak bilet düzenleyen işletmelere sağlanan beyan ve ödeme usulünün 
e-bilet uygulaması açısından sağlanabilmesi için elektronik belge düzenlemek suretiyle de eğlence 
vergisinin beyan ve ödenmesine imkân verecek idari düzenlemeler yapılmıştır. 

 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarına ilişkin 
olmak üzere Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), katılımcı futbol kulüpleri ve 
organizasyonda görevli tüzel kişilerden iş yeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlara, 
yapılacak ve bunların yaptıkları mal teslimleri ve hizmet ifaları katma değer vergisinden istisna 
tutulmuş ve bunların bu müsabakalara ilişkin olarak Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratları 
dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulmaları sağlanmıştır. 

 Rize ilinin ve Bitlis ili Ahlat ilçesinin topografik yapısı nedeniyle yerleşilebilir alanların kısıtlı 
olması, özellikle yükseköğretim ve resmi kurum alanlarının yerleşebileceği alternatif alanlarının 
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bulunmaması nedeni ile İzmir Çandarlı ve Rize İyidere Limanlarında ulaştırma faaliyetlerinin ve 
lojistik hizmetlerin uluslararası düzeye çıkarılması için kıyı ve su alanlarının kullanımının 
artırılmasına ihtiyaç duyulduğundan Kanuna ekli krokiler ile listelerde sınır ve koordinatları 
gösterilen alanlarda bu kapsamda yapılacak yapıların niteliği de göz önüne alınarak projenin 
zamanında ve tam olarak gerçekleştirilebilmesi, kaynakların etkin bir şekilde kullanılabilmesi için 
Kıyı Kanunun kıyılar, sahil şeritler, doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan arazilere ilişkin yapı ve 
yapılaşmaya dair sınırlayıcı hükümlerinden muaf tutulmasına yönelik düzenleme yapılmıştır. 

 KOSGEB tarafından desteklenen araştırma, geliştirme, tasarım, yenilik, girişimcilik, iş geliştirme, 
üretim ve yatırım faaliyetleri kapsamında yer alan kurul, proje değerlendirme, izleme gibi süreçlerde 
görev alan öğretim elemanları ile alanında uzman kişilerin verdikleri hizmetlerinin karşılığı 
Yükseköğretim Kanunu kapsamında belirlenen aylık tutarın beş katını aşmamak kaydıyla ödeme 
yapılması sağlanmıştır. 

 Asgari ücret desteğinin 2019 yılında 12 ay olarak devam ettirilmesi düzenlenmiştir. 
 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında patent veya faydalı model belgesi verilerek koruma 

altına alınan buluşların kurumlar vergisi istisnasından yararlanması öngörülmüştür. 
 Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında en az 5 yıldır çalışan yerli ve yabancı 

uzmanlara kanunda sayılan şartları yerine getirmeleri durumunda Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Uzmanı olarak atanma hakkı tanınan durumlarda Başkanlıkta sözleşmeli personel 
pozisyonunda geçirilen hizmet sürelerinin öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri 
aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirileceği 
hususu düzenlenmiştir. 

 Elektrik Piyasaları İşletme Anonim Şirketinin ileri tarihli fiziksel teslimat gerektiren elektrik 
piyasalarını işletmesini sağlamak üzere ilgili tanımlarda düzenleme yapılmıştır. 

 EPİAŞ tarafından işletilen veya mali uzlaştırma ile diğer mali işlemleri yürütülen piyasalara ilişkin 
olarak risk yönetimi, teminat yönetimi, temerrüt yönetimi ve temerrüt garanti hesabına ilişkin usul 
ve esasların EPDK tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenmesi ve EPİAŞ tarafından işletilen veya 
mali uzlaştırma ile diğer mali işlemleri yürütülen piyasalar kapsamında alınan teminat ve temerrüt 
garanti hesabı varlıklarının da yasal takipler karşısında koruma altına alınması öngörülmüştür. 
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Dönem: 27 SİNEMA FİLMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINIFLANDIRILMASI 
İLE DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR KANUN Yasama 
Yılı: 2 

Kanun No. 7163 Kabul Tarihi: 18.01.2019  Yayımlandığı Resmî Gazete Sayısı ve Tarihi: 
30671 / 30.01.2019 

Kanuna Dayanak Oluşturan Kanun Teklifi’nin 
Başkanlığa Geliş Tarihi: 21.12.2018 

Esas Komisyon: Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu 
Komisyon Raporu (Sıra Sayısı): 40 
Esas Komisyonda Görüşülme Tarihi: 09.01.2019 

Görüşüldüğü Genel Kurul Birleşimleri:  
47. Birleşim 17.01.2019 
 

Genel Kurulda Görüşülme Usulü: Temel Kanun 
(İçt. md. 91) 

Madde Sayısı: 13 
Değişiklik Yaptığı Kanun/KHK Sayısı: 1 
Değişiklik Yaptığı Kanun/KHK Numaraları: 5224 
Genel Kurulda kabul edilen önerge sayısı: 3  

Anahtar 
Kavramlar 

 
Sinema, film, yerli dizi, sınıflandırma, etkinlik, proje, destek, kurul, komisyon, işaret, 
denetim 
 

Kanun ile; 
 Sinema türlerinin kısa film ve animasyon film gibi çeşitli sınıflandırmalarda değerlendirilebilmesi 

ve desteklenebilmesi için karar verecek kurul sayısı arttırılmaktadır. 
 Dizi filmlerin destekleme kapsamına alınması ve dizi filmler ile yabancı sinema filmleri için ayrı bir 

“Dizi ve Yabancı Filmleri Destekleme Komisyonu” oluşturulması amaçlanmaktadır. 
 İzleyicilerin doğru bilgilendirilmesi amacıyla uyarıcı işaret ve ibarelerin her türlü gösteri ve tanıtım 

alanında kullanılmasının zorunlu hale getirilmesi ve bu işaretlere uygun olarak gösterimin 
yapılmasının sağlanması amaçlanmaktadır. 

 İlgili projelerin hangi oranda desteklenebileceği ve belirlenen şartlara uyulmaması durumunda 
sağlanan desteklerin geri alınacağı düzenlenmektedir. 

 Bakanlığın sinema sektöründe çeşitli faaliyetler düzenleyebilmesi, ödüller verebilmesi, sinema 
gösterim imkânının sınırlı olduğu yerlerde kamu kurumlarına sinema gösterimi için donanım desteği 
sağlayabilmesi ve ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen sinema sanatçılarına destek olabilmesi 
amaçlanmaktadır. 

 Sinema alanındaki eserlerin korunabilmesine ve gelecek kuşaklara aktarılabilmesine yönelik arşiv 
ve müze oluşturulması için ihtiyaç duyulan satın almaların gerçekleştirilebilmesi amaçlanmaktadır. 

 Sağlanan desteklerin geri ödemesiz hâle dönüştürülmesi nedeniyle geri ödemelerin gelirlerden 
çıkarılması ve desteklerin birden fazla yıla yayılmış olarak sağlanması amaçlanmaktadır. 

 Sinema salonu işletmecileri tarafından uyulması gerekli reklam ve fragman gösterim süreleri ve bu 
sürelere uyulmaması durumunda uygulanacak yaptırımlara ilişkin esaslar belirlenmektedir. 

 Sinema ve dizi film çekimlerine ilişkin ihtiyaç ve çözümlerin tespiti ile kamuya ait alanlardaki çekim 
ücret tarifesini belirlemek amacıyla ihtiyaç duyulan illerde komisyonların oluşturulabilmesi 
amaçlanmaktadır. 

 İlgili kurul ve komisyonların kurulmasına ve uygulamaya yönelik yönetmeliğin en geç altı ay 
içerisinde çıkarılması amaçlanmaktadır. 
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 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında düzenlenmesi nedeniyle sinema ve müzik 
eserleri yapımcı belgesi ile tescil ve bandrol işlemlerine yönelik belgeler yürürlükten 
kaldırılmaktadır. 

 Senede bir kez toplanan Danışma Kurulu, sinema alanındaki paydaşlar ile mutat toplantılar 
yapılması nedeniyle kaldırılmaktadır. 

 İlk seans, öğrenci, halk günü gibi gelenekselleşmiş indirimlerle okullara, meslek gruplarına, belirli 
yaşın üzerindeki kişilere yapılacak benzeri indirimlerin sinema salonu işletmeleri ile filmin 
yapımcısı ve varsa dağıtımcısı arasında yapılacak sözleşmelerle belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

 Sinema biletini içeren abonelik, kampanya, promosyon ve toplu satış faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmemesi, sinema filmi biletiyle birlikte mısır veya başka bir ürünün satışının 
birleştirilerek yapılamaması amacıyla idari para cezalarının uygulanması amaçlanmaktadır. 
 

 



Kanun Sicili

79

Dönem: 27 
MADEN KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA VE KANUN HÜKMÜNDE 

KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Yasama 
Yılı: 2 

Kanun No. 7164 Kabul Tarihi: 14.02.2019 Yayımlandığı Resmî Gazete Sayısı ve Tarihi: 
30700 / 28.02.2019 

Kanuna Dayanak Oluşturan Kanun Teklifi’nin 
Başkanlığa Geliş Tarihi: 07.12.2018 

Esas Komisyon: Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
Komisyon Raporu (Sıra Sayısı): 41 
Esas Komisyonda Görüşülme Tarihi: 25.12.2018 

Görüşüldüğü Genel Kurul Birleşimleri:  
48. Birleşim 05.02.2019 
49. Birleşim 06.02.2019 
51. Birleşim 12.02.2019 
52. Birleşim 13.02.2019 
53. Birleşim 14.02.2019  

Genel Kurulda Görüşülme Usulü: Temel Kanun 
(İçt. md. 91) 

Madde Sayısı: 51 
Değişiklik Yaptığı Kanun/KHK Sayısı: 13 
Değişiklik Yaptığı Kanun/KHK Numaraları: 2804, 2690, 3096, 3213, 3516, 4458, 4628, 5015, 5307, 
5346, 5627, 6446, 702 (KHK).  
Genel Kurulda kabul edilen önerge sayısı: 9 

Anahtar 
Kavramlar 

Maden, atom enerjisi, personel, kadro, elektrik, milli menfaat, ruhsat, buluculuk hakkı, ihale, 
rödövans, ölçü aletleri, ceza, idari para cezası, lisans, arazi izin bedeli, nükleer santral 

Kanun ile; 
 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün yurt dışında kullanabildiği arama ve araştırma 

faaliyetlerinde bulunma yetkisi kapsamına işletme faaliyeti de eklenmekte ve tüm bu faaliyetlerin yurt 
içinde kurulacak bir şirket aracılığıyla koordine edilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca, yapılan değişiklik 
ile kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan uzmanlaşmış ve tecrübeli personelin, ihtiyaç duyulması 
hâlinde söz konusu şirketlerde çalıştırılabilmesine imkân sağlanmaktadır.  

 Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda kadro karşılığı sözleşmeli statüde çalışan personelin mali hakları 
ve ücretlerinin belirlenmesine ilişkin ikincil mevzuatta yer alan usul ve esasların uygulanmasına 
devam olunması hususu kanun düzeyinde hüküm altına alınmaktadır. 

 3096 sayılı Kanun Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, 
Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun kapsamında devlet tarafından 
görevlendirilmiş veya kendisine elektrik üretim tesisi işletme hakkı devredilmiş sermaye şirketlerinin 
sözleşmeleri kapsamında kendilerine tahsis edilen sahadan, kamu sermayeli Elektrik Üretim Anonim 
Şirketi’nin (EÜAŞ) kömür alımı yapabilmesi amaçlanmaktadır.  

 3213 sayılı Maden Kanunu’nun amaç maddesi millî menfaatlere uygunluk hususu vurgulanmak sureti 
ile düzenlenmiştir.  

 Maden Kanunu’nda madencilik sektörünün ihtiyaç duyduğu ve uygulamada karşılaşılan kavram 
kargaşasından kaynaklı problemlerin önüne geçilmesine ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır. Bu 
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çerçevede bazı yeni tanımlar eklenmiş, mevcut tanımlardan bazıları değiştirilmiş, bazıları ise 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

 Görünür rezerv geliştirme hakkı Maden Kanunu kapsamında tanımlanmış, diğer maden hakları gibi 
hisselere bölünemeyeceği hüküm altına alınmış ve ayrıca görünür rezerv geliştirme haklarının 
Bakanlık onayı ile devredilebilmesi imkânı getirilmiştir. 

 Madencilik yapacak şirketlerin statüsünde madencilik yapabileceğinin yazılı olması şartı 
kaldırılmaktadır. 

 Ruhsat müracaatlarında özel izin alanı ile çakışmayan kısımların, çakışan kısımlara alınacak 
izinlerden bağımsız olarak ruhsatlandırılmasının önü açılmakta, maden sahalarında madencilik 
dışında herhangi bir faaliyetin rezerv kaybına sebebiyet vermemek için Genel Müdürlüğün izni 
olmadan yapılamayacağı düzenlenmektedir. İşletme izinlerinin tapu kayıtlarına işlenmesi sağlanarak 
diğer yatırımlar planlanırken bölgede maden işletmesi olup olmadığını tespit edebilmesine ve rezerv 
kaybına sebebiyet vermeyecek şekilde yatırımın planlanabilmesine imkân sağlanmaktadır. Yine 
Maden Kanunu kapsamında oluşturulan “Kurul” kaldırılarak, Kurulun yetkileri Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığına devredilmekte ve buna yönelik ilgili fıkralar yeniden düzenlenmekte, yatırım 
çakışması sebebiyle madencilik faaliyetlerinin engellenmesi veya yapılamaz hâle gelmesi durumunda 
bu alanların maden ruhsatından taksir veya iptal edilmesine ilişkin uygulama Kanun’a eklenmekte ve 
yatırım çakışması sonucunda iptal edilen yahut taksir edilen maden sahasına ilişkin açılacak davalarda 
Bakanlık veya Genel Müdürlük aleyhine tazminata hükmedilmesi hâlinde bu tazminatın lehine karar 
verilen tarafa rücu edilmesi ve bu şekilde kamu kaynağında kaybın engellenmesi amaçlanmaktadır. 
Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarına döküm izni verebilmeyi kolaylaştırmak amacıyla, rezervi biten 
alanların Genel Müdürlükçe tespit edilmesinden sonra bu alanlarda döküm izni verilmesine ilişkin 
düzenleme yapılmıştır. 

 Altın, gümüş ve platin madenleri için uygulanan devlet hakkında teşvik indiriminin %40 olarak 
düzenlenmesi, bu şekilde altın, gümüş ve platin madenlerinden alınacak devlet hakkı miktarının 
artırılması amaçlanmaktadır. 

 Gerçek dışı beyanların önüne geçilmesi amacıyla teknik elemanların ve yetkilendirilmiş tüzel kişilerin 
madencilik faaliyetlerinin mevzuat hükümlerine göre yapılmasına ilişkin beyanlarından idari para 
cezası ile sorumlu olacakları düzenlenmekte ve ayrıca yetkilendirilmiş tüzel kişilerin hazırladıkları 
rapor, proje ve her türlü teknik belge veya sundukları bilgi ve belgelerden sorumlu oldukları 
düzenlenmektedir.  

 Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) madencilik faaliyetlerinin denetimi 
kapsamında Devlet kuruluşlarının yanı sıra üniversitelerden de yararlanabilmesi hususuna açıklık 
getirilmektedir. Bu faaliyetler çerçevesinde tetkik ve incelemelerin engellenmesi hâlinde mahallinde 
denetim gerçekleştirilinceye kadar üretim faaliyetlerinin durdurulması hüküm altına alınmaktadır. 

 Kaçak üretimlerin önüne geçmek ve caydırıcılığı sağlamak adına kaçak üretim ve izinsiz sevkiyatı 
düzenleyen madde yeniden düzenlenerek, madenin ocak başı satış fiyatı üzerinden idari para cezası 
uygulanması yönünde düzenleme yapılmakta, ayrıca kaçak üretim ve sevkiyat kapsamında cezayı 
uygulayacak idarelere açıklık getirilmektedir. 

 Ruhsat bedellerine ilişkin esaslar değiştirilerek ruhsat bedelleri artırılmakta ve MAPEG’in vereceği 
kararlara karşı yargı kolu, uygulama birliği sağlanması amacıyla adli yargı kolu yerine idari yargı kolu 
olarak belirlenmektedir. 

 Yurt içinde çıkarılan IV. grup (c) bendi madenlerden altın, gümüş ve platin hariç diğer madenlerin 
yurt içinde entegre tesislerde metal hâle getirilmesi durumunda Devlet hakkının %75’inin alınmaması 
hususunda düzenleme yapılarak madencilik sektöründe uç ürün üretimi teşvik edilmektedir. 

 Buluculuk talepleri için Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Koduna göre hazırlanmış teknik 
kaynak veya rezerv raporu kriteri getirilmekte, görünür rezerv geliştirme hakkına açıklık getirilerek 
talep edilmesi hâlinde maden siciline şerh edilme imkânı da sağlanmakta, buluculuk hakkı 
hesaplanmasında MAPEG tarafından belirlenen emsal ocak başı satış fiyatının kullanılması 
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sağlanarak buluculuk haklarının tahsilinde kesin olarak kullanılabilecek rakamlar belirlenmekte ve 
ortaya çıkabilecek ihtilafların azaltılması amaçlanmaktadır. 

 Maden sahalarının tamamında maden rezervlerinin tespit edilmesi amaçlanarak görünür rezerv alanı 
tespit edilmiş olan işletme izinli işletme ruhsatlarının, kendisi ile aynı safhada olan işletme izinli 
işletme ruhsatları ile birleşebileceği düzenlenmektedir. Ayrıca iki ruhsatın birleşmesi durumunda 
karışıklığa yol açmaması için birleşme sonucu oluşan ruhsatın başlangıç tarihine açıklık 
getirilmektedir. 

 İşletme ruhsatı ve madenin işletilmesi kapsamında uygulamada görülen sorunların giderilmesine 
yönelik ruhsat süresi uzatımına başvurular için süre koşulu getirilmesi, işletme ruhsatı ve izninin 
muhtemel ve görünür rezerv baz alınarak düzenlenmesi gibi birçok hususta değişiklikler yapılmıştır. 

 Maden sahalarının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı onayı ile, ihale edilmeksizin ihtisaslaşmış devlet 
kuruluşlarına verilmesi imkânı getirilmiştir. 

 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün maden ruhsatı sahipleri ile yapmış olduğu arama ve 
araştırma tip sözleşmelerinin maden siciline bilgi amaçlı şerh edilmesi hususu düzenlenmiştir. 

 Türkiye Taş Kömürü ve Türkiye Kömür İşletmeleri uhdesinde bulunan sahaların Kanun kapsamında 
bölünerek devredilmesi veya mevcut rödövans sahalarının, rödövans alanları ile sınırlı olarak 
yapacakları sözleşmeye istinaden bölünerek devredilmesine imkân tanınmakta, rödövans sözleşmeleri 
uyarınca rödövans veren kamu kurum ve kuruluşları ile rödövansçı arasındaki hukuki statü 
belirlenmektedir. 

 Rödövans sözleşmelerinin Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün izniyle yapılabilmesi ve Genel 
Müdürlüğün bu sözleşmelere taraf olmadığı hususu düzenlenmektedir.  

 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı özel bütçeli 
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) kurulmuş olması nedeni ile gerekli uyum 
düzenlemeleri yapılmaktadır.  

 3516 sayılı Kanun kapsamında ölçü aletlerinin muayene işlemlerinin devredildiği özel yetkili 
servislere kanuna aykırı fiillerde bulunmaları durumunda idari para cezası getirilmektedir. 

 Ölçü aletlerine ilişkin idari para cezalarına alt ve üst sınır getirilerek nispi olması sağlanmaktadır. 
Ayrıca, yetkisiz tamir ve bakıma ilişkin ceza caydırıcı hale getirilmektedir. 

 Suç sayılan ve karşılığında hapis cezası öngörülen fiillerden bir bölümünün idari cezaya tabi tutulması 
hususu düzenlenmektedir.  

 Damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi dolmuş ölçü aletlerinin kullanılması durumunda idari para 
cezasına uygulanmasına ilişkin bir geçiş hükmü getirilmektedir. 

 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 237’nci maddesinde değişiklik yapılarak takibat yapılmayacak LNG 
kayıplarına ilişkin oranın gerçekle uyuşması amacıyla %4’lük oran %6’ya yükseltilmektedir. 

 EPDK bünyesinde Bilgi İşlem Dairesi kurulmuştur. 
 EPDK’ya dağıtıcı lisansları için bayi sayısı, depolama kapasitesi konularında sayısal büyüklüklerle 

sınırlama yapılmasına imkân verme ve teminat mektubu isteme yetkisi getirilmiştir. 
 Ras Gharib ham petrol fiyatının açıklanmaması sebebiyle emsal olarak ArabHeavy ve ArabMedium 

fiyatlarının kullanılması hüküm altına alınmıştır.  
 İdari para cezaları, nispi olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. İdari para cezası uygulanmadan önce 

uyarı verileceği ve daha sonra soruşturma açılabileceği belirtilmiştir. 
 Fiiller; niteliği itibarıyla düzeltme imkânı olan fiiller, düzeltme imkânı olmayan fiiller ve akaryakıt 

kaçakçılığı kapsamına giren fiiller olmak üzere sınıflandırılmıştır. Akaryakıt kaçakçılığı kapsamına 
giren fiiller için yüksek cezalar öngörülmüştür. Kaçakçılıkla ilgisi olmayan ve niteliği itibarıyla 
düzeltme imkânı bulunan fiiller için ise, öncelikle uyarı verileceği, uyarıya rağmen mevzuata aykırı 
durumunu gidermeyenler için ise öncelikle geçici durdurma uygulanacağı ve devamında da 
düzeltmeyenler için soruşturma neticesinde idari para cezası verileceği düzenlenmiştir. 

 5015 sayılı Kanun’un 19’uncu maddesinde belirlenen idari para cezalarının yükümlüler açısından net 
satış hasılatı dikkate alınmaksızın asgari maktu haddeden tahsilini sağlamak suretiyle lehte olan 
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hükümlerinin uygulanmasını imkân veren bir intibak düzenlemesi yapılmaktadır. Ayrıca, kaçak 
akaryakıtla mücadele ile ilgili maddenin Kanun’a eklendiği tarih olan 11.04.2013 tarihinden önce kira 
sözleşmesi veya benzeri şekilde kullanım hakkı devredilerek lisanslandırılmış, tesislerde kaçakçılık 
fiiline mal sahibinin karışmadığı hâllerde, tesise ilişkin kısıtlamaların kaldırılması öngörülmektedir.  

 İdari para cezaları, nispi olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Fiilleri işleyenlere ekonomik 
kazançları ile orantılı olacak şekilde nispi para cezası uygulaması öngörülmüştür. 

 İdari yaptırımlar konusunda fiiller gruplandırılarak cezaların buna göre verilmesi amaçlanmıştır. 
 Maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenen ve EPDK tarafından idari para cezası henüz 

uygulanmamış olan ve niteliği itibarıyla düzeltme imkânı bulunan fiiller için mevzuata aykırı 
durumlarını giderebilmelerine yönelik düzenleme yapılmıştır. 

 Yenilenebilir birden fazla enerji kaynağından elektrik üretmek amacı ile kurulan üretim tesislerine 
ilişkin Yenilenebilir Enerji Kaynağı (YEK) destekleme hususu düzenlenmektedir. Artan YEK 
destekleme mekanizmasının maliyet baskısının tüketicinin ödediği elektrik faturasına etkisinin 
azaltılmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır. 

 Enerji verimliliği hizmetlerinin yürütülmesine yönelik Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) 
şirketlerini yetkilendirmeler ve bu kapsamdaki faaliyetlere ilişkin uygulama tecrübesi doğrultusunda 
mevzuatta bazı değişiklikler yapılmaktadır. 

 Yenilenebilir Enerji Projelerindeki devlet desteği limiti 500 binden 1 milyona çıkarılmakta, bu limiti 
5 katına kadar artırmaya ve destek miktarını 2 katına çıkarmaya Cumhurbaşkanı yetkili kılınmakta, 
madde metnindeki diğer miktarlar bu düzenlemeye uygun hale getirilmektedir. 

 Projelerin kapasite artırımı ve yenileme yatırımlarına izin verilmesi konusunda mevcut maddenin 
kapsamı tüm yenilenebilir enerji projelerini kapsayacak şekilde genişletilmekte, 6446 sayılı Kanun’un 
7’nci maddesinde yapılan değişiklik ile rüzgâr veya güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi 
kurulması için yapılan önlisans başvurularında aranan ölçüm verisi süresi 5 yıldan 8 yıla 
çıkarılmaktadır.  

 Devlet ormanları ile millî park alanlarında yapılacak olan enerji iletim/dağıtım tesislerinin yapımı, 
bakımı, onarımı ve ulaşımı için gerekli olan alanlar için ilgili mevzuata göre alınacak izinlerin; 
müracaat tarihinden itibaren 60 gün içinde sonuçlandırılması, alınması gereken arazi izin bedeli 
üzerinden başkaca bir indirim yoksa %50 indirim uygulanması sağlanmaktadır. 

 Kurum tarafından yetkilendirilen tüzel kişilerin görev ve yükümlülüklerinin Cumhurbaşkanınca 
düzenlenmesine ilişkin hüküm madde metninden çıkarılarak söz konusu yetkiler Kuruma 
devredilmiştir. Eklenen fıkralarda yetkilendirilmiş özel hukuk tüzel kişilerinden denetim hizmeti 
alınmasına yönelik düzenlemeler yapılmaktadır. 

 702 sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında düzenleme yapılarak yetkisiz 
kullanımda bulunanlara ve yetkilendirme kurallarına aykırı davrananlara uygulanacak adli ve idari 
cezalar hüküm altına alınmaktadır. 

 Türkiye Cumhuriyeti egemenlik alanı içinde nükleer santral işletenler ile nükleer santral dışındaki 
tesis ve uygulamalarda radyoaktif atık üretenlerin kişilerin çeşitli kriterlere göre Yönetim Kurulu 
tarafından belirlenen tutarda radyoaktif atık yönetimi ve işletmeden çıkarma özel hesaplarına ayrı ayrı 
ödeme yapacağı ve bu şekilde tahsil edilen gelirlerin amacı dışında kullanılamayacağı 
düzenlenmektedir. 

 702 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 7’nci maddesinde yapılan eksik atıftan dolayı kurum 
personeline yapılamayan ilave ödemenin personele ödenmesi mümkün hâle getirilmektedir. 

 Kuruma devredilen ve maddede sayılan şartlardan tezli yüksek lisans mezunu olma şartını taşımayan 
teknik hizmetler sınıfında görev yapan personelin diğer şartlarla birlikte Kurumda uzmanlık tezi 
hazırlama, tezin başarılı bulunması ve yeterlik sınavında başarılı sayılma şartlarını sağladığında bir 
defaya mahsus Nükleer Düzenleme Uzmanı olarak atanabilmeleri için tanınan hakka zaman sınırı 
koyulmaktadır. 
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Dönem: 27 
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR KANUN Yasama 
Yılı: 2 

Kanun No. 7165 Kabul Tarihi: 20.02.2019 Yayımlandığı Resmî Gazete Sayısı ve Tarihi: 
30700 / 28.02.2019 

Kanuna Dayanak Oluşturan Kanun Teklifi’nin 
Başkanlığa Geliş Tarihi: 12.02.2019 

Esas Komisyon: Adalet Komisyonu 
Komisyon Raporu (Sıra Sayısı): 42 
Esas Komisyonda Görüşülme Tarihi: 15.02.2019 

Görüşüldüğü Genel Kurul Birleşimleri:  
54. Birleşim 19.02.2019 
55. Birleşim 20.02.2019 

Genel Kurulda Görüşülme Usulü: Temel Kanun 
(İçt. md. 91) 

Madde Sayısı: 12 
Değişiklik Yaptığı Kanun/KHK Sayısı: 4 
Değişiklik Yaptığı Kanun/KHK Numaraları: 2004, 2802, 5235, 5271.  
Genel Kurulda kabul edilen önerge sayısı: 4 

Anahtar 
Kavramlar 

İcra ve iflas, temyiz, hâkim adaylığı, mülakat, yazılı sınav, bölge adliye mahkemesi, 
Yargıtay, ceza, bozma kararı 

Kanun ile; 
 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerince 

verilen nihai kararlara karşı temyiz yoluna başvurmayı düzenleyen maddesinde değişiklik yapılarak 
maddede belirtilen kırk bin Türk liralık parasal sınır, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk 
Muhakemeleri Kanunu’ndaki parasal sınırla uyumlu hâle getirilerek artırılmış ve maddede belirtilen 
parasal sınırın her yıl yeniden değerleme oranında artırılacağı hükme bağlanmıştır. Yapılan bu 
değişiklikler için oluşabilecek tereddütlerin önüne geçilmesi amaçlanarak öngörülen geçiş 
hükmüyle, 2/12/2016 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar verilen nihai kararlar 
bakımından temyiz sınırının mevcut kırk bin Türk lirası olarak uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 

 Adli ve idari yargı hâkim adaylığı mülakatına katılabilmek için yazılı yarışma sınavından en az 
yetmiş puan alma şartı getirilmekte ve başarılı olanların sayısının ilan edilen kadronun iki katı 
fazlasının altında kalması hâlinde sadece başarılı olanların mülakata çağrılacakları hükme 
bağlanmaktadır. 

 Adalet Bakanlığı teşkilatında değişiklik yapılması ve 4954 sayılı Kanun’un yürürlükten kaldırılması 
sebebiyle, Mülakat Kurulunun; Adalet Bakanının görevlendireceği bakan yardımcısı, Teftiş Kurulu 
Başkanı, Ceza İşleri, Hukuk İşleri ve Personel Genel Müdürleri olmak üzere toplam beş üyeden 
oluşması ve başkanlığını Bakan tarafından belirlenen bakan yardımcısının yapması, üyelerin hukuki 
veya fiilî sebeplerle katılamamaları hâlinde, vekâlet edenlerin Kurula katılması düzenleme altına 
alınmıştır. 

 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanunu’nun yürürlükten kaldırılmış 
olması sebebiyle, 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nda hâkim 
adaylığıyla ilgili bazı uyum düzenlemeleri yapılması amaçlanarak; 4954 sayılı Kanun’da 
düzenlenen; hâkim ve savcı adaylığının süresi ve dönemleri, eğitim sonunda yapılan yazılı ve sözlü 
sınavlar, sınavlarda başarılı olamayanlar hakkında uygulanacak hükümler ile sair hususlar, 2802 
sayılı Kanun’un 10’uncu maddesine alınmaktadır. 

 Hâkim adaylığı süresinin iki yıl olması, bu sürenin avukatlık mesleğinden alınanlar bakımından ise 
bir yıl olması, adaylığın eğitim ve staj dönemlerini kapsaması, adayların eğitim sonunda yazılı ve 
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sözlü sınava tabi tutulmaları, sınavların yüz tam puan üzerinden değerlendirilmesi, yazılı sınavdan 
en az yetmiş puan alanların sözlü sınava alınabilecekleri, yazılı sınavda başarı gösteremeyenlere iki 
ay içinde bir sınav hakkı daha tanınacağı, adaylık sonunda başarılı sayılmak için yazılı sınav 
puanının yüzde altmışı ile sözlü sınav puanının yüzde kırkının toplamının en az yetmiş puan olması 
gerektiği ve sınavlarda başarılı olamayanların talepleri hâlinde Bakanlıkça merkez veya taşra 
teşkilatında genel idare hizmetleri sınıfında bir kadroya atanabileceği, aksi hâlde bunların adaylığına 
Bakanlıkça son verileceği düzenlenmektedir.  

 Hâkim ve savcı adaylığı eğitiminin sonunda adayların tabi tutulacakları yazılı ve sözlü sınavları 
yapacak kurulların, mülga 4954 sayılı Kanun’daki düzenlemeler dikkate alınarak, yazılı sınavın; 
adaylara ders verenler arasından Eğitim Dairesi Başkanınca seçilen başkan ile dört asıl ve iki yedek 
üyeden oluşan yazılı sınav kurulu tarafından yapılacağı; söz1ü sınavın; Personel Genel Müdürü 
başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanı ve Eğitim Dairesi Başkanı ile adaylara ders verenler arasından 
ilgili bakan yardımcısınca seçilen iki asıl ve bir yedek üyeden oluşan sözlü sınav kurulu tarafından 
yapılacağı kabul edilmiştir.  

 Adaylığın dönemleri, adayların hâkimliğe veya Cumhuriyet savcılığına atanacak şekilde ayrılmaları, 
yazılı ve sözlü sınav ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususların yönetmelikle 
düzenlenmesi öngörülmüştür.  

 İstinaf kanun yolunun işleyişinde ortaya çıkan birtakım aksaklıklar bakımından gerekli tedbirler 
alınması ve böylelikle bölge adliye mahkemelerinin daha etkin ve verimli çalışmasının sağlanması 
amacıyla bölge adliye mahkemesi dairelerinin birden fazla heyet hâlinde çalışabilmesine imkân 
tanınmıştır. Buna göre, bölge adliye mahkemesi dairelerinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından 
birden fazla heyet oluşturulabilecek ve yeni oluşturulan heyetin başkanı Kurul tarafından 
belirlenecektir. 

 İki yıla kadar hapis cezası gerektiren suçlar bakımından ilk defa bölge adliye mahkemesi dairelerince 
verilen mahkûmiyet kararlarına karşı temyiz yolu açılmaktadır. Ancak 4/12/2004 tarihli ve 5271 
sayılı Kanun’un 272’nci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında kalan mahkûmiyet hükümleri, niteliği 
gereği kesin olduğundan bu kararlara karşı temyiz yoluna gidilemeyecektir.  

 Yargıtay tarafından verilen bozma kararı istinaf başvurusunun esastan reddi kararına ilişkin ise 
dosyanın kararı veren ilk derece mahkemesine; hukuka aykırılığın düzeltilerek istinaf başvurusunun 
esastan reddi kararına ilişkin ise dosya, gereği için kararı veren ilk derece mahkemesine ya da bozma 
kararının içeriği doğrultusunda Yargıtayca uygun görülmesi hâlinde bölge adliye mahkemesine 
gönderilmesi öngörülmektedir. Dosyanın ilk derece mahkemesine gönderildiği hâllerde, kararın bir 
örneği de bölge adliye mahkemesine gönderilecektir. Belirtilen hükümler; maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihten sonra verilen bozma kararları hakkında uygulanacaktır. 

 Kanun yolu incelemesinin makul sürede sonuçlanması amacıyla, Yargıtay tarafından verilen bozma 
kararı üzerine ilk derece mahkemesince bozmaya uyulması hâlinde, kanun yoluna başvurulması 
durumunda istinaf veya temyiz kanun yolu sınırlarına bakılmaksızın karar, doğrudan temyiz kanun 
yolu incelemesine tabi olacaktır. 
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Dönem: 27 
SOSYAL HİZMETLER KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR KANUN Yasama 
Yılı: 2 

Kanun No. 7166 Kabul Tarihi: 21.02.2019 Yayımlandığı Resmî Gazete Sayısı ve Tarihi: 
30694 / 21.02.2019 

Kanuna Dayanak Oluşturan Kanun Teklifi’nin 
Başkanlığa Geliş Tarihi: 13.02.2019 

Esas Komisyon: Plan ve Bütçe Komisyonu 
Komisyon Raporu (Sıra Sayısı): 43 
Esas Komisyonda Görüşülme Tarihi: 20.02.2019 

Görüşüldüğü Genel Kurul Birleşimleri:  
56. Birleşim 21.02.2019 

Genel Kurulda Görüşülme Usulü: Temel Kanun 
(İçt. md. 91) 

Madde Sayısı: 19 
Değişiklik Yaptığı Kanun/KHK Sayısı: 14 
Değişiklik Yaptığı Kanun/KHK Numaraları: 2828, 2872, 2918, 926, 2920, 3065, 4447, 4760, 4857, 
5015, 5393, 6111, 6331, 6824,  
Genel Kurulda kabul edilen önerge sayısı: 1 

Anahtar 
Kavramlar 

Bayram, ikramiye, engelli, yardım, sivil havacılık, kitap, süreli yayın, katma değer vergisi, 
su ürünleri, istihsal hakkı, tarımsal üretim, kredi 
 

Kanun ile; 
 Ramazan ve Kurban Bayramlarında verilen ikramiyenin kişi başına düşen ortalama aylık gelir 

hesaplamasına dahil edilmesi nedeniyle evde bakım yardımı alanların yardımlarının kesilmesi, bu 
nedenle söz konusu ikramiyelerin hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir hesabına dahil 
edilmemesi hususunda kanuni düzenleme yapılarak yardımı kesilen vatandaşlara yeniden yardım 
yapılabilmesine imkan sağlanması öngörülmektedir.  

 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ek 11 inci maddesine göre alınan geri kazanım katılım paylarının 
beyan edildikleri ayın son gününe kadar ödenmesinin sağlanması, ayrıca değişikliğin yürürlüğe 
girdiği tarihten önceki dönemlere ilişkin payların ödeme süresinin de değişikliğe uyumlu hale 
getirilmesi amaçlanmaktadır. 

 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ek 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle geri 
kazanım katılım paylarının beyan edildikleri ayda ödenmesi esası getirilmiştir. Bu kapsamda, 
değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlere ilişkin payların ödeme süresinin de 
değişikliğe uyumlu hale getirilmesi ve ilk uygulama dönemi olduğu dikkate alınarak; 2019 yılı Ocak 
ve Şubat aylarına ilişkin beyanların 24 Nisan 2019 tarihine kadar, ödemelerin ise 30 Nisan 2019 
tarihine kadar yapılabilmesine imkân sağlanması amaçlanmaktadır.  

 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasındaki motorlu araç 
tescil belgesinde gösterilen maksadın dışında kullanılan araçların trafikten men edilmesine dair 
hükmün, aynı şekilde muhafaza edilmek suretiyle maddenin ikinci fıkrası olarak düzenlenmesi 
öngörülmektedir. 

 Pilotaj eğitimini (pilot adaylarına verilen uçuş eğitimi) bitiren personelin yükümlülük süresinin 
uzatılması amaçlanmaktadır. Son yıllarda havacılığın gelişmesiyle orantılı olarak sivil sektörde pilot 
ihtiyacı giderek artmakta ve hava yolu şirketleri artan pilot ihtiyacını karşılamak adına öncelikle 
kamuda görev yapan pilotlara yönelmektedir. Bu kritik personelin özellikle etkin olarak hizmet 
vermeye başlayacağı dönemde kamu görevine devam edebilmesi amacıyla değişiklik yapılması ve 
ek geçici 98 inci madde kapsamındaki kaynağın artırılması ve yeniden subay nasbedilecekler ile bu 
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fıkranın yürürlük tarihinden önce bu madde kapsamında yeniden subay nasbedilenlerin yükümlülük 
sürelerinin artırılması öngörülmektedir. 

 Basılı kitap ve süreli yayınlara yönelik KDV istisnası düzenlemesi amaçlanmaktadır. 
 İş gücü maliyetlerinin azaltılması ve istihdamın artırılması amacıyla 2018 yılı içinde işyerinden 

bildirilen en düşük sigortalı sayısına ilave olarak 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınan 
sigortalılar için, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç olmak üzere, 
işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları 
halinde 4447 sayılı Kanun’un geçici 19 uncu maddesinde belirtilen prim desteği ile birlikte işe 
alındıkları ay dâhil üç aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67,36 Türk lirası ile çarpımı sonucu 
bulunacak tutarın fondan karşılanmak üzere işverene destek olarak ayrıca sağlanmasına ilişkin 
düzenleme yapılması öngörülmektedir. 

 Cep telefonları ile diğer alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazlarının; özel 
tüketim vergisi oranlarının %50’ye kadar artırılabilmesi ve oranlara esas özel tüketim vergisi 
matrahlarının maddede yer alan sınırlar dahilinde belirlenebilmesine, ayrıca bu ürünlerin vergi 
oranlarının belirlenmesinde özel tüketim vergisi matrahları esas alınarak farklı dilimler ihdas 
edilmesi 

 11/9/2014 tarihinden sonra, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının 
(e) bendi kapsamında yapılan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları kapsamında çalıştırılan 
işçilerden, iş sözleşmeleri kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermiş olanlara, 
kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerlerinde 11/9/2014 tarihinden sonra geçen süreye ilişkin olarak 
yapılan kıdem tazminatı ödemeleri için alt işverenlere rücu edilmemesine ilişkin düzenleme 
yapılması amaçlanmaktadır. 

 Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları kapsamında çalıştırılan işçilere ödenen kıdem 
tazminatının 11/9/2014 tarihinden sonraki kısmı için kamu kurum veya kuruluşları tarafından alt 
işverene rücu edilmek üzere yürütülen dava ve icra takiplerine devam olunmaması, bunlara ilişkin 
olarak ihtilafın esası, yargılama giderleri ve vekâlet ücreti hakkında karar verilmesine yer 
olmadığına hükmedilmesi ve bu kapsamda alt işverene rücu edilerek takip ve tahsil edilmiş olan 
tutarların, alt işverenler lehine hiçbir şekilde alacak hakkı doğurmaması ve tahsil edilmiş tutarların 
iade edilmemesine ilişkin düzenleme yapılması amaçlanmaktadır. 

 Ülkemizde, petrol tüketimi 20.000 tonun üzerinde olan serbest kullanıcıların ulusal petrol stoku 
tutma yükümlülüğü bulunduğundan özellikle stok ve işletme maliyetlerinin ciddi oranda artması ve 
serbest kullanıcı olmanın getirdiği iskontolu akaryakıt temin avantajının ortadan kalkması söz 
konusu olduğundan, madde ile bu durumun önüne geçilebilmesi amacıyla serbest kullanıcı lisansı 
sahiplerinin ulusal petrol stok yükümlülüğünün kaldırılması öngörülmektedir. 

 5393 sayılı Belediye Kanunu’na geçici madde eklenerek maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 
personelinin çocukları için kreş ve gündüz bakımevi hizmetini bütçesinden hizmet alımı yoluyla 
karşılamış olan belediyelerin, büyükşehir belediyelerinin ve bağlı kuruluşlarının, yetkili ve görevli 
personeli hakkında konusu suç teşkil etmemek kaydıyla söz konusu uygulamalarından dolayı 
herhangi bir idari ve mali yaptırıma tabi tutulmaması öngörülmektedir. 

 Su ürünleri istihsal hakkının kullanım yetkisinin önceden il özel idarelerinde olduğu, 6111 sayılı 
Kanun ile bu hakkın Tarım ve Orman Bakanlığına verildiği, bu şekilde bölgeler arası adaletsizliğin 
ortadan kaldırılıp verimin artmasıyla birlikte 25.000 kişilik istihdamın ve 1 milyar dolara yakın 
ihracat artışının gerçekleştiği, bu alandaki kalıcı düzenlemeler yürürlüğe girene kadar uygulamanın 
devam ettirilmesi gerektiği çerçevesinde çeşitli afetler nedeniyle ertelenmiş olan tarımsal kredi 
borçlarının yapılandırılması öngörülmektedir. 

 B ve C sınıfı iş güvenliği uzmanlarının hizmet verme sürelerinin, kamu kurumları ve ellinin altında 
çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinin hizmet alma yükümlülüğünün yürürlük tarihi ile eşleştirilmek 
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suretiyle, ilgili kimseler için daralan iş ve işgücü piyasasının da ihtiyaçları göz önünde 
bulundurularak uzatılması öngörülmektedir. 

 Tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi amacıyla üreticilere tarımsal kredi borçlarını 
yapılandırma imkânı verilmesi ve bu kapsamda üreticilerin 31/12/2018 tarihi itibarıyla takibe düşen 
ve borçları “Çeşitli Afetler Nedeniyle Zarar Gören Gerçek veya Tüzel Kişi Üreticilerin T.C. Ziraat 
Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin 
Bakanlar Kurulu Kararları Kapsamındaki Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Bakanlar Kurulu 
Kararları” çerçevesinde çeşitli afetler nedeniyle ertelenmiş olan tarımsal kredi borçlarının 
yapılandırılması amaçlanmaktadır. 
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Dönem: 27 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU İLE KAMU MALÎ 
YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 

KANUN Yasama 
Yılı: 2 

Kanun No. 7167 Kabul Tarihi: 21.02.2019 Yayımlandığı Resmî Gazete Sayısı ve Tarihi: 
30700 / 28.02.2019 

Kanuna Dayanak Oluşturan Kanun Teklifi’nin 
Başkanlığa Geliş Tarihi: 18.02.2019 

Esas Komisyon: Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu 
Komisyon Raporu (Sıra Sayısı): 45 
Esas Komisyonda Görüşülme Tarihi: 20.02.2019 

Görüşüldüğü Genel Kurul Birleşimleri:  
56. Birleşim 21.02.2019 

Genel Kurulda Görüşülme Usulü: Olağan Usul 
(İçt. md. 81) 

Madde Sayısı: 5 
Değişiklik Yaptığı Kanun/KHK Sayısı: 2 
Değişiklik Yaptığı Kanun/KHK Numaraları: 2809, 5018 
Genel Kurulda kabul edilen önerge sayısı: -  

Anahtar 
Kavramlar 

 
Yükseköğretim Kurumları, üniversite 

Kanun ile; 
 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin ismi, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji 

Üniversitesi olarak değiştirilmektedir. 
 Mevzuatta Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesine yapılan atıfların Adana Alparslan Türkeş Bilim 

ve Teknoloji Üniversitesine yapılmış sayılacağına ilişkin düzenleme yapılmaktadır. 
 Üniversitenin isim değişikliği sebebiyle 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda 

değişiklik yapılmaktadır. 
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Dönem: 27 
KAPADOKYA ALANI HAKKINDA KANUN 

Yasama 
Yılı: 2 

Kanun No. 7174 Kabul Tarihi: 23.05.2019 Yayımlandığı Resmî Gazete Sayısı ve Tarihi: 
30791 / 01.06.2019  

Kanuna Dayanak Oluşturan Kanun Teklifi’nin 
Başkanlığa Geliş Tarihi:  08.05.2019 

Esas Komisyon: Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu 
Komisyon Raporu (Sıra Sayısı): 56 
Esas Komisyonda Görüşülme Tarihi: 10.05.2019 

Görüşüldüğü Genel Kurul Birleşimleri:  
77. Birleşim 14.05.2019 
78. Birleşim 15.05.2019 
79. Birleşim 16.05.2019 
80. Birleşim 21.05.2019 
81. Birleşim 22.05.2019 
82. Birleşim 23.05.2019 

Genel Kurulda Görüşülme Usulü: Temel Kanun 
(İçt. md. 91) 

Madde Sayısı: 11 
Değişiklik Yaptığı Kanun/KHK Sayısı: - 
Değişiklik Yaptığı Kanun/KHK Numaraları: - 
Genel Kurulda kabul edilen önerge sayısı: 1  

Anahtar 
Kavramlar 

 
Kapadokya, tarih, kültür varlığı, koruma, Kültür ve Turizm Bakanlığı, teşkilatlanma, idare, 
gelir, bütçe 
 

Kanun ile; 
 Kapadokya’nın tarihi, kültürel ve doğal dokusunun korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, 

tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılması ve turizm potansiyelinin geliştirilmesi hedefleri 
doğrultusunda Kapadokya Alanı bütünsel bir bakış açısıyla ele alınıp planlanmaktadır. 

 Kültür varlıklarını koruma bölge kurulları ile tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonları gibi 
kültürel ve doğal varlıklar bakımından farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin tek bir kurumda 
toplanarak yetki karmaşasının, kırtasiyeciliğin ve bürokrasinin azaltılması amaçlanmaktadır. 

 Yerel yönetimler ve diğer kurumlarla koordinasyon sağlamak için yetkilerin Kapadokya Alan 
Komisyonuna devredilmekte ve Alanın ihtiyaçlarının çözümünde etkinlik sağlanması amacıyla bu 
Alanda yürütülecek iş ve işlemler düzenlenmektedir. 

 Kapadokya Alanındaki kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik hükümlere aykırılık 
halinde uygulanacak ceza hükümleri ile İdarece alınacak tedbirlere aykırı davranılması durumunda 
uygulanacak olan idari para cezalarına ilişkin hukuki düzenlemeler yapılmaktadır. 

 Kapadokya Alan Komisyonunun görev ve yetkilerinin düzenlenmesi ve bu kapsamda Komisyona, 
Kapadokya Alan sınırları içerisinde her türlü fiziki ve inşai uygulamaya yönelik karar alma yetkisi 
tanınmaktadır. 

 Komisyonun hangi üyelerden oluşacağı, konunun niteliğine göre gerektiğinde oy hakkı olmamak 
kaydıyla ilgili kurum ve kuruluşlardan uzman çağırılabileceği, komisyonun gündemiyle ilgili meslek 
odalarının idarenin davetiyle toplantıya gözlemci olarak katılabileceğine ilişkin hükümler 
düzenlenmektedir. 
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 İdareye aktarılacak olan gelirlerin belirlenmesi, İdarenin, bu Kanundan doğan görevlerini yerine 
getirirken ivedilikle uygulamaya geçebilmesini teminen bazı kanunlardan muaf olması ve bazı 
indirimlerden yararlanması amaçlanmaktadır. 

 İdare tarafından talep edilmesi halinde, Kapadokya Alanı sınırları içerisinde kalan Hazinenin özel 
mülkiyetindeki veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların, ormanlık alanlar dâhil 
tahsisli olanların tahsislerinin kaldırılarak bu Kanunda belirtilen amaçlara uygun olarak kullanılmak 
üzere bedelsiz olarak İdareye tahsis edilmesi öngörülmektedir. 
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Dönem: 27 
TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 

KANUN Yasama 
Yılı: 2 

Kanun No. 7175 Kabul Tarihi: 23.05.2019 Yayımlandığı Resmî Gazete Sayısı ve Tarihi: 
30791 / 01.06.2019 

Kanuna Dayanak Oluşturan Kanun Teklifi’nin 
Başkanlığa Geliş Tarihi: 15.05.2019 

Esas Komisyon: Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu 
Komisyon Raporu (Sıra Sayısı): 58 
Esas Komisyonda Görüşülme Tarihi: 17.05.2019 

Görüşüldüğü Genel Kurul Birleşimleri:  
81. Birleşim 22.05.2019 
82. Birleşim 23.05.2019 

Genel Kurulda Görüşülme Usulü: Temel Kanun 
(İçt. md. 91) 

Madde Sayısı: 12 
Değişiklik Yaptığı Kanun/KHK Sayısı: 1 
Değişiklik Yaptığı Kanun/KHK Numaraları: 2634 
Genel Kurulda kabul edilen önerge sayısı: - 

Anahtar 
Kavramlar 

Personel lojmanı, turizm tesisi tahsis süreci, altyapı yatırımları, Türk bayraklı deniz turizmi 
araçları, idari yaptırım 

Kanun ile; 
 Turizm işletmesi belgeli tesisler için yapılan sınıflandırma çalışmaları sırasında özellikle ülkemizin 

bazı bölgeleri için Sınıflandırma Komisyonuna sektör temsilcisi katılımı sağlanamadığından; 
uygulamada üç Bakanlık kontrolörünün bölgeye görevlendirilmesi yerine, iki kontrolörün 
katılımıyla Sınıflandırma Komisyonu oluşturulabilmesine imkân sağlanmaktadır. Ayrıca, getirilen 
düzenleme ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca tahsis edilen kamu taşınmazları üzerinde yer alan 
turizm tesislerinde çalışan personelin konaklama ihtiyaçlarının giderilmesi ve yaşam kalitelerinin 
arttırılması için tahsis edilecek personel lojmanı alanı ibaresinin, yasal tanımının yapılması 
amaçlanmaktadır 

 Uygulamada tahsis süreci Kanunla belirlenen bir aylık süreyi aştığından, taşınmaz tahsisinin 
sağlanması ve turizm yatırımlarının hızlıca hayata geçirilmesi konusunda bazı sorunlarla 
karşılaşıldığından; söz konusu sorunların giderilmesini teminen; kültür ve turizm koruma ve gelişim 
bölgeleri ve turizm merkezlerinde bulunan, Bakanlık tarafından turizm amaçlı değerlendirilmesinde 
yarar görülen ve ilgili Bakanlığa bildirilen taşınmazlardan, kamu hizmetlerinde kullanılanlar ile 
üzerinde irtifak hakkı tesis edilmiş olanlar hariç olmak üzere, Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan 
taşınmazlardan Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun görülenlerin iki ay içerisinde tahsis edilmesi, 
bu süre içinde tahsisin yapılmaması veya olumsuz görüş bildirilmemesi halinde Bakanlığa tahsis 
edilmiş sayılması, tapuya tescili mümkün olan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki tescil harici 
yerler ile kapanan yollar ve yol fazlaları ise talep tarihinden başlayarak en geç bir ay içinde Hazine 
adına tescilinin yapılarak tescili müteakip yine aynı usulle Bakanlığa tahsis edilmesi, orman sayılan 
alanların da yine maddedeki sınırlamalar çerçevesinde ve aynı usulle Bakanlığa tahsis edilme imkanı 
sağlanmaktadır. Ayrıca, Bakanlık tarafından turizm tesisi yapılmak amacıyla tahsis edilen kamu 
taşınmazları üzerinde yer alan turizm tesislerinde çalışan personelin konaklama ihtiyaçlarının 
giderilmesi ve yaşam kalitelerinin arttırılması ve böylece, yaşam kalitesi yükselen bu personel 
tarafından sunulan hizmet kalitesinin de yükseltilerek turizm sektörüne katkı sağlanması amacıyla, 
turizm tesisi için tahsis edilen alanın dışında, denize cephesi bulunmayan ve imar planlarında bu 
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amaçla ayrılmış alanların sadece personel lojmanı alanı olarak kullanımına yönelik tahsisinin 
yapılması amaçlanmaktadır.  

 Turizmin gelişimine katkı sağlamak amacıyla kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm 
merkezleri sınırları içinde ve bu bölge ve merkezlere hizmet verecek alanlarda yol, su, kanalizasyon, 
atık su arıtma tesisi, katı atık bertaraf tesisi gibi altyapı yatırımlarının Bakanlık tarafından 
yapılabilmesi, yaptırılabilmesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılanların da gerekmesi 
halinde bu kapsamda değerlendirilmek üzere devralınması, bu tesislerin işletilebilmesi, 
işlettirilebilmesi sağlanarak, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri 
sınırları içindeki turizm tesislerine ve söz konusu bölge ve merkezlerde yaşayan vatandaşlar 

 Yabancı bayraklı deniz turizmi araçları Bakanlıktan izin almak suretiyle Türkiye’de ticari faaliyette 
bulunabilmekte ve bu durum; Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar ülkemizde yatçılık 
sektöründe meydana gelen gelişmeler ile Türk bayraklı ticari yatların sayısında meydana gelen artış 
göz önünde bulundurulduğunda; Türk bayraklı yatların rekabet gücünü azaltmakta ve yabancı 
bayraklı yatların ticari faaliyetlerinden dolayı vergi kaybı oluşmaktadır. Uygulamada karşılaşılan bu 
olumsuzlukların giderilmesi amacıyla, yabancı bayraklı yatların ülkemiz karasularında ticari 
faaliyette bulunabilmelerine imkan veren düzenlemenin, Bakanlıktan belli bir süre için belge 
alanların süreleri bitinceye kadar var olan kazanılmış hakları korunmak suretiyle yürürlükten 
kaldırılması amaçlanmaktadır 

 Türk bayraklı yatların rekabet gücünün arttırılması ve yabancı bayraklı yatların gezi, spor ve eğlence 
amaçlı olarak kiraya verilmesi faaliyetlerinden dolayı ülkemiz yatçılık sektörüne olan olumsuz 
etkilerinin ortadan kaldırılması için, yabancı bayraklı yatların ülkemizde belirtilen amaçlarla kiraya 
verilmesine imkan veren düzenleme yürürlükten kaldırılmaktadır. 

 Deniz turizmi araçlarının belge sahiplerinin bu Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen koşullara 
uymamaları halinde, bunlar hakkında da Kanunun ceza maddelerinin uygulanacağı konusunda 
düzenleme yapılması sağlanmaktadır. 

 Turizmin sürdürülebilirliği ve hizmet kalitesinin sağlanması, turizm alanında görev verilen Sahil 
Güvenlik Komutanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının taşra teşkilatı gibi 
kamu kurum ve kuruluşlarının bu alandaki uygulamalarında yaşanan sorunların giderilmesini 
teminen, madde ile; Kanuna aykırı olarak faaliyet gösteren işletmelere uygulanacak yaptırımların 
belirlenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, izinsiz olarak veya ilgili mevzuatında belirlenen kurallara 
aykırı olarak turizm amaçlı sportif faaliyette bulunan işletmeler için ilgili mevzuatı uyarınca 
30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi kapsamında para cezası 
uygulanmakla birlikte, bu ceza miktarı düşük kaldığından uygulamada caydırıcı olmamaktadır. Bu 
nedenle, maddede ayrıca; izinsiz olarak veya ilgili mevzuatında belirlenen kurallara aykırı olarak 
turizm amaçlı sportif faaliyette bulunan işletmeler hakkında da, 2634 sayılı Kanun kapsamında idarî 
para cezası uygulanması amaçlanmaktadır. 

 Turizm işletme belgesinin iptal edileceği durumların uygulamada karşılaşılan durumları da 
kapsayacak şekilde daha açık olarak düzenlenmesi amaçlanmaktadır 

 Ormanlık alanlar üzerinde bulunan ve Orman Genel Müdürlüğü sabit kıymetlerine alınan tesislerden 
konaklama amaçlı kullanılması mümkün olanlar ile mesire yerleri içerisindeki her tür ve kapasitede 
konaklama tesislerinin tahsis yetkisinin; ülke turizm politikasının belirleyici ve uygulayıcısı olan 
Kültür ve Turizm Bakanlığına verilmesi, bu konudaki yetkinin tek elde toplanarak kamu idareleri 
arasında meydana gelen yetki karmaşasının giderilmesi, bu şekilde ülkemizin Turizm Strateji 
Planları ve Turizm Master planları doğrultusunda belirlenen hedeflere ulaşmak için bir bütün olarak 
daha hızlı ve rasyonel şekilde sonuçlandırılmasının sağlanması amaçlanmaktadır 

 Su altında korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu bölgelerden Bakanlık 
tarafından belirlenen yerlerde turizm ve sportif amaçlı dalış yapılabilme imkânının getirilmesi, ancak 
askerî yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinde Milli Savunma Bakanlığının uygun görüşü alınarak 
bu faaliyetlerin yapılması ve bu bölgelerin korunmasını teminen buna ilişkin usul ve esasların Milli 
Savunma Bakanlığının uygun görüşü alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürürlüğe konulacak 
yönetmelikte belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

 

Savunma Bakanlığının uygun görüşü alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürürlüğe konulacak 
yönetmelikte belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

 

Savunma Bakanlığının uygun görüşü alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürürlüğe konulacak 
yönetmelikte belirlenmesi amaçlanmaktadır. 
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Dönem: 27 
BAZI KANUNLAR İLE 635 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Yasama 
Yılı: 2 

Kanun No. 7176 Kabul Tarihi: 30.05.2019 Yayımlandığı Resmî Gazete Sayısı ve Tarihi: 
30799 / 12.06.2019 

Kanuna Dayanak Oluşturan Kanun Teklifi’nin 
Başkanlığa Geliş Tarihi: 17.05.2019 

Esas Komisyon: Plan ve Bütçe Komisyonu 
Komisyon Raporu (Sıra Sayısı): 68 
Esas Komisyonda Görüşülme Tarihi: 22.05.2019 

Görüşüldüğü Genel Kurul Birleşimleri:  
84. Birleşim 28.05.2019 
85. Birleşim 29.05.2019 
86. Birleşim 30.05.2019 

Genel Kurulda Görüşülme Usulü: Temel Kanun 
(İçt. md. 91) 

Madde Sayısı: 24 
Değişiklik Yaptığı Kanun/KHK Sayısı: 14 
Değişiklik Yaptığı Kanun/KHK Numaraları: 2252, 2809, 2954, 3213, 3238, 3644, 5686, 6001, 6004, 
6356, 7061, 7103, 2942, 635 (KHK).  
Genel Kurulda kabul edilen önerge sayısı: 2 

Anahtar 
Kavramlar 

Kurumlar vergisi, İstanbul Galata Üniversitesi, TRT, Memur, Sözleşmeli personel, Disiplin 
cezaları, Teknolojik araştırma, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, MTA, Kamu ihale 
sözleşmeleri, Maden, Kamulaştırma, Uzman, Yatırım 

Kanun ile; 
 Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün, 2252 sayılı Kültür 

Bakanlığı Döner Sermaye Kanunu kapsamında yürüttüğü görevleri dolayısıyla, 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanunu ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak vergi kesintilerine 
etkisi olmayacak şekilde, kurumlar vergisinden muaf tutulması amaçlanmaktadır. 

 İstanbul’da Bulut Eğitim Vakfı tarafından İstanbul Galata Üniversitesi adıyla yeni bir vakıf 
üniversitesi kurulması düzenlenmektedir. 

 Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunda görev yapan memur ve kadro karşılığı sözleşmeli 
personele verilecek disiplin cezaları ile bu cezaları verecek disiplin amirleri ile ilgili hususlar 
düzenlenmektedir. 

 Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunda görev yapan memur ve kadro karşılığı sözleşmeli 
personele verilecek disiplin cezaları ile hangi fiil ve hâller dolayısıyla disiplin cezası verileceği ve 
Kurum’un kuruluş amacı ve görevleri de dikkate alınarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 
125’inci maddesinde yer alan fiil ve hâllere ilave olarak yeni fiil ve hâllerin belirlenmesi 
düzenlenmektedir. 

 Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunda görev yapan memur ve kadro karşılığı sözleşmeli 
personele ilişkin disiplin işlemlerinin uygulama esaslarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

 Görevden uzaklaştırma tedbiri, görevden uzaklaştırmaya kimlerin yetkili olduğu ve bu tedbire ilişkin 
işlemlerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre uygulanacağı düzenlenmektedir. 

 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün uhdesindeki ruhsatların bölünerek aynı alan için 
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden birden fazla yeni ruhsat talep edilebilmesi ve Genel 
Müdürlüğün bu talebi yerine getirebilmesi düzenlenmektedir. 

 Kamu kurum ve kuruluşlarının yer altındaki maden işlerine ilişkin sözleşmelerde maliyet artışlarının 
karşılanmasına ilişkin destek verilebilmesi, destek tutarlarının belirlenmesinde kömür fiyatlarının 
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değişiminin de dikkate alınması ve maliyet artışlarının karşılanmasına ilişkin esas ve usullerin 
belirlenmesinde 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında imzalanan sözleşmeler 
için Kamu İhale Kurumunun teklif usulünün kaldırılması amaçlanmaktadır. 

 3213 sayılı Maden Kanunu’nda, 7164 sayılı Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan Devlet hakkı oranlarına 
ilişkin bazı değişikliklerin 2018 yılı için uygulanmaması düzenlenmektedir. 

 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün uhdesinde, kaynak veya rezerv raporları olan 
madenler için bu maddenin yayımından itibaren altı ay içerisinde Maden ve Petrol İşleri Genel 
Müdürlüğüne başvurulması hâlinde MTA’ya bu sahalar için buluculuk hakkı verilmesinin 
düzenlenmektedir. 

 Emniyet Genel Müdürlüğünün istihbarat ve güvenliğe ilişkin tüm ihtiyaçlarının daha hızlı ve etkin 
tedarik edilmesi ve Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile eşit imkânlara 
sahip olması amaçlanmaktadır. 

 “Bahşili” ilçesinin adının “Bahşılı” olarak değiştirilmesi düzenlenmektedir. 
 Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün görev alanına giren konularda yatırım çakışması hâlinin 

düzenlenmesi amaçlanmaktadır. 
 1/1/2019 tarihinden maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre zarfında araç sınıfları 

itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçen kişilere verilen 
idari para cezaları ile ilgili yapılan işlemlerin düzenlenmektedir. 

 AB Başkanlığı Dışişleri Bakanlığı’nda Avrupa Birliği İşleri Uzmanı ve Uzman Yardımcısı olarak 
görev yapan nitelikli ve yetişmiş personelin bir kereye mahsus olmak üzere sınavla meslek 
memurluğu ya da konsolosluk ve ihtisas memurluğuna geçebilmeleri düzenlenmektedir. 

 2009 Temmuz istatistiğine göre toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi alan sendikalar ile 2009 Temmuz 
istatistiğinin yayımından sonra 15/9/2012 tarihine kadar kurulmuş olan işçi sendikalarının bu 
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl süre içinde yapacakları yetki tespit başvurularının 
yüzde bir şartı aranmaksızın iş yeri veya işletme çoğunluk şartına göre Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığınca sonuçlandırılması düzenlenmektedir. 

 1/7/2019 tarihinde yürürlüğe girecek olan belirtilen şekilde tütün vb. ürünleri ticari amaçla satışa arz 
etmek, satmak, bulundurmak veya nakletmenin yasaklandığı ve bu yasağa uyulmaması hâlinde 
öngörülen hapis cezası hükümlerinin yürürlük tarihinin 1/7/2020 tarihine ertelenmesi 
amaçlanmaktadır. 

 Yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinin Cumhurbaşkanınca araçların 
cinsleri ve özelliklerine göre tespit edilmek suretiyle terkin edilebilecek üst sınırının 10.000 Türk 
lirasından 15.000 Türk lirasına yükseltilmesi amaçlanmaktadır. 

 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin adının “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Araştırma, 
Geliştirme, Yenilikçilik ve Girişimcilik Faaliyetlerinin Karşılanması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname” şeklinde değiştirilmesi ve kurumların teknolojik araştırma ve geliştirmeye aktif 
katılımını sağlamaya ilişkin hükmü yeniden düzenlenmektedir. 

 Kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış veya kamulaştırması hiç yapılmamış olmasına rağmen 
belirtilen tarih aralığında fiilen kamu hizmetine ayrılan veya kamu yararına ilişkin bir ihtiyaca tahsis 
edilerek üzerinde tesis yapılan taşınmaz veya kaynaklarla ilgili olarak mülkiyet hakkından doğan 
taleplere dair bedel ve tazminata ilişkin davalarda verilen mahkeme kararlarının icrasına ilişkin 
düzenlemeler getirilmesi amaçlanmaktadır. 

 Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı kadrolarında bulunan ve sınav tarihi 
itibarıyla en az üç yıl görev yapan kişilerin, kurumlarında Defterdarlık Uzmanı ve Gelir Uzmanı 
kadrolarına atanabilmeleri düzenlenmektedir. 
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Dönem: 27 
ASKERALMA KANUNU 

Yasama 
Yılı: 2 

Kanun No. 7179 Kabul Tarihi: 25.06.2019 Yayımlandığı Resmî Gazete Sayısı ve Tarihi: 
30183 / 26.06.2019 

Kanuna Dayanak Oluşturan Kanun Teklifi’nin 
Başkanlığa Geliş Tarihi:  23.05.2019 

Esas Komisyon: Milli Savunma Komisyonu 
Komisyon Raporu (Sıra Sayısı): 69 
Esas Komisyonda Görüşülme Tarihi: 23.05.2019 

Görüşüldüğü Genel Kurul Birleşimleri: 
87. Birleşim 11.06.2019 
88. Birleşim 12.06.2019 
89. Birleşim 13.06.2019 
90. Birleşim 18.06.2019 
91. Birleşim 19.06.2019 
92. Birleşim 20.06.2019 
93. Birleşim 25.06.2019 

Genel Kurulda Görüşülme Usulü: Temel Kanun 
(İçt. md. 91) 

Madde Sayısı: 66 
Değişiklik Yaptığı Kanun/KHK Sayısı: 19 
Değişiklik Yaptığı Kanun/KHK Numaraları: 205, 211, 257, 353, 477, 500, 657, 926, 1632, 2330, 2629, 
3713, 4678, 5143, 5275, 5434, 5510, 6413, 375 (KHK) 
Yürürlükten Kaldırdığı Kanun/KHK Sayısı: 2 
Yürürlükten Kaldırdığı Kanun/KHK Numaraları: 1076, 1111 
Genel Kurulda kabul edilen önerge sayısı: 8 

Anahtar 
Kavramlar 

Askerlik hizmeti, yükümlülük, hizmet süresi, 1 ay, 6 ay, 12 ay, askerlik çağı, yoklama, 
sınıflandırma, celp, sevk, muvazzaflık, silahaltı, temel askerlik eğitimi, uzaktan eğitim, 
bedelli askerlik, dövizle askerlik, er, erbaş, yedek astsubay, yedek subay, öğretmen, tabip, 
polis, yedek personel, yedeklik dönemi, seferberlik, izin, hava değişimi, erteleme, muafiyet, 
saklı, yoklama kaçağı, bakaya, izin tecavüzü, firar, idari para cezası, geçici terhis, terhis 

Kanun ile; 
 1927 yılından bu yana uygulanmakta olan 1111 sayılı Askerlik Kanunu ile 1076 sayılı Yedek Subaylar 

ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu’nun yürürlükten kaldırılması ve bu kanunlarda düzenlenen 
konuların tek kanun altında toplanarak askere alma süreçlerinde yaşanan değişkenliğin ortadan 
kaldırılması, 

 Askerlik hizmeti yükümlülüğüne ilişkin genel esasların belirlenmesi ve askerlik hizmetinin Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek için zorunlu olması, 

 Askerlik hizmetine ilişkin olarak yoklama, sınıflandırma, celp, sevk, erteleme, muafiyet, muvazzaflık 
ve yedeklik dönemi işlemleri ile cezalı yükümlüler hakkında yapılacak işlemlerin ve Türk Silahlı 
Kuvvetleri personelinin askerlik yükümlülüğü ile ilgili işlemlerin Milli Savunma Bakanlığı tarafından 
yürütülmesi, 

 Askerlik hizmetinin Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda yedek subay, yedek astsubay, 
erbaş ve er olarak yerine getirilmesi, 

 Nüfus kayıtlarına göre her erkeğin 20 yaşına girdiği yılın ocak ayının birinci gününden başlayıp 41 
yaşına girdiği yılın ocak ayının birinci gününde biten süreyi kapsayan askerlik çağının; yoklama, 
muvazzaflık ve yedeklik olmak üzere üç dönemden oluşması, 
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 Cumhurbaşkanınca askerlik çağı süresinin beş yıla kadar uzatılabilmesi veya kısaltılabilmesi, 
 Askerlik hizmet süresinin erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olarak 

belirlenmesi, böylelikle kısa dönem ve uzun dönem askerlik uygulamalarına son verilmesi, 
 Altı aydan az olmamak kaydıyla hizmet sürelerini ihtiyaca göre bir katına kadar artırmaya veya yarısına 

kadar azaltmaya Cumhurbaşkanınca karar verilebilmesi, 
 Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak yerine getirenlerden istekli olanların, Milli Savunma 

Bakanlığınca uygun görülmesi hâlinde terhise hak kazandıkları tarihten itibaren 6 ay süre ile sınırlı 
olmak üzere askerlik hizmetlerine devam edebilmelerine imkân tanınması, 

 Erbaş ve erlerden ilave 6 aylık askerlik hizmetine devam edenlere, görevleri süresince net asgari ücret 
tutarında harçlık ödenmesi, yine bu kapsamda olmak kaydıyla Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, 
Mardin, Şırnak, Hakkâri, Van, Ağrı ve Iğdır illerindeki hudut birliklerinde görev yapanlara ilave 
harçlık ödenmesi, 

 Yeni askerlik sisteminde yedek astsubaylık statüsü ihdas edilerek iki veya üç yıl süreli yükseköğretim 
kurumlarından mezun olanlar ile dört yıl veya daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından mezun 
olup istekli olanlara yedek astsubay olma imkânı tanınması, 

 Yedek subayların dört yıl veya daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar 
arasından seçilmesi uygulamasının devam ettirilmesi, 

 Yedek subay ve yedek astsubay seçilemeyenlerin, erbaş ve er statüsünde askerlik hizmetini yerine 
getirmesi, 

 Bedelli askerlik uygulamasının askerlik sisteminin ayrılmaz bir parçası hâline getirilmesi, 
 Bedelli askerliğe fiilî askerlik hizmetine başlamayan, bakaya durumunda bulunmayan ve 

yoklamasının yapıldığı tarihte yoklama kaçağı veya saklı olmayan yükümlülerin başvurabilmesi, 
 Bedelli askerliğe istekli olanlar arasından Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıda 

yükümlünün, 240.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak bedel 
tutarını silahaltına alınmadan önce peşin ödemeleri ve bir aylık temel askerlik eğitimini 
tamamlamaları hâlinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılması, 

 Bedelli askerlik için istekli sayısının belirlenen sayıdan fazla olması hâlinde, bedelli askerlikten 
yararlanabilecek olanların kura ile belirlenmesi, istekli sayısının bedelli askerlikten 
yararlandırılacakların sayısından az olması durumunda ise kura çekimi yapılmadan tüm isteklilerin 
bedelli askerlik hizmetinden yararlanabilmesi, 

 Dövizle askerlik hizmeti kapsamında oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren veya bir 
meslek ya da sanat mensubu sıfatıyla yurt dışında bulunanlar ile yurt dışında ikamet eden çok 
vatandaşlık hakkına sahip vatandaşların öngörülen döviz miktarını ödemeleri ve verilecek uzaktan 
eğitimi almaları şartıyla askerlik hizmetini yerine getirmeleri, 

 Öğretmenlik mesleğini fiilen icra eden yükümlülerin Milli Eğitim Bakanlığının ihtiyacı ve Milli 
Savunma Bakanlığının uygun görmesi hâlinde temel askerlik eğitimini takiben Milli Eğitim Bakanlığı 
emrine verilmesi, 

 Emniyet Teşkilatı kadrolarındaki Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup personel ile polis eğitim ve 
öğretim kurumlarında öğrenim görenlerin veya bu kurumların giriş sınavını kazananların her türlü 
askerlik işlemlerinin ertelenmesi ve emniyet hizmetleri sınıfında on yıllık hizmet süresini 
tamamlayanların askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılması, 

 Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde veya Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik 
Komutanlığı adına üniversite, fakülte veya yüksekokullar ile meslek yüksekokullarında öğrenim 
görenlerin veya bu kurumların giriş sınavını kazananların askerlik işlemlerinin ertelenmesi, 

 Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı mensuplarının, hizmette geçirdikleri 
sürelerin görevlerinden ayrıldıktan veya ilişikleri kesildikten sonra askerlik yükümlülüğünden 
sayılmasında Türk Silahlı Kuvvetleri personeline ilişkin hükümlere tabi tutulmaları, 
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 Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinden veya Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik 
Komutanlığı adına okudukları okullardan ilişiği kesilenlerin bu okullarda okudukları sürelerin 
askerlik hizmetinden sayılmasında askerî öğrenciler gibi işlem görmeleri, 

 Türk Silahlı Kuvvetlerinin tabip ihtiyacının karşılanması amacıyla Milli Savunma Bakanlığı ile Sağlık 
Bakanlığınca her celp ve/veya atama döneminde müştereken belirlenen yer ve miktarda yedek subay 
aday adayı olarak silahaltına alınacak tabiplerin temel askerlik eğitimini takiben devlet hizmeti 
yükümlülüğünü yapmak üzere Sağlık Bakanlığı emrine verilmeleri, 

 Yoklamaları veya askere sevkleri sırasında geçici rahatsızlığı nedeniyle askerlik yapamayacakları 
anlaşılanlar ile tutuklu ve hükümlü olanların askerlik işlemlerinin ertelenmesi, geçici rahatsızlığı 
nedeniyle haklarında erteleme kararı verilenlerin bu durumlarının üç yıl süreyle devam etmesi hâlinde 
askerliğe elverişli olup olmadıklarının karar bağlanması, 

 Eğitimleri devam eden veya mezun olan yükümlülerin askerlik işlemlerinin; lise veya dengi okullarda 
öğrenim görenler için 22 yaşını, mesleki ve teknik lise mezunları için 25 yaşını, fakülte ve 
yüksekokullar ile meslek yüksekokullarında öğrenim görenler için 28 yaşını tamamladıkları yılın 
sonuna kadar ertelenmesi, 

 Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek esaslar çerçevesinde; dört yıl ve daha uzun süreli 
yükseköğretim kurumlarından mezun kamu personeli ile yüksek lisans yapanların 32 yaşını, aktif spor 
hayatına devam edenler ile sanatta yeterlilik, doktora veya ihtisas yapanların 35 yaşını tamamladıkları 
yılın sonuna kadar askerlik işlemlerinin ertelenebilmesi, 

 Savaş zamanı hariç olmak üzere, iki kardeşin aynı anda silahaltına alınma sırası gelmesi hâlinde anne 
veya babanın talebine göre kardeşlerden birinin askere alınmasının ertelenmesi, 

 Sevklerini yaptırmayanlara ilişkin olarak hayatın doğal akışı içerisinde meydana gelebilecek ölüm, 
doğum, hastalık, evlilik ve tutukluluk gibi mazeret hâllerinin düzenlenmesi, 

 Yoklama kaçağı, saklı ve bakayaların kaçak kaldıkları gün süresince idari para cezası ile 
cezalandırılmaları, idari para cezalarının kendiliğinden gelenler için her gün karşılığı 5 Türk lirası, 
yakalananlar için ise her gün karşılığı 10 Türk lirası olması, 

 İl veya ilçe idare kurullarına ait olan yoklama kaçağı, saklı ve bakayalara idari para cezası verme 
yetkisinin bu kurullardan alınarak askerlik şubesi başkanlarına verilmesi, 

 Erbaş ve erlerin yasal izin sürelerinin muvazzaflık hizmetinin her ayı için bir gün olarak belirlenmesi, 
ikinci 6 aylık askerlik hizmetine devam edenlere muvazzaflık hizmetinin her ayı için ilave bir gün 
daha izin verilmesi, 

 Radyoaktif ışınla çalışan erbaş ve erlere otuz güne kadar verilen sıhhi izinlerin muvazzaflık hizmetinin 
her ayı için iki gün olarak düzenlenmesi, doğum ve ölüm gibi hâllerde erbaş ve erlere talepleri üzerine 
on gün mazeret izni verilmesi, mazeret izinlerinde yol masraflarının ve iaşe bedellerinin birlik 
komutanlıklarınca karşılanması, 

 Erbaş ve erlerin hava değişimi ve istirahatte geçen sürelerinin tabi oldukları hizmet süresinin her ayı 
için bir günlük kısmının askerlik hizmetinden sayılması, 

 Yedek subay ve yedek astsubaylar için adaylık döneminde alınan istirahat veya hava değişimi süreleri 
de dâhil olmak üzere sıhhi izin sürelerinin tabi olunan hizmet süresinin her ayı için bir günlük kısmının 
askerlik hizmetinden sayılması, 

 Muvazzaflık hizmeti esnasında rahatsızlanan yükümlülerin tanı ve tedavi için sağlık kuruluşlarında 
geçen süreleri ile yargılamaları sonucu beraat eden yükümlülerin gözaltı ve tutukluluk sürelerinin 
tamamının askerlik hizmetinden sayılması, 

 Firar ve hava değişimi/izin tecavüzü durumunda geçen süreler, mahkemelerin hükmettiği hapis 
cezalarının infazında geçen süreler ile yükümlülerin kendi kusur ve disiplinsizlikleri nedeniyle fiilen 
askerlik hizmetinden ayrı kaldıkları sürelerin askerlik hizmetinden sayılmayan süreler olarak 
düzenlenmesi, 

 Firar ve hava değişimi/izin tecavüzü suçunu işleyen yükümlülere ilişkin adli işlemlerin düzenlenmesi, 
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 Yürürlükteki kanunlarda subay veya astsubay olmaya engel hâllerin yedek subay ve yedek astsubay 
olmaya engel hâl olarak düzenlenmesi, 

 Terhis edilmelerini müteakip çeşitli nedenlerle hizmet süresinin eksik kaldığı anlaşılan yükümlülerin 
askerlik hizmet sürelerinin tamamlatılması amacıyla askerlik şubelerince yapılacak çağrı ve yapılan 
çağrıya uymayanların takip ve yakalama esasları ile haklarında uygulanacak yaptırımın belirlenmesi, 

 Tutuklu ve hükümlülerin askerlik hizmetine ilişkin işlemlerin düzenlenmesi, 
 Askerlik hizmetine başlamadan önce veya askerlikleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı bir yıldan 

fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm edilen yükümlülerin kıta ve kurumlarınca bulundukları yer 
Cumhuriyet savcılıklarına teslim edilmesi ve bunlardan askerlikle ilişiği olanların tahliyelerini takiben 
15 gün içerisinde askerlik şubelerine müracaat etmeleri suretiyle kalan askerlik hizmet sürelerinin 
tamamlatılması, 

 Yabancı ülkelerde bulunan ve vatandaşlık hakkına sahip olanlar ile oturma veya çalışma iznine sahip 
olarak işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatıyla yabancı ülkelerde bulunanların her 
türlü askerlik işlemlerinin 35 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar ertelenmesi, 

 Bedelli askerlik hizmetinden yararlananlar hariç olmak üzere askerlik hizmetini erbaş ve er olarak 
yapanlara askerî personel temininde ilave puan verilmesi, bu kişilerin TOKİ konutlarından öncelikli 
olarak yararlanması, hizmette geçen sürede toplu taşımayı ve müze gibi yerleri ücretsiz kullanmaları, 
ikinci altı aylık dönemdeki hizmet borçlanmasının devletçe karşılanması, ikinci altı aylık askerlik 
hizmetine devam edenler hariç muhtaç durumdaki askerlerin ailelerine Cumhurbaşkanınca 
belirlenecek tutarda yardım yapılması, 

 Teknik bilimler meslek yüksekokulu ve meslek lisesi mezunları ile tarım, turizm ve mevsimlere bağlı 
olarak sektörlerde faaliyet gösteren yükümlülerin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç ve öncelikleri de 
dikkate alınarak istedikleri celp döneminde silahaltına alınabilmeleri, 

 Askerlik hizmetini yerine getirirken hayatını kaybeden, hakkında gaiplik kararı verilen, maluliyet 
aylığı bağlanmasını gerektirecek biçimde malul olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu 
kapsamında hayatını kaybedenlerin yakınlarına ilişkin muafiyet haklarının düzenlenmesi, 

 Türk vatandaşlığını sonradan kazananların askerliklerini yaş ve öğrenim durumlarına göre 
vatandaşlığa alındıkları yıl askerlik çağına giren yükümlüler gibi yapmaları, bu kişilerin askerlik 
işlemlerinin istekleri hâlinde vatandaşlığa alındıkları tarihten itibaren iki yıl süreyle ertelenebilmesi, 
22 yaşından sonra Türk vatandaşlığına alınanların ise doğrudan askerlik hizmetinden muaf tutulması, 

 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde zorunlu askerlik hizmetini yerine getiren yükümlülerin bu 
durumlarını belgelendirmeleri hâlinde askerlik hizmetinden muaf tutulması, 

 Askerlik hizmetine ilişkin ikili anlaşmalar kapsamında askerlik hizmetinden muaf tutulacak ya da 
askerlikleri ertelenecek yükümlülerin işlemlerinin ilgili anlaşma hükümlerine göre yürütülmesi, 

 Milli Güvenlik Kurulunca gerekli görülen sahalarda Milli Savunma Bakanlığının teklifi üzerine 
Cumhurbaşkanınca özel olarak görevlendirilenlerin Cumhurbaşkanınca belirlenen şartlara uymaları 
kaydıyla askerlik hizmetinden muaf tutulması, 

 Askeri öğrenci olarak okudukları Milli Savunma Üniversitesi veya diğer üniversite, fakülte veya 
yüksekokullar ile meslek yüksekokullarından ilişiği kesilenlerin bu okullarda geçen sürelerinin ay 
olarak üçte birinin askerlik hizmetinden sayılması ve bu sürenin yükümlü olunan askerlik hizmetini 
karşılaması hâlinde askerlikten muaf tutulmaları, 

 Askerlik hizmetini yerine getirirken hayatını kaybedenler ile sakatlananlara 5434 sayılı Kanun, 5510 
sayılı Kanun veya 2330 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanmaması ya da tazminat ödenmemesi 
kaydıyla kendilerine veya kanuni mirasçılarına bir defa mahsus olmak üzere Kanunda belirlenen 
miktarda tazminat ödenmesi ve tedavisi devam edenlere sağlık yardımı yapılması, 

 Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan veya ilişiği kesilenlerin hizmette geçen sürelerinin ne kadarının 
ve hangi şartlarda askerlik hizmetinden sayılacağına ilişkin esasların düzenlenmesi, 

 Seferberlik sisteminin esasını oluşturan seferberlik kaynağına alınacak yedek personelin belirlenmesi, 
yedek personele hangi yaş sınırına kadar yükümlülük verileceğinin belirtilmesi, 
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 Seferberlik ve savaş hâlinde silahaltına alınacak yedek personel ile muvazzaf olarak askerlik hizmetini 
yerine getiren yükümlülerin adli kovuşturmalarının ve ceza infazlarının icrasına ilişkin esasların 
düzenlenmesi, 

 Yedek personelin seferberlik ve savaş hâlinde askere sevklerinin ertelenmesine ilişkin usul ve esaslar 
ile terhis tarihinin Cumhurbaşkanınca belirlenmesi, 

 Kanunun uygulanması ile ilgili usul ve esasların belirlenmesine ilişkin yönetmeliğin Milli Savunma 
Bakanlığınca Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip altı ay içinde çıkarılması ve ayrıca Kanunda 
öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut yönetmeliklerin Kanuna aykırı olmayan 
hükümlerinin uygulanmasına devam edilmesi, 

 Kanunla ihdas edilen yedek astsubaylık statüsü doğrultusunda 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç 
Hizmet Kanunu ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu başta olmak üzere çeşitli 
kanunlarda yasal uyum sağlanması amacıyla değişiklikler yapılması, 

 Kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce mülga 1111 sayılı Kanun kapsamında erteli durumda bulunan 
yükümlülerin, erteleme şartlarını kaybetmedikleri sürece mülga 1111 sayılı Kanundaki yaş sürelerine 
kadar askerliklerinin ertelenmesine devam edilmesi, 

 Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve er ile askerlik yükümlüsü 
ihtiyacının İçişleri Bakanlığınca Milli Savunma Bakanlığına bildirilmesi ve söz konusu ihtiyacın bu 
Kanun hükümleri çerçevesinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanı kararı ile 
belirlenecek süre ile karşılanması, 

 Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında ikinci altı aylık askerlik hizmetine devam 
edenlerden Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı emrine verilenlerin sayı, 
istek, tercih durumları ve özlük hakları bu Kanun hükümlerine uygun olarak ilgisine göre Jandarma 
Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürütülmesi, 

 Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte her ne sebeple olursa olsun henüz fiilî askerlik hizmetine 
başlamamış yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olanlardan istekli olanların 1/11/2019 tarihine kadar 
başvurmaları ve bu tarihe kadar Kanunda öngörülen bedeli peşin ödemeleri şartıyla kuraya tabi 
tutulmaksızın bedelli askerlik hizmetinden yararlanmaları ve bu kapsamda bedelli askerlik 
yükümlülüğünü tamamlayanlar hakkında verilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesi, 

 Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik hizmetine erbaş ve er olarak devam edenlerden altı aylık 
hizmet süresini tamamlayan ve ikinci altı aylık askerlik hizmetine devam etmek için istekli olanlar 
hakkında Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen esasların uygulanması, 

 Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik hizmet süresini tamamlayanlar ile hâlen muvazzaflık 
hizmetini yerine getirenler hakkında verilen idari para cezalarından ödenmemiş olanlar ile Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde muvazzaflık hizmetine başlayanlar hakkında 
verilen idari para cezalarından askere sevk tarihi itibarıyla ödenmemiş olanların tahsilinden 
vazgeçilmesi, 
öngörülmektedir. 
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Dönem: 27 
BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR KANUN Yasama 
Yılı: 2 

Kanun No. 7180 Kabul Tarihi: 27.06.2019 Yayımlandığı Resmî Gazete Sayısı ve Tarihi: 
30822 / 05.07.2019 

Kanuna Dayanak Oluşturan Kanun Teklifi’nin 
Başkanlığa Geliş Tarihi:  17.06.2019 

Esas Komisyon: Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu 
Komisyon Raporu (Sıra Sayısı): 90 
Esas Komisyonda Görüşülme Tarihi: 20.06.2019  

Görüşüldüğü Genel Kurul Birleşimleri:  
93. Birleşim 25.06.2019 
94. Birleşim 26.06.2019 
95. Birleşim 27.06.2019 

Genel Kurulda Görüşülme Usulü: Temel Kanun 
(İçt. md. 91) 

Madde Sayısı: 21 
Değişiklik Yaptığı Kanun/KHK Sayısı: 9 
Değişiklik Yaptığı Kanun/KHK Numaraları: 222, 633, 1739, 3308, 5580, 5661, 6114, 652 (KHK), 663 
(KHK) 
Genel Kurulda kabul edilen önerge sayısı: 2 

Anahtar 
Kavramlar 

Eğitim, ilkokul, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri 
Başkanlığı, vatandaş, ek ödeme, zorunlu hizmet, özel eğitim kurumları, yanıltıcı reklam, 
eğitim ve öğretim desteği, engelli 

Kanun ile; 
 66 ay olan ilkokula başlama yaşının 69 ay olarak düzenlenmesi ve öğrencilerin gelişim düzeylerine 

göre okula erken veya geç başlamasına ilişkin hususların ikincil mevzuatla düzenlenmesi 
amaçlanmaktadır. 

 Gerçek veya tüzel kişiler tarafından yükseköğrenim öğrencilerine yemekli veya yemeksiz özel 
barınma hizmeti veren kurumların açılmasına, işletilmesine ve denetimine yönelik iş ve işlemlerin 
Gençlik ve Spor Bakanlığına devredilmektedir. 

 Milli Eğitim Bakanlığında, Sağlık Bakanlığında ve Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapan 
sözleşmeli personelin kadroya atanabilmeleri ve tayin talep edebilmeleri için zorunlu hizmet süreleri 
6 (4+2) yıldan 4 (3+1) yıla düşürülmektedir. 

 Mesleki eğitim merkezi programlarına kayıt şartları düzenlenmektedir.  
 Mesleki eğitimde kalfalık ve ustalık için belirlenen çalışma süreleri kaldırılmaktadır. 
 Mesleki eğitim merkezlerinin, organize sanayi bölgesi yönetimleri veya özel sektör tarafından 

açılabilmesi amaçlanmaktadır. 
 Özel uzmanlık gerektiren konularda bilgi ve birikimlerinden yararlanılmak üzere ÖSYM’de 

görevlendirilen yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanları ile Millî Eğitim 
Bakanlığında görevli öğretmenlere, 2011 yılından itibaren ödenen ve 2018’in aralık ayında sona eren 
ek ödeme uygulamasının 2021’in aralık ayı sonuna kadar devam ettirilmesi amaçlanmaktadır. 

 Milletlerarası özel öğretim kurumlarının yıl içinde açılma zamanları diğer özel öğretim 
kurumlarından farklı olduğu için söz konusu okulların açılış tarihi düzenleme kapsamı dışında 
bırakılmaktadır. 

 Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliğinin 2018/26 değişik iş no’lu Kararına binaen, özel öğretim 
kurumlarınca gerçeğe aykırı veya yanıltıcı reklam ya da ilan verilmesi, reklam veya ilanlarda öğrenci 
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resim ya da bilgilerinin kullanması durumlarında özel eğitim kurumlarının cezai işleme tabi 
tutulması amaçlanmaktadır. 

 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun ek 1’inci maddesi kapsamında 
ödemeleri öğrencilere yapılan eğitim ve öğretim desteğinin, gereken şartları karşılayamayan 
kurumlardan tahsil edilmemesi amaçlanmaktadır. 

 Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren ve ödemeleri Bakanlıkça yapılmakta olan 
özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bireylerin 
yararlanması amaçlanmaktadır. 

 Her engel türüne göre ve belirlenen yaşa kadar eğitim verilmesini sağlamak ve destek verilecek 
hastalık türlerinin açıkça belirlenmesi amacıyla, engellilik oran ve şartlarının yeniden düzenlenmesi 
amaçlanmaktadır. 

 Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce alınmış engelli sağlık kurulu raporları bulunan bireylerden 
sürekli raporu bulunanlar ile süreli raporu bulunup rapor süresi devam edenlerin rapor süreleri bitene 
kadar destek eğitimi almaya devam etmeleri amaçlanmaktadır. 
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Dönem: 27 
TAPU KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 

KANUN Yasama 
Yılı: 2 

Kanun No. 7181 Kabul Tarihi: 04.07.2019 Yayımlandığı Resmî Gazete Sayısı ve Tarihi: 
30827 / 10.07.2019 

Kanuna Dayanak Oluşturan Kanun Teklifi’nin 
Başkanlığa Geliş Tarihi: 25.06.2019  

Esas Komisyon: Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu 
Komisyon Raporu (Sıra Sayısı): 91 
Esas Komisyonda Görüşülme Tarihi: 27.06.2019 

Görüşüldüğü Genel Kurul Birleşimleri:  
96. Birleşim 02.07.2019 
97. Birleşim 03.07.2019 

Genel Kurulda Görüşülme Usulü: Temel Kanun 
(İçt. md. 91) 

Madde Sayısı: 29 
Değişiklik Yaptığı Kanun/KHK Sayısı: 9 
Değişiklik Yaptığı Kanun/KHK Numaraları: 634, 2644, 3194, 4706, 4721, 5393, 5403, 6292, 6306 
Genel Kurulda kabul edilen önerge sayısı: 8 

Anahtar 
Kavramlar 

Tapu işlemleri, ipotek şerhi, terkin, afet riski altındaki alanlar, kentsel dönüşüm, ecrimisil 

Kanun ile; 
 Taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmelerde tarafların farklı tapu müdürlükleri veya 

yurtdışı teşkilatında bulunmaları halinde, taraf iradelerinin resmi görevliler tarafından ayrı ayrı 
alınarak sözleşmelerin tamamlanabilmesine ve bu uygulamaya ilişkin usul ve esasların yönetmelikle 
belirlenmesine imkan sağlanması amaçlanmaktadır. 

 Tapu kayıtlarındaki hisse hatalarının düzeltilebilmesi amacıyla düzenleme yapılmakta olup bu 
kapsamda hataların oluşum nedenleri belirlenerek sınırlandırma yapılmakta ve hatalı hisselerin 
malikleri ile ayni ve şahsi hak lehtarlarına hatanın nedenleri ve düzeltme sonrası oluşacak tabloya 
ilişkin bilgilendirici tebligat yapılması öngörülmektedir. Tebligat sonrası taşınmaz üzerinde hak 
sahibi olacak kişileri korumaya yönelik olarak tapu sicilinde bilgilendirme amaçlı belirtme yapılarak 
bu belirtmenin düzeltmenin kesinleşmesine kadar sicilde tutulması hedeflenmekte ve ilgililerince 
yapılan tebligata muvafakat verilmesi halinde istem gereği düzeltme işlemi yapılması; belirlenen 
sürede muvafakat verilmemesi durumunda ise tapu müdürlüğünce hatalı kaydın resen düzeltilmesi 
ve işlem sonucundan ilgilisine bilgi verilerek altmış gün içinde dava açabileceği hususunun ilgiliye 
ihtar edileceği hüküm altına alınmaktadır. 

 İpotek şerhlerinin malikin talebi üzerine tapu müdürlüğünce terkin edilebilmesine ilişkin olarak 4721 
sayılı Türk Medeni Kanununun 883 üncü maddesine hüküm eklenmekte olup madde ile söz konusu 
hükmün yürürlüğe girmesinden önce tesis edilmiş ve süresini doldurmuş ipotekler hakkında geçiş 
hükmü düzenlenerek hak kaybının oluşmasının engellenmesi amaçlanmaktadır. 

 2644 sayılı Tapu Kanununun işlevsiz halde bulunan ve uygulanmayan 22’nci maddesi ve tapu 
işlemlerine fotoğraf yapıştırılmasını düzenleyen 27’nci maddesinin bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin 
azaltılması amacıyla yürürlükten kaldırılması amaçlanmaktadır. 

 Hatalı blok veya bağımsız bölüm numaralarının daha kolay ve külfetsiz bir şekilde düzeltilebilmesi 
amacıyla düzenleme yapılmaktadır. Uygulamada, hatalı bağımsız bölümlerin malikleri bu hatanın 
giderilmesi için bağımsız bölümlerin trampası veya satışını yapmak zorunda kalmakta ve blok 
numarasında yapılan düzeltme işlemlerinde oybirliğinin aranması çoğu zaman karar alınmasını 
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imkansız hale getirmekte bu çerçevede, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2011/3 sayılı 
Genelgesi kapsamında halen yürütülmekte olan söz konusu işlemlerin daha kolay ve külfetsiz bir 
şekilde yapılabilmesine yönelik düzenlemelerin hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır. 

 Tarım arazilerinin korunması ve ihtiyaç halinde planlı kullanımı için, köy ve/veya mezraların 
yerleşik alanı ve civarı ile yerleşik alanlar belirlenirken 5403 sayılı Kanun kapsamında izin alınması 
zorunluluğu 3194 sayılı Kanunun 8’inci maddesine derç edilmektedir. 

 Uygulama imar planlarında umumi hizmet alanına ayrılan veya kamulaştırılması gereken alanların 
kamu eline geçmesini sağlama, kamulaştırma yükünü ve kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan 
sorunları azaltma, nüfusun ihtiyaç duyduğu açık ve yeşil alanların elde edilmesini sağlama yönünde 
kanuni düzenlemelerin hayata geçirilmesi amaçlanmakta olup düzenleme ortaklık payına konu 
kullanımlardan, yol, meydan, ibadet yerleri, park ve çocuk bahçeleri hariç olmak üzere yapı 
yapılabilecek diğer alanlarda; alanların kamuya geçişi sağlanıncaya kadar maliklerinin talebi halinde 
ilgili kamu kuruluşunun uygun görüşü alınarak plandaki kullanım amacına uygun özel tesis 
yapılabilmesine imkan sağlanması öngörülmektedir. 

 Kamu yararı düşünülerek gecikmelerin önüne geçilmesi amacıyla, ifraz ve tevhit işlemleri yönünden 
kamu mülkiyetine ait alanlar için istisna getirilmesi öngörülmektedir.  

 Arsa ve arazi düzenlemesi uygulanacak alanlarda umumi hizmet alanına konu kullanımlar 
netleştirilmekte ve uygulamada birlik sağlanması öngörülmektedir. Buna mukabil düzenleme 
ortaklık pay oranı da artırılmakta ve düzenleme ortaklık payına ilişkin usul ve esaslar belirlenerek 
yaşanan tereddütlerin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. 

 Tarımsal seralarda ruhsat aşamasında yaşanan sıkıntıların giderilmesine yönelik çözüm sağlanması 
ve bu suretle tarımsal üretimin arttırılması amacıyla seraların fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun 
olmak, ilgili il tarım ve orman müdürlüğünün uygun görüşü bulunmak ve entegre tesis niteliğinde 
olmamak kaydıyla ruhsat alınmadan ve yola cephesi bulunan parsellerden geçiş hakkıyla (yola cephe 
sağlamadan) yapılabilmesine imkan sağlanmaktadır. 

 Yapılaşmamış parsellerin, parsel maliklerinin muvafakati, araç giriş ve çıkışlarının trafiği 
aksatmaması ve ilgili idaresinden izin alınmak kaydıyla, zemini geçirimli malzeme ile kaplanarak 
ve gerekli işaretlemeler yapılarak, yapı kapsamına girmeyecek şekilde açık otopark olarak 
işletilebilmesine ilişkin düzenleme yapılması öngörülmektedir. 

 Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği tespit edilen metruk yapılara ilişkin tehlikeli 
durumun, cana ve mala zarar vermesini önlemek amacıyla, öncelikle yapı sahiplerince ortadan 
kaldırılması; bunun sağlanamadığı durumlarda ise tehlikenin giderilmesine yönelik işlerin belediye 
veya valilikçe resen gerçekleştirilmesine ilişkin düzenleme yapılması amaçlanmaktadır. 

 Vatandaşlar tarafından çözümü gerçekleştirilmeyen alanlardaki süreçlerin etkinleştirilmesi, ülke 
düzeyindeki iyileştirme, yenileştirme ve dönüşüm çalışmalarının bütüncül bir anlayışla 
koordinasyonunun sağlanması, benzer alanlarda tekil çözümlerin üretilmesi gerekliliği karşısında 
söz konusu düzenlemenin yapılması amaçlanmaktadır. 

 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16’ncı maddesi kapsamında verilen yapı kayıt belgesinin 
bulunduğu Hazine taşınmazlarının ilgililerine yapılacak satışlarında satışların en kısa sürede 
yapılmasını teminen başvuru süresi getirilmekte; yapı kayıt belgesine konu taşınmaz için 2981 sayılı 
Kanun hükümlerine göre tapu tahsis belgesi alınması ve bu belgeye esas arsa bedellerinin ödenmiş 
olması halinde söz konusu madde uyarınca ayrıca satış bedeli alınmaması hüküm altına alınmakta; 
ayrıca bu belgenin alınması sırasında hem yapı hem de taşınmazın zemini için ilgilileri tarafından 
ödeme yapıldığından bu taşınmazlardan yapı bedeli ve ecrimisil alınmaması, tahsil edilmiş 
ecrimisillerin de satış bedelinden mahsup edilmesine yönelik düzenleme yapılması 
amaçlanmaktadır. 

 Belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan ve imar planı bulunmayan veya imar planında 
tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazilerinin satışında başvuru süresinin uzatılması; satılan 
tarım arazilerinin otuz yıl içerisinde üç yıl aralıksız olarak tarımsal amaçla kullanılmaması halinde 
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satış işleminin iptal edilerek taşınmazın resen Hazine adına tescil edilmesi ve ödenen bedelin faizsiz 
olarak kayıt malikine iade edilmesi sağlanarak bu arazilerin tarım dışı amaçla kullanılmasının ve atıl 
bırakılmasının önlenmesi; ayrıca satış bedeli, ödeme şekli, taksit süresi ve sayısı, uygulanacak faiz 
oranı ve diğer hususlarda 6292 sayılı Kanunun belediye ve mücavir alan sınırları dışında yer alan 
Hazineye ait tarım arazilerinin ve tarımsal amaçla kullanılan 2/B arazilerinin satışına ilişkin 
hükümlerinin kıyasen uygulanması, bu sayede belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında 
yer alan söz konusu arazilerin satışında satış bedeli, ödeme şekli, taksit süresi ve sayısı, uygulanacak 
faiz oranı gibi hususlarda uygulama birliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. 

 Hazineye intikal eden yapı ve tesislerin satışında, yapı ve tesislerin bedelinin yapı yaklaşık maliyet 
bedelinin yüzde beşi olarak hesaplanması amaçlanmaktadır. 

 Kamu taşınmazları üzerinde yapılacak olan, diğer turizm tesislerine oranla toplam yatırım ve işletme 
maliyeti daha düşük ve yatırımın geri dönüş süresi daha az olan kamping ve günübirlik turizm 
tesisleri için kesin tahsis yapılmasına ilişkin süre, uzatılan süreler dahil toplam yirmi yıl olarak 
yeniden düzenlenmekte olup ayrıca, işlemleri henüz sonuçlanmayanlar hakkında da bu sürenin 
uygulanacağı yönünde düzenleme yapılarak, aynı durumdaki turizm yatırımcıları ve işletmecileri 
arasında eşitliğin sağlanması amaçlanmaktadır. 

 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda yapılan değişiklik ile Devletin sorumluluğu altındaki tapu 
sicillerinin düzenli bir biçimde tutulmasını sağlamak amacıyla tapu siciline süreli olarak tescil 
edilmiş olan ipoteklerin, süresinin sona ermesi ve madde metninde belirtilen şartların oluşması 
halinde malikin talebiyle terkininin sağlanabilmesine yönelik düzenleme yapılması öngörülmektedir 

 5393 sayılı Belediye Kanununun 73’üncü maddesi kapsamında belediyelere devredilen taşınmazlar 
üzerindeki yapıların kentsel dönüşüme tabi tutulması ve muhafaza edilemeyeceği gerekçesi ile bu 
taşınmazlar için Cumhurbaşkanı tarafından kentsel dönüşüm ve gelişim alanı kararının alındığı 
tarihten itibaren ecrimisil tahakkuk ettirilmemesi, tahakkuk ettirilen ecrimisillerin terkin edilmesi, 
tahsil edilenlerin ise iade edilmesi amaçlanmıştır. 

 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa eklenen geçici maddenin yürürlüğe 
girmesinden önce belirlenen onaylı köy ve/veya mezraların yerleşik alanı ve civarı ile yerleşik 
alanların 5403 sayılı Kanun kapsamında izinli kabul edilmesi, bu konu hakkında herhangi bir hukuki 
ihtilaf yaşanmamasının sağlanması ve bu suretle vatandaşlar açısından oluşabilecek mağduriyetlerin 
önlenmesi amaçlanmaktadır. 

 2/B taşınmazlarında kayıt maliki ve kullanıcı çakışması nedeniyle hakkından yararlanamayan 
vatandaşların mağduriyetlerinin, 31/12/2020 tarihine kadar başvuruda bulunmaları halinde eş değer 
2/B arazisi verilmesi suretiyle giderilmesi amaçlanmaktadır. 

 6292 sayılı Kanunun 6’ncı ve 12’nci maddelerinde belirtilen başvuru ve ödeme süresini geçiren 
vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi ve uygulamada meydana gelebilecek hukuki ihtilafların 
önlenmesini teminen yeniden başvuru ve ödeme süresi verilmesi amaçlanmaktadır. 

 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamındaki yapıların 
sicilinde bulunan haklar ve şerhlerin yapının yıkılmasından sonra hisseler üzerinde devam edeceği 
ancak bu hakların ve şerhlerin dönüşüm uygulaması kapsamında tapuda yapılacak işlemler için engel 
teşkil etmeyeceği açıkça düzenlenmekte olup belirtilen haklar ve şerhlerin, yeni yapılar için kat 
irtifakı ve kat mülkiyeti tesisi safhasında söz konusu haklar ve şerhlerden yükümlü olan malike 
düşecek bağımsız bölümler üzerinde devam ettirilmesi ve bu suretle alacaklı olanların herhangi bir 
zarara uğramamasının temin edilmesi amaçlanmaktadır. Adı geçen Kanun kapsamındaki 
taşınmazların dönüşüm uygulamaları için yapım işini üstlenen müteahhite devredilmesi durumunda, 
müteahhitin üçüncü kişilere olan borçlarından dolayı bu taşınmazlar hakkında haciz ve tedbir 
uygulanamayacağı düzenlenmiş olup Kanun kapsamındaki alanlarda ve parsellerde gerçek ve özel 
hukuk tüzel kişilerince uygulamada bulunulması durumunda yapım işini üstlenen müteahhitlerin 
payına düşen bağımsız birimlerin satışının, inşaatın ilerleme seviyesine göre ve idarenin iznine 
istinaden yapılabilmesine yönelik düzenleme yapılması amaçlanmaktadır. 
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 Uygulamada malikler ve müteahhitler arasında anlaşma sağlanmış olmasına rağmen müteahhitten 
kaynaklanan sebeplerle uzunca bir zaman yeni yapının yapım işine başlanılmaması veya yapım işine 
belirli bir seviyeden sonra devam edilmemesi gibi durumlar söz konusu olabilmektedir. Bu gibi 
durumlarda malikler işe başka bir müteahhit ile devam etmek istediklerinde mevcut sözleşmelerin 
genel hükümlere göre fesih edilmesi uzunca bir zaman almakta ve bu da maliklerin daha da 
mağduriyetine sebep olabilmektedir. Belirtilen sebeple, Kanunun 6’ncı maddesine bir fıkra 
eklenmesi suretiyle; Kanun kapsamındaki alanlarda ve parsellerde maliklerce anlaşma 
sağlanmasından sonra bir yıl içinde yeni yapının yapım işine başlanılmamış ise veya yapım işi belirli 
bir seviyede durdurulmuş ve en az altı aydır inşai faaliyete devam edilmiyor ise, sözleşmelerin feshi 
için hisseleri oranında maliklerin en az üçte iki çoğunluğu ile karar alınabileceği, belirtilen 
durumlarının varlığının Bakanlıkça tespit edilmesi halinde müteahhide otuz gün süre verilerek işe 
başlamasının veya devam etmesinin istenileceği ve bu ihtara rağmen işe başlanılmaması veya devam 
edilmemesi durumunda, otuz günlük sürenin bittiği tarih itibarıyla daha önce imzalanmış olan 
sözleşmelerin resen fesih edilmiş sayılacağı düzenlenmektedir. Fesih sonrasında, fesih tarihine kadar 
yapılmış olan işler, devrolunan hisseler, taraflar arasında yapılan ödemeler ve benzeri konularda 
genel hukuk hükümlerinin uygulanacağı, ancak fesih tarihine kadar müteahhit tarafından hak 
sahiplerine yapılan kira ödemelerinin hak sahiplerinden geri talep edilemeyeceği düzenlemesiyle 
olası mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanmaktadır. 

 Yıkılacak derecede riskli olan yapıların bulunduğu alanlarda, kendiliğinden çöken veya zeminin 
kayması, heyelan, yangın gibi afetler veya patlama gibi olaylar neticesinde ağır hasar gören veya 
ağır hasar görme riski bulunan yapıların bulunduğu alanlarda dönüşüm uygulamalarının maliklerin 
ve ilgililerinin muvafakati aranmaksızın Bakanlıkça resen yapılacağı veya yaptırılacağı hükmü 
düzenlenmektedir. Bu kapsamda, uygulamaların hızlı ve kesintiye uğramadan yürütülmesi için; 
riskli yapı tespiti, bu tespite itiraz, tahliye iş ve işlemlerinin yapılacağı süreler ile tapuda, 
belediyelerde ve diğer idareler nezdinde yapılacak iş, işlem ve uygulamalarda maliklerin ve 
ilgililerin muvafakatinin aranmayacağı, alandaki taşınmazların, kamu kurum ve kuruluşlarına ait 
olanlar da dahil olmak üzere Hazine adına tescil edileceği ve yeni yapılar için kat irtifakı veya kat 
mülkiyetinin; hak sahiplerine haklarına karşılık gelecek bağımsız bölümlerin devri yapılıncaya kadar 
Hazine adına kurulacağı düzenlenmekte olup uygulama yapılacak alanda hak sahipleri ile TOKİ, 
İdare veya müteahhitler arasında, daha önce imzalanmış olan gayrimenkul satış vadi sözleşmeleri ile 
arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin ilgililerinin muvafakati aranmaksızın fesih edilmiş 
sayılacağı düzenlenmekte ve fesih edilmiş sayılan bu sözleşmelere göre tarafların ve Bakanlığın 
hakları ve sorumlulukları belirtilmektedir. Ayrıca hak sahipliği çalışmalarının nasıl yapılacağı ile 
yapılacak yeni taşınmazların hak sahiplerince teslim alınmaması durumunda hak sahibinin mevcut 
taşınmazının değerinin hak sahibine ödenerek işlem yapılacağı hüküm altına alınmaktadır. 

 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında alınacak 
teminatlar ve Kanunda belirtilen iş, işlem ve hizmetlere tahsis edilmiş olan taşınır ve taşınmazlar ile 
her türlü hak ve alacaklar, para ve para hükmündeki kıymetli evrak hakkında, amme alacakları için 
yapılacak haciz ve tedbirler de dahil olmak üzere, her ne suretle olursa olsun haciz ve tedbir 
uygulanamayacağı hükme bağlanmaktadır. 
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Dönem: 27 SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN İLE 
BAŞARILI SPORCULARA AYLIK BAĞLANMASI İLE DEVLET SPORCUSU 
UNVANI VERİLMESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

İLİŞKİN KANUN 
Yasama 
Yılı: 2 

Kanun No. 7182 Kabul Tarihi: 04.07.2019 Yayımlandığı Resmî Gazete Sayısı ve Tarihi: 
30829 / 12.07.2019 

Kanuna Dayanak Oluşturan Kanun Teklifi’nin 
Başkanlığa Geliş Tarihi: 24.06.2019 

 

Esas Komisyon: Adalet Komisyonu 
Komisyon Raporu (Sıra Sayısı): 92 
Esas Komisyonda Görüşülme Tarihi: 27.06.2019 

Görüşüldüğü Genel Kurul Birleşimleri:  
98. Birleşim 04.07.2019 

Genel Kurulda Görüşülme Usulü: Temel Kanun 
(İçt. md. 91) 

Madde Sayısı: 22 
Değişiklik Yaptığı Kanun/KHK Sayısı: 2 
Değişiklik Yaptığı Kanun/KHK Numaraları: 6222, 5774  
Genel Kurulda kabul edilen önerge sayısı: 6 

Anahtar 
Kavramlar 

Spor, şiddet, güvenlik, müsabaka alanı, seyir alanı, bilet, güvenlik amiri, karaborsa, kasten 
yaralama, mala zarar verme, yasak madde, seyirden yasaklanma, düzen, federasyon, 
elektronik kart, ceza, idari para cezası 

Kanun ile; 
 Saha içi ve saha dışında alınması gereken tedbirlerin takibi ve güvenliğin sağlanması bakımından 

güvenlik amirinin, güvenliğin daha etkin bir şekilde sağlanabilmesi amacıyla görevi 
paylaştırılmakta, müsabakanın önemine göre birden fazla yardımcı görevlendirilebilmesine imkân 
tanınmaktadır. 

 Müsabaka öncesinde, esnasında veya sonrasında taraftarların sürekli veya geçici olarak gruplar 
hâlinde toplandıkları yerler, müsabakanın yapılacağı yere gidiş ve geliş güzergâhları, takım veya 
taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri araçlar ya da takımların kamp yaptığı yerler “spor alanı” 
kavramına dâhil edilmek suretiyle 31/3/2011 tarihli ve 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin 
Önlenmesine Dair Kanun’un uygulama alanı genişletilmektedir. Güvenliğin sağlanması bakımından 
müsabaka alanı dışındaki yerlerde de 6222 sayılı Kanun’da yer alan tedbir ve yaptırımların 
uygulanmasına olanak tanınmaktadır. 

 “Seyir alanı”, spor müsabakalarının yapıldığı alanlarda seyircilere tahsis edilmiş yerler; “Özel seyir 
alanı”, seyircilerin müsabakayı dijital ortamda seyretmeleri amacıyla il ve ilçe spor güvenlik 
kurulları tarafından belirlenen, müsabaka alanı dışındaki geçici yerler; “Antrenman alanı”, 
takımların müsabakaya hazırlık çalışmalarını yaptıkları alanlar olarak tanımlanmıştır. 

 “Müsabaka alanı” tanımı, sporcu çıkış tünelleri, yedek sporcu kulübeleri, hakem odaları, soyunma 
odaları ve koridorları gibi seyircilerin girişinin yasaklandığı yerleri de kapsayacak şekilde spor 
müsabakalarının yapıldığı alanlarda müsabakanın yapıldığı saha ile sporculara ve görevlilere tahsis 
edilmiş yerler olarak yeniden yapılmıştır. 

  Elektronik bilet uygulaması olmayan maçlarda da usulsüz seyirci girişine ilişkin fiillerin yaptırım 
altına alınabilmesi amacıyla “Bilet”, elektronik bilet veya sahibine spor müsabakasına giriş hakkı 
veren belge olarak tanımlanmıştır. 

 İl ve ilçe spor güvenlik kurullarının oluşumunda, “taraftardan sorumlu kulüp temsilcisi olan en az 
iki yönetici” yerine “stat güvenliğinden sorumlu yönetim kurulu üyesi” yönünde değişikliğe 
gidilerek kurulların daha verimli çalışması ve etkin kararlar alabilmesi amaçlanmıştır. 
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 Seyircilerin, müsabakaları ayakta seyredebilecekleri şekilde numaralı özel alanlarla ilişkilendirmek 
suretiyle bilet satışı yapılabilmesine imkân tanınmaktadır. Bu uygulamaya, ilgili federasyon ve 
İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça karar verilecektir. 

 Elektronik bilet uygulamasının sadece futbol dalında en üst lig ve bir altındaki ligde zorunlu olduğu 
belirtilmekte ve elektronik sistem üzerinden oluşturulan biletlerin Hazine ve Maliye Bakanlığının 
belirlediği usul ve esaslara göre oluşturulacağı düzenlenmektedir. 

 Basketbol, voleybol ve hentbol dallarındaki en üst ligde bulunan kulüpler bakımından elektronik 
kart ve elektronik bilete ilişkin hükümlerin uygulanmasına ilgili federasyonun görüşü alınarak 
Bakanlık tarafından; en üst iki futbol ligi dışındaki liglerde ise Türkiye Futbol Federasyonu 
tarafından karar verilecektir. 

 Elektronik kart kapsamı dışındaki spor müsabakaları için bilet satışının sadece ilgili federasyon, spor 
kulüpleri ve diğer yetkili kişiler tarafından uygun görülen yerler ve görevliler tarafından 
gerçekleştirileceği düzenlenerek belirlenen bu yerler ve görevliler dışında, her ne suretle olursa olsun 
bilet satışı yapılması yasaklanmaktadır. 

 İlgili federasyonlar elektronik kart almak amacıyla verilen bilgileri, Kanun kapsamındaki faaliyet 
alanıyla sınırlı olarak kulüpler adına paylaşabileceği ve paylaşılan bilgilerin 24/3/2016 tarihli ve 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı olarak işlenemeyeceği ve 
kullanılamayacağı hüküm altına alınmıştır. 

 Kulüplerin daha fazla borçlanmalarının önüne geçmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarına ait 
alacaklar ile kulüplerle bankalar arasında yapılan yeniden yapılandırma işlemleri kapsamındaki tüm 
banka alacakları hariç olmak üzere; merkezi pazarlama ve bilet satışından elde edilecek kulüplere 
ait federasyon ya da yetki verdiği üçüncü kişiler nezdindeki gelirlerin devir ve temlik edilemeyeceği 
düzenlenmiştir. 

 Spor kulüplerine ilave olarak federasyonların da yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla özel 
güvenlik hizmeti satın alabilmelerine olanak tanınmıştır. Güvenlik önlemlerinin aksamaması 
amacıyla, müsabakalarda görevlendirilecek özel güvenlik görevlilerinin kimlik bilgilerinin 
müsabakanın başlangıç saatinden en geç kırk sekiz saat önce ilgili kolluk birimine bildirilmesi 
zorunlu kılınmıştır. 

 Görevli olmadığı hâlde süper lig müsabakalarında görevlendirilen kolluk görevlilerinin günlük 
harcırah miktarı artırılmakta, müsabaka güvenlik amirleri ile yardımcılarına ödenen harcırah miktarı 
federasyon temsilcisine ödenen harcırah miktarına eşitlenmekte, gözlemci olarak görevlendirilen 
kolluk görevlilerine ise seyahat ve konaklama giderlerinin ödenmesi ve ayrıca görevlendirildikleri 
her bir gün için günlük harcırah tutarının üç katı kadar ödeme yapılması hüküm altına alınmaktadır. 
Genel kolluk personeline verilecek kumanya bedelinin de ilgili spor kulübünün alacağından 
öncelikle mahsup edilmesi öngörülmektedir. 

 İl veya ilçe spor güvenlik kurulları tarafından belirlenen özel güvenlik görevlisi sayısının yarısını, 
yüksek riskli müsabakalarda ise üçte ikisini geçmeyecek sayıda ve bunların yerine genel kolluk 
görevlisi görevlendirme yetkisi verilmektedir. 

 Spor müsabakalarından önce müsabaka güvenlik amirinin başkanlığında müsabakanın güvenliğine 
ilişkin eş güdüm toplantısı yapılması düzenlenmiştir. 

 Spor alanı tanımının genişletilmiş olması ve Kanun’da geçen cezai hükümlerin uygulama alanının 
net bir şekilde belirlenebilmesi amacıyla Kanun’da yasaklanan maddelerin müsabaka, seyir, özel 
seyir ve antrenman alanları ile takım veya taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri araçlara 
sokulamayacağı düzenlenmiştir. Müsabaka, seyir ve antrenman alanlarında alkollü içecek 
sokulması, kullanılması ve satılmasına ilişkin usul ve esaslar ise ilgili federasyonlar tarafından 
belirlenecektir. 

 Genişleyen spor alanı tanımı dikkate alınarak cezai hükümlerin uygulama alanı netleştirilmekte; spor 
alanlarına yasak madde sokulması ve müsabaka düzeninin bozulması suçlarının cezası suçla etkin 
mücadele etmek amacıyla artırılmaktadır. 
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 6222 sayılı Kanun’un 14’üncü maddesinde yer alan suç tipinin kapsamı hakaretin yanı sıra tehdit 
olarak algılanacak tarzdaki eylemlerin de suç kapsamına alınması suretiyle genişletilmekte, suçla 
etkin mücadele etmek amacıyla öngörülen cezalar artırılmaktadır. Birinci ve ikinci fıkralarda 
tanımlanan suçların, her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim aracıyla işlenmesi 
hâlinde de faillerin maddede düzenlenen suçtan dolayı şikâyet şartı aranmaksızın cezalandırılmaları 
düzenlenmiştir. 

 Müsabaka ve seyir alanlarına Kanun hükümlerine aykırı olarak seyirci kabul etme veya kabul 
edilmesini sağlama fiillerine ilişkin ceza miktarı artırılmakta, spor müsabakaları için; ilgili 
federasyon, spor kulüpleri ve yetkili diğer kişiler tarafından uygun görülen yerler ve görevliler 
dışında bilet satışı yapılması suç olarak düzenlenmekte ve cezai müeyyidesi belirlenmekte; değerinin 
üstünde bilet satışı yapmak fiili daha ağır cezayı gerektiren bir suç olarak düzenlenmektedir. 

 Yasak alanlara girme suçu ile suçun işlendiği yerin hassasiyeti dikkate alınarak spor alanlarında 
kasten yaralama veya mala zarar verme suçları için verilecek cezaların artırılması öngörülmektedir. 
Kanun’da yer alan suçların yüzlerini bez veya sair unsurlarla tamamen veya kısmen kapatmak 
suretiyle işlenmesi hâlinde verilecek cezalar yarı oranında artırılacaktır. 

 Kanun’da tanımlanan veya atıf yapılan ilgili kanunlardaki suçlardan dolayı bir yıl veya daha fazla 
hapis cezasına mahkûmiyet bakımından 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 
53’üncü maddesi hükmünün kapsamı genişletilmekte ve bir yıl veya daha fazla hapis cezasına 
mahkûm olanlar ile Kanun’un 11’inci maddesinde suçlardan mahkûm olanlar bakımından verilen 
yasaklama tedbirlerinin hükmün kesinleşmesiyle yürürlüğe girmesi ve mahkûmiyet cezasına ilave 
olarak cezanın kendisi kadar bir süre daha hak yoksunluklarının devam etmesi öngörülmektedir. 

 Caydırıcılığın artırılması amacıyla seyirden yasaklanma tedbirine ikinci ve üçüncü kez karar 
verilmesi hâlinde tedbirin uygulanacağı süreler artırılmaktadır. Tedbirin sona ermesine ilişkin 
kararların Cumhuriyet başsavcılığı veya mahkemelerce işlemi yapan kolluk birimine derhâl 
bildirilmesi ve kolluk tarafından elektronik bilgi bankasına işlenmesi hüküm altına alınmaktadır. 
Alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisinde olduğu açıkça anlaşılan kişinin müsabaka, 
antrenman ve seyir alanlarına alınmaması öngörülmektedir. Genel kolluk birimine başvurması 
gereken seyirden yasaklı kişilerin yükümlülüklerinin takibi amacıyla biyometrik yöntemlerin 
kullanılmasına imkân sağlanmaktadır. İmza yükümlülüğüne aykırı hareket eden kişinin her bir 
müsabaka için cezalandırılması öngörülmektedir. 

 Federasyon ve kulüpler ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların bu Kanun kapsamına giren suçlarla 
ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından inceleme ve soruşturma için tayin edilecek 
denetim elemanlarına kanuni bir engel bulunmadıkça gerekli olan bilgi ve belgeleri ibraz etme 
zorunluluğu getirilmektedir. 

 Spor müsabakalarında görev yapan saha komiserlerinin de görevleriyle bağlantılı olarak kendilerine 
karşı işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılmaları düzenlenmiştir. 

 Müsabakalarda özel güvenlik görevlisi bulundurma yükümlülüğüne aykırı hareket için öngörülen 
idari para cezası artırılmaktadır. 

 Sporda şiddeti teşvik edecek şekilde basın ve yayın yoluyla açıklamada bulunan kişiler hakkında 
öngörülen seyirden yasaklanma tedbirinin süresi uzatılmakta ayrıca seyirden yasaklanma kararı 
verilen bu kişilere spor müsabakalarının yapılacağı gün, yurt içinde bulunduğu takdirde, 
müsabakanın başlangıç saatinde ve bundan bir saat sonra bulunduğu yere en yakın genel kolluk 
birimine başvurma yükümlülüğü getirilmektedir.  

 Tarihî Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde üst üstte üç defa altın kemer kazanarak altın kemerin devamlı 
sahibi olanlara 24/6/2008 tarihli ve 5774 sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet 
Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun uyarınca "Devlet Sporcusu" unvanı verileceği ve 
haklarında Devlet sporcularına ilişkin olarak 5777 sayılı Kanun’da yer alan hükümlerin 
uygulanacağı hükme bağlanmıştır.  
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Dönem: 27 
TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSI HAKKINDA KANUN 

Yasama 
Yılı: 2 

Kanun No. 7183 Kabul Tarihi: 11.07.2019 Yayımlandığı Resmî Gazete Sayısı ve Tarihi: 
30832 / 15.07.2019 

Kanuna Dayanak Oluşturan Kanun Teklifi’nin 
Başkanlığa Geliş Tarihi: 03.07.2019 

 

Esas Komisyon: Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu  
Komisyon Raporu (Sıra Sayısı): 94 
Esas Komisyonda Görüşülme Tarihi: 04.07.2019 

Görüşüldüğü Genel Kurul Birleşimleri:  
99. Birleşim 09.07.2019 
100. Birleşim 10.07.2019 
101. Birleşim 11.07.2019 

Genel Kurulda Görüşülme Usulü: Temel Kanun 
(İçt. md. 91) 

Madde Sayısı: 11 
Değişiklik Yaptığı Kanun/KHK Sayısı: - 
Değişiklik Yaptığı Kanun/KHK Numaraları: -  
Genel Kurulda kabul edilen önerge sayısı: 9 

Anahtar 
Kavramlar 

Ajans, Turizmin tanıtımı, Ajans gelirleri  

Kanun ile; 
 Dünya seyahat hareketinin ülkemize doğru kaymasını sağlamak için Türkiye’nin eşsiz doğal 

güzellikleri, turizm çeşitliliği ve yüksek turizm potansiyelini dünyaya tanıtmanın büyük önem 
taşıması nedeni ile; Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşmasını teminen; turizm imkân ve fırsatlarının 
dünyada tanıtılmasına, turizm potansiyelinin tüm yönleri ile değerlendirilerek ülke ekonomisine 
kazandırılmasına, turizm yatırımlarının ve turizmin ülke ekonomisindeki payının ve sektörün hizmet 
kalitesinin arttırılmasına ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenmesi uygun ve gerekli 
görülen turizm yatırımlarının gerçekleştirilmesine yönelik faaliyette bulunmak, destek ve kaynak 
sağlamak üzere Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulması amaçlanmaktadır. 

 Ajansın; turizm sektöründe faaliyet gösteren tüm paydaşları hem karar mekanizması bakımından, 
hem de kaynak sağlama yönü ile içine alan, ülkemizin tanıtımı ve turizm yatırımlarını destekleme 
konusunda ihtiyaçları tespit ederek gerekli kararları hızlıca alan ve anında uygulayan bir yapıda 
olması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda; sektör temsilcilerinin turizm faaliyetlerinden elde ettikleri 
gelir üzerinden alınacak turizm payı, Ajansın en önemli gelirini oluşturmaktadır. 

 Belirlenen temel amaç doğrultusunda, Ajansın gelirlerinin en az yüzde yetmişinin, ülkemizin algı ve 
imaj yönetimi için gerekli olan tanıtım finansmanının karşılanmasında kullanılması öngörülmekte 
olup Ajansın diğer gelirlerinin yerli ve yabancı turizm yatırımcılarının çeşitli sebeplerle yatırım 
yapmakta tereddüt ettikleri bölgelerde turizm yatırımlarının yapılması amacıyla kurulan şirketlere 
iştirak etmek suretiyle bölgenin turizme kazandırılmasında kullanılarak, turizmin ülke geneline 
yayılması, bölgelerin kalkınması sağlanacak ve bölgesel gelişmişlik farkının azaltılmasının 
sağlanması hedeflenmektedir. 
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Dönem: 27 
GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASI HAKKINDA KANUN Yasama 
Yılı: 2 

Kanun No. 7186 Kabul Tarihi: 17.07.2019 Yayımlandığı Resmî Gazete Sayısı ve Tarihi: 
30836 (Mükerrer) / 19.07.2019 

Kanuna Dayanak Oluşturan Kanun Teklifi’nin 
Başkanlığa Geliş Tarihi: 08.07.2019 

 

Esas Komisyon: Plan ve Bütçe Komisyonu 
Komisyon Raporu (Sıra Sayısı): 102 
Esas Komisyonda Görüşülme Tarihi:  
10.07.2019-11.07.2019 

Görüşüldüğü Genel Kurul Birleşimleri:  
103. Birleşim 16.07.2019  
104. Birleşim 17.07.2019 

Genel Kurulda Görüşülme Usulü: Temel Kanun 
(İçt. md. 91) 

Madde Sayısı: 35 
Değişiklik Yaptığı Kanun/KHK Sayısı: 18 
Değişiklik Yaptığı Kanun/KHK Numaraları: 193, 1211, 2809, 3201b, 4458, 5346, 5411, 5502, 5520, 
5597, 5607, 5809, 6253, 6361, 6362, 6428, 6446, 6360 
Genel Kurulda kabul edilen önerge sayısı: 10 

Anahtar 
Kavramlar 

Altın, araç, banka, döviz, elektrik motorlu otomotiv, Kamu Özel İş Birliği, kimlik bilgileri, 
kredi, lisanssız elektrik üretim tesisi, menkul kıymet, sermaye piyasası araçları, Sosyal 
Güvenlik Kurumu, taşınmaz, taşıt, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, üniversite, yedek 
akçe, yenilenebilir enerji, yurt dışına çıkış harcı, zorunlu karşılık 
 

Kanun ile; 
 Şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının 

tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde eden mükelleflerin talep etmeleri 
hâlinde bu faaliyetlerinden elde ettikleri gayrisafi hasılatlarının yüzde 10’u söz konusu faaliyetlerine 
ilişkin vergiye tabi kazanç olarak esas alınmakta ve bu oranı düzenlemeye ilişkin Cumhurbaşkanına 
yetki verilmektedir. 

 Gerçek veya tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye 
piyasası araçlarını Türkiye’ye getirerek bunları serbestçe tasarruf edebilmeleri ile gelir veya 
kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak işletmelerin kayıtları 
arasında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile 
taşınmazların kanuni defterlere kaydedilmesi imkânı sağlanmaktadır. 

 Merkez Bankasının zorunlu karşılık ve umumi disponibilite düzenlemeleri ile ilgili esasların 
belirlenmesi görevinde bankalar ve diğer mali kuruluşların bilanço içi veya dışı uygun görülen 
kalemlerinin esas alınması ve Merkez Bankasının bilgi taleplerinin gerçek zamanlı ve anlık 
karşılanması sağlanmaktadır. 

 Merkez Bankasının yedek akçe uygulamasının Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hâle getirilmesi 
sağlanmaktadır. 

Dönem: 27 
GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASI HAKKINDA KANUN Yasama 
Yılı: 2 

Kanun No. 7186 Kabul Tarihi: 17.07.2019 Yayımlandığı Resmî Gazete Sayısı ve Tarihi: 
30836 (Mükerrer) / 19.07.2019 

Kanuna Dayanak Oluşturan Kanun Teklifi’nin 
Başkanlığa Geliş Tarihi: 08.07.2019 

 

Esas Komisyon: Plan ve Bütçe Komisyonu 
Komisyon Raporu (Sıra Sayısı): 102 
Esas Komisyonda Görüşülme Tarihi:  
10.07.2019-11.07.2019 

Görüşüldüğü Genel Kurul Birleşimleri:  
103. Birleşim 16.07.2019  
104. Birleşim 17.07.2019 

Genel Kurulda Görüşülme Usulü: Temel Kanun 
(İçt. md. 91) 

Madde Sayısı: 35 
Değişiklik Yaptığı Kanun/KHK Sayısı: 18 
Değişiklik Yaptığı Kanun/KHK Numaraları: 193, 1211, 2809, 3201b, 4458, 5346, 5411, 5502, 5520, 
5597, 5607, 5809, 6253, 6361, 6362, 6428, 6446, 6360 
Genel Kurulda kabul edilen önerge sayısı: 10 

Anahtar 
Kavramlar 

Altın, araç, banka, döviz, elektrik motorlu otomotiv, Kamu Özel İş Birliği, kimlik bilgileri, 
kredi, lisanssız elektrik üretim tesisi, menkul kıymet, sermaye piyasası araçları, Sosyal 
Güvenlik Kurumu, taşınmaz, taşıt, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, üniversite, yedek 
akçe, yenilenebilir enerji, yurt dışına çıkış harcı, zorunlu karşılık 
 

Kanun ile; 
 Şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının 

tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde eden mükelleflerin talep etmeleri 
hâlinde bu faaliyetlerinden elde ettikleri gayrisafi hasılatlarının yüzde 10’u söz konusu faaliyetlerine 
ilişkin vergiye tabi kazanç olarak esas alınmakta ve bu oranı düzenlemeye ilişkin Cumhurbaşkanına 
yetki verilmektedir. 

 Gerçek veya tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye 
piyasası araçlarını Türkiye’ye getirerek bunları serbestçe tasarruf edebilmeleri ile gelir veya 
kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak işletmelerin kayıtları 
arasında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile 
taşınmazların kanuni defterlere kaydedilmesi imkânı sağlanmaktadır. 

 Merkez Bankasının zorunlu karşılık ve umumi disponibilite düzenlemeleri ile ilgili esasların 
belirlenmesi görevinde bankalar ve diğer mali kuruluşların bilanço içi veya dışı uygun görülen 
kalemlerinin esas alınması ve Merkez Bankasının bilgi taleplerinin gerçek zamanlı ve anlık 
karşılanması sağlanmaktadır. 

 Merkez Bankasının yedek akçe uygulamasının Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hâle getirilmesi 
sağlanmaktadır. 

 7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunla kurulan üniversitelere devredilen taşınmazların devir ve kullanımından 
kaynaklanan sorunların giderilmesine ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır. 

 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal 
Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunda yapılan düzenlemelerle yurt dışında 
geçen sürelerin borçlanılmasına ilişkin değişiklikler yapılmaktadır. 

 4458 sayılı Kanunun 235’inci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında el konulan araçlar ile ilgili 
düzenlemeler yapılmaktadır. 

 Yenilenebilir enerji kullanılan büyük projelerin hayata geçirilebilmesi ile ilgili düzenlemeler 
yapılmaktadır. 

 Finansal yeniden yapılandırma programları oluşturarak güçlük yaşayan borçlu firmalara ödeme gücü 
kazandırılması; banka kredilerinin kayıttan düşürülmesine ilişkin düzenleme getirilmesi 
amaçlanmaktadır. 

 Sosyal Güvenlik Kurumunun kişisel veriler ile ticari sır niteliğindeki verileri Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası ile, kişisel sağlık verilerini ise Sağlık Bakanlığı ile paylaşabilmesi sağlanmaktadır. 

 Ülkemizde elektrik motorlu otomotiv markalarının üretilmesi ve bu araçların yurt içinde tercih 
edilirliğinin vergisel yönden desteklenmesi amaçlanmaktadır. 

 Yurt dışı çıkış harcı tutarı arttırılmaktadır. 
 5607 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesi kapsamında olup hakkında müsadere kararı verilmemiş 

araçlarla ilgili düzenleme yapılmaktadır. 
 Elektronik haberleşme cihazlarının kötüye kullanımının, sahteciliğin ve kayıt dışı ekonomi 

oluşturulmasının önüne geçilmesine yönelik düzenlemeler yapılmaktadır. 
 TBMM’ye bağlı Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığının daha önce kaldırılması 

sonrasında yaşanan geçiş sürecinin tamamlanmasına yönelik bir düzenlemeler yapılmaktadır. 
 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’na 

eklenen düzenlemeyle özel karşılık ayrıldıktan sonra tahsil imkânı kalmaması nedeniyle kayıttan 
düşülen alacaklar, 213 sayılı Kanun’un 322’nci maddesi hükümleri kapsamında değersiz alacak 
olarak addolunmaktadır. 

 Sermaye Piyasası Kanunu’na göre ihraç edilen borçlanma araçlarında ödeme yükümlülüğünün 
yerine getirilmemesi hâlinde uygulanacak hükümler düzenlenmektedir. 

 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve 
Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun’da yapılan düzenlemelerle sözleşme bedeli tanımlanmış ve  kamu tarafından 
ödenecek kullanım bedeli ile hizmet bedeli ödemelerinin, sözleşmenin tarafları arasında mutabakat 
sağlanmak suretiyle revize edilebilmesi sağlanmıştır. 

 Lisanssız elektrik üretim tesisi yapma hakkı kazanan ancak çağrı mektubu tarihinden bağlantı 
anlaşması süresi sonuna kadar tüketim-üretim bağı kopmuş olması nedeniyle lisanssız üretim yapma 
hakkını kaybedenlere ek süre verilmektedir. 

 Yenilenebilir enerji kaynakları veya yerli kömüre dayalı elektrik üretim tesisi kurulması amacıyla 
yapılmış Devir Sözleşmeleri ve Elektrik Satış Anlaşmalarının sürelerinin uzatılması ve devirleri 
düzenlenmektedir.  

 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe 
Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
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Kanun No. 7188 Kabul Tarihi: 17.10.2019 Yayımlandığı Resmî Gazete Sayısı ve Tarihi: 
30928 / 24.10.2019 

Kanuna Dayanak Oluşturan Kanun Teklifi’nin 
Başkanlığa Geliş Tarihi: 30.09.2019 

 

Esas Komisyon: Adalet Komisyonu 
Komisyon Raporu (Sıra Sayısı): 105 
Esas Komisyonda Görüşülme Tarihi: 
2.10.2019, 7.10.2019 

Görüşüldüğü Genel Kurul Birleşimleri:  
4. Birleşim 09.10.2019 
5. Birleşim 10.10.2019 
6. Birleşim 15.10.2019 
7. Birleşim 16.10.2019  

Genel Kurulda Görüşülme Usulü: Temel Kanun 
(İçt. md. 91) 

Madde Sayısı: 39 
Değişiklik Yaptığı Kanun/KHK Sayısı: 15 
Değişiklik Yaptığı Kanun/KHK Numaraları: 5682, 1136, 1512, 2547, 2576, 2577, 2802, 3713, 4787, 
5237, 5271, 5275, 5395, 5402, 5651  
Genel Kurulda kabul edilen önerge sayısı: 3 

Anahtar 
Kavramlar 

Avukat, Hususi damgalı pasaport, Pasaport, Hâkimlik, Avukatlık stajı, Noterlik stajı, Hukuk 
Mesleklerine Giriş Sınavı, İdari Yargı Ön Sınavı, Danıştay, Bölge İdare Mahkemesi, İstinaf, 
Temyiz, Türkiye Adalet Akademisi, Uzlaştırma, Önödeme, Kamu davasının açılmasının 
ertelenmesi, Tutuklama, Seri Muhakeme Usulü, Basit Yargılama Usulü, Erişimin 
engellenmesi 

Kanun ile; 
 En az on beş yıl kıdemi bulunan avukatların hususi damgalı (yeşil) pasaport alabilmelerine imkân 

veren düzenleme yapılmaktadır.     
 Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine 

üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı nedeniyle olağanüstü hâl kapsamında yapılan kanuni 
düzenlemelerle veya bu kapsamda tesis edilen idari işlemlerle pasaportları iptal edilenler ile 
haklarında pasaport verilmemesine yönelik idari işlem tesis edilmiş olanlara bazı şartların bulunması 
durumunda pasaport verilebilecektir. 

 Hukuk alanındaki bilgi ve yetkinliğin ölçülmesini ve artırılmasını sağlamak amacıyla, hâkim 
adaylığı sınavına girmek ve avukatlık veya noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş 
Sınavı veya İdari Yargı Ön Sınavında başarılı olma şartı getirilmektedir. Bu mesleklere ilişkin özel 
kanunlarda aranan diğer şartlar saklı tutulmaktadır. 

 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavına sadece hukuk fakültesi mezunlarının girebilecek olması 
sebebiyle, hukuk fakültesi dışındaki fakültelerden mezun olanlar için İdari Yargı Ön Sınavı adıyla 
yeni bir sınav ihdas edilmekte ve idari yargı hakimlik sınavına girebilmek için bu sınavdan başarılı 
olma şartı getirilmektedir. Sınavların, Adalet Bakanlığı ile imzalanacak protokole göre Ölçme, 
Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılması, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavının yılda 
en az bir defa, İdari Yargı Ön Sınavının iki yılda en az bir defa yapılması öngörülmektedir. 
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 Test usulüyle yapılacak sınavlarda çoktan seçmeli en az yüz soru sorulacak ve yüz puan üzerinden 
en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılacaktır. Bu sınavlarda başarılı olma şartı, Kanun’un yürürlüğe 
girdiği tarihten sonra, ilgili fakültelere kayıt yaptıranlar hakkında uygulanacaktır. 

 Aynı veya farklı bölge idare mahkemesi dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasındaki 
aykırılık veya uyuşmazlıkları giderme görevi, Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulundan alınarak 
Danıştay’ın ilgili dava daireleri kuruluna verilmektedir.  

 İdari yargıda Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin (SEGBİS) kullanılabilmesine olanak tanınmaktadır. 
 İdari yargı hâkim adaylığına hukuk fakültesi dışındaki fakültelerden mezun olanlar arasından 

yapılacak atamalar yönünden alan ve sayı sınırlaması getirilmektedir. Buna göre, hukuk bilgisine 
programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarından 
mezun olanlar hâkim adaylığına atanabileceklerdir. Ancak bu kişilerden atananların sayısı, her 
dönemde atanacak toplam aday sayısının yüzde yirmisini geçemeyecektir. 

 Adli yargı hâkim adaylığı yazılı yarışma sınavı alan bilgisi konuları arasına iş hukuku eklenmekte 
ve hâkim ve savcı alımında görev yapan Mülakat Kurulunun beş olan üye sayısı yediye 
çıkarılmaktadır. Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreteri ile Türkiye Adalet Akademisi 
Danışma Kurulundan bir üye bu Kurula katılacaktır. Mülakat Kuruluna Türkiye Adalet Akademisi 
Danışma Kurulundan katılacak kişi sınavın türüne göre Yargıtay veya Danıştay üyesi olacaktır. 

 Hâkim ve savcıların meslek öncesi ve meslek içi eğitimlerini yürütmekle görevli Türkiye Adalet 
Akademisinin kurulmasına bağlı olarak uyum düzenlemeleri yapılmaktadır. Meslek öncesi eğitimin 
sonundaki yazılı ve sözlü sınavları yapan kurulların yapısında değişiklik gidilmektedir.  

 Türkiye Adalet Akademisinde ders veren öğretim elemanlarının ders ücretleri düzenlenmektedir. 
 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda yapılan değişiklikle, haber verme 

sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamalarının suç oluşturmayacağı 
düzenlenmektedir. 

 9/1/2003 tarihli ve 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair 
Kanun ile 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nda yapılan değişikliklerle, 
uzmanların mahkeme bünyesine atanmaları usulünden vazgeçilerek, uzmanlar adliyelerde kurulacak 
müdürlükler bünyesine alınacaktır. Uzmanlar, tevzi sistemine göre ihtiyaç duyan mahkemelere ve 
Cumhuriyet başsavcılığına hizmet vereceklerdir. 

 Teklifle, önödeme miktarının on gün içinde ödenmesi yerine birer ay ara ile üç eşit taksitle 
ödenebilmesine imkân tanınmakta ayrıca önödemeye tabi suçların kapsamı genişletilmektedir. 

 Cinsel suç mağdurlarının kayda alınan beyan ve görüntüsü kişisel veri olarak dava dosyasında 
saklanacak ve gizliliği için gerekli tedbirler alınacaktır. Bu verileri hukuka aykırı olarak başkasına 
veren, yayan veya ele geçiren kişiye 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 136’ncı 
maddesine göre verilecek ceza bir kat artırılarak uygulanacaktır. 

 Soruşturma evresi için azami tutukluluk süreleri belirlenmektedir. 
 Kamu davası açılmasının ertelenmesi müessesesinin kapsamı genişletilerek ertelemenin kapsamı üç 

yıla çıkarılmakta, şikâyet şartı kaldırılmaktadır. Suçtan kaynaklanan ve şüpheli tarafından 
giderilmesi gereken zararı Cumhuriyet savcısının belirleyeceği hüküm altına alınmaktadır. Önödeme 
ve uzlaşma kapsamına giren suçlar ile örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar ve cinsel istismar 
suçu gibi bazı suçlar erteleme kapsamı dışında tutulmaktadır. 

 Suçun sübutuna doğrudan etki edecek mevcut bir delil toplanmadan dava açılamayacağı; 
önödemeye, uzlaştırmaya ya da seri muhakeme usulüne tabi işlerde, önödeme, uzlaştırma ya da seri 
muhakeme usulü uygulanmadan veya soruşturma ve kovuşturma yapılması izne ve talebe bağlı olan 
suçlarda, bu şartlar yerine getirilmeden iddianame düzenlenemeyeceği düzenlenmektedir. 

 Soruşturma veya kovuşturma aşamasında, dava nakli veya adli tıp işlemleri nedeniyle yerleşim yeri 
dışında bir yere gitme zorunluluğu doğması hâlinde mağdurun yapmış olduğu konaklama, iaşe ve 
ulaşım giderlerinin Devlet tarafından karşılanması öngörülmektedir. 
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 Tüm suçlar bakımından Cumhuriyet savcısı veya hâkim tarafından ifade ve beyanının özel ortamda 
alınması gerektiği ya da şüpheli veya sanık ile yüz yüze gelmesinde sakınca bulunduğu 
değerlendirilen çocuk veya mağdurların ifade ve beyanları özel ortamda uzmanlar aracılığıyla 
alınacağı hüküm altına alınmaktadır. Cinsel suç mağdurlarının adli işlemler bakımından 
bulundukları yerdeki bunlara yönelik hizmet veren merkezlere; merkezlerin bulunmadığı yerlerde 
ise yargı çevresi ve idari sınırlara bakılmaksızın en yakın merkezlere götürülmeleri sağlanacaktır. 
Mağdurların ifadesi bu merkezlerde Cumhuriyet savcısının nezaretinde uzmanlar aracılığıyla 
alınacaktır. Yetişkin mağdurun rızasının bulunması hâlinde, çocukların ise zorunlu olarak beyan ve 
görüntüsü kayda alınacaktır. Beyan ve kayıtlar kimseye verilemeyecek, gizliliği için gerekli tedbirler 
alınacaktır. Beyan ve görüntü kayıtları, yazılı tutanağa dönüştürülecek, talepte bulunan şüpheli, 
sanık, müdafii, mağdur, vekil veya kanuni temsilciye verilecektir. Beyan ve görüntü kayıtları bu 
kişilere soruşturma ve kovuşturma makamlarının gözetiminde gizliliği korunmak suretiyle 
izletilebilecektir. 

 Bazı suçlar için Cumhuriyet savcısı ile sanığın anlaşmasına bağlı olarak daha az ceza verilmesini 
sağlayan seri muhakeme usulü adıyla ve asliye ceza mahkemesinin görev alanına giren ve adli para  
cezasını ve/veya üst sınırı iki yıla kadar hapis cezasını gerektiren suçlarda uygulanabilecek, taraflara 
yazılı savunma yapma imkânı tanınarak duruşma yapılmaksızın karar verilebilen ve mahkûmiyet 
hâlinde indirilmiş bir cezanın belirleneceği basit yargılama usulü adıyla iki yeni muhakeme usulü 
getirilmektedir. 

 Uzlaştırmaya tabi suçların kapsamı genişletilmektedir. Uzlaştırma kapsamına giren bir suçun, bu 
kapsama girmeyen bir başka suçla birlikte farklı mağdurlara karşı işlenmiş olması hâlinde uzlaştırma 
hükümlerinin uygulanabileceği, aynı mağdura karşı işlenmiş olması hâlinde ise uygulanmayacağı 
düzenlenmektedir.  

 İstinaf mahkemelerinin düzelterek onama ve bozma yetkileri genişletilmektedir. 
 İstinaf mahkemelerinin bazı hâllerde yoklukta yargılama yapabilmelerine olanak tanınmaktadır. 
 İfade özgürlüğü kapsamında olduğu değerlendirilen bazı suçlara istinaf incelemesinden sonra temyiz 

kanun yolu açılmaktadır. 
 İstinaf dairelerinin kararına itiraz edilmesi durumunda, daire itirazı reddederse bu itirazı ceza 

daireleri başkanlar kurulunun (dörtten fazla ceza dairesi olan bölge adliye mahkemelerinde Hâkimler 
ve Savcılar Kurulu tarafından daire başkanları arasından belirlenen ve dört üyeden oluşan başkanlar 
kurulu) incelemesi ve kesin nitelikte bir karar vermesi sağlanmaktadır. 

 Yapılan düzenlemeyle, infazın ertelenmesine ilişkin nedenler arasına yeni bir neden eklenmektedir 
Dosya kapsamında sirayetin söz konusu olabileceği hâllerde talep üzerine ilk derece mahkemesi 
infazın durdurulmasına ya da ertelenmesine karar verebilecek, talebin kabulü, güvence 
gösterilmesine veya diğer bir şarta bağlanabilecektir. Karar duruşmasız olarak verilecek ve bu karara 
karşı itiraz edilebilecektir. 

 İnternete erişimin engellenmesi kararları, öncelikle ihlalin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili 
olarak (URL, vb. şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verilebilecek, teknik olarak 
ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi yapılamadığı veya ilgili içeriğe erişimin engellenmesi 
yoluyla ihlalin önlenemediği durumlarda, internet sitesinin tümüne yönelik olarak erişimin 
engellenmesi kararı verilebilecektir.  

 Bölge idare mahkemesi başkanlarının dairelerden birine başkanlık etme görevi kaldırılmaktadır. 
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Dönem: 27 
GÜMRÜK KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 

HAKKINDA KANUN Yasama 
Yılı: 3 

Kanun No. 7190 Kabul Tarihi: 24.10.2019 Yayımlandığı Resmî Gazete Sayısı ve Tarihi: 
30941 / 07.11.2019 

Kanuna Dayanak Oluşturan Kanun Teklifi’nin 
Başkanlığa Geliş Tarihi: 23.09.2019 

 

Esas Komisyon: Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
Komisyon Raporu (Sıra Sayısı): 104 
Esas Komisyonda Görüşülme Tarihi: 02.10.2019 

Görüşüldüğü Genel Kurul Birleşimleri:  
09. Birleşim 23.10.2019 
10. Birleşim 24.10.2019 

Genel Kurulda Görüşülme Usulü: Temel Kanun 
(İçt. md. 91) 

Madde Sayısı: 22 
Değişiklik Yaptığı Kanun/KHK Sayısı: 3 
Değişiklik Yaptığı Kanun/KHK Numaraları: 4458, 6136, 2521 
Genel Kurulda kabul edilen önerge sayısı: 3 

Anahtar 
Kavramlar 

Gümrük, Usul, Ceza, Pişmanlık, Savunma Sanayi Başkanlığı, İthal, Eşya, Muafiyet, 
Tasfiye, Emanet, Talep, Süre, Gümrük Müşavir, Gümrük Müşavir Yardımcısı, Yaptırım, 
Muhafaza, Amir, Memur, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Yönetim, Kolluk, 
Personel, Hak, İstifade 

Kanun ile; 
 Gümrük Kanunu’nun idari para cezalarına ilişkin usul hükümleri ve ceza miktarlarının günümüz 

ekonomik koşullarına göre değerlendirilmesi; ithalatçı ve ihracatçıların mali yükünü azaltacak 
şekilde idari para cezalarında gerekli güncellemelerin yapılması amaçlanmaktadır. 

 Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Müsteşarlık olduğu dönemde milli 
savunma ve iç güvenlik amacıyla ülkemize ithal edilen eşyaya uygulanan muafiyetten yararlanmakta 
iken, Cumhurbaşkanlığı’na bağlanmış olması sonucunda ortaya çıkan tereddütün giderilmesini ve 
hâlihazırdaki uygulamanın devam ettirilmesini teminen düzenleme yapılmaktadır. 

 Gümrük mevzuatına aykırı hareketleri idare tarafından tespit edilmeden durumlarını beyan edenlere 
yönelik olan etkin pişmanlık mekanizmasının kapsamının genişletilmesi ve bu kapsamdaki kişilerin 
cezaları indirimli şekilde uygulanması amaçlanmaktadır. 

 Tasfiye edilecek durumda olan eşyanın hemen tasfiyesine karar verilmeyip ilgilisine 30 günlük ilave 
süre verilmesi ve böylece hem ilgilisinin mali kayba uğramasının önüne geçilmesi hem de idarenin 
tasfiye masrafından kurtulmasına yönelik düzenleme yapılmaktadır. 

 Hâlihazırda gümrük idareleri gümrük işlemlerinden doğacak vergilerin alınmasını sağlamak için söz 
konusu vergiler tutarının %20 fazlasıyla teminat almaktadır. Sektörün maliyetlerini düşürmek 
amacıyla; %20 fazla teminat almaktan vazgeçilmesi ve teminat miktarının sadece vergi tutarları 
olarak belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

 Antrepo rejimi aşamasında para cezasının hafifletilmesi ve eşyaya el konulmasının kaldırılması ile 
lojistik sektörünün maliyetlerinin azaltılması ve lojistik sürecin daha sağlıklı işlemesi 
amaçlanmaktadır. 

 Gümrük cezalarına yönelik yapılacak uzlaşmaya başvuru süresi uzatılmaktadır. 
 Gümrük işlemleri kapsamında el konulmasına karar verilen eşya bulunamaz ise bu eşyanın bedelinin 

tahsil edilmesinin düzenlenmesi amaçlanmaktadır. 
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 Gümrük müşavir yardımcılarının ve gümrük müşavirlerinin gümrük mevzuatına aykırı hareket ettiği 
durumlara ilişkin yaptırımların güncellenmesi ve gümrük müşavir yardımcısı olma şartları arasına 
terör suçlarından ceza almamış olma hükmü getirilmektedir. 

 Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünde genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı, 
kaçakçılık ve istihbarat müdürü, bölge amiri, kısım amiri ve gümrük muhafaza memuru 
unvanlarından emekli olan personelin silah bulundurma ve taşıma ruhsatına vergi ve harçtan 
muafiyet getirilmesi, emekli olan personele tanınan harç muafiyetinin bir adet silah ile 
sınırlandırılması ve merkez ve taşra teşkilatında silah taşıma ve kullanma yetkisine haiz personelin, 
bedelini ödemek kaydıyla zati silah edinebilmesi, amaçlanmaktadır. 

 Cumhurbaşkanlığınca temin edilen tabanca ve mermiler Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri 
Genel Müdürlüğündeki koruma personeline ve bunların amirlerine; Milli Savunma Bakanlığınca 
temin edilen tabanca ve mermiler, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki subay, astsubay ve uzman 
erbaşlara; Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca temin edilen tabanca ve 
mermiler, kendi bünyelerindeki subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlara; Emniyet 
Genel Müdürlüğünce temin edilen tabanca ve mermiler, emniyet hizmetleri sınıfı personeline; 
Ticaret Bakanlığınca satın alınan tabanca ve mermiler, Ticaret Bakanlığının merkez ve taşra 
teşkilatında silah taşıma yetkisini haiz personele, görevlerinde kullanmak üzere bedeli mukabili zati 
demirbaş silah olarak satışına imkân sağlanmaktadır. 

 Mecburi hizmetini tamamlayarak ayrılan genel kolluk personeline tanınan haklardan Emniyet Genel 
Müdürlüğünden ayrılan emniyet hizmetleri sınıfı personelinin de yararlanmasının sağlanarak genel 
kolluk kuvvetleri personeli arasında yeknesaklığın sağlanması, yaptıkları görevler nedeniyle 
güvenlik riski taşıyan bazı kamu görevlilerinin görevli iken sahip oldukları harçsız silah ruhsatı 
hakkına, emekliliklerinde de sahip olmalarının sağlanması ile Kıbrıs ve Kore gazilerine harçsız silah 
ruhsatı hakkının sağlanması amaçlanmaktadır. 

 Kadın ve çocuklara karşı şiddetin önlenmesine ilişkin tedbirler kapsamında, haklarında tedbir kararı 
verilenlerin 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının 
Yapımı Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun kapsamındaki yivsiz av tüfeklerine, spor ve 
nişan tüfek ve tabancalarına erişimlerinin derhal engellenmesine yönelik düzenleme yapılmaktadır. 
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Dönem: 27 
SU ÜRÜNLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

Yasama 
Yılı: 3 

Kanun No. 7191 Kabul Tarihi: 06.11.2019 Yayımlandığı Resmî Gazete Sayısı ve Tarihi: 
30956 / 22.11.2019  

Kanuna Dayanak Oluşturan Kanun Teklifi’nin 
Başkanlığa Geliş Tarihi: 30.09.2019 

 

Esas Komisyon: Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonu 
Komisyon Raporu (Sıra Sayısı): 106 
Esas Komisyonda Görüşülme Tarihi: 07.10.2019 

Görüşüldüğü Genel Kurul Birleşimleri:  
11. Birleşim 30.10.2019 
12. Birleşim 31.10.2019 
13. Birleşim 05.11.2019 

Genel Kurulda Görüşülme Usulü: Temel Kanun 
(İçt. md. 91)  

Madde Sayısı: 19 
Değişiklik Yaptığı Kanun/KHK Sayısı: 2 
Değişiklik Yaptığı Kanun/KHK Numaraları: 1380, 2886 
Genel Kurulda kabul edilen önerge sayısı: 4 

Anahtar 
Kavramlar 

Avcılık, Balıkçı gemileri, Balıklandırma, Bern Sözleşmesi, Kabahatler Kanunu, Ceza, İdari 
yaptırım, Beslenme göçü, Doğal kaynaklar, İstilacı tür, Su kaynakları, Su ürünleri, Su 
yapıları, Üreme göçü, Yabancı tür, Yetiştiricilik, Devlet İhale Kanunu 

Kanun ile; 
 1380 sayılı Kanun’da öngörülen idari yaptırımların güncellenerek başta balık olmak üzere, yasa dışı 

su ürünleri avcılığı ve kural dışı su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetlerinde caydırıcılığın sağlanması 
amaçlanmaktadır. 

 Su ürünleri yetiştiriciliğinde su alanı ve suyun kiralanmasında yetkili kurumların belirlenmesi 
amaçlanmaktadır. 

 Su kaynaklarında doğal türlerin korunmasına, istilacı ve yabancı türlerin kaynaklarımızda 
yayılmasının önlenmesine yönelik balıklandırma faaliyetlerinin kurallara bağlanması 
amaçlanmaktadır. 

 Su ürünleri avcılık ve yetiştiriciliğinde verilen izin ve ruhsatların günün şartlarına göre düzenlenmesi 
amaçlanmaktadır. 

 Su ürünleri avcılık ve yetiştiricilik faaliyetlerinin uzaktan algılama sistemleri ve teknolojik 
imkânlarla denetlenmesi, izlenmesi ve kayıt altına alınması amaçlanmaktadır. 

 Balıkçı gemilerimizin başka ülke karasularına ve uluslararası sulara avcılık amaçlı gidişlerinin 
kurala bağlanması amaçlanmaktadır. 

 Doğal kaynakların korunması amacıyla su ürünlerinin kaçak yollardan yurt dışına çıkarılması ve 
canlı olarak yurt içine sokulmasının engellenmesi amaçlanmaktadır.  

 Su yapılarının bulunduğu alanlarda biyoçeşitliliğin korunması amaçlanmaktadır. 
 Yetiştiricilik tesislerinin kullanılan gemilerin ruhsatlandırılması amaçlanmaktadır. 
 Deniz ve iç sulardaki su ürünleri istihsal hakkının kiralanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi 

amaçlanmaktadır. 
 Balıkçı barınakları ile ilgili kiralama işlemlerinde Tarım ve Orman Bakanlığının yetkilendirilmesi 

düzenlenmektedir. 
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 Yunus türlerini koruma altına alan ve ülkemizce de taraf olunan Bern Sözleşmesi hükümlerine uyum 
sağlanması amaçlanmaktadır. 

 Akarsularda engellemeler yapılması, yasağı çerçevesinde kurulan regülatör, baraj ve diğer 
yapılardan dolayı oluşabilecek muhtemel olumsuz etkilerin engellenmesine yönelik alınacak 
tedbirlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

 Su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği sonucu elde edilen ürünlerin, üretiminden tüketimine kadar olan 
sürecin her aşamasında kayıt altına alınabilmesi ve izlenebilirliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. 
Devlet İhale Kanunu’nda değişiklik yapılarak Hazine’nin veya Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğünün mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerdeki baraj, 
dalyan, voli yerleri, göller, havuzlar, nehirler ve nehir ağızlarındaki av yerleri ile deniz ve iç sularda 
belirlenmiş yerlerdeki su ürünleri üretim hakkının Tarım ve Orman Bakanlığınca kiraya verilmesi 
düzenlenmektedir.  
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Dönem: 27 ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME 
HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN 

İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Yasama 
Yılı: 3 

Kanun No. 7192 Kabul Tarihi: 12.11.2019 Yayımlandığı Resmî Gazete Sayısı ve Tarihi: 
30956 / 22.11.2019 

Kanuna Dayanak Oluşturan Kanun Teklifi’nin 
Başkanlığa Geliş Tarihi: 16.10.2019 

 

Esas Komisyon: Plan ve Bütçe Komisyonu 
Komisyon Raporu (Sıra Sayısı): 117 
Esas Komisyonda Görüşülme Tarihi: 22.10.2019 

Görüşüldüğü Genel Kurul Birleşimleri:  
14. Birleşim 6.11.2019 
15. Birleşim 7.11.2019 
16. Birleşim 12.11.2019 

Genel Kurulda Görüşülme Usulü: Temel Kanun 
(İçt. md. 91) 

Madde Sayısı: 19 
Değişiklik Yaptığı Kanun/KHK Sayısı: 4 
Değişiklik Yaptığı Kanun/KHK Numaraları: 5411, 5464, 5549, 6493 
Genel Kurulda kabul edilen önerge sayısı: 1 

Anahtar 
Kavramlar 

Ödeme, Menkul kıymet, Mutabakat sistemleri, Elektronik para kuruluşları, BDDK, Merkez 
Bankası, MASAK, PTT, Yetki, Devir, Ücret, Masraf, Komisyon, Komite, Türkiye Ödeme 
ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği, Veri, Ödeme kuruluşları, İstanbul Takas ve Saklama 
Bankası, Takas, Mahsup, Bloke 

Kanun ile; 
 Ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarının, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 

(BDDK) tarafından katkı payı alınabilecek kuruluşlar arasından çıkarılması düzenlenmektedir. 
 Banka kartları ve kredi kartlarına ilişkin takas ve mahsup faaliyetlerinin BDDK yetki alanından 

çıkarılması amaçlanmaktadır. 
 Ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarının MASAK yükümlülük uyum-ihlal denetiminin 

Merkez Bankası (Banka) tarafından yapılması düzenlenmektedir. 
 Üyeliğin zorunlu olduğu Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği’nin kurulması 

sebebiyle Birlik tanımının yapılması düzenlenmektedir. 
 Çek takası faaliyetleri İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. tarafından sunulmaya başlandığından 

ilgili hükmün yürürlükten kaldırılması amaçlanmaktadır. 
 Basılı kitap ve süreli yayınlara yönelik KDV istisnası düzenlenmektedir. 
 Ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerine ilişkin yürütülen gözetim faaliyetlerinin 

kapsamının genişletilmesi amaçlanmaktadır. 
 Bankaya kurulmuş ve kurulacak sistem işleticilerine hissedar olabilme yetkisinin verilmesi 

düzenlenmektedir. 
 Ödeme sistemleri alanındaki teminat uygulamalarına ilişkin hükmün daha açık bir şekilde yeniden 

yazılması amaçlanmaktadır. 
 BDDK’nın ilgili ikincil düzenleme yapma yetkisinin Banka’ya devredilmesi amaçlanmaktadır. 
 Banka’ya ödeme hizmeti kapsamındaki belirli bir işlem türüne ilişkin olarak ücret, masraf ve 

komisyon oranlarını belirleme yetkisi verilmesi düzenlenmektedir. 
 Banka’ya mal ve hizmet alımında kullanılabilen araçlara ilişkin işlemleri ödeme hizmeti olarak 

değerlendirilmesine karar verebilme yetkisi verilmesi amaçlanmaktadır. 
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 Ödeme hizmeti sağlayıcılarının Banka tarafından izlenmesi, Banka’nın ödeme hizmet 
sağlayıcılarının taraf oldukları hukuki ilişkiler ile ilgili olarak usul ve esas belirleyebilmesi, ödemeler 
alanının gelişimini olumsuz etkileyebilecek durumların tespiti hâlinde Banka’ya çalışma komiteleri 
kurma ve bu komitelerin çalışmalarını düzenleme yetkisi verilmesi düzenlenmektedir. 

 Münhasıran hesap bilgisi sağlama faaliyetlerini sunacak ödeme kuruluşlarının bazı maddelerden 
muaf tutulması amaçlanmaktadır. 

 Banka’ya bir ödeme hizmeti sağlayıcısındaki verilerin başka bir ödeme hizmeti sağlayıcısı ile 
paylaşılmasına ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi verilmesi amaçlanmaktadır. 

 Elektronik parayı ihraç eden kuruluşun ön ödemeli araçlar ile yapılan işlemlerin Bankaca 
belirlenecek bir seviyeye ulaşması durumunda Banka’ya bu işlemleri Kanun kapsamında 
değerlendirme hususunda yetki verilmesi, elektronik para kuruluşlarının bankalara yatırdıkları 
fonların bankalarca Banka nezdinde bloke edilmesine ilişkin uygulamanın ikincil mevzuatta 
düzenlenmek üzere Kanun’dan çıkarılması düzenlenmektedir. 

 Ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı konularında bankaların denetimlerinin yapılabilmesi için 
Banka’ya yetki veren hükümlerin eklenmesi amaçlanmaktadır. 

 Denetim konusundaki bazı hususların PTT için de geçerli hâle getirilmesi amaçlanmaktadır. 
 BDDK ve Banka arasında yürütülecek iş birliği faaliyetlerinin esaslarının belirlenmesi 

amaçlanmaktadır. 
 Kanun kapsamında verilebilecek idari para cezalarına ilişkin tutarların yeniden değerleme oranı göz 

önünde bulundurularak güncellenmesi amaçlanmaktadır. 
 Üyeliğin zorunlu olduğu Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliğinin kurulması 

amaçlanmaktadır. 
 Birlik’in görev ve yetkileri ile organları düzenlenmektedir. 
 Ödemeler ile ilgili görev ve yetkiler Banka’ya devredildiğinden bu değişikliğe ilişkin geçiş sürecinin 

düzenlenmesi; yetkilerin devredilmesi sebebiyle Kanun’daki ilgili hükümlerin güncellenmesi 
öngörülmektedir. 

 



Kanun Sicili

121

Dönem: 27 DİJİTAL HİZMET VERGİSİ İLE BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN 
HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 

KANUN Yasama 
Yılı: 3 

Kanun No. 7193 Kabul Tarihi: 21.11.2019 Yayımlandığı Resmî Gazete Sayısı ve Tarihi: 
- 

Kanuna Dayanak Oluşturan Kanun Teklifi’nin 
Başkanlığa Geliş Tarihi: 24.10.2019 

 

Esas Komisyon: Plan ve Bütçe Komisyonu 
Komisyon Raporu (Sıra Sayısı): 128 
Esas Komisyonda Görüşülme Tarihi: 
30.10.2019, 31.10.2019, 01.11.2019 

Görüşüldüğü Genel Kurul Birleşimleri:  
17. Birleşim 13.11.2019 
18. Birleşim 14.11.2019 
19. Birleşim 19.11.2019 
20. Birleşim 20.11.2019 
21. Birleşim 21.11.2019 

Genel Kurulda Görüşülme Usulü: Temel 
Kanun (İçt. md. 91) 

Madde Sayısı: 54 
Değişiklik Yaptığı Kanun/KHK Sayısı: 15 
Değişiklik Yaptığı Kanun/KHK Numaraları: 6802, 193, 213, 1319, 1618, 3289, 3332, 7183, 4734, 
4749, 5510, 5684, 6446, 6755, 375 (KHK).  
Genel Kurulda kabul edilen önerge sayısı: 8 

Anahtar 
Kavramlar 

Dijital hizmet vergisi, gelir vergisi, kurumlar vergisi, mükellef, vergi dairesi, tarhiyat, 
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yetki, tevkifat, tahakkuk, sporcu, kulüp, vergi ziyaı cezası, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Devlet 
Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Genel Müdürlüğü, Sigortacılık ve 
Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, vergi müfettişi 

Kanun ile; 
 Dijital hizmet vergisi ihdas edilmekte ve buna bağlı esaslar düzenlenmektedir. 
 Genel bütçe geliri olarak tahsil edilmek üzere konaklama vergisi ihdas edilmektedir.  
 Gelir Vergisi Kanunu’nda düzenlenen istisna kapsamındaki kazançlara ilişkin belirlemeler 

yapılmaktadır. 
 Spor yarışlarını yöneten hakemlere ödenen ücretlere yönelik istisna kaldırılmakta, spor yarışmalarını 

yöneten hakemlere yapılan ücret ödemeleri vergilendirilmektedir. 
 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca karşı tarafa yükletilen, 

avukatlara ait olan ve serbest meslek kazancına dâhil edilmesi gereken vekâlet ücretleri üzerinden, 
kimlerin tevkifat yapmakla yükümlü olduğu hususu belirlenmektedir. 

 Beyannameli mükellefiyet artırılmakta, yüksek gelir gruplarından daha fazla vergi alınmasına imkân 
sağlanmaktadır. 

 Sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılacak gelir vergisi tevkifatı oranlarını 
belirleyen maddenin uygulama süresi uzatılmakta, lig usulüne tabi spor dallarında en üst liglerdeki 
sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan tevkifat oranı %20 olarak 
belirlenmekte, sporcular tarafından elde edilen ücret gelirleri toplamının 103’üncü maddede yazılı 
tarifenin dördüncü diliminde yer alan tutarı aşması hâlinde sporcu ücretlerinin yıllık gelir vergisi 
beyannamesi ile beyan edilmesi düzenlenmektedir. 
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 Hazine ve Maliye Bakanlığınca vergi tahsilatında etkinliğin sağlanması amacı doğrultusunda fatura 
ve fatura yerine geçen belgelerde elektronik düzenlenme zorunluluğuna ilişkin düzenlemeler 
yapılmaktadır. 

 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenleme ile Türkiye sınırları içinde bulunan ve 
emlak vergisine esas bina vergi değeri veya Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenmiş değeri 
5 milyon TL ve bu tutarı aşan mesken nitelikli taşınmazlardan değerli konut vergisi alınacağı hükme 
bağlanmaktadır. 

 Sporcuların ücretleri üzerinden kesilen ve ödenen verginin spor kulüplerine iadesine yönelik 
uygulama kaldırılmaktadır. 

 Faaliyet ve görev alanı kapsamında yer alan tarımsal ürünlerle ilgili olmak üzere, üretimin yetersiz 
olması nedeniyle ürün fiyatlarında meydana gelebilecek olağanüstü dalgalanmalar gibi acil 
durumların önlenmesi veya ürünlerde fiyat istikrarının sağlanması amacıyla ilgili bakanın onayı ve 
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün ithalat yoluyla yapacağı tarımsal ürün alımları ile 
buna ilişkin hizmet alımlarının ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kanun’a 
tabi olmaması düzenlenmektedir. 

 Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünün gerçekleştireceği taşıt alımı, taşıt kiralama, akaryakıt 
alımı ile ilaç, tıbbi malzeme alımlarında ortak kamu ihtiyaçlarının toplulaştırılması suretiyle azami 
ölçüde fiyat avantajının sağlanması amacıyla 4734 sayılı Kanun’da yer alan parasal limit 
uygulanmamaktadır. 

 2020-2022 Yeni Ekonomi Programı’nda yer alan bütçe büyüklükleri ve bütçe dengesi çerçevesinde 
oluşan finansman ihtiyacının karışlanması ve Hazine nakit rezerv düzeyinin artırılması amacıyla 
sene başında yılı Bütçe Kanunu ile belirlenen net borç kullanım tutarı artırılmakta, 5510 sayılı 
Kanun’a eklenen geçici madde ile maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar herhangi bir nedenle ilgili 
kanunlar kapsamında aylık bağlananlara yersiz olarak ödenen tutarların terkini sağlanmaktadır. 

 Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile diğer düzenleyici ve 
denetleyici kurumlardaki uygulamalarla farklılık yaratmayacak şekilde, başta personelin mali 
hakları saklı olmak üzere kanunla yapılması zorunlu olan hususlar düzenlenmektedir. 

 Elektrik Üretim Anonim Şirketi veya bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimleri ile 
varlıklarına ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında oluşturulacak 
kamu üretim şirketlerine ve kamu üretim şirketlerine ait üretim tesislerine ilişkin olarak 
özelleştirilmiş olanlarla daha sonra özelleştirilecek santrallere çevre mevzuatına uyum 
sağlayabilmeleri amacıyla yapacakları çevresel yatırımlar için, 30/6/2020 tarihine kadar yapım 
sözleşmesini imzalamış ve iş termin planını Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunmuş olmaları kaydı 
ile 30/6/2022 tarihine kadar süre tanınmaktadır. Bu süre zarfında bu tesislerin dört ayda bir Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığınca denetlenmesi ve yapılan denetlemelerde iş termin planına uygun olmadığı 
tespit edilen tesislere çevre mevzuatına uygun olmayan durumları açısından mevzuatta yer alan ilgili 
idari para cezalarının yirmi kat artırılarak uygulanması düzenlenmektedir. İş termin planındaki 
herhangi bir işin yapımının belirtildiği süreye göre bir yıl geciktiğinin tespiti hâlinde işletmenin 
üretim faaliyetlerinin durdurulması ve verilen idari para cezalarına karşı dava açılmasının tahsil 
işlemlerini durdurmaması düzenlenmektedir. 

 Vergi müfettişi istihdamını genişletme yönünde düzenleme yapılmakta ve yardımcılık dönemi için 
yapılan performans değerlendirmesinde başarısız olanların yeterlik sınavına alınmaksızın meslek 
unvanını kaybederek memuriyete atanmasına dair hüküm yürürlükten kaldırılmaktadır. 
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Dönem: 27 DİJİTAL HİZMET VERGİSİ İLE BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN 
HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 

KANUN Yasama 
Yılı: 3 

Kanun No. 7194 Kabul Tarihi: 05.12.2019 Yayımlandığı Resmî Gazete Sayısı ve Tarihi: 
30971 / 07.12.2019 

Kanuna Dayanak Oluşturan Kanun Teklifi’nin 
Başkanlığa Geliş Tarihi: 02.12.2019 

 

Esas Komisyon: Plan ve Bütçe Komisyonu 
Komisyon Raporu (Sıra Sayısı): 145 
Esas Komisyonda Görüşülme Tarihi: 04.12.2019 

Görüşüldüğü Genel Kurul Birleşimleri:  
27. Birleşim 05.12.2019 
 

Genel Kurulda Görüşülme Usulü: 
Cumhurbaşkanınca yayımlanması uygun 
bulunmayan ve bir daha görüşülmek üzere Türkiye 
Büyük Millet Meclisine geri gönderilen maddenin, 
Komisyon aşamasında Kanun metninden 
çıkarılması nedeniyle, maddeyle ilgili görüşülecek 
bir husus kalmamıştır. Kanun’un diğer 
maddelerinin görüşülmemesi hususu Genel Kurulda 
oylanarak kabul edilmiş, ardından Kanun’un tümü 
oylanmıştır. 

Madde Sayısı: 53 
Değişiklik Yaptığı Kanun/KHK Sayısı: 14 
Değişiklik Yaptığı Kanun/KHK Numaraları: 6802, 193, 213, 1319, 1618, 3289, 3332, 7183, 4734, 749, 
5510, 5684, 6755, 375 (KHK).  
Genel Kurulda kabul edilen önerge sayısı: - 

Anahtar 
Kavramlar 

Dijital, vergi, hizmet, dijital hizmet vergisi, gelir vergisi, kurumlar vergisi, mükellef, vergi 
dairesi, tarhiyat, Hazine ve Maliye Bakanlığı, yetki, tevkifat, tahakkuk, sporcu, kulüp, vergi 
ziyaı cezası, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme 
Ajansı, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Genel Müdürlüğü, 
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, vergi müfettişi 

 Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilerek yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına sunulan 
7193 sayılı Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un çerçeve 50’nci maddesi bir daha 
görüşülmek üzere Cumhurbaşkanınca geri gönderilmiştir. 

 Söz konusu maddeyle; Elektrik Üretim Anonim Şirketi veya bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme 
birimleri ile varlıklarına ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında 
oluşturulacak kamu üretim şirketlerine ve kamu üretim şirketlerine ait üretim tesislerine ilişkin 
olarak özelleştirilmiş olanlarla daha sonra özelleştirilecek santrallere çevre mevzuatına uyum 
sağlayabilmeleri amacıyla yapacakları çevresel yatırımlar için, 30/6/2020 tarihine kadar yapım 
sözleşmesini imzalamış ve iş termin planını Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunmuş olmaları kaydı 
ile 30/6/2022 tarihine kadar süre tanınması öngörülmekteydi. Bu süre zarfında bu tesislerin dört ayda 
bir Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca denetlenmesi ve yapılan denetlemelerde iş termin planına 
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uygun olmadığı tespit edilen tesislere çevre mevzuatına uygun olmayan durumları açısından 
mevzuatta yer alan ilgili idari para cezalarının yirmi kat artırılarak uygulanması düzenlenmekteydi.  

 Geri gönderilen söz konusu madde Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmüş ve kanun metninden 
çıkarılmıştır.  

 Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda yapılan görüşmelerde, geri gönderilen kanunun 
tümünün veya sadece Cumhurbaşkanınca uygun bulunmayan maddelerinin görüşülmesinin Genel 
Kurulun kararına bağlı olduğu; ancak, Cumhurbaşkanınca kısmen uygun bulunmayarak geri 
gönderilen Kanun’un 50’inci maddesinin metinden çıkarıldığı, dolayısıyla kısmen görüşülecek bir 
hususun kalmadığı belirtilmiştir. Bu nedenle, Kanun’un diğer maddelerinin görüşülmemesi Genel 
Kurulun onayına sunulmuş ve kabul edilmiş; metin, 7194 sayılı Kanun olarak kabul edilip 
kanunlaşmıştır. 
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Dönem: 27 BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

 
Yasama 
Yılı: 3 

Kanun No. 7196 Kabul Tarihi: 06.12.2019 Yayımlandığı Resmî Gazete Sayısı ve Tarihi:  
30988 / 24.12.2019  

Kanuna Dayanak Oluşturan Kanun Teklifi’nin 
Başkanlığa Geliş Tarihi: 18.11.2019 

 

Esas Komisyon: İçişleri Komisyonu 
Komisyon Raporu (Sıra Sayısı): 144 
Esas Komisyonda Görüşülme Tarihi: 21.11.2019 

Görüşüldüğü Genel Kurul Birleşimleri:  
22. Birleşim 26.11.2019 
23. Birleşim 27.11.2019 
24. Birleşim 28.11.2019 
25. Birleşim 03.12.2019 
26. Birleşim 04.12.2019 
24. Birleşim 28.11.2019 
25. Birleşim 03.12.2019 
25. Birleşim 05.12.2019 

Genel Kurulda Görüşülme Usulü: Temel Kanun 
(İçt. md. 91) 

Madde Sayısı: 95 
Değişiklik Yaptığı Kanun/KHK Sayısı: 28 
Değişiklik Yaptığı Kanun/KHK Numaraları: 3201, 5682, 7269, 257, 657, 926, 2692, 2803, 2918, 3055, 
3152, 3466, 3671, 4483, 4721, 4749, 5237, 5253, 5271, 5490, 5510, 5901, 6112, 6253, 6458, 6713, 7068, 
375 
Genel Kurulda kabul edilen önerge sayısı: 19 

Anahtar 
Kavramlar 

Ad/soyad değişikliği, vatandaşlık, EGM görevde yükselme, pasaport, zorunlu yayın, 
uyuşturucu ile mücadele, kumarla mücadele, çevre kirletme, EGM harcırah, ödül ve 
madalya, JGK tazminat ve özlük hakları, göç, sınır dışı, giriş yasağı, göçmen kaçakçılığı, 
ikamet izni, genel sağlık sigortası, deprem. 

Kanun ile; 
 Ad-Soyad değişikliğinin 3 yıl daha nüfus müdürlüklerince yapılması bu sürenin ek 3 yıl süre ile 

Cumhurbaşkanınca uzatılabilmesi, 
 Anne ve babanın Türk vatandaşlığından çıkması halinde çocuklarının da direkt olarak 

vatandaşlıktan çıkmasının önüne geçilmesi, 
 Başpolis ve Kıdemli Başpolislerin Komiser Yardımcısı olabilmesinde aranan yaş ve eğitim 

şartlarının kaldırılması, 
 Belli miktarda ihracat yapan kişilere verilen hususi pasaport süresinin 2 yıldan 4 yıla çıkarılması, 
 Televizyon kanallarına en çok izlenen saatlerde trafik, uyuşturucu, kadına şiddet, düzensiz göçle 

mücadele vb. konularda zorunlu yayın getirilmesi, 
 Uyuşturucu ile mücadele için bağımlının isteğine bağlı olmaksızın anne ve babasının rızasıyla 

sağlık kuruluna yerleştirilmesi mahkeme kararıyla sağlanması, 
 Kumarla mücadele için kumar oynamada hali hazırda 322 TL olan cezanın 750 TL’ye 

çıkarılması, 
 Belediye sınırları dışında çevre kirletme idari para cezasının tatbikinde kolluğun 

yetkilendirilmesi, 



YASAMA
B ü l t e n i

126

 Çevik kuvvet ve diğer personelin il dışı görevlendirilmelerinde beslenme ve barınma ihtiyaçları 
yeniden düzenlenmesi ve iyileştirmeler yapılması, 

 Jandarma Genel Komutanlığı özel harekat ek tazminatının daha hızlı belirlenmesi için yetkinin 
İçişleri Bakanlığına devredilmesi, 

 Astsubaylıktan subaylığa geçenler için rütbe yaş hadlerini yeniden düzenlenmesi, 
 Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ödül ve madalya mevzuatında 

düzenleme yapılması, 
 Hakkında sınır dışı kararı verilmiş ve ülkesine gönüllü dönmek isteyen göçmenlere ayni ve nakdî 

destek sağlanması, 
 Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarının katalog suçlar kapsamına alınması,  
 Sınır dışı edilemeyen yabancıların yükümlülüklere uymaması durumunda para cezası verilmesi, 
 Vize serbestisi ile ülkemize giren ve ülkemiz için tehdit oluşturan kişiler için giriş yasağı 

getirilmesi, 
 En fazla birer yıllık sürelerle verilen insani ikamet izninde süre belirleme yetkisinin İçişleri 

Bakanlığına devredilmesi, 
 Sınır dışı etme kararına karşı itiraz süresinin 15 günden 7 güne düşürülmesi, 
 Yasal giriş-çıkış hükümlerini ihlal edenlerin sınır dışı edilmesi, 
 Uluslararası Koruma Başvurularının hızlı sonuçlandırılması için yetkinin Göç İdaresi Genel 

Müdürlüğünden Valiliklere verilmesi, 
 İkamet izni başvurularının yoğunluğu nedeniyle nitelikleri İçişleri Bakanlığınca belirlenecek 

aracı kurumlar vasıtasıyla başvuru işlemlerinin yapılabilmesine imkân sağlanması, 
 Uluslararası koruma statüsü başvuru sahiplerine uygulanan genel sağlık sigortasının 1 yıl ile 

sınırlandırılması, 
 Son depremlerden etkilenen afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması ve afetzedelere kredi 

verilmesi, 
 Karayollarında geçiş üstünlüğüne haiz araçların belirlenmesi, 
 İstanbul, Yalova ve Ankara’da bulunan müze ve diğer bazı taşınmazlar ile bazı taşınır varlıkların 

Türkiye Büyük Millet Meclisine devredilmesi nedeniyle, TBMM İdari Teşkilat Kanunu’nun bazı 
maddeleri,   
düzenlenmiştir. 
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Dönem: 27 
2020 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 

Yasama 
Yılı: 3 

Kanun No. 7197 Kabul Tarihi: 21.12.2019 Yayımlandığı Resmî Gazete Sayısı ve Tarihi:  
30995 (Mükerrer) / 31.12.2019 

Kanuna Dayanak Oluşturan Kanun Teklifi’nin 
Başkanlığa Geliş Tarihi: 17.10.2019 

 

Esas Komisyon: Plan ve Bütçe Komisyonu 
Komisyon Raporu (Sıra Sayısı): 129 
Esas Komisyonda Görüşülme Tarihi: 
24.10.2019-29.11.2019 

Görüşüldüğü Genel Kurul Birleşimleri:  
28. Birleşim 09.12.2019 
29. Birleşim 10.12.2019 
30. Birleşim 11.12.2019 
31. Birleşim 12.12.2019 
32. Birleşim 13.12.2019 
33. Birleşim 14.12.2019 
34. Birleşim 15.12.2019 
35. Birleşim 16.12.2019 
36. Birleşim 17.12.2019 
37. Birleşim 18.12.2019 
38. Birleşim 19.12.2019 
39. Birleşim 20.12.2019 

Genel Kurulda Görüşülme Usulü: Anayasa md. 
161 

Madde Sayısı: 16 
Değişiklik Yaptığı Kanun/KHK Sayısı: - 
Değişiklik Yaptığı Kanun/KHK Numaraları: - 
Genel Kurulda kabul edilen önerge sayısı: - 

Anahtar 
Kavramlar 

2020 yılı, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir, 
Gider, Ödenek, Finansman, Cetvel, Aktarma, Yatırım, KÖYDES, SUKAP 

Kanun ile; 
 Genel bütçeli idarelerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yaptıracakları işlere ilişkin ödenek 

aktarmaları ile Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü 
ve Sahil Güvenlik Komutanlığının bütçelerinde yer alan ve tek merkezden yönetilmesi gereken 
hizmetlere ilişkin ödeneklerini fonksiyonlar arasında karşılıklı olarak aktarmalarında ilgili idarelerin 
yetkili olması öngörülmektedir. 

 Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinden hizmeti yaptıracak olan kamu idaresinin, yıl içinde 
hizmeti yürütecek olan idarenin bütçesine aktarma yapabilmesi öngörülmektedir. 

 Taşıt alımının ancak çok acil ve zorunlu hâllere mahsus olmak üzere Cumhurbaşkanı kararıyla 
gerçekleştirilebilmesi öngörülmektedir. 

 2020 Yılı Yatırım Programına ek yatırım cetvellerinde yer alan projeler dışında herhangi bir projeye 
harcama yapılamaması öngörülmektedir. 
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 Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında bütçeye konulan ödeneklerin 
ilgili idarelere tahakkuk ettirmek suretiyle kullandırılması, bu yardımların haczedilememesi ve 
üzerine ihtiyati tedbir konulamaması öngörülmektedir. 

 Su Kanalizasyon ve Altyapı Projesi (SUKAP) kapsamında bütçeye konulan ödeneklerin İller 
Bankası Anonim Şirketi aracılığıyla belediyelerin içme suyu ve atık su projelerinin 
gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılması, bu yardımların haczedilememesi ve üzerine ihtiyati tedbir 
konulamaması öngörülmektedir. 

 2020 yılı içinde 4749 sayılı Kanun’a göre sağlanacak garantili imkân ve dış borcun ikraz limitinin 
4,5 milyar ABD dolarını aşmaması öngörülmektedir. 

 2020 yılı bütçesi ile belirlenen genel bütçe başlangıç ödeneklerinin yüzde 3’üne kadar ikrazen özel 
tertip devlet iç borçlanma senedi ihraç edilebilmesi öngörülmektedir. 

 4749 sayılı Kanun’un 8/A maddesiyle düzenlenen mali yıl içinde taahhüt edilecek borç üstlenim 
limitinin, bütçe kanunuyla belirleneceği hükmü gereğince 2020 yılında Hazine ve Maliye 
Bakanlığınca sağlanacak borç üstlenim taahhüdünün 4,5 milyar ABD dolarını aşmaması 
öngörülmektedir. 
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Dönem: 27 
2018 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU 

Yasama 
Yılı: 3 

Kanun No. 7198 Kabul Tarihi: 21.12.2019 Yayımlandığı Resmî Gazete Sayısı ve Tarihi:  
30995 (2. Mükerrer) / 31.12.2019 

Kanuna Dayanak Oluşturan Kanun Teklifi’nin 
Başkanlığa Geliş Tarihi: 27.06.2019 

 

Esas Komisyon: Plan ve Bütçe Komisyonu 
Komisyon Raporu (Sıra Sayısı): 130 
Esas Komisyonda Görüşülme Tarihi:  
24.10.2019-29.11.2019 

Görüşüldüğü Genel Kurul Birleşimleri:  
39. Birleşim 20.12.2019  
38. Birleşim 19.12.2019  
37. Birleşim 18.12.2019 
36. Birleşim 17.12.2019  
35. Birleşim 16.12.2019  
34. Birleşim 15.12.2019  
33. Birleşim 14.12.2019  
32. Birleşim 13.12.2019  
31. Birleşim 12.12.2019  
30. Birleşim 11.12.2019  
29. Birleşim 10.12.2019  
28. Birleşim 09.12.2019  

Genel Kurulda Görüşülme Usulü: Anayasa 
md.161 

Madde Sayısı: 7 
Değişiklik Yaptığı Kanun/KHK Sayısı: - 
Değişiklik Yaptığı Kanun/KHK Numaraları: - 
Genel Kurulda kabul edilen önerge sayısı: - 

Anahtar 
Kavramlar 

Gider ve gelir bütçesi, bütçe dengesi, tamamlayıcı ödenekler, devredilen ödenekler, iptal 
edilen ödenekler, Devlet borçları, kesinhesap 
 
 

Kanun ile, 7066 sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uygulama sonuçları kapsamında genel 
bütçeli idareler, özel bütçeli idareler ve düzenleyici ve denetleyici kurumların gider ve gelir bütçesi, bütçe 
dengesi ve devredilen, iptal edilen ve tamamlayıcı ödenekler ile Devlet borçları gerçekleşmelerine dair 
kesin hesapların kabul edilmesi öngörülmektedir. 
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Dönem: 27 
KAMULAŞTIRMA KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR KANUN Yasama 
Yılı: 3 

Kanun No. 7201 Kabul Tarihi: 21.12.2019 Yayımlandığı Resmî Gazete Sayısı ve Tarihi: 
30988 / 24.12.2019 

Kanuna Dayanak Oluşturan Kanun Teklifi’nin 
Başkanlığa Geliş Tarihi: 16.12.2019 

 

Esas Komisyon: Plan ve Bütçe Komisyonu 
Komisyon Raporu (Sıra Sayısı): 158 
Esas Komisyonda Görüşülme Tarihi: 18.12.2019 

Görüşüldüğü Genel Kurul Birleşimleri:  
40. Birleşim 21.12.2019 

Genel Kurulda Görüşülme Usulü: Temel Kanun 
(İçt. md. 91) 

Madde Sayısı: 17 
Değişiklik Yaptığı Kanun/KHK Sayısı: 10 
Değişiklik Yaptığı Kanun/KHK Numaraları: 6831, 2252, 2942, 3065, 7183, 4706, 5320, 5393, 6107, 
6569 
Genel Kurulda kabul edilen önerge sayısı: 4 

Anahtar 
Kavramlar 

Asliye ceza mahkemesi, atık su, belediye, Cumhuriyet savcısı, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, damga vergisi, döner sermaye, il özel idaresi, İller Bankası, kamu hizmeti, 
kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma, kaynak, KDV, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Millî 
park, mükellef, müze, ören yeri, personel, sanayi, su, tabiat parkı, Tarım ve Orman 
Bakanlığı, tarife, teşvik, TOKİ, turizm, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Türkiye 
Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, TÜSEB, yatırım 

Kanun ile; 
 Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ihalesi yapılmış veya sözleşmeye bağlanmış kiralama 

işlemleri hariç olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tabiat parkı ve millî parklarda 29 
yıl süreyle yatırımcılara kiraya verilen alanların kira süreleri 20 yıl olarak yeniden düzenlenmektedir. 

 Özel statülü orman alanları, Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında sınırları tespit ve ilan edilen kültür 
ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri, turizm merkezleri, turizm bölgeleri ve turizm alanları, Orman 
Genel Müdürlüğünün bina ve tesislerinin bulunduğu orman alanları, tohum bahçesi, tohum 
meşceresi, gen koruma ormanları ile özel ağaçlandırma için tahsis edilmiş orman alanlarında Hazine 
adına tescil yapılamayacağı hüküm altına alınmaktadır. 

 Kültür Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü sermayesinin, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın kamu hizmetlerinde ihtiyaç duyduğu taşınmaz mal alımı için ve kültür veya turizm 
yatırımlarına ilişkin kamulaştırma bedelleri dâhil olmak üzere kullanılabilmesi sağlanmaktadır. 

 8/12/2004 tarihinden önce 1164 sayılı Kanun kapsamında yapılan kamulaştırma iş ve işlemlerine 
ilişkin davalarda husumetin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na, bu tarihten önceki kamulaştırma iş 
ve eylemlerine ilişkin davalarda ise husumetin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yöneltilmesi 
amaçlanmaktadır. 

 İstimlak Kanunu ile bu Kanun uyarınca kesinleşmiş mahkeme kararlarına istinaden idareler adına 
tescil edilen taşınmazların, eski malikleri adına kamu bankalarına yatırılan ancak hak sahiplerine 
ödenmediği tespit edilen kamulaştırma bedelleri nedeniyle idareler aleyhine açılacak her türlü 
davada değerin, taşınmazın idare adına tescil edildiği tarihin değerleme tarihi olarak esas alınması 
ve o tarihteki nitelikleri gözetilmek suretiyle tespit edilmesi öngörülmektedir. 

 Yatırım ve üretimin teşvik edilmesi amacıyla, sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi 
mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat 
teslimlerine ilişkin KDV istisnasının uygulama süresi 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmakta ve 
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Cumhurbaşkanı’na bu uygulamanın süresini iki yıla kadar uzatabilme hususunda yetki 
verilmektedir. 

 İlgili bakanlıklar tarafından yatırımcılara tahsis edilen kamu taşınmazları üzerinde yapılan kamping 
ve günübirlik turizm tesisleri (mekanik tesis hatları ve bu hatların günübirlik tesisleri hariç) ile 
konaklama unsuru içeren mesire yerlerine ilişkin yapılan sözleşmelerin sürelerini uzatma yetkisi 49 
yıl yerine toplam 20 yıl olarak yeniden düzenlenmektedir. 

 1/9/2020 tarihine kadar, asliye ceza mahkemelerinde yapılan duruşmalarda Cumhuriyet savcısı 
bulunmaması ve katılma hususunda Cumhuriyet savcısının görüşünün alınmaması; verilen hükümler 
ile tutuklamaya veya salıverilmeye ilişkin kararlara karşı Cumhuriyet savcısının kanun yoluna 
başvurabilmesinin sağlanması amacıyla dosyanın Cumhuriyet başsavcılığına gönderilmesi 
öngörülmektedir. 

 Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve ören yerlerinde uygulanan su ve atık su tarifesi ile yine 
söz konusu yerlerde 5686 sayılı Kanun’da yer alan kaynaklardan elde edilen su, gaz ve buharın 
(akışkan) elde edilmesi, iletilmesi ve kullanılmasında uygulanan su ve atık su tarifesinin kamu kurum 
ve kuruluşlarına uygulanan tarifelere göre belirlenmesi; Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze 
ve ören yerleri için henüz ödenmemiş olan geçmiş su ve atık su kullanım borçları ile 5686 sayılı 
Kanun’da yer alan kaynaklardan elde edilen su, gaz ve buhar (akışkan) kullanım borçlarının yeniden 
yapılandırılması sağlanmaktadır. 

 Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve ören yerlerinde uygulanan su ve atık su tarifesi ile yine 
söz konusu yerlerde 5686 sayılı Kanun’da yer alan kaynaklardan elde edilen su, gaz ve buharın 
(akışkan) elde edilmesi, iletilmesi ve kullanılmasında uygulanan su ve atık su tarifesi, kamu kurum 
ve kuruluşlarına uygulanan tarifelere göre belirlenmektedir. 

 İller Bankası genel ve özel bütçeli idareler ile il özel idareleri ve belediyeler adına yapacağı 
ihalelerde damga vergisinden muaf tutulmaktadır. 

 Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’nda görevlendirilecek öğretim üyelerine bu görevlerinden 
dolayı ilave ücret ödenmesi düzenlenmektedir. 

 Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı personeline uygulanacak mevzuat konusundaki tereddütler 
giderilmekte; kamulaştırmasız el atmalarda (idareler adına tescil edilmiş olmasına rağmen 
kamulaştırma bedelinin hak sahibine ödenemediği durumlarda) hak sahibine ödenecek bedelin 
hesaplama yöntemi belirlenmektedir. 
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27. YASAMA DÖNEMİ 
ORTAK BİLDİRİLER VE ORTAK AÇIKLAMALAR HAKKINDA NOTLAR

No

Önergenin
Genel Kurulda 
Kabul Edildiği 
Birleşim

Konusu ve Notlar

1 18.07.2019
Kıbrıs Rum Kesiminin Doğu Akdeniz’de tek yanlı 
maden arama faaliyetlerine karşı dört siyasi parti 
grubunun ortak açıklaması

2 -

Fetullah Gülen’in Amerika Birleşik Devletlerince iade 
edilmesine ilişkin dört partinin ortak açıklaması
*HDP Grubu ortak açıklamaya katılmadı.
*Ortak açıklama metni, tatil döneminde, 09.08.2019 
tarihinde basın yoluyla duyuruldu. Genel Kurulda 
okunmadı.

3 24.10.2019

*Barış Pınarı Harekâtı hakkında Avrupa 
Parlamentosunda kabul edilen kararın kınanmasına 
ilişkin olarak dört parti grubunun ortak açıklaması
*HDP Grubu ortak açıklamaya katılmadı.
*Ortak açıklama metni, birleşimi yöneten 
başkanvekilince okundu.
*Açıklama, kanun teklifi görüşmeleri sırasında 
okundu.   

4 30.10.2019

*ABD Temsilciler Meclisinin sözde Ermeni 
soykırımının tanınmasına ilişkin kararının 
kınandığına, reddedildiğine ve yok hükmünde 
sayıldığına dair tezkeresi
*TBMM Başkanı Mustafa ŞENTOP imzalı Başkanlık 
tezkeresi gündemin “Başkanlığın Genel Kurula 
Sunuşları” kısmında okundu, üzerinde görüşme 
açıldı. Siyasi parti grup başkanvekillerine üçer dakika 
söz verildi.
*Tezkere işaretle oylandı ve kabul edilerek Meclis 
Kararı oldu. 
*Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi 
Kararlarının Kınanması, Reddedilmesi ve Yok 
Hükmünde Sayılmasına Dair Karar – Karar No. 1235
*Karar, Resmî Gazetede yayımlandı (RG, Sayı: 30934, 
Tarih: 31.10.2019).
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5 13.12.2019

*ABD Senatosu’nun sözde Ermeni soykırımının 
tanınmasına ilişkin kararının kınandığına, 
reddedildiğine ve yok hükmünde sayıldığına dair 
tezkeresi
*TBMM Başkanı Mustafa ŞENTOP imzalı Başkanlık 
tezkeresi gündemin “Başkanlığın Genel Kurula 
Sunuşları” kısmında okundu, üzerinde görüşme 
açıldı. Siyasi parti grup başkanvekillerine yerinden 
söz verildi.
*Tezkere işaretle oylandı ve kabul edilerek Meclis 
Kararı oldu. 
*Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Kararının 
Kınanması, Reddedilmesi ve Yok Hükmünde 
Sayılmasına Dair Karar – Karar No. 1237
*Karar, Resmî Gazetede yayımlandı (RG, Sayı: 30978, 
Tarih: 14.12.2019).
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TÜRKİYE BÜYÜK 
MİLLET MECLİSİNİN 

100. YILI
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BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ İLK KANUN 
(ARŞİV DOSYASI) 

24 NİSAN 1920 TARİHLİ VE 1 SAYILI AĞNAM RESMİ KANUNU
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 Birinci Devre

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
Baş kitabeti

Zabıt ve Kavanin Müdiriyeti
Levayih-i Kanuniye

Numro
1

 Devre Numrosu Hülasası Dosya Numrosu

Ağnam Resmi Kanunu

Muamelesi

Tarih İçtima Celse Cild Sahife Muamelesi
Layiha-i kanuniyenin Heyet-i 
Umumiyeye tevdii
Layiha-i kanuniyenin Heyet-i 
Umumice ilk muamelesi
Layiha-i kanuniyenin Heyet-i 
Umumice son muamelesi

 Layiha-i kanuniyenin son muamelesinin tebliğine dair tezkerenin
 Tarihi

 Numrosu

 Tebliğ edildiği makam
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Numro : 1 

Numro : 4

Makam-ı Âli-i Riyasetine

Ağnam Resmi hakkında her tarafta dedikodular mevcut olduğundan 
müsteaciliyet kararıyla ağnam resmi mikdarının bugün Meclis-i Alice tayini 
ve hemen her tarafa tebliğini ve esas maksadın Meclis-i Alice tespit edilerek 
makam-ı hilafeti ve halife-i mukaddesemizi kurtararak başımızda görmekden 
ibaret olduğunun dahi tamimini teklif eyler.

24 Nisan 1336

 Kırşehir Kırşehir  Yozgad

 Müfid  Cevdet  Feyyaz

 Ankara  Ankara  Çorum

 Şemseddin  Rıza  Sıddık

 Kayseri  Yozgad  Yozgad

 Osman  Süleyman  Sırrı Rıza

 Yozgad  Eskişehir  Menteşe

 Ahmed  Hüsrev Sami   Mehmed

 Eskişehir  Yozgad   Kayseri

 Mehmed  Mehmed   Hulus i Âtıf

 Eskişehir  Kayseri

 Emin  Sabit

Kabul olmuştur.
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24/10

Bilumum Vilayet ve Elviye-i Müstakile Mutasarrıflarına

Ağnam resminin sabık-ı misillü dört misli olarak tarh ve hibayeti lüzumu 
Büyük Millet Meclisine arz ve teklif olunur.

 27 Nisan 336 Büyük Millet Meclisi emriyle

  Reis 

Numro : 13

Büyük Millet Meclisinin (…) tarihli celse-i umumiyesinde Ağnam Resmine 
yeniden zammiyat icrası reddedilerek mezkur resmin yalnız sene-i sabıka misillü 
dört misli olarak olarak tarh ve hibayatına karar verilmiş olduğu tebliğ olunur. 

28 Nisan 1336
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLARI

TBMM Başkanı
Doğum 
ve Ölüm 

Tarihi

Seçim 
Çevresi 

(Başkanlık 
Döneminde)

Başkanlık 
Yaptığı Yasama 

Dönemi Ve 
Yasama Yılı

Başkanlık 
Dönemi 
Tarihleri

1881-1938 Ankara
I. DÖNEM 

(I., II., III. ve IV. 
Yasama Yılı)

24 Nisan 1920
29 Ekim 1923

Mustafa Kemal ATATÜRK

1881-1943 İstanbul
II. DÖNEM 

(I. ve II. Yasama 
Yılı)

1 Kasım 1923
22 Kasım 1924

Ali Fethi OKYAR

1880-1968 Karesi 
(Balıkesir)

II. DÖNEM 
(III., IV. ve V. 
Yasama Yılı) 
III. DÖNEM 

(I., II., III. ve IV. 
Yasama Yılı) 
IV. DÖNEM 

(I., II., III., IV. ve V. 
Yasama Yılı)

26 Kasım 1924
1 Mart 1935

Kâzım ÖZALP

1881-1957 Çankırı

V. DÖNEM 
(I., II., III., IV. ve 
V. Yasama Yılı) 
VI. DÖNEM 

(I., II., III., IV. ve 
V. Yasama Yılı) 
VII. DÖNEM 

(I., II., III. ve IV. 
Yasama Yılı)

1 Mart 1935
5 Ağustos 1946

Mustafa Abdülhalik 
RENDA

1882-1948 İstanbul
VIII. DÖNEM 

(I. ve II. Yasama 
Yılı)

5 Ağustos 1946
26 Ocak 1948

Kâzım KARABEKİR
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TBMM Başkanı
Doğum 
ve Ölüm 

Tarihi

Seçim 
Çevresi 

(Başkanlık 
Döneminde)

Başkanlık 
Yaptığı Yasama 

Dönemi Ve 
Yasama Yılı

Başkanlık 
Dönemi 
Tarihleri

1882-1968 Konya
VIII. DÖNEM 

(III. Yasama 
Yılı)

30 Ocak 1948
1 Kasım 1948

Ali Fuat CEBESOY

1887-1953 İzmir
VIII. DÖNEM 

(IV. ve V. 
Yasama Yılı)

1 Kasım 1948
22 Mayıs 1950

Mehmet Şükrü 
SARAÇOĞLU

1890-1974 İçel

IX. DÖNEM 
(I., II., III., IV. ve 
V. Yasama Yılı) 

X. DÖNEM 
(I., II., III. ve IV. 

Yasama Yılı) 
XI. DÖNEM 
(I., II. ve III.
Yasama Yılı)

22 Mayıs 1950
27 Mayıs 1960

Refik KORALTAN

1899-1981 Rize

XII. DÖNEM 
(I. DÖNEM 

MİLLET 
MECLİSİ)

1 Kasım 1961
10 Ekim 1965

Fuat SİRMEN

1927-2019 İstanbul

XIII. ve XIV. 
DÖNEM 
(II. ve III. 
DÖNEM 
MİLLET 

MECLİSİ)

22 Ekim 1965
1 Kasım 1970

Ferruh BOZBEYLİ
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TBMM Başkanı
Doğum 
ve Ölüm 

Tarihi

Seçim 
Çevresi 

(Başkanlık 
Döneminde)

Başkanlık 
Yaptığı Yasama 

Dönemi Ve 
Yasama Yılı

Başkanlık 
Dönemi 
Tarihleri

1921-2009 Artvin

XIV. DÖNEM 
(III. DÖNEM 

MİLLET 
MECLİSİ)

26 Kasım 1970
14 Ekim 1973

Sabit Osman AVCI

1921-2013 Kars

XV. DÖNEM 
(IV. DÖNEM 

MİLLET 
MECLİSİ)

18 Aralık 1973
5 Haziran 1977

Mustafa Kemal GÜVEN

1928- Zonguldak

XVI. DÖNEM 
(V. DÖNEM 

MİLLET 
MECLİSİ)

17 Kasım 1977
12 Eylül 1980

Cahit KARAKAŞ

1927-2017 Trabzon
XVII. DÖNEM 
(I., II., III., IV. ve 
V. Yasama Yılı)

4 Aralık 1983
29 Kasım 1987

Necmettin 
KARADUMAN

Yıldırım AKBULUT

1935-

Erzincan
XVIII. DÖNEM 

(I., II. ve III. 
Yasama Yılı)

24 Aralık 1987
9 Kasım 1989

Ankara
XXI. DÖNEM 

(I. ve II. Yasama 
Yılı)

20 Mayıs 1999
30 Eylül 2000
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TBMM Başkanı
Doğum 
ve Ölüm 

Tarihi

Seçim 
Çevresi 

(Başkanlık 
Döneminde)

Başkanlık 
Yaptığı Yasama 

Dönemi Ve 
Yasama Yılı

Başkanlık 
Dönemi 
Tarihleri

1928- İzmir
XVIII. DÖNEM 

(IV., V. ve VI. 
Yasama Yılı)

21 Kasım 1989
20 Ekim 1991

İsmet Kaya ERDEM

1933- Eskişehir
XIX. DÖNEM 

(I., II., III. ve IV. 
Yasama Yılı)

16 Kasım 1991
1 Ekim 1995

Hüsamettin CİNDORUK

1928-2016 Aydın XIX. DÖNEM 
(V. Yasama Yılı)

18 Ekim 1995
24 Aralık 1995

İsmet Abdullah SEZGİN

1943- Kütahya
XX. DÖNEM 

(I. ve II. Yasama 
Yılı)

25 Ocak 1996
30 Eylül 1997

Mustafa KALEMLİ

1937- Gaziantep
XX. DÖNEM 

(III. ve IV. 
Yasama Yılı)

16 Ekim 1997
18 Nisan 1999

Hikmet ÇETİN
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TBMM Başkanı
Doğum 
ve Ölüm 

Tarihi

Seçim 
Çevresi 

(Başkanlık 
Döneminde)

Başkanlık 
Yaptığı Yasama 

Dönemi Ve 
Yasama Yılı

Başkanlık 
Dönemi 
Tarihleri

1940- Konya
XXI. DÖNEM 
(III., IV. ve V. 
Yasama Yılı)

18 Ekim 2000
3 Kasım 2002

Ömer İZGİ

1948- Manisa
XXII. DÖNEM 
(I., II., III., IV. ve 
V. Yasama Yılı)

19 Kasım 2002
22 Temmuz 2007

Bülent ARINÇ

1943- Zonguldak
XXIII. DÖNEM 

(I., II. ve III. 
Yasama Yılı)

9 Ağustos 2007
5 Ağustos 2009

Köksal TOPTAN

1950- Antalya
XXIII. DÖNEM 

(III., IV. ve V. 
Yasama Yılı)

5 Ağustos 2009
12 Haziran 2011

Mehmet Ali ŞAHİN

1946- Ankara
XXIV. DÖNEM 
(I., II., III., IV. ve 
V. Yasama Yılı)

4 Temmuz 2011
7 Haziran 2015

Cemil ÇİÇEK
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TBMM Başkanı
Doğum 
ve Ölüm 

Tarihi

Seçim 
Çevresi 

(Başkanlık 
Döneminde)

Başkanlık 
Yaptığı Yasama 

Dönemi Ve 
Yasama Yılı

Başkanlık 
Dönemi 
Tarihleri

1961- Sivas
XXV. DÖNEM 
(I. ve II.Yasama 

Yılı)

1 Temmuz 2015
1 Kasım 2015

İsmet YILMAZ

1940- İstanbul
XXVI. DÖNEM 

(I., II. ve III. 
Yasama Yılı)

22 Kasım 2015
24 Haziran 2018

İsmail KAHRAMAN

1955- İzmir

XXVII. 
DÖNEM 

(I. ve II. Yasama 
Yılı)

12 Temmuz 2018
19 Şubat 2019

Binali YILDIRIM

1968- Tekirdağ

XXVII. 
DÖNEM 

(II., III., *** 
Yasama Yılı)

24 Şubat 2019
***

Mustafa ŞENTOP
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M. Rıfat GÜRSOY/Konya 1896
Maliye, Hukuk 1936 - 1947

Ahmet Şükrü EFEM/Balıkesir 1909
Hukuk 1962 - 1970

Zeki ÖĞRETMENOĞLU/Halep 1879
Darülfünun 1927 - 1929

Muzaffer MÜSTECABLI/Balıkesir 1899
İdadi 1929 - 1936

Hamit Reşit Bey/İstanbul 1879
Mülkiye 1920 - 1927

Hasan Refet SEZEN/Eskişehir 1901
İdadi 1948 - 1950

Kazım ÖZTÜRK/Hopa 1929
Hukuk 1971 - 1974

Hasan Fehmi GÜNGEN/İstanbul 1904
Maliye, Hukuk 1936 - 1947

Bedia YAĞIZ/Ankara 1927
D.T.C.F (İng.Dil.Ede.)

(C. Senatosu) 1971 - 1980

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KANUNLAR VE KARARLAR         
MÜDÜRLERİ/BAŞKANLARI*

* Günümüzdeki adıyla Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı, 1876’da Kavanin Müdüriyeti adıyla kurulmuş, tarihsel süreç 
içinde sırasıyla Kavanin Kalemi Müdüriyeti, Kanunlar Müdürlüğü, Kanunlar Kalemi, Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü, 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı adlarıyla anılmıştır. Birim idarecilerinin unvanları da birim adındaki bu 
değişime bağlı olarak tarihsel süreç içinde değişim göstermiştir.
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Akif KESİMOĞLU/Konya 1932
Darülfünun 1983 - 1993

İsmail YERTUTAN/Ankara 1954
Hukuk 1997 - 1999

Doç. Dr. İrfan NEZİROĞLU/Trabzon 1967
Uluslararası İlişkiler 2007 - 2010

Korkut TÜRKYARAR/İzmir 1977
Hukuk 2016 - ....

Doğan ŞİŞLİ/Sivas 1931
İ.T.İ Akademisi 1993 - 1995

İbrahim ARAÇ/Midyat 1950
A.İ.T.İ.A 1999 - 2003

Habip KOCAMAN/Bozkale 1969
Siyasi Bilimler Fakültesi 2010 - 2016

Orhan DÜLGERLER/Konya 1935
Hukuk 1974 - 1983

Rauf BOZKURT/Kahramanmaraş 1942
Hukuk 1995 - 1997

Gündüz DİNÇER/Manisa 1948
Hukuk 2003 - 2007
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2019 YILI YASAMA VE DENETİM VERİLERİ

YASAMA FAALIYETLERI

Kanun Teklifleri

01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında TBMM Başkanlığına 128’i 
Uluslararası Antlaşma olmak üzere 981 Kanun Teklifi sunulmuş olup 6’sı iade 
edilmiştir. 118 Kanun Teklifi komisyonlarda görüşülerek Genel Kurul gündemine 
girmiş olup, 42’si kanunlaşmıştır. 31.12.2019 tarihi itibarıyla 92 kanun teklifi 
gündemde bulunmakta olup, 2.332 kanun teklifi ise ilgili komisyonlardadır. 

Kanunlar ve Kararlar

01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında bazı kanun teklifleri birleştirilmek 
suretiyle 42 (2’si Cumhurbaşkanı tarafından sunulan kanun teklifi) kanun kabul 
edilmiştir. 

Aynı tarih aralığında 31 TBMM kararı alınmıştır. 

Kanun Hükmünde Kararnameler

25. Yasama Döneminden 26. Yasama Dönemine intikal eden 268 Kanun 
Hükmünde Kararname, 26. Yasama Dönemi sonunda 27. Yasama Dönemine 
intikal etmiş olup, ilgili komisyonlarda bulunmaktadır.

27. Yasama Dönemi 1. Yasama Yılında; TBMM Başkanlığına Anayasa’nın 
121’inci maddesi kapsamında 1 KHK gelmiş olup, TBMM İçtüzüğünün 128’inci 
maddesinin ikinci fıkrası uyarınca doğrudan Genel Kurulun gündemine girmiş ve 
31 Ekim 2018 tarihinde kanunlaşmıştır. Bununla birlikte 5 KHK ise yetki kanunu 
çerçevesinde Başkanlığımıza sunulmuş olup komisyonlarda bulunmaktadır. 

Toplam 273 KHK ilgili komisyonlarda bulunmaktadır.

Yasama Dokunulmazlığı Tezkereleri

27. Yasama Dönemi Milletvekili Genel Seçiminde yeniden seçilen 
milletvekillerine ait 252 yasama dokunulmazlığı tezkeresi, 26. Yasama 
Döneminden 27. Yasama dönemine intikal etmiştir. 

01.01.2019 ila 31.12.2019  tarihleri arasında Başkanlığa 505 yasama 
dokunulmazlığı tezkeresi gelmiştir. 26 tezkere milletvekilliği sona ermesi (belediye 
başkanı seçilme) nedeniyle, 1 tezkere ise istem üzerine Cumhurbaşkanlığına 
iade edilmiştir. 879 yasama dokunulmazlığı tezkeresi Karma Komisyonda 
bulunmaktadır.
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Kanun Teklifi Taslağı Hazırlama ve Incelemeler 

01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında, milletvekillerinin talepleri 
doğrultusunda 128’i uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun 
bulunmasına ilişkin olmak üzere toplam 357 kanun teklifi taslağı hazırlanmış, 
milletvekilleri tarafından hazırlanmış olan 59 kanun teklifi taslağı ise TBMM 
Başkanlığına sunulmadan önce kanun yapım tekniği bakımından gözden 
geçirilmiştir.

Ayrıca 129’u uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun teklifi olmak üzere toplam 954 kanun teklifi incelenmiş, 119 komisyon 
raporu tetkik edilmiş ve 42 kanun okunarak son incelemesi yapılmıştır.

Ayrıca TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifleri, bilgi formu hazırlanarak 
kanun yapım tekniğine uygunluk yönünden incelenmiş; kanun tekliflerine ait 
komisyon raporları ile kabul edilen kanunlar ve kararlar yazım hataları ve kanun 
yapım tekniğine uygunluk açısından gözden geçirilmiştir.

DENETIM FAALIYETLERI

Yazılı Soru Önergeleri

01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında TBMM Başkanlığına toplam 16.312 
yazılı soru önergesi sunulmuştur. 

Söz konusu 16.312 yazılı soru önergesinin 27’si Gelen Kâğıtlara girmeden 
önce soru sahibi milletvekilleri tarafından geri alınmış, 141’i Anayasa ve İçtüzük 
hükümlerine aykırı oldukları gerekçesiyle iade edilmiş, 192’si ise mükerrer 
geldiğinden işleme konulmamıştır. 

İşleme alınan 15.454 yazılı soru önergesinin; 1.495’i süresi içinde ve 4.130’u 
süresi geçtikten sonra olmak üzere toplam 5.625’i cevaplanmıştır. 1 yazılı soru 
önergesi Gelen Kâğıtlara girdikten sonra soru sahibi milletvekili tarafından 
geri alınmış olup 641 yazılı soru önergesi işlemdedir. Süresi geçtikten sonra 
cevaplandırılanlar hariç olmak üzere 9.187 yazılı soru önergesinin süresi içinde 
cevaplandırılmadığı Gelen Kâğıtlarda ilan edilmiştir. 

498 yazılı soru önergesinin inceleme işlemleri devam etmektedir.

Bunların dışında yine 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında, söz konusu 
tarih aralığından önce verilmiş olan yazılı soru önergelerine ait 342’si süresi içinde 
ve 4.432’si süresi geçtikten sonra olmak üzere toplam 4.774 önerge cevabına ilişkin 
işlemler gerçekleştirilmiştir.
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Başkanlıktan Sorular

01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında TBMM Başkanı’na toplam 108 yazılı 
soru önergesi yöneltilmiştir. 

Söz konusu 108 TBMM Başkanı’ndan yazılı sorunun 1’i Gelen Kâğıtlara 
girmeden önce soru sahibi milletvekili tarafından geri alınmış, 1’i ise mükerrer 
geldiğinden işleme konulmamıştır. İşleme alınan 92 yazılı soru önergesinin; 
88’i süresi içinde cevaplandırılmış olup 4 yazılı soru önergesinin süresi içinde 
cevaplandırılmadığı Gelen Kâğıtlarda ilan edilmiştir. 14 yazılı soru önergesinin 
işlemleri devam etmektedir.

Bunların dışında yine 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında, söz 
konusu tarih aralığından önce verilmiş olan yazılı soru önergelerinden 35’i 
cevaplandırılmıştır.

Meclis Araştırması Önergeleri

01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında TBMM Başkanlığına toplam 1.549 
Meclis araştırması önergesi sunulmuştur. 

Söz konusu 1.549 Meclis araştırması   önergesinin 38’i Anayasa ve İçtüzük 
hükümlerine uygun bulunmadığından iade edilmiş, 1’i Gelen Kâğıtlara girmeden 
önce işlemden kaldırılmış, 6’sı mükerrer geldiğinden işleme konulmamıştır.

İşleme alınan 1.497 Meclis araştırması önergesinin; 20’si üzerinde görüşmeler 
gerçekleştirilmiş ve Meclis araştırması açılması kabul edilmiştir. 1.471 Meclis 
araştırması önergesi Genel Kurul Gündeminde yer almakta, 6 önerge ise Genel 
Kurul Gündemine girmeyi beklemektedir.

7 Meclis araştırması önergesinin inceleme işlemleri devam etmektedir.

Meclis Soruşturması Önergeleri

01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında Meclis soruşturması  önergesi 
verilmemiştir.

Genel Görüşme Önergeleri

01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında TBMM Başkanlığına toplam 4 genel 
görüşme önergesi sunulmuş olup söz konusu önergeler Genel Kurul Gündeminde 
yer almaktadır.
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IHTISAS KOMISYONLARI ILE DIĞER KOMISYONLARIN ÇALIŞMALARI

Anayasa Komisyonu

27. Yasama Döneminde TBMM Başkanlığınca Anayasa Komisyonuna, 
01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında esas komisyon olarak 26 kanun teklifi ve 
tali komisyon olarak da 8 kanun teklifi havale edilmiştir.

Komisyonda hâlen; esas komisyon olarak 92 kanun teklifi ve tali komisyon 
olarak da 38 kanun teklifi olmak üzere toplamda 130 kanun teklifi ve 4 KHK 
bulunmaktadır. 

Komisyon; başkan veya üyeler düzeyinde, görev alanı ile ilgili olarak yurt 
içinde çeşitli organizasyonlara ve toplantılara katılmış, çeşitli meslek ve sivil 
toplum kuruluşu ve yabancı heyetler ile görüşme gerçekleştirmiştir.

Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

27. Yasama Döneminde hazırlık komisyonları dâhil olmak üzere henüz bir 
toplantı gerçekleştirmemiştir. Ancak 01.01.2019 tarihinden 31.12.2019 tarihine 
kadar Başkanlığımıza yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 505 
Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi havale edilmiştir. 18/01/1984 tarihli ve 2972 Sayılı 
Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında 
Kanunun 17’nci maddesi gereğince belediye başkanlıklarını tercih etmeleri 
nedeniyle 4 milletvekiline ait 26 dokunulmazlık tezkeresi ile TBMM Başkanlığının 
istemi üzerine 1 tezkere olmak üzere toplam 27 yasama dokunulmazlığı tezkeresi 
TBMM Başkanlığına iade edilmiştir.

Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyonda 
hâlihazırda 879 yasama dokunulmazlığı tezkeresi bulunmaktadır. Başkanlıkça havale 
edilen bu dosyalar Karma Komisyon uhdesinde olup görüşmeyi beklemektedir.

Adalet Komisyonu

Adalet Komisyonu 27. Yasama Döneminde 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri 
arasında 4 toplantı gerçekleştirmiştir.

TBMM Başkanlığınca Komisyona belirtilen süre zarfında esas komisyon 
olarak 84 kanun teklifi; tali komisyon olarak ise 67 kanun teklifi havale edilmiştir.

Komisyon, 27. Yasama Döneminde 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında 
esas komisyon olarak 3 kanun teklifini görüşerek karara bağlamış ve raporlarını 
TBMM Başkanlığına sunmuştur. Tali olarak havale edilmiş olan kanun 
tekliflerinden 3’ü, esas komisyon tarafından görüşüldüğü için iade edilmiştir.

Komisyonda hâlen esas komisyon olarak 5 kanun hükmünde kararname ve 81 
kanun teklifi; tali komisyon olarak da 64 kanun teklifi bulunmaktadır.
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Millî Savunma Komisyonu

Millî Savunma Komisyonu, 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında 1’i 
yeni askerlik sistemine ilişkin bilgilendirme toplantısı olmak üzere 2 komisyon 
toplantısı gerçekleştirmiştir.

Anılan tarihler arasında TBMM Başkanlığınca Komisyona esas komisyon 
olarak 23, tali komisyon olarak da 70 kanun teklifi havale edilmiştir. Komisyon, 
esas komisyon olarak 1 kanun teklifini görüşerek karara bağlamış ve raporunu 
TBMM Başkanlığına sunmuştur. Komisyona esas olarak havale edilen 1 kanun 
teklifi teklif sahibi milletvekili tarafından geri alındığı ve tali olarak havale 
edilen 11 kanun teklifi ise esas komisyon tarafından görüşüldüğü için TBMM 
Başkanlığına iade edilmiştir.

Komisyonda hâlen esas komisyon olarak 44, tali komisyon olarak da 117 
kanun teklifi bulunmaktadır.

Komisyon; Savunma Sanayii Başkanlığı, TAI ve Millî İstihbarat Teşkilatı 
Başkanlığına inceleme ziyaretleri gerçekleştirmiştir. Ayrıca Komisyon, Millî 
Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme 
Vakfının yönetim ve sorumluluğunda düzenlenen IDEF 2019 - 14. Uluslararası 
Savunma Sanayii Fuarı’na katılmıştır.

Içişleri Komisyonu

İçişleri Komisyonu 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında 2 toplantı 
gerçekleştirmiştir.

TBMM Başkanlığınca Komisyona 2019 yılında esas komisyon olarak 147 
kanun teklifi; tali komisyon olarak ise 91 kanun teklifi havale edilmiştir.

Komisyon esas komisyon olarak 1 kanun teklifini görüşerek karara bağlamış 
ve raporunu TBMM Başkanlığına sunmuştur.

Komisyonda hâlen esas komisyon olarak Cumhurbaşkanınca bir daha 
görüşülmek üzere 4 geri gönderme tezkeresi, 8 kanun hükmünde kararname, 360 
kanun teklifi; tali komisyon olarak da 223 kanun teklifi bulunmaktadır.

Dışişleri Komisyonu

Dışişleri Komisyonu,  01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında 13 toplantı 
yapmıştır.

TBMM Başkanlığınca Dışişleri Komisyonuna; esas komisyon olarak 123 
kanun teklifi, tali komisyon olarak ise 4 kanun teklifi havale edilmiştir.

Dışişleri Komisyonu, esas komisyon olarak 91 kanun teklifini görüşerek 
karara bağlamış ve raporlarını TBMM Başkanlığına sunmuştur.
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Dışişleri Komisyonunda hâlen esas komisyon olarak 50 kanun teklifi 
ve 4 kanun hükmünde kararname, tali komisyon olarak ise 12 kanun teklifi 
bulunmaktadır.

Dışişleri Komisyonunda görüşülerek kabul edilen 91 kanun teklifinden 16’sı 
kanunlaşmıştır.  

01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında Dışişleri Komisyonuna, KKTC 
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret ÖZERSAY “KKTC ve Bölgesel 
Gelişmeler” (16 Ekim 2019); Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU “Türk Dış 
Politikasındaki Son Gelişmeler” (9 Ocak 2019) konularında brifing vermişlerdir.

Dışişleri Komisyonunun Dış Ilişkiler Faaliyetleri: 

Dışişleri Komisyonu yurt içi ve yurt dışında toplam 72 uluslararası faaliyete 
katılmıştır. 

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı 21 Büyükelçiyi kabul etmiştir. 

01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasındaki faaliyetleri aşağıdadır:

•	Sudan Ziyareti, 14-17 Ocak 2019, Hartum. 

•	İran İslami Danışma Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonunun 
ülkemizi ziyareti, 23 Ocak 2019, Ankara.

•	Norveç Dışişleri ve Savunma Komisyonunun Ziyareti, 24-26 Ocak 2019, 
Ankara.

•	Bulgaristan Meclisi Dışişleri Komisyonunun Ziyareti, 30 Ocak 2019, Ankara.

•	Tunus ziyareti, 5-7 Şubat 2019, Tunus. 

•	ABD ziyareti, 10-15 Şubat 2019, Vaşington. 

•	Ortak Dış ve Güvenlik Politikası (ODGP) ve Ortak Güvenlik ve Savunma 
Politikası (OGSP) Konferansı (Romanya Dönem Başkanlığı), 7-8 Mart 
2019, Bükreş.

•	Helsinki Forumu, 4 Nisan 2019, Helsinki. 

•	Türkiye-Rusya-İran Parlamentoları Üçlü Dışişleri Komisyonları Toplantısı, 
10 Nisan 2019, Moskova

•	Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Didier Reynders ile 
görüşme, 23 Nisan 2019, Ankara. 

•	Avusturalya’nın Viktorya Eyaleti Parlamentosu Heyet ile görüşme, 23 Nisan 
2019, Ankara.
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•	Kore Cumhuriyeti ziyareti, 5-8 Mayıs 2019, Seul.

•	Rusya Federasyonu Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı İlyas Umahanov 
ve beraberindeki heyet ile görüşme, 15 Mayıs 2019, Ankara.

•	Romanya Parlamentosu Temsilciler Meclisi Avrupa İşleri Komisyonu heyet 
ile görüşme, 15 Mayıs 2019, Ankara.

•	Karadağ Parlamentosu Uluslararası İlişkiler Komisyonunun ülkemizi 
ziyareti, 12 Haziran 2019, Ankara.

•	Hırvatistan ziyareti, 26-28 Haziran 2019, Zagreb.

•	Endonezya Parlamentosu Parlamentolararası İşbirliği heyeti ile görüşme, 4 
Temmuz 2019, Ankara.

•	Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Parlamentoları Dışişleri Komisyonları Üçlü 
Toplantısı, 14-16 Temmuz 2019, Bakü.

•	Rusya Federasyonu Federasyon Meclisi Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi 
Başkanı Sayın Leonid Slutsky ile görüşme, 20 Temmuz 2019, Ankara.

•	Ortak Dış ve Güvenlik Politikası (ODGP) ve Ortak Güvenlik ve Savunma 
Politikası (OGSP) Konferansı (Finlandiya Dönem Başkanlığı), 4-6 Eylül 
2019, Helsinki.

•	Belarus ziyareti, 10-13 Eylül 2019, Minsk.

•	Varşova Güvenlik Forumu’na Katılım, 1-4 Ekim 2019, Varşova.

•	Fransa Senatosu Fransa-Türkiye Dostluk Grubu heyeti ile görüşme, 8 Ekim 
2019, Ankara.

•	Türkiye-Bulgaristan-Romanya Parlamentoları Dışişleri Komisyonları Üçlü 
Toplantısı, 27-30 Kasım 2019, Sofya.

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 01.01.2019-31.12.2019 
tarihleri arasında 4’ü görev alanı ile ilgili kurumlar olan Yükseköğretim 
Kurulu Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yaptığı 
bilgilendirme toplantıları olmak üzere toplam 8 toplantı gerçekleştirmiştir.

TBMM Başkanlığınca Komisyona; esas komisyon olarak 68 kanun teklifi, tali 
komisyon olarak ise 69 kanun teklifi olmak üzere toplam 137 kanun teklifi havale 
edilmiştir.
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Komisyon, esas komisyon olarak kendisine havale edilen 4 kanun teklifini 
görüşerek karara bağlamış ve raporlarını TBMM Başkanlığına sunmuştur.

Komisyonda hâlen; esas komisyon olarak 10 kanun hükmünde kararname ve 
157 kanun teklifi, tali komisyon olarak da 179 kanun teklifi bulunmaktadır.

Komisyon, başkan veya üyeler düzeyinde görev alanı ile ilgili olarak meslek, 
sivil toplum kuruluşu ve sendikalar ile çeşitli görüşmeler gerçekleştirmiş; 
düzenlenen bazı etkinlik ve toplantılara katılmıştır.

Bayındırlık, Imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 27. Yasama Döneminde 
01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında 4 adet toplantı gerçekleştirmiştir. Söz 
konusu toplantılardan 3’ü Komisyona havale edilen kanun tekliflerinin görüşülme 
toplantısı; 1’i ise bilgilendirme toplantısı olup Komisyonun görev alanında yer 
alan konulara ilişkin olarak Kültür ve Turizm Bakanlığıyla gerçekleştirilmiştir.

TBMM Başkanlığınca Komisyona anılan tarihler arasında esas komisyon 
olarak 18 adet kanun teklifi ve 10 adet kanun hükmünde kararname; tali komisyon 
olarak ise 41 adet kanun teklifi havale edilmiştir. Tali olarak havale edilmiş olan 
kanun tekliflerinden 2 adedi, esas komisyon tarafından görüşüldüğü için iade 
edilmiştir. 

Komisyon gündeminde hâlen, esas olarak havale edilen 15 adet kanun teklifi 
ve 10 adet kanun hükmünde kararname ile tali olarak havale edilen 39 adet kanun 
teklifi bulunmaktadır.

Çevre Komisyonu

Çevre Komisyonuna 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında esas olarak 15 
kanun teklifi, tali olarak ise 19 kanun teklifi havale edilmiştir.

Çevre Komisyonunca 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında komisyon 
toplantısı yapılmamıştır.

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal Işler Komisyonu

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna 01.01.2019-31.12.2019 
tarihleri arasında TBMM Başkanlığınca esas komisyon olarak 44 kanun teklifi; 
tali komisyon olarak ise 248 kanun teklifi havale edilmiştir.

Komisyonda hâlen esas komisyon olarak 8 kanun hükmünde kararname ve 
117 kanun teklifi; tali komisyon olarak da 620 kanun teklifi bulunmaktadır. 
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Komisyon; başkan veya üyeler düzeyinde, görev alanı ile ilgili olarak yurt 
içi çeşitli organizasyonlara ve toplantılara katılmış, çeşitli meslek ve sivil toplum 
kuruluşları ile görüşme gerçekleştirmiştir.

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri 
arasında iki toplantı gerçekleştirmiştir. Komisyon, bu toplantılardan ilkinde 
iki uluslararası anlaşmayı Tali Komisyon olarak görüşmüş ve raporunu esas 
Komisyona bildirmiştir. Diğer toplantıdaysa Komisyon, Su Ürünleri Kanunu’nda 
kapsamlı değişiklikler öngören Kanun teklifini esas komisyon olarak görüşmüştür.

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında 2 toplantı yapmıştır.

TBMM Başkanlığınca Komisyona; esas komisyon olarak 23 kanun teklifi ve 
tali komisyon olarak ise 62 kanun teklifi havale edilmiştir.

Komisyon esas komisyon olarak 2 kanun teklifini görüşerek karara bağlamış 
ve raporlarını TBMM Başkanlığına sunmuştur.

Komisyonda hâlen, esas komisyon olarak 22 kanun teklifi ve tali komisyon 
olarak 62 kanun teklifi bulunmaktadır.

Komisyon, kamu kurumları ve bazı kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin olmak üzere 
toplam 1 istişare toplantısı yapmıştır. Ayrıca komisyon, görev alanında faaliyet 
gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla yakın iş birliği ve iletişim içinde çalışmalarda 
bulunmuş olup söz konusu dönemde toplam 8 heyet kabulü gerçekleştirmiştir.

Komisyon heyeti, İtalya’da bulunan teknoparklar, üretim merkezleri, 
araştırma ve inovasyon merkezlerini incelemek ve bu şehirlerde çeşitli sektörlerde 
yatırımları bulunan Türk iş adamları ile görüşmek üzere bir çalışma ziyareti 
gerçekleştirmiştir.

Dilekçe Komisyonu

Dilekçe Komisyonu, Anayasadaki dilekçe hakkı kapsamında ve yasama 
denetiminin bir parçası olarak vatandaşlardan ve karşılıklılık esası gözetilmek 
kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılardan gelen başvuruları, ilgili mevzuat 
çerçevesinde incelemekte, raporlamakta, gerektiğinde ilgili idarelere önerilerde 
bulunmakta ve söz konusu önerilerin ilgili idareler nezdinde uygulanmasını takip 
etmektedir.
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01.01.2019 – 31.12.2019 tarihleri arasında E-Dilekçe sistemine 11.073 kişi 
yeni kayıt olmuş; hali hazırda ise program 222.305 kişi tarafından faal olarak 
kullanılmaktadır. Dilekçe Komisyonuna belirtilen tarihler arasında 5.747 
başvuruda bulunulmuş olup, bunların dağılımına ilişkin bilgiler aşağıdaki 
şekildedir:

Yapılan Başvuru Şekline Göre Dilekçe Sayıları

E-Devlet 162 % 2,82

E-Dilekçe 4.472 % 77,83

Elden 248 % 4,32

Faks 14 % 0,24

Kamu Kurumlarından 1 % 0,02

Kurum İçinden 5 % 0,09

Milletvekili Tarafından 13 % 0,23

Posta 831 % 14,46

Başvurunun İmzalanma Şekline Göre Dilekçe Sayıları

Şahsi İmzalı 3.732 % 68,15

Toplu İmzalı* 1.976 % 36,84

* Toplu imza ile yapılan 1.976 başvuruda imza atarak katılan kişi sayısı 59,694 
olmuştur.

Başvuru Yapanlara Göre Dilekçe Sayıları

Kadınlardan Gelen 1.149 % 20,98

Erkeklerden Gelen 4.542 % 82,94

Tüzel Kişilerden Gelen 38 % 0,69

Son Durumlarına Göre Dilekçe Sayıları

Karara Bağlanan veya Hıfzedilen Dilekçe Sayısı 5.959 % 81,82

İşlemde/İncelenmekte Olan Dilekçe Sayısı 996 % 18,18
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Dilekçe Komisyonuna yapılan başvurular konular itibarıyla 
değerlendirildiğinde; en fazla “Öteki İstek ve Dilekler (Şikâyetler)”  konusunda 
başvuru geldiği görülmektedir. Ayrıca, Dilekçe Komisyonuna yurt içinde en fazla 
İstanbul, en az ise Iğdır illerinde ikamet eden vatandaşlar tarafından başvuru 
yapılmıştır. Yurt dışından yapılan başvuru sayısı 31 olup, bu başvuruların 12’si 
Almanya, 3’ü Azerbaycan ve 3’ü Hollanda’dan yapılmıştır.

Gelen Başvurularda Konuları İtibarıyla İlk 5 Konu

Başvuru Konusu Dilekçe Sayısı Yüzde Oranı

Öteki İstek ve Dilekler (Şikâyetler) 1.216 % 21,16

Adalet ve Güvenlik 948 % 16,50

Personel İşlemleri 619 % 10,77

İhbar ve Şikâyetler 537 % 9,35

İş Talebi 332 % 5,78

Dilekçe Komisyonuna En Çok Başvuru Gelen İlk 3 İl

İl Dilekçe Sayısı Yüzde oranı

İstanbul 1.191 % 20,73

Ankara 658 % 11,45

İzmir 273 % 4,75

Dilekçe Komisyonuna En Az Başvuru Gelen Son 3 İl

İl Dilekçe Sayısı Yüzde oranı

Artvin 6 % 0,10

Bayburt 4 % 0,07

Iğdır 3 % 0,05

Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı
27. Yasama Döneminde 16.07.2018 tarihli Dilekçe Komisyonu Genel Kurul 

toplantısında seçilen Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı; 10.1.2019, 18.1.2019, 
8.2.2019, 21.2.2019, 21.3.2019, 18.4.2019, 8.5.2019, 23.5.2019, 30.5.2019, 14.6.2019, 
3.7.2019, 18.7.2019, 2.9.2019, 4.10.2019, 7.10.2019, 18.10.2019, 25.10.2019, 
27.11.2019, 18.12.2019 ve 23.12.2019 tarihlerinde gerçekleştirdiği 20 toplantıda 5.554 
dilekçe hakkında 3.225 karar almıştır. 429 dilekçe ise mevzuata uygun olmadığından 
ya da mükerrer olması sebebiyle işlemden kaldırılarak hıfz olunmuştur.
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Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu (DKGK)

Dilekçe Komisyonu çalışma usul ve esaslarını düzenleyen mevzuatta 
öngörülen, toplumsal boyutu olan ve genellik arz eden dilekçeler birleştirilerek 
Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu (DKGK) marifetiyle incelenmektedir.

20.11.2019 tarihinde olmak üzere 1 Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Alt Komisyonlar

DKGK’nin gündemine alarak alt komisyon kurduğu ve hâlen çalışmaları 
devam eden Alt Komisyonlar:

1. Dersim Olayları (1937-1938) ve Sonrasında Yaşananlar Nedeniyle Oluşan 
Mağduriyetlerin Giderilmesi Talebini İçeren Dilekçelere İlişkin Kurulan Alt 
Komisyon.

 (DKGK’nin 17.2.2012 tarihli ve 4 sayılı kararıyla kurulan Alt Komisyon 
çalışmaları devam etmektedir.)

2. Obezite Tedavi Yöntemlerinden Cerrahi Uygulamalarda Malpraktis 
İddialarının Araştırılması ve Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Alt 
Komisyonu.

 (DKGK’nin 31.10.2018 tarihli ve 4 sayılı kararıyla kurulan Alt Komisyon, 
17.12.2018, 20.02.2019, 15.05.2019, 29.05.2019, 16.10.219, 06.11.2019 ve 
18.12.2019 tarihlerinde olmak üzere toplam 7 toplantı ve 1-2 Ağustos 2019 
tarihleri arasında İstanbul’da bulunan sağlık kuruluşlarında 1 yerinde inceleme 
gerçekleştirmiş olup çalışmaları devam etmektedir.)

3. Devre Mülk ve Devre Tatil Sektörlerinde Yaşanan Mağduriyet İddialarının 
Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu.

(DKGK’nin 31.10.2018 tarihli ve 5 sayılı kararıyla kurulan Alt Komisyon, 
08.01.2019, 09.10.2019 ve 30.10.2019 tarihlerinde olmak üzere toplam 3 toplantı 
yapmış ve 11-14 Nisan 2019 tarihleri arasında Balıkesir’de gerçekleştirilen 
“Devre Mülk Devre Tatil Çalıştayı”na uzman düzeyinde katılım sağlanmış olup 
çalışmaları devam etmektedir.)

4. Ön Ödemeli Gayrimenkul Satışlarında Yaşanan Sorunların Araştırılması 
ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu.

(DKGK’nin 20.11.2019 tarihli ve 10 sayılı kararıyla kurulan Alt Komisyon, 
04.12.2019 tarihli ilk toplantısında Alt Komisyon Başkanı seçilmiş ve çalışma usul 
ve esasları belirlenmiş olup çalışmaları devam etmektedir.)
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Yerinde İnceleme Çalışmaları

1024 numaralı dilekçedeki talep üzerine, 22.11.2018 tarihinde Konya Kapalı 
Havzasındaki yeraltı sularının durumunu değerlendirmek ve oluşan obrukları 
incelemek için Konya ilinde, 30-31 Temmuz 2019 tarihleri arasında ise Ergene 
Kapalı Havzasındaki yeraltı sularının durumunu değerlendirmek için Tekirdağ ve 
Kırklareli illerinde yerinde inceleme yerinde inceleme gerçekleştirilmiştir.

8640 numaralı dilekçedeki talep üzerine, 28.6.2019 Karaman’da yer alan 
Urgan Mahallesi ve taşınabileceği köylere ilişkin durumu değerlendirmek üzere 
Karaman ilinde yerinde inceleme gerçekleştirilmiştir.

7978 numaralı dilekçedeki talep üzerine, 11.7.2019-12.7.2019 tarihleri 
arasında Mersin ilinde bulunan Tarsus Ceza İnfaz Kurumunda, ceza infaz 
kurumlarının genel durumu hakkında bilgi edinmek amacıyla yerinde inceleme 
gerçekleştirilmiştir.

Toplam Çalışma Süresi

Dilekçe Komisyonu’nda 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında, 20 
Başkanlık Divanı toplantısı, 1 Genel Kurul toplantısı, 10 Alt Komisyon toplantısı 
ile 3 yerinde inceleme ve araştırma ziyareti yapılmıştır. Dilekçe Komisyonca 
mezkûr dönemde 4 Genel Kurul Kararı alınmıştır. Dilekçe Komisyonu ile alt 
komisyonlarındaki toplam 31 toplantıda 35 saat süreyle görüşme yapılmış ve 4 
yerinde inceleme ve araştırma ziyareti sırasında 56 saat çalışılmıştır.

Dilekçe Komisyonu ve Insan Haklarını Inceleme Komisyonu Üyelerinden 
Oluşan Karma Komisyonun Faaliyetleri:

Bilindiği üzere; 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’nun 3’üncü 
maddesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon tanımlanmış ve 
Komisyonun Kurumun hazırlayacağı yıllık rapor hakkındaki görevleri 22’nci 
maddede, baş denetçi ile denetçilerin seçilmesi konusundaki görevleri ise 11’inci 
maddede düzenlenmiştir.

Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden 
oluşan Karma Komisyonda 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında yukarıda 
belirtilen görevleri kapsamında 3 Karma Alt Komisyon (21.02.2019 - 14.05.2019 
– 16.10.2019) ve 2 Karma Komisyon (13.02.2019 - 31.10.2019) Toplantısı 
gerçekleştirilmiş olup 7,5 saat süreyle görüşme yapılmıştır.
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a) Kamu Denetçiliği Kurumu Yıllık Raporlarının Görüşülmesi

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun 2018 yılında yürüttüğü faaliyetleri ve önerileri 
kapsayan Yıllık Raporu, 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’nun 22’nci 
maddesi gereğince anılan Kurum tarafından hazırlanarak Dilekçe Komisyonu ile 
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona 
Kamu Denetçiliği Kurumunun 30.01.2019 tarihli yazısıyla gönderilmişti.

Karma Komisyon, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun 2018 Yılı Yıllık Raporu’nu 
değerlendirmek için 13.02.2019 tarihinde toplanmış ve bir Karma Alt Komisyon 
kurulmasına ve kurulan bu Karma Alt Komisyonun 9 üyeden oluşmasına karar 
vermiştir.

Karma Alt Komisyon 21.02.2019 tarihinde toplanarak Alt Komisyon 
başkanını seçmiş, çalışma usul ve esasları ile çalışma takvimini belirlemiştir. 
Karma Alt Komisyonun 14.05.2019 tarihli ikinci ve 16.10.2019 tarihli üçüncü 
Karma Alt Komisyon toplantılarında; Kurumun bilgi ve belge taleplerine olumlu 
yaklaşılmaması ya da tavsiye kararına uyulmaması nedeniyle, 13 Kurum Kararı 
ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, Biga 
Belediye Başkanlığı, Kadıköy Belediye Başkanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu 
Başkanlığı temsilcileri çağrılmış ve yaşanan problemler müzakere edilmiştir.

Alt Komisyonun çalışmalarını tamamlayıp raporunu Karma Komisyon 
Başkanlığına sunmasından sonra Karma Komisyonun 31.10.2019 tarihli 
toplantısında Kamu Denetçiliği Kurumunun 2018 Yıllık Raporu hakkında Karma 
Alt Komisyonca hazırlanan Rapor gündeme alınmıştır. Karma Alt Komisyon 
Raporunun benimsenmesinin ardından yapılan görüşmelerde; Kamu Denetçiliği 
Kurumu 2018 Yıllık Raporu Hakkında Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu’nun aynen 
benimsenmesine ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun 22’nci 
maddesindeki amir hüküm gereğince ivedilikle görüşülmesini teminen Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmek üzere TBMM Başkanlığına 
sunulmasına karar verilmiştir.

TBMM Başkanlığına sunulan Karma Komisyon Raporu; 131 sıra sayısı ile 
bastırılmış ve 13.11.2019 tarihinde dağıtılarak TBMM Genel Kurul gündemindeki 
yerini almıştır.

Kamu Iktisadi Teşebbüsleri Komisyonu

KİT Komisyonu, 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında, Ocak ayı içerisinde 
2, Kasım ayı içerisinde 2 olmak üzere toplam 4 toplantı gerçekleştirmiştir. Söz 
konusu toplantılar toplamda yaklaşık 12 saat sürmüştür. 
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Diğer taraftan Komisyonumuz 2019 yılı içerisinde, 2011-2014 yıllarını 
kapsayan Raporlarını 5 cilt (5500 sayfa) ve 2015-2016 yıllarını kapsayan 
Raporlarını 3 cilt (3500 sayfa) halinde bastırarak tüm üyelere dağıtmıştır. Söz 
konusu raporların bazı bölümlerine mevzuat dahilinde yapılan itirazlar üzerine 
Komisyonumuz 2 toplantı halinde itirazları görüşmüş ve Komisyon görüşünü 
Genel Kurula sunmuştur.

Komisyon görüşü 143 Sıra Sayısı ile (900 sayfa) Genel Kurul gündemine girmiş 
ve Genel Kurulun 4 Aralık Çarşamba günlü 26. Birleşiminde görüşülmüştür. 

Komisyonumuz 2011 ila 2016 yılları Raporlarının itiraz edilmeyen kısımları 
27.11.2019 tarihli 30961 sayılı Resmi Gazetede (Mükerrer) KİT Komisyonu 2 ve 
3 numaralı Kararı olarak, itiraz edilen kısımları ise 12.12.2019 tarihli ve 30976 
sayılı Resmi Gazetede (Mükerrer) 1236 sayılı TBMM Kararı olarak yayımlanmış 
ve kesinleşmiştir. Diğer taraftan ilgili yıllara ait ibra edilmeyen kuruluşlar 
için mevzuat gereği Cumhurbaşkanlığı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 
bildirimde bulunulmuştur.

Ayrıca 2018 hesap yılına ilişkin denetim kapsamındaki 73 kuruluşun Sayıştay 
raporları Komisyonumuza Aralık ayında intikal etmiş olup, söz konusu Raporların 
Komisyon üyelerine dağıtımları gerçekleştirilmiştir. 

2017 ve 2018 yılları Sayıştay Raporlarının görüşüleceği Alt Komisyon 
çalışmaları 05.02.2020-03.04.2020 tarihleri arasında kurum merkezlerinde 
yapılacak olup, buna ilişkin Gündem de Komisyon üyeleri ve ilgili kuruluşlara 
gönderilmiştir.

Insan Haklarını Inceleme Komisyonu 

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri 
arasında 4 toplantı yapmıştır.

Alt Komisyon Çalışmaları

1- Çocuk Hakları Alt Komisyonu: 

Komisyonun 3 Temmuz 2019 tarihli toplantısında Çocuk Hakları Alt 
Komisyonunun kurulması oy birliği ile kabul edilmiş, Alt Komisyon Başkanlığına 
9 Temmuz 2019 tarihli alt komisyon toplantısında Kocaeli milletvekili Radiye 
Sezer Katırcıoğlu seçilmiştir. Alt Komisyon, 24-28 Eylül 2019 tarihlerinde ABD-
New York şehrine bir çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir. 2 Ekim 2019 tarihli 
toplantıda Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü yetkililerinin sunumu, 6 Kasım 
2019 tarihli Alt Komisyon Toplantısında UNICEF yetkilileri ve Çocuk Danışma 
Kurulu üyelerinin sunumu gerçekleşmiştir. Alt Komisyon, 12-15 Kasım 2019 
tarihlerinde Strasbourg’a bir çalışma ziyaretinde bulunmuştur. 4 Aralık 2019’da 
Kamu Denetçiliği Kurumu ziyaret edilmiş, 19 Aralık tarihinde de, UNICEF ile 
Alt Komisyon arasında işbirliğini düzenleyen bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.
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2- Hükümlü ve Tutuklu Haklarını Inceleme Alt Komisyonu: 

Alt Komisyon;

•	 17.01.2019 tarihinde Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde,

•	 05.09.2019 tarihinde Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde,

•	 06.09.2019 tarihinde Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda,

•	 08.11.2019 tarihinde Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde, 

•	 09.11.2019 tarihinde Elazığ Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde ve

•	 15.11.2019 tarihinde Düzce Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde 
incelemelerde bulunmuştur. 

29 Mayıs 2019 tarihinde Alt Komisyon Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ü 
makamında ziyaret etmiştir. Yapılan toplantıda ceza infaz kurumlarındaki hak 
ihlalleri, adil yargılanma ve bu konularda yapılabilecek iyileştirmelere yönelik 
düzenlemeler hakkında istişarede bulunulmuştur.

03.07.2019 tarihli toplantıda Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonunun 
hazırladığı Sincan Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporu İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonu tarafından görüşülmüş ve kabul edilmiştir.

14.11.2019 tarihli toplantıda Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonunun 
hazırladığı Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İnceleme Raporu ile Silivri 
Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporu İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
tarafından görüşülmüş ve kabul edilmiştir.

Alt Komisyonun inceleme gerçekleştirdiği Diyarbakır, Elazığ ve Düzce Ceza 
İnfaz Kurumları Raporları hazırlanmış olup, Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt 
Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu tarafından görüşülmeyi 
beklemektedir.

3- Göç ve Uyum Alt Komisyonu: 

Alt Komisyon, 9-12 Ocak tarihleri arasında Bursa’ya Balkan Göçmenleri ve 
Suriyeli Sığınmacılar Hakkında bir çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir. Yine, 11 
Temmuz 2019’da, Bağlum Çocuk Destek Merkezi ziyaret edilmiştir. 

Alt Komisyon, 26 Haziran 2019’da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
yetkililerini dinlenmiştir. 2 Temmuz 2019’daki toplantıda da, Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü yetkililerini 
dinlemiştir. 
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Alt Komisyon, 2 Ekim 2019’da, TOBB Temsilcileri ve TOBB öğretim görevlisi 
Dr. Başak YAVÇAN’ı,  24 Ekim’de de “Suriye’den Türkiye’ye Kadın Olmak” adlı 
çalışma hakkında bilgi almak üzere Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Özlem CANKURTARAN ile Kocaeli Üniversitesi 
Sosyal Hizmet Bölümü Arş. Gör. Hande ALBAYRAK dinledi. 7 Kasım 2019’da 
Suriyeli üniversite öğrencileri ile UDEF temsilcisi dinlenmiştir.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri 
arasında, 1’i esas olmak üzere toplam 8 kanun teklifi gelmiş, bunlardan görüşülen 
bir kanun teklifi olmamıştır. 

Komisyonu 10 yabancı, 2 yerli heyet ziyaret etmiştir. Bu ziyaretlerde hem 
Komisyon çalışmaları hem de Türkiye ve dünyadaki insan hakları meseleleri 
hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur.

10 Aralık 2019 tarihinde, BM Türkiye Temsilciliği ile birlikte, “İnsan Hakları: 
Gençliğin Sesi” başlıklı bir sempozyum organize edilmiştir. 

Özel gün ve gündem konuları ile ilgili Komisyon Başkanlığınca çeşitli 
açıklamalar Komisyon internet sayfasından ve twitter adresinden yayınlanmıştır.

Komisyona 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında, insan haklarının ihlale 
uğradığına dair iddiaları içeren 2727 adet başvuru ulaşmıştır. Başvurular arasında 
ilk sıralarda; cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerden gelen başvurular ile yargı 
mercilerinin kararlarından memnuniyetsizlik konuları yer almaktadır. Bunların 
yanı sıra başvurular; sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklı şikâyetler, maddi 
yardım talepleri, sağlık ve eğitim hizmetlerinden şikâyet, yasal düzenleme ve 
yerinde inceleme talepleri gibi hususları ihtiva etmektedir.

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu

01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında Avrupa Birliği Uyum Komisyonuna 
2 kanun teklifi tali olarak havale edilmiştir. 

Komisyon, 61’inci ve 62’nci Avrupa Birliği Parlamentoları Avrupa İşleri 
Komisyonları Konferansı (COSAC) Başkanlar ve Genel Kurul toplantılarına 
iştirak etmiştir. Söz konusu uluslararası toplantıların yanı sıra Komisyon 
heyetimiz, Romanya Temsilciler Meclisi Avrupa İşleri Komisyonu’nu Bükreş’te 
ziyaret etmiştir. Böylelikle Komisyonumuz yurt dışına 5 ziyaret gerçekleştirmiştir.

Romanya’nın Temsilciler Meclisi Avrupa İşleri Komisyonu Başkanı Sayın 
Angel Tilvar ve beraberindeki Milletvekili heyeti ile Brexit konusunda bilgi 
vermek üzere Birleşik Krallık Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, Komisyonu 
ziyaret etmişlerdir. 
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Ayrıca Komisyon Başkanı; İsveç Büyükelçisi, Birleşik Krallık Büyükelçiliği 
Müsteşarı, Avrupa Parlamentosu Sosyalist ve Demokratlar İlerici İttifakı (S&D) 
Başkan Yardımcısı ve Romanya Başbakanlık AB İşleri Özel Danışmanı, İspanya 
Büyükelçisi, Macaristan Büyükelçisi, Avusturalya Büyükelçisi, Birleşik Krallık 
Dışişleri Bakanlığı Türkiye Masası Müsteşarı,  Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu 
Büyükelçi Müsteşarı, Singapur Büyükelçisi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu 
Başkan Yardımcısını farklı tarihlerde kabul etmiştir. 

Komisyon Başkanı 9 Mayıs 2019 tarihinde Cumhurbaşkanımızın 
himayelerinde gerçekleşen Reform Eylem Grubu Toplantısına iştirak etmişlerdir.

Komisyon ayrıca Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı koordinesinde 
yürütülen Avrupa Birliği İletişim Stratejisi bünyesinde yenilenerek oluşturulan 
“AB İletişim Stratejisi Danışma, Yönlendirme ve Eşgüdüm Kurulu”nun daimi 
üyesi olarak 14 Ekim 2019 tarihli ilk toplantısına katılım sağlamıştır.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK), 01.01.2019 - 31.12.2019 
tarihleri arasında 2 Komisyon toplantısı yapmıştır.

TBMM Başkanlığınca, Komisyona tali olarak 39 kanun teklifi havale edilmiştir. 

Komisyona 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında 18 bireysel başvuru 
yapılmıştır.

Alt Komisyonlar

Komisyon bünyesinde çalışmalarına devam eden iki alt komisyon 
bulunmaktadır.

“Başta Kız Çocukları Olmak Üzere Gençlerin Bilim, Teknoloji, Matematik 
ve Mühendislik Alanlarına Yönlendirilmesi Konulu Alt Komisyon” 01.01.2019-
31.12.2019 tarihleri arasında 14 toplantı yapmıştır. Alt Komisyon, araştırma 
sahasına giren konularda yerinde incelemeler yapmak üzere 18-19 Ekim 2019 
tarihlerinde Gaziantep ve Şanlıurfa illerinde bir çalışma ziyaretinde bulunmuştur.

“İstanbul Sözleşmesinin Etkin Uygulanması ve İzlenmesi Konulu Alt 
Komisyon” ise 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında 11 toplantı yapmıştır. Alt 
Komisyon, 20.11.2019 tarihinde Şiddet Önleme ve İzleme Merkezine (ŞÖNİM) 
ve Ankara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Kadın Sığınmaevine ziyaret 
gerçekleştirmiştir.

Türkiye’de Siyasi Liderlik ve Siyasi Katılımda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi: 
Siyasette Kadın Çalıştayı

“Türkiye’de Siyasi Liderlik ve Siyasi Katılımda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
Projesi” kapsamında, 1-3 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul’da Kadın Erkek 
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Fırsat Eşitliği Komisyonu, Birleşmiş Milletler Kadın Ofisi, Parlamentolar Arası 
Birlik ve İsveç Kalkınma İşbirliği Ajansının desteği ile “Siyasette Kadın Çalıştayı” 
düzenlenmiştir. Çalıştaya TBMM’deki tüm kadın milletvekilleri davet edilmiş ve 
yoğun bir katılım sağlanmıştır.

Söz konusu Çalıştayda;

- “Parlamentoya Kadınların Katılımı: Mevcut Durum, Sorunlar ve 
Zorluklar” konu başlığı altında parlamentolarda kadınlar, uluslararası yasal 
çerçeve ve Türkiye’de karar mekanizmalarına kadınların katılımına genel bakış 
konularına ilişkin çalışmalar yapılmıştır.

- “Kadınların Parlamentoya Erişiminin Sağlanması: Bölgesel ve Uluslararası 
Düzeyde Geliştirilen Önlemler ve İyi Uygulamalar” konu başlığı altında kadınların 
parlamentoya erişimini artırmaya yönelik önlemler ile Avrupa ve Orta Asya 
Bölgesinde önlemler ve iyi uygulama örnekleri üzerinde durulmuştur. Ayrıca ülke 
deneyimlerine ilişkin sunumlar gerçekleştirilmiştir.

- “Kadınların TBMM’ye Erişimini Artırmak için Ne Gibi Önlemler 
Alınmalı?” konu başlığında ise Türkiye’de kadınların siyasi katılımını artırmada 
zorluklar ve fırsatlarının değerlendirildiği bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Yol 
haritasının belirlenmesi amacıyla tartışmalar yapılmıştır.

Komisyonun yurt dışı faaliyetleri

Komisyon üyesi üç milletvekilinden oluşan bir heyet, BM Kadının Statüsü 
Komisyonu Toplantısına katılmak ve Temsilciler Meclisi üyeleri ve kadın erkek 
fırsat eşitliği ile ilgili çalışan kurum ve kuruluşlarla görüşmek üzere 11-14 
Mart 2019 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletlerine çalışma ziyaretinde 
bulunmuştur. 

Ayrıca, Komisyon üyesi üç milletvekilinden oluşan bir heyet, 25-27 Temmuz 
2019 tarihleri arasında Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen Kadın 
Parlamenter Liderler Zirvesine iştirak etmiştir.

Güvenlik ve Istihbarat Komisyonu

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında 6 
toplantı gerçekleştirmiştir. Komisyon bu toplantılarında 2937 sayılı Kanun’un ek 
2’nci maddesi uyarınca kendisine havale edilen “Devlet İstihbarat Hizmetleri ile 
Güvenlik ve İstihbari Nitelikteki Faaliyetlere İlişkin 2018 Yılı Raporu”nu hükümet 
ve ilgili kurum temsilcilerinin de katılımıyla görüşmüştür. 

Söz konusu Yıllık Rapor için hazırlan Komisyon Raporu, Komisyonda kabul 
edilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulmuştur. 
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Meclis Araştırması Komisyonları

a) Down Sendromu ve Otizm Araştırma Komisyonu

Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarının Yaygınlığının 
Tespiti ile İlgili Bireylerin ve Ailelerinin Sorunlarının Çözümü İçin Alınması 
Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması 
Komisyonu konularının benzerliği nedeniyle birleştirilen 6 ayrı esas numaralı 
(10 /242, 349, 392, 394, 397, 401) Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 
06.11.2018 tarihli 14. Birleşiminde görüşülerek kabul edilmesi sonucunda 
kurulmuştur. Komisyon çalışmalarına, 14.05.2019 tarihinde başkan, başkanvekili, 
sözcü ve kâtip seçimiyle başlanmıştır. Komisyon çalışmaları süresince 20 toplantı 
ve 8 yerinde inceleme ziyareti düzenlenmiştir.  

Komisyon, çalışma süresince yapmış olduğu araştırma ve incelemeler 
sonucunda hazırladığı Raporunu ilerleyen günlerde TBMM Başkanlığına arz 
edecektir. 

b) Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma Komisyonu

Tıbbi ve Aromatik Bitki Çeşitliliğinin Korunmasında, Bunların Üretiminde 
ve Pazarlanmasında Karşılaşılan Sorunlar ile Alınması Gereken Tedbirlerin 
Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, konularının 
benzerliği nedeniyle birleştirilen 5 ayrı esas numaralı (10 / 361, 405, 406, 407, 
410) Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 07.11.2018 tarihli 15. 
Birleşiminde görüşülerek kabul edilmesi sonucunda kurulmuştur. Komisyon 
çalışmalarına, 08.05.2019 tarihinde başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimiyle 
başlanmıştır. Komisyon çalışmaları süresince 12 toplantı ve 5 yerinde inceleme 
ziyareti düzenlenmiştir.  

Komisyon, çalışma süresince yapmış olduğu araştırma ve incelemeler 
sonucunda hazırladığı Raporunu 11.12.2019 tarihinde TBMM Başkanlığına arz 
etmiştir. 

c) Bilişim Teknolojileri Bağımlılığını Araştırma Komisyonu  

Bilişim Teknolojileri Bağımlılığının Etkilerinin İncelenerek Olası Zararlarının 
Bertaraf Edilmesi ve Bu Teknolojilerin Kontrollü Kullanımının Sağlanması 
İçin Yapılması Gerekenlerin Saptanması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması 
Komisyonu, konularının benzerliği nedeniyle birleştirilen 7 ayrı esas numaralı 
(10/38, 466, 494, 536, 978, 983, 984)  Meclis araştırması önergesinin, Genel 
Kurulun 21.02.2019 tarihli 56. Birleşiminde görüşülerek kabul edilmesi sonucunda 
kurulmuştur. Komisyon çalışmalarına, 08.05.2019 tarihinde başkan, başkanvekili, 
sözcü ve kâtip seçimiyle başlanmıştır. Komisyon çalışmaları süresince 13 toplantı 
düzenlenmiştir.  
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Komisyon, çalışma süresince yapmış olduğu araştırma ve incelemeler 
sonucunda düzenlediği Raporunu tamamlamış olup, ilerleyen günlerde TBMM 
Başkanlığına arz edecektir. 

d) Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu
Hayvanların Haklarının Korunması ile Hayvanlara Eziyet ve Kötü Muamelelerin 

Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan 
Meclis Araştırması Komisyonu, konularının benzerliği nedeniyle birleştirilen 
6 ayrı esas numaralı  (10/102, 461, 682, 977, 981, 982) Meclis araştırması 
önergesinin, Genel Kurulun 20.02.2019 tarihli 55. Birleşiminde görüşülerek kabul 
edilmesi sonucunda kurulmuştur. Komisyon çalışmalarına, 08.05.2019 tarihinde 
başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimiyle başlanmıştır. Komisyon çalışmaları 
süresince 12 toplantı ve 2 yerinde inceleme ziyareti düzenlenmiştir.  

Komisyonun çalışma süresince yapmış olduğu araştırma ve incelemeler 
sonucunda hazırladığı Raporu bastırılarak 18.11.2019 tarihinde dağıtılmıştır. 

e) ALS, SMA ve Benzeri Hastalıkları Araştırma Komisyonu
ALS, SMA, DMD, MS Hastalıklarında ve Kesin Tedavisi Bilinmeyen Diğer 

Hastalıklarda Uygulanan Tedavi ve Bakım Yöntemleri ile Bu Hastalıklara Sahip 
Kişiler ve Yakınlarının Yaşadıkları Sorunların ve Çözümlerinin Belirlenmesi 
Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, konularının benzerliği 
nedeniyle birleştirilen 12 ayrı esas numaralı (10 / 184, 185, 281, 403, 585, 604, 
734, 914, 915, 917, 920, 921) Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 
05.02.2019 tarihli 48. Birleşiminde görüşülerek kabul edilmesi sonucunda 
kurulmuştur. Komisyon çalışmalarına, 08.05.2019 tarihinde başkan, başkanvekili, 
sözcü ve kâtip seçimiyle başlanmıştır. Komisyon çalışmaları süresince 10 toplantı 
ve 1 yerinde inceleme ziyareti düzenlenmiştir.  

Komisyon, çalışma süresince yapmış olduğu araştırma ve incelemeler 
sonucunda hazırlamakta olduğu Raporunu ilerleyen günlerde TBMM 
Başkanlığına arz edecektir.

f) Rabia Naz Vatan Başta Olmak Üzere Şüpheli Çocuk Ölümlerini 
Araştırma Komisyonu

Rabia Naz Vatan Başta Olmak Üzere Şüpheli Çocuk Ölümlerinin Araştırılması 
ve Bu Konuda Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis 
Araştırması Komisyonu, konularının benzerliği nedeniyle birleştirilen 9 ayrı esas 
numaralı (10 / 1058, 1071, 1108, 1220, 1288, 1369, 1464, 1559, 1560) Meclis araştırması 
önergesinin, Genel Kurulun 17.07.2019 tarihli 104. Birleşiminde görüşülerek kabul 
edilmesi sonucunda kurulmuştur. Komisyon çalışmalarına, 23.10.2019 tarihinde 
başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimiyle başlanmıştır. Komisyon çalışmaları 
süresince 6 toplantı ve 1 yerinde inceleme ziyareti düzenlenmiştir.  

Komisyonun incelemeleri ve rapor yazım çalışmaları devam etmektedir.
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KANUNLAR VE KARARLAR BAŞKANLIĞINA İLİŞKİN VERİLER VE 
BAŞKANLIĞIN BAŞLICA FAALİYETLERİ

INSAN KAYNAKLARI

Kanunlar ve Kararlar Başkanlığında; 1 başkan, 4 başkan yardımcısı, 83 yasama 
uzmanı, 28 yasama uzman yardımcısı, 7 şef, 39 memur, 3 şahsa bağlı kadrolu 
personel, 2 elektronik dizgi operatörü ve 7 geçici personel (4/B) olmak üzere 
toplam 174 personelle hizmet verilmektedir. Bunlardan 20 yasama uzmanı, 1 şef 
ve 3 memur ilgili mevzuat çerçevesinde birim dışında görev yapmaktadır.

MALI BILGILER

Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı, mal ve hizmete ilişkin ihtiyaç taleplerini kendine 
ayrılan bütçe ödeneklerinden karşılamaktadır. 2019 yılında tüketime yönelik mal ve 
malzeme alımları için 3.000 TL, yurt içi/yurt dışı geçici görev yollukları için 300.000 
TL, görev giderleri için 1.000 TL, hizmet alımları için 19.000 TL, menkul mal, gayri 
maddi hak alım, bakım/onarım giderleri için 2.000 TL, temsil ve tanıtma giderleri 
için 500.000 TL olmak üzere toplam 825.000 TL bütçe ödeneği tahsis edilmiştir. Söz 
konusu bütçe ödeneğinin 290.491,17 TL (%35,21)’u harcanmıştır.

Başkanlığın harcamaları, 2019 yılında Meclis araştırması komisyonlarının geç 
kurulması nedeniyle tahsis edilen bütçe ödeneğinin altında gerçekleşmiştir. 

EĞITIM FAALIYETLERI

Anayasa ve İçtüzük çerçevesinde Kanunlar ve Kararlar Başkanlığının görev 
ve sorumluluk alanında bulunan yasama ve denetim faaliyetlerine ilişkin 
olarak talepte bulunan sivil toplum örgütü üyeleri, üniversite öğrencileri, 
milletvekili danışman ve sekreterleri ile ülkemize ziyarette bulunan yabancı 
ülke parlamento çalışanlarına sunumlar yapılmaktadır. Bu kapsamda, 2019 yılı 
içerisinde, yasama ve denetime ilişkin çeşitli konularda sunum yapmak amacıyla, 
9 yasama bilgilendirme eğitimi programı çerçevesinde 61 kez Yasama Uzmanı 
görevlendirmesi yapılmıştır. 

YASAMA VE DENETIM IŞLEMLERI REHBERLERI HAZIRLANMASI 
PROJESI

Yasa yapımı ve denetim faaliyetleri kapsamında yürütülen işlere ilişkin 
rehberler hazırlanmakta, hazırlanmış olanlar ise ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar 
doğrultusunda güncellenmektedir.
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Rehberler ile kurumsallaşmaya yönelik olarak yasama ve denetim 
faaliyetlerine ilişkin süreçlerdeki iş ve işlemler ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesiyle birlikte, rehberlerde 
kavramsal ve uygulamaya yönelik güncelleme yapılması zorunluluğu doğmuştur. 

Bu kapsamda; daha önce basılan Meclis Denetim İşlemleri Rehberi bölünerek 
Yazılı Soru İşlemleri Rehberleri ile Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Önergesi 
İşlemleri Rehberi olarak 2019 yılında hazırlanarak bastırılmıştır.

2019 yılında aşağıdaki rehberler güncellenmiştir:

ü	İhtisas Komisyonları Çalışma Rehberi

ü	Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Çalışma Rehberi

ü	TBMM Gündemi Hazırlama Rehberi

ü	İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çalışma Rehberi

ü	AB Uyum Komisyonu Çalışma Rehberi 

ü	Meclis Araştırması Komisyonları Çalışma Rehberi

ü	Kanun Teklifi Hazırlama ve İnceleme Rehberi

ü	Kanun ve Karar Bilgi Sistemi Veri Giriş Kuralları Rehberi

ü	Meclis Soruşturması Rehberleri

ü	Dilekçe Komisyonu Çalışma Rehberi

ü	Kanun Teklifleri ve Tezkerelerin Komisyonlara Havalesine İlişkin Rehber

ü	Yasama Dokunulmazlığı Tezkerelerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
Görüşülme Sürecine İlişkin Rehber

ü	Genel Kurul Rehberleri

ü	Olağanüstü Toplantı Rehberi

ü	Anayasa Değişikliği Rehberi

ü	Danışma Kurulu Çalışma Rehberi

ü	Kanun ve Karar Hazırlama Rehberleri

ü	Bütçe Genel Kurul İşlemleri Rehberi

ü	Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden 
Oluşan Karma Komisyon Çalışma Rehberi

ü	KEFEK Çalışma Rehberi

ü	Milletvekili İzin ve Devamsızlık İşleri Rehberi  



YASAMA
B ü l t e n i

186

BILGI EDINME BAŞVURULARI

01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında vatandaşlardan gelen ve Kanunlar ve 
Kararlar Başkanlığını ilgilendiren 77 bilgi edinme başvurusu cevaplandırılmıştır.

YENI SISTEME GÖRE YASAMA EL KITABI

Türkiye Büyük Millet Meclisinin yapısı, görevleri ve yetkileri ile kanun yapım 
ve denetim süreçlerine ilişkin hükümler Anayasa, İçtüzük ve ilgili kanunlarda yer 
almaktadır. Ayrıca teamüller de yasama çalışmaları için yol gösterici niteliktedir.

6771 sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda yapılan değişiklikler, 
Türk Parlamento Hukuku alanında önemli değişiklikler getirmiştir. 

Yeni sisteme uygun olarak hazırlanan bu eser ile Yasama El Kitabı isimli kitap, 
yıllar içerisinde yapılan İçtüzük değişiklikleri ile Cumhurbaşkanlığı sistemiyle 
ilgili Anayasa değişikliği ışığında hazırlanmış ve ilgililer için pratik bir başvuru 
kaynağı olması hedeflenmiştir.

Yasama El Kitabının, 9/10/2018 tarihli ve 1200 sayılı Kararla Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemine uyum amacıyla yapılan İçtüzük değişiklikleri kapsamında 
güncelleme çalışmaları devam etmektedir.
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YASAMA DÖNEMLERİNE GÖRE DENETİM ÖNERGELERİ SAYILARI 
YASAMA DÖNEMLERİNE GÖRE DENETİM ÖNERGELERİ SAYILARI		

	

* 31.12.2019 tarihi itibarıyla 

 

27. YASAMA DÖNEMİ 1, 2 ve 3. YASAMA YILLARINDA İŞLEME ALINAN DENETİM 
ÖNERGELERİ 

Yazılı Soru Önergeleri 
  1. YY 2. YY 3. YY 

İşleme Alınan 3.766 15.687 3.848 
Gelen Kağıtlar Listesine Girdikten Sonra Geri 
Alınan  2 1   

Cevaplanmayan 1011 7865 2237 
İşlemde Bulunan     13 
Süresi İçinde Cevaplanan 215 1557 204 
Süresi Geçtikten Sonra Cevaplanan 2538 6264 1392 
İncelemede     2 

Genel Görüşme Önergeleri 
  1. YY 2. YY 3. YY 

İşleme Alınan 0 8 2 
Gündemde 0 8 2 

Meclis Araştırması Önergeleri 
  1. YY 2. YY 3. YY 

İşleme Alınan 130 1.679 512 
Gelen Kağıtlar Listesine Girdikten Sonra Geri 
Alınan    1   

Kabul Edilen 2 43   
Reddedilen   1   
İşlemde Bulunan     1 
Gündemde Bulunan 128 1.634 511 

Denetim Yolları 18. 
Dönem

19. 
Dönem

20. 
Dönem

21. 
Dönem

22. 
Dönem

23. 
Dönem

24. 
Dönem

25. 
Dönem

26. 
Dönem

27. 
Dönem*

Eğilim

Yazılı Soru Önergeleri 2.202 7.550 6.950 8.424 23.360 21.220 70.848 3.168 32.181 23.865

Genel Görüşme Önergeleri 46 69 38 30 37 26 85 5 35 10

Meclis Araştırması 
Önergeleri

151 247 313 294 434 1.113 3.355 155 3.043 2.399

Meclis Soruşturması 
Önergeleri

4 25 46 5 13 3 14 1 2 0

* 31.12.2019 tarihi itibarıyla

27. YASAMA DÖNEMİ 1, 2 ve 3. YASAMA YILLARINDA İŞLEME 
ALINAN DENETİM ÖNERGELERİ

Yazılı Soru Önergeleri

 1. YY 2. YY 3. YY*

İşleme Alınan 3.766 15.687 3.848

Gelen Kâğıtlar Listesine Girdikten Sonra Geri Alınan 2 1  

Cevaplanmayan 1011 7865 2237

İşlemde Bulunan   13

Süresi İçinde Cevaplanan 215 1557 204

Süresi Geçtikten Sonra Cevaplanan 2538 6264 1392

İncelemede   2
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Genel Görüşme Önergeleri

 1. YY 2. YY 3. YY*

İşleme Alınan 0 8 2

Gündemde 0 8 2

Meclis Araştırması Önergeleri

 1. YY 2. YY 3. YY*

İşleme Alınan 130 1679 512

Gelen Kâğıtlar Listesine Girdikten Sonra Geri Alınan  1  

Kabul Edilen 2 43  

Reddedilen  1  

İşlemde Bulunan   1

Gündemde Bulunan 128 1634 511

* 31.12.2019 tarihi itibarıyla
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27. YASAMA DÖNEMİ YAZILI SORU VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
ÖNERGELERİNİN YASAMA YILLARINA GÖRE DAĞILIMLARI1

1 İşleme alınan önergeler ile mükerrer, Gelen Kâğıtlara girmeden geri alınan, iade edilen ve inceleme aşamasında 
bulunan önerge sayılarının toplamları gösterilmektedir.

27. YASAMA DÖNEMİ YAZILI SORU VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 
YASAMA YILLARINA GÖRE DAĞILIMLARI1 

 

 

 

 

																																																													
1 İşleme alınan önergeler ile mükerrer, Gelen Kâğıtlara girmeden geri alınan, iade edilen ve inceleme aşamasında 
bulunan önerge sayılarının toplamları gösterilmektedir. 

1.	YY	 2.	YY	 3.	YY	
Yazılı	Soru	Önergeleri	 3,869	 16,090	 3,906	
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Meclis	Araştırması	Önergeleri	 139	 1,741	 519	
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YASAMA DÖNEMLERİ İTİBARIYLA KANUN TEKLİFİ İADELERİ

DÖNEM TBMM 
Başkanlığına 

Sunulan Kanun 
Teklifi Sayısı*

TBMM Başkanlığı 
Tarafından İade 
Edilen Kanun 
Teklifi Sayısı

Oran

24 2852 9 %0.3

25 596 0 %0.0

26 2301 23 %1.0
    27** 2335 23 %1.0

*Hesaplamaya; kanun tasarıları, kanun hükmünde kararnameler ve uluslararası 
andlaşmaların onaylanmasını uygun bulma tasarıları/teklifleri dahil edilmemiştir.

**27'nci Dönem'e ilişkin veriler, 31/12/2019 tarihine kadardır.

KANUN TEKLİFİ TASLAĞI TALEPLERİNE İLİŞKİN VERİLER
(31/12/2019 tarihi itibarıyla)

27. DÖNEM TOPLAM

Hazırlanan Kanun Teklifi Taslağı 358 (kanun teklifi) + 
167(uluslararası anlaşma) 526

Düzeltilen Kanun Teklifi Taslağı 99 99

İncelenen Kanun Teklifi 1633 (kanun teklifi) + 
129 (uluslararası anlaşma) 1762

27. DÖNEM 3. YASAMA YILI TOPLAM

Hazırlanan Kanun Teklifi Taslağı 80 (kanun teklifi) + 
21 (uluslararası anlaşma)

101

Düzeltilen Kanun Teklifi Taslağı 23 23

İncelenen Kanun Teklifi 261 (kanun teklifi) + 
31 (uluslararası anlaşma) 

292
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27. DÖNEM KANUN TEKLİFİ TALEPLERİNİN SİYASİ PARTİLERE 
GÖRE DAĞILIMI

(31/12/2019 tarihi itibarıyla)

Adalet ve Kalkınma Partisi : 13 -  %3,63

Cumhuriyet Halk Partisi : 221 - %61,73

Halkların Demokratik Partisi : 28 -  %7,82

Milliyetçi Hareket Partisi : 52 -  %14,53

İYİ Parti : 39 -  %10,89

Türkiye İşçi Partisi : 4 -  %1,12

Büyük Birlik Partisi : 1 -  %0,28

TOPLAM : 358

27. DÖNEM 3. YASAMA YILI KANUN TEKLİFİ TALEPLERİNİN 
SİYASİ PARTİLERE GÖRE DAĞILIMI

(31/12/2019 tarihi itibarıyla)

Adalet ve Kalkınma Partisi : 2 -  %2,50

Cumhuriyet Halk Partisi : 57 -  %71,25

Halkların Demokratik Partisi : 4 - %5,00

Milliyetçi Hareket Partisi : 7 - %8,75

İYİ Parti : 10 -  %12,50 

TOPLAM : 80
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25.11.2019 TARİHLİ VE 7/21725 ESAS NUMARALI YAZILI SORU 
ÖNERGESİNE TBMM BAŞKANLIĞINCA VERİLEN CEVAP

1.- Teklif ve Önerge Sayıları:

18.12.2019 tarihi itibarıyla, 27. Yasama Dönemi’nde TBMM Başkanlığına 
2.491 kanun teklifi, 22.709 yazılı soru önergesi ve 2.316 Meclis araştırması 
önergesi sunulmuştur.

2.- Kanun Teklifleri Dağılımı:

18.12.2019 tarihi itibarıyla, 27. Yasama Dönemi’nde TBMM Başkanlığına 
sunulan kanun tekliflerinin son durumları ve kanun tekliflerinin sahibi 
milletvekillerinin mensubu bulundukları siyasi partilere göre dağılımları 
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Kanun 
Teklifi Sahibi 

Milletvekillerinin 
Mensubu 

Bulundukları Siyasi 
Parti
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Adalet ve Kalkınma 
Partisi 199 - - 52 85 11 50 1

Cumhuriyet Halk 
Partisi 1.786 3 1 1.782 - - - -

Halkların 
Demokratik Partisi 117 19 - 98 - - - -

Milliyetçi Hareket 
Partisi 198 - 1 197 - - - -

İyi Parti 183 1 - 182 - - - -

Saadet Partisi 1 - - 1 - - - -

Büyük Birlik Partisi 4 - - 4 - - - -

Türkiye İşçi Partisi 2 - - 2 - - - -

Bağımsız 1 - - 1 - - - -

Toplam 2.491 23 2 2.319 85 11 50 1
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3.- Meclis Araştırması Önergeleri Dağılımı ile Kabul Edilen/Kabul 
Edilmeyen Meclis Araştırması Önergeleri:

18.12.2019 tarihi itibarıyla, 27. Yasama Dönemi’nde TBMM Başkanlığına 
sunulan Meclis araştırması önergelerinin son durumları ve önerge sahibi 
milletvekillerinin/grup başkanvekillerinin mensubu bulundukları siyasi partilere 
göre dağılımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Meclis Araştırması 
Önergesi Sahibi 
Milletvekillerinin/

Grup 
Başkanvekillerinin 

Mensubu 
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Siyasi Parti
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Adalet ve 
Kalkınma Partisi 19     9   10

Cumhuriyet Halk 
Partisi 1.380 11 3   13  19 1334

Halkların 
Demokratik Partisi 533 58 4   7  7 457

Milliyetçi Hareket 
Partisi 117    1 9   107

İyi Parti 267   1  7 1 3 255

Toplam 2.316 69 7 1 1 45 1 29 2.163

Meclis araştırması açılması kabul edilen toplam 45 önergeden: 

•	 6’sının birleştirilerek görüşülmesi ve Genel Kurul tarafından kabul 
edilmesi neticesinde; Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim 
Bozukluklarının Yaygınlığının Tespiti ile İlgili Bireylerin ve Ailelerinin 
Sorunlarının Çözümü İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi 
Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu,

•	 5’inin birleştirilerek görüşülmesi ve Genel Kurul tarafından kabul edilmesi 
neticesinde; Tıbbi ve Aromatik Bitki Çeşitliliğinin Korunmasında, 
Bunların Üretiminde ve Pazarlanmasında Karşılaşılan Sorunlar ile 
Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis 
Araştırması Komisyonu,
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•	 12’sinin birleştirilerek görüşülmesi ve Genel Kurul tarafından kabul 
edilmesi neticesinde; ALS, SMA, DMD, MS Hastalıklarında ve Kesin 
Tedavisi Bilinmeyen Diğer Hastalıklarda Uygulanan Tedavi ve Bakım 
Yöntemleri ile Bu Hastalıklara Sahip Kişiler ve Yakınlarının Yaşadıkları 
Sorunların ve Çözümlerinin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis 
Araştırması Komisyonu,

•	 6’sının birleştirilerek görüşülmesi ve Genel Kurul tarafından kabul edilmesi 
neticesinde; Hayvanların Haklarının Korunması ile Hayvanlara Eziyet 
ve Kötü Muamelelerin Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin 
Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu,

•	 7’sinin birleştirilerek görüşülmesi ve Genel Kurul tarafından kabul 
edilmesi neticesinde; Bilişim Teknolojileri Bağımlılığının Etkilerinin 
İncelenerek Olası Zararlarının Bertaraf Edilmesi ve Bu Teknolojilerin 
Kontrollü Kullanımının Sağlanması İçin Yapılması Gerekenlerin 
Saptanması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu,

•	 9’unun birleştirilerek görüşülmesi ve Genel Kurul tarafından kabul 
edilmesi neticesinde; Rabia Naz Vatan Başta Olmak Üzere Şüpheli Çocuk 
Ölümlerinin Araştırılması ve Bu Konuda Alınması Gereken Tedbirlerin 
Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu,

kurulmuştur. İyi Parti Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili 
Yavuz Ağıralioğlu’nun, emeklilikte yaş şartını sağlayamayan vatandaşların 
yaşadıkları sorunların incelenerek bu sorunlara karşı alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla verilen 10/340 esas numaralı Meclis araştırması önergesi 
Genel Kurul tarafından kabul edilmemiştir.

4.- Yazılı Soru Önergeleri Dağılımı ile Önerge Iadeleri:

18.12.2019 tarihi itibarıyla, 27. Yasama Dönemi’nde TBMM Başkanlığına 
sunulan soru önergelerinin son durumları ve önerge sahibi milletvekillerinin 
mensubu bulundukları siyasi partilere göre dağılımları aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir.
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Soru Önergesi 
Sahibi 
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Cumhuriyet 
Halk Partisi 16.719 63 218 27 3 1.487 6.510 8.084 327

Halkların 
Demokratik 
Partisi

3.472 211 15 5  158 571 2.441 71

Milliyetçi 
Hareket Partisi 531     37 218 235 41

İyi Parti 1.863 1 2 1  133 735 901 90

Saadet Partisi 92     6 36 48 2

Türkiye İşçi 
Partisi 11 1     4 5 1

Demokrat Parti 4      1 2 1

Bağımsız 17     2 10 5  

Toplam 22.709 276 235 33 3 1.823 8.085 11.721 533

TBMM Başkanlığına sunulan yazılı soru önergeleri, Anayasa’nın 138’inci ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 67, 96 ve 97’nci maddeleri ile Anayasa 
ve İçtüzük’te öngörülen emredici diğer hükümlere uygunluk bakımından 
incelenmekte ve yapılan değerlendirme sonucunda işleme alınmakta veya 
sahibine iade edilmektedir. İade edilen soru önergelerinin konularına ilişkin bir 
veri tutulmamaktadır.
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5.- Yazılı Soru Önergelerinin Cevaplandırılması:

18.12.2019 tarihi itibarıyla, 27. Yasama Dönemi’nde TBMM Başkanlığınca 
muhataplarına gönderilen soru önergelerinin son durumları ve bakanlıklara göre 
dağılımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
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Cumhurbaşkanı Yardımcılığı 
(Fuat Oktay) 5.362 2 488 1.426 3.343 103

Adalet Bakanlığı 2.199  46 92 2.027 34

Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı 1.558  28 252 1.223 55

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1.338  47 566 687 38

Dışişleri Bakanlığı 550  17 489 33 11

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı 570  123 356 70 21

Gençlik ve Spor Bakanlığı 568  86 411 66 5

Hazine ve Maliye Bakanlığı 779  5 368 388 18

İçişleri Bakanlığı 1.601  36 384 1.152 29

Kültür ve Turizm Bakanlığı 674  52 425 169 28

Milli Eğitim Bakanlığı 1.236  167 817 216 36

Milli Savunma Bakanlığı 410  9 333 60 8

Sağlık Bakanlığı 1.543 1 14 208 1.270 50

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 376  64 237 68 7

Tarım ve Orman Bakanlığı 1.775  17 855 854 49

Ticaret Bakanlığı 460  161 264 24 11

Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı 1.038  345 602 62 29
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