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F i h r i s t 

B. Tarih Sayfa Açıklama 
2 (D 01.10.2011 1-48 Yasama Yılı Açılışı / 

Cumhurbaşkanının Konuşması / 
Milletvekillerinin Ant İçmesi 

2 (2) 04.10.2011 49-84 Milletvekillerinin Ant İçmesi 
2 (3) 05.10.2011 85-148 Yetki Tezkeresi Süresi Uzatımı 

(Irak'a hudut ötesi harekât) / 
Usul Hakkında Görüşmeler 

2 (4) 06.10.2011 149-220 
2 (5) 11.10.2011 221-282 Usul Hakkında Görüşmeler 
2 (6) 12.10.2011 283-370 Usul Hakkında Görüşmeler 
2 (7) 13.10.2011 371-426 Milletvekillerinin Ant İçmesi 
2 (8) 18.10.2011 427-518 
2 (9) 19.10.2011 519-584 
2 (10) 20.10.2011 585-688 Genel Görüşme Önergeleri Ön Görüşmesi 

(Terör olaylarında yaşanan artış) / 
Kapalı Oturum 

C B. Sayfa 

ACAR Gflrkut (Antalya) - Antalya'daki sel felaketinin 
yol açtığı zarara ve alınması gereken önlemlere ilişkin 2 (5) 238, 241 

- HES uygulamalarındaki sorunlara ilişkin 2 (4) 196 
- Ülkemizde sel felaketine uğrayan yurttaşlara başsağlığı 

dilediğine ve Serik ilçesinin Gebiz beldesine yapılması plan
lanan Küçük Aksu Barajı'nın bir an önce yapılmasına ilişkin 2 (7) 408 

AĞBABA Veli (Malatya) - Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan'ın kendi inancı dışındaki inançları yok saydığına 
ilişkin 2 (8) 486:487 

- Malatya'da yapılan HES'lerin çevreye vermiş olduğu 
zararlara ilişkin 2 (7) 406 

- Malatya Kürecik bölgesinde kurulması planlanan füze 
savunma sistemine ilişkin 2 (3) 108 

- Yoncalı Barajı'nın tamamlanamadığına ve Yazman i l 
çesi Bereketli köyü yakınma bir köprü yapılmasının ulaşıma 
getireceği olumlu etkilere ilişkin 2 (4) 195 

AKAR Haydar (Kocaeli) - Kocaeli Cengiz Topel Ha
vaalanındaki tadilat çalışmalarına ilişkin 2 (4) 218 
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- Kocaeli depremi üzerinden yaklaşık on bir yıl geçme
sine rağmen hâlâ kullanılmamakta olan ve yıkılmayı bekle
yen binalar hakkında neden hiçbir işlem yapılmadığına ilişkin 

AKGÜN Mevlüt (Karaman) - Bitlis ilinin Güroymak 
ilçesinde şehit edilen 5 polis memuru ile yaşamını yitiren 2 
sivil vatandaşa Allah'tan rahmet dilediklerine ve terörü kına
dıklarına ilişkin 

ASLANOĞLU Ferit Mevlüt (İstanbul) - Kamu görev
lilerinin suçsuz insanlara yapmış oldukları muameleleri 
kınadığına ilişkin 

ATICI Aytuğ (Mersin) - Somali'ye yapılan yardımlara 
ilişkin 

AYDIN Ahmet (Adıyaman) - İç Tüzük'ün yerinden 
açıklamayla ilgili 60'ıncı maddesinin istismar edildiğine 
ilişkin 

AYGÜN Hüseyin (Tunceli) - F tipi cezaevlerinde tu
tuklu bulunan 503 üniversite ve lise öğrencisine ilişkin 

- Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerinden göç 
eden vatandaşların sorunlarıyla ilgili bir çalışma yapılmadı
ğına ilişkin 

BAHÇEKAPILI Ayşe Nur (İstanbul) - Bitlis ilinin 
Güroymak ilçesinde şehit edilen 5 polis memuru ile yaşamını 
yitiren 2 sivil vatandaşa Allah'tan rahmet dilediğine ve terörü 
kınadığına ilişkin 

BAL İdris (Kütahya) - Doğruyu söylemeye ilişkin 
Aristo'nun sözüne ilişkin 

BALUKEN İdris (Bingöl) - Bitlis ilinin Güroymak i l 
çesinde şehit edilen 5 polis memuru ile yaşamını yitiren 2 
sivil vatandaşa Allah'tan rahmet dilediğine ve epilepsili bir 
hastaya askerlik yaptırılmasının incelenmesi gereken bir konu 
olduğuna ilişkin 

- Mardin, Nusaybin, Kızıltepe, Urfa, Muğla ve Aydm'da 
78'in üzerinde parti üyesinin, belediye başkan vekillerinin ve 
belediye meclis üyelerinin gözaltma alındığına ilişkin 

BAYDAR Metin Lütfl (Aydın) - Aşırı yağışlardan do
layı hasat süresinin uzayacağına ve ürünün parası gecikece
ğinden vadesi gelmiş ve gelecek olan Ziraat Bankası ve tarım 
kredi kooperatiflerine olan çiftçi borçlarının iki üç yıla yayı
larak faizsiz olarak ertelenmesine ilişkin 

BAYRAKTAR Erdoğan (Çevre ve Şehircilik Bakanı) 
(Trabzon) - Adıyaman Milletvekili Salih Fırat'ın, ülkemizde 
meydana gelen sel felaketine ve Adıyaman'daki binaların 
depreme dayanıklılık testlerinin yapılması konusunda alın
ması gereken tedbirlere, 

Antalya Milletvekili Arif Bulut'un, Antalya'da meydana 
gelen sel felaketine, 
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Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, Ankara ve 
çevresinin gelişmesi için özel bir çalışma yapılmasına, 

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'da yapı
lan HES'lerin çevreye vermiş olduğu zararlara, 

Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, ülkemizde sel fela
ketine uğrayan yurttaşlara başsağlığı dilediğine ve Serik 
ilçesinin Gebiz beldesine yapılması planlanan Küçük Aksu 
Barajı'nın bir an önce yapılmasına, 

İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan'ın, afetlere daya
nıklı konutlar yapılması gerektiğine ve Projelerde Yapı Dene
tim Yasası kurallarının uygulanmadığına ve 

İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, Çevre ve Şehircilik 
Bakanının kentsel dönüşüm hususundaki konuşmasına, 

ilişkin açıklamaları dolayısıyla 
BOZDAĞ Bekir (Başbakan Yardımcısı) (Yozgat) -

Hakkâri ilinin Çukurca ilçesinde meydana gelen terör saldırı
sında şehit edilen 24 askerimize Allah'tan rahmet, yaralanan 
18 askerimize acil şifalar ve milletimize başsağlığı dilediğine 
ilişkin 

BULDAN Pervin (İğdır) - Hakkâri'de meydana gelen 
elim saldırıda yaşamını yitiren bütün insanlarımıza Allah'tan 
rahmet, başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar dilediğine 
ilişkin 

BULUT Ahmet Duran (Balıkesir) - Balıkesir, Manisa 
ve Aydın illerinde meydana gelen sel felaketinin yol açtığı 
zararlara ve alınması gereken tedbirlere ilişkin 

BULUT Arif (Antalya) - Antalya'da meydana gelen sel 
felaketine ilişkin 

CANALİOĞLU Mehmet Volkan (Trabzon) - HES 
uygulamalarındaki sorunlara ilişkin 

- Trabzon-Sarp ve Trabzon-Erzurum demir yoluyla ilgili 
bir projenin Hükümet Programı'nda olmadığına ilişkin 

CANİKLİ Nurettin (Giresun) - Genel Kurul elektronik 
sisteminde meydana gelen hatanın aydınlatılmasına ilişkin 

ÇALIK Öznur (Malatya) - Malatya Kürecik bölgesin
de kurulması planlanan füze savunma sistemine ilişkin 

ÇELEBİ Ekrem (Ağrı) - Muhalefet milletvekillerinin 
başka illerle ilgili değil, kendi illeriyle ilgili soru önergesi 
vermeleri gerektiğine ilişkin 

ÇETİNKAYA Mehmet Necati (Adana) - Adana iline 
yapılan hizmetlere ilişkin 

ÇİRKİN Adnan Şefik (Hatay) - Hatay ilinin Dörtyol 
ilçesinde meydana gelen dolu afetine ilişkin 

- İskenderun ilçesinin Denizciler beldesindeki polis ka
rakoluna teröristlerce düzenlenen saldırıyı kınadığına ilişkin 



Ç. B. Savfa 

DEĞİRMENDERELİ Kemal (Edirne) - Edirne ilinde 
ürününü satış imkânı bulamayan çeltik çiftçilerinin mağduri
yetlerinin Toprak Mahsulleri Ofisince giderilmesine ilişkin 2 (8) 463 

- Ergene havzasındaki çevre kirliliğine ilişkin 2 (4) 193 
DEMtRÖZ İlhan (Bursa) - Bursa Karacabey Sanayi 

Sitesine ilişkin Bursa Valiliği, TOKİ Başkanlığı ve 
KOTİYAK arasında imzalanan protokolde bakan imzasının 
olup olmadığma ilişkin 2 (6) 303 

- Dünya Gıda Günü'ne ilişkin 2 (8) 458 
DİBEK Turgut (Kırklareli) - Ergene havzasındaki 

çevre kirliliğine ilişkin 2 (4) 192 
DOĞRU Reşat (Tokat) - Depremle ilgili önlemlerin 

alınmasına ve vatandaşların bilgilendirilmesine ilişkin 2 (5) 238:239 
DUDU Mevlüt (Hatay) - İskenderun ilçesinin Denizci

ler beldesindeki polis karakoluna teröristlerce düzenlenen 
saldırıyı kmadığma ilişkin 2 (7) 407 

DÜZGÜN Orhan (Tokat) - Kuzeydoğu Anadolu fayı
nın tam ortasında bulunan Tokat ilinin Erbaa, Niksar ve 
Reşadiye ilçelerinde depremle ilgili tedbirlerin alınması 
yönünde Hükümetin daha fazla gayret göstermesine ilişkin 2 (5) 240 

EKŞİ Osman Oktay (İstanbul) - Adalet Bakanının 
Avrupa Birliği İlerleme Raporu'ndan bazı bölümleri okuma
dığına, aynı raporda "ifade özgürlüğünün ihlal edildiği gerek
çesiyle karşılaşılan olayların çokluğu endişe sebebidir" denil
diğine ilişkin 2 (8) 463 

ELİT AŞ Mustafa (Kayseri) - AK PARTİ Grubu olarak 
Antalya'daki sel felaketiyle ilgili araştırmaların sürdüğüne ve 
bu konuda grubunun hassasiyetine ilişkin 2 (5) 240 

- İskenderun'da teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit 
edilen polis memuruna Allah'tan rahmet dilediğine; terörü 
lanetle kınadığına ve Merkez Bankasının İstanbul'a taşınma
sına ilişkin 2 (7) 408 

- Oturum Başkanının, Grup başkan vekillerine yerlerin
den söz vereceğine, bakanın kürsüden açıklama yapacağına 
dair birleşimin başında açıklama yaptığına, bakanın kürsüden 
konuşmasma grupların itiraz etmesinin yersiz olduğuna 
ilişkin 2 (9) 537 

- TBMM çatısı altında görev yapan ve Meclis kürsüsün
de konuşan hiçbir milletvekilinin "terörist" olarak ifade 
edilemeyeceğine ilişkin 2 (7) 387:388 

ERDEM Mustafa (Ankara) - Ankara'nın başkent olu
şunun 88'inci yıl dönümüne ilişkin 2 (7) 405 

ERDEMİR Aykan (Bursa) - Ataması yapılmayan öğ
retmenlerin sorunlarına ilişkin 2 (8) 462 

ERDOĞAN Mehmet (Muğla) - Ege ve Akdeniz bölge
lerinde devam eden aşın yağışlara ilişkin 2 (5) 266:267 
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ERDOĞDU Aykut (İstanbul) - Enerji sektöründeki 
kötü yönetime ve yolsuzluklara ilişkin 

ERONAT Oya (Diyarbakır) - Diyarbakır'da 77 bin 
oyun gasbedilmesine, bile bile aday olan Hatip Dicle'nin ve 
Barış ve Demokrasi Partisinin neden olduğuna ilişkin 

EYİDOĞAN Haluk (İstanbul) - Afetlere dayanıklı 
konutlar yapılması gerektiğine ve Projelerde Yapı Denetim 
Yasası kurallarının uygulanmadığına ilişkin 

- Simav depremi nedeniyle kurulacak olan yeni konutla
rın Naşa fayı üzerinde olduğuna, TOKİ'nin bu konuda her
hangi bir araştırma yapıp yapmadığına ilişkin 

FIRAT Salih (Adıyaman) - Adıyaman'da okula gitmek 
isteyip de gidemeyen binlerce çocuğun Ege'de, Akdeniz'de 
ve Güneydoğu'da pamuk tarlalarında çalıştığına ilişkin 

- GAP kapsamındaki barajların pompaj istasyonlarının 
tamamlanamamasının tarım üzerindeki olumsuz etkilerine 
ilişkin 

- Ülkemizde meydana gelen sel felaketine ve Adıya
man'daki binaların depreme dayanıklılık testlerinin yapılması 
konusunda alınması gereken tedbirlere ilişkin 

GENÇ Kamer (Tunceli) - Cumhurbaşkanı seçimine ve 
üniversite öğrencilerinin yurt sorununa ilişkin 

GÖK Levent (Ankara) - Ankara metro çalışmalarının 
ne zaman biteceğine ilişkin 

GÜLER Muammer (Mardin) - İstanbul'un düşman 
işgalinden kurtuluşunun 88'inci yıl dönümüne ilişkin 

GÜNAL Mehmet (Antalya) - Antalya ili Serik ilçesin
de meydana gelen sel felaketine ilişkin 

GÜRKAN Fatoş (Adana) - Adana iline yapılan yatı
rımlar için Başbakan ve bakanlara teşekkür ettiğine ilişkin 

HALAMAN Ali (Adana) - AK PARTİ milletvekilleri
nin "Adana'da bir şey yok, her şeyi yaptık." dediklerine; 
Adana'da yaptıklarını kürsüden anlatmalarına ilişkin 

HAMZAÇEBİ Mehmet Akif (İstanbul) - Dünya Öğ
retmenler Günü'ne ilişkin 

- İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 88'inci 
yıl dönümüne ilişkin 

HAVUTÇA Namık (Balıkesir) - Balıkesir ilinde mey
dana gelen sel felaketinin yol açtığı zararlara ve alınması 
gereken tedbirlere ilişkin 

- Erzurum ilinin Çat ilçesi Tuzlataşı İlköğretim Okulun
da görev yapan bir öğretmenin evinin teröristlerce basılması
na ve öğretmenlerin yaşam güvenliklerinin sağlanmasına 
ilişkin 



Ç. JL Sayfa 
IŞIK Alim (Kütahya) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanının seçim öncesinde 2.500 dolayında ziraat mühendisi 
ve veteriner hekimin 2011 yılı içerisinde istihdam edileceği 
sözünü verdiğine, bu konuda açıklama yapması gerektiğine 
ilişkin 2 (8) 460 

- Kütahya Beşkarış Sulama Barajı'nın projesinin değiş
tirilerek Kütahya'daki sulama alanlarının daraltılıp suyun bir 
kısmının Afyonkarahisar'a taşındığı yönündeki iddialara 
ilişkin 2 (4) 193 

- Simav depreminde konutları yıkılan vatandaşlara veri
lecek şehir merkezine uzak TOKİ konutları yerine kendi 
arsalarına ev yaptırma hususunda avantaj sağlanıp sağlana
mayacağı ve orta hasarlı binalar için yapılan yardımın artı
rılmasına ilişkin 2 (6) 303 

IŞIK Muharrem (Erzincan) - Erzincan depremzedeleri 
için yeni evlerin yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
ilişkin 2 (6) 302 

İNCE Muharrem (Yalova) - Bitlis ilinin Güroymak i l 
çesinde şehit edilen 5 polis memuru ile yaşamını yitiren 2 
sivil vatandaşa Allah'tan rahmet dilediğine ve terörü kınadı
ğına ilişkin 2 (8) 484 

- Genel Kurul görüşmelerinde konuşmalara ilave süre 
verilip verilmemesine ilişkin 2 (3) 105 

- Hakkâri ilinin Çukurca ilçesinde meydana gelen terör 
saldırısında şehit edilen 24 askerimize Allah'tan rahmet, 
yaralanan 18 askerimize acil şifalar ve milletimize başsağlığı 
dilediğine ilişkin 2 (9) 530:531 

- Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçildikleri 
bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, bütün Milleti temsil 
ettiğine ilişkin 2 (8) 506 

KAÇIR Ünal (İstanbul) - İç Tüzük'ün yerinden açık
lamayla ilgili 60'ıncı maddesinin istismar edildiğine ilişkin 2 (8) 506 

KAPLAN Hasip (Şırnak) - 12/10/2011 tarihli 6'ncı 
Birleşim Tutanak Dergisi'nde yer alan, "şerefsizlik etmeyin" 
şeklindeki ifadesine ilişkin 2 (7) 380:383,387 

- Bitlis ilinin Güroymak ilçesinde yaşanan olaylardan 
üzüntü duyduklarına ve sorunlara Mecliste çözüm üretilmesi 
gerektiğine ilişkin 2 (8) 485 

- Ergene havzasındaki çevre kirliliğine ilişkin 2 (4) 194 
- İç Tüzük'ün genel görüşmeyle ilgili 101 'inci maddesi

ne ilişkin 2 (9) 537:538 
- On beş ildeki merkez yöneticilerine, belediye başkan

larına ve il genel meclisine yapılan operasyonları kınadıkları
na ilişkin 2 (3) 108 

- Tutuklu milletvekillerinin yemin merasiminin tamam
latılarak yasama faaliyetlerine katılmasının sağlanmasına 
ilişkin 2 (5) 268:270,270:271 
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Ç. B. Savfa 

- Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Genel Kurul ve 
komisyonlarda grubuna ayrılan yerlerin yetersizliği nedeniyle 
meydana gelen sıkıntılara ilişkin 2 (7) 402 

KÖSE Tufan (Çorum) - Yoksul ailelerin çocuklarının 
yurt sorunlarının çözümüne ilişkin 2 (6) 305 

KUŞOĞLU Bülent (Ankara) - Adalet Bakanının ko
nuşma üslubuna, TBMM'de çok daha itidalli ve dikkatli 
olunması gerektiğine ilişkin 2 (8) 460 

- Ankara ve çevresinin gelişmesi için özel bir çalışma 
yapılmasına ilişkin 2 (7) 406 

OĞAN Sinan (İğdır) - Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 
20'nci bağımsızlık yıl dönümünü kutladıklarına ilişkin 2 (8) 461 

- Malatya Kürecik bölgesinde kurulması planlanan füze 
savunma sistemine ilişkin 2 (3) 107 

- Yurt sorunu yaşayan öğrencilere TOKİ'nin neden yurt 
yapmadığına ilişkin 2 (6) 304 

ONUR Melda (İstanbul) - Hayvanları Koruma Gününe 
ilişkin 2 (2) 82:83 

ÖĞÜT Ensar (Ardahan) - Ağn iliyle ilgili vermiş ol
duğu soru önergesinin Ağrı iline katkı sunduğuna ilişkin 2 (8) 507 

- Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 20'nci bağımsızlık yıl 
dönümünü kutladıklarına ilişkin 2 (8) 464 

ÖĞÜT Kadir Gökmen (İstanbul) - İstanbul'daki 
Cumhuriyet Halk Partili belediyelere karşı yapılan itibarsız-
laştırma ve şüphe uyandırmaya yönelik uygulamaları protesto 
ettiğine ilişkin 2 (3) 106 

- Parasız eğitim istiyoruz pankartı açan 2 gencin on beş 
aydır süren tutukluluk hâllerinin çözümlenmesi için düzen
lemeler yapılmasına ilişkin 2 (4) 192 

- TRT'nin sansür uygulamalarına ilişkin 2 (8) 459 
ÖNDER Sırrı Süreyya (İstanbul) - Zeytinburnu ilçe

sinde meydana gelen olaylarda işletmeleri zarar gören yurt
taşlara hasar tazminatı ödenmesine ilişkin 2 (7) 408:409 

ÖZ Sakine (Manisa) - TOKİ'nin AK PARTİ'nin inşaat 
şirketi gibi çalıştığına ilişkin 2 (6) 306 

ÖZDEMİR Malik Ecder (Sivas) - Sivas Divriği ilçesi
nin içme suyu sorununa ilişkin 2 (4) 193 

ÖZGÜNDÜZ Ali (İstanbul) - Azerbaycan Cumhuriye
ti'nin 20'nci bağımsızlık yıl dönümünü kutladıklarına ilişkin 2 (8) 465 

ÖZKES İhsan (İstanbul) - AK PARTİ Bursa Milletve
kili Hüseyin Şahin'in "Başbakana dokunmak ibadettir" şek
lindeki sözüne ilişkin 2 (8) 485 

- Çevre ve Şehircilik Bakanının kentsel dönüşüm husu
sundaki konuşmasına ilişkin 2 (7) 410 

ÖZTÜRK Oktay (Erzurum) - HES uygulamalarındaki 
sorunlara ilişkin 2 (4) 194:195 
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Ç. B. Savfa 

RAMAZANOĞLU Yıldırım Mehmet (Kahraman
maraş) - KCK davasından dolayı tutuklananlar hakkında 
kamuoyunda çok ciddi bilgi kirliliği olduğuna, tutuklananla-
nn gerçek sayısının 601 olduğuna ilişkin 2 (8) 464 

SAKTK Sırrı (Muş) - Başbakanm Van Belediye Başka
nını ziyaret etmediğine ilişkin 2 (8) 507 

- Bitlis ilinin Güroymak ilçesinde yaşanan olaylardan 
üzüntü duyduklarına ve sorunlara Mecliste çözüm üretilmesi 
gerektiğine ilişkin 2 (8) 486 

- İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 88'inci 
yıl dönümüne ilişkin 2 (4) 220 

SELAMOĞLU Tülay (Ankara) - Ankara'nın başkent 
oluşunun 88'inci yıl dönümüne ilişkin 2 (7) 409 

SERİNDAĞ Ali (Gaziantep) - Ergene havzasındaki 
çevre kirliliğine ilişkin 2 (4) 193:194 

SOYDAN Mustafa Serdar (Çanakkale) - Tadilat do
layısıyla kapatılacak olan Çanakkale Havaalanının Özbek 
Ovası'na taşınmasına ilişkin 2 (4) 195 

SUSAM Mehmet Ali (İzmir) - Balıkesir, Manisa, İz
mir, Aydm ve Antalya illerinde meydana gelen sel felaketinin 
yol açtığı zararlara ve alınması gereken tedbirlere ilişkin 2 (6) 304 

ŞAHİN İdris Naim (İçişleri Bakanı) (Ordu) - Aydm 
Milletvekili Bülent Tezcan'ın, İstanbul Üniversitesinin açılışı 
sırasında yaşanan olaylara, 

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ankara'nın baş
kent oluşuna ve Merkez Bankasının İstanbul'a taşınmasına, 

Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün, Türkiye'nin 
Doğu ve Güneydoğu bölgelerinden göç eden vatandaşların 
sorunlarıyla ilgili bir çalışma yapılmadığına, 

Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, İskenderun ilçesi
nin Denizciler beldesindeki polis karakoluna teröristlerce 
düzenlenen saldırıyı kınadığına, 

Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in, İskenderun i l 
çesinin Denizciler beldesindeki polis karakoluna teröristlerce 
düzenlenen saldırıyı kınadığına, 

Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın, İskenderun'da te
röristlerce düzenlenen saldırıda şehit edilen polis memuruna 
Allah'tan rahmet dilediğine; terörü lanetle kınadığına ve 
Merkez Bankasının İstanbul'a taşınmasına, 

İstanbul Milletvekili Sun Süreyya Önder'in, Zeytinbur-
nu ilçesinde meydana gelen olaylarda işletmeleri zarar gören 
yurttaşlara hasar tazminatı ödenmesine ve 

Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, Erzurum il i 
nin Çat ilçesi Tuzlataşı İlköğretim Okulunda görev yapan bir 
öğretmenin evinin teröristlerce basılmasına ve öğretmenlerin 
yaşam güvenliklerinin sağlanmasına, 

ilişkin açıklamaları dolayısıyla 2 (7) 412:414 
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ŞANDIR Mehmet (Mersin) - İstanbul'un düşman işga
linden kurtuluşunun 88'inci yıl dönümüne ilişkin 

- MHP Grubu olarak Antalya Haskızılören köyünde ya
şanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara 
Allah'tan rahmet, ailelerine ve dostlarına başsağlığı dilediği
ne ve bölgede gereken tedbirlerin alınmasına ilişkin 

ŞEKER Mehmet (Gaziantep) - Somali ve benzeri ül
kelerin açlık ve yoksullukla karşı karşıya olmasının nedenleri 
ile füze savunma sistemine ilişkin 

TANAL Mahmut (İstanbul) - Ağrı Milletvekilinin 
"Herkes kendi bölgesiyle ilgili soru önergesi versin" şeklin
deki açıklamasının Anayasa'ya aykırılığına, İstanbul Anadolu 
yakasının Mezarlıklar Müdürlüğüne yüksek ziraat mühendi
sinin atanmasının uygun olmadığına ve ataması yapılamayan 
öğretmenlere ilişkin 

- AK PARTİ İktidarında yoksulluğun azalmadığına, 
halkın yoksulluk ve sefalet içinde olduğuna ilişkin 

- Ankara'nın başkent oluşuna ve Merkez Bankasının İs
tanbul'a taşınmasına ilişkin 

- Meclis TV yayınının kapatılmasına ilişkin 
- Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin Devlet Üretme 

Çiftliğinin içerisinde bulunan ve elektrik, su ve yolu olmayan 
göçer köylerine yardım yapılmasına ilişkin 

- Uluslararası Yaşlılar Günü'ne ve Hükümetin emeklile
re seçim öncesi vadetmiş olduğu intibak yasasının ve sosyal 
hakların yerine getirilmemesine ilişkin 

TEZCAN Bülent (Aydın) - İstanbul Üniversitesinin 
açılışı sırasında yaşanan olaylara ilişkin 

TOPRAK Binnaz (İstanbul) - Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde İnternet'te bazı sitelere girilemediğine ve bu 
uygulamanın nedenlerini öğrenmek istediğine ilişkin 

TÜZEL AbduUah Levent (İstanbul) - TBMM'de ya
pılmakta olan binanın inşaatında çalışan Mustafa Bulut isimli 
bir işçinin geçirmiş olduğu iş kazasına ve ülkemizin iş kaza
ları ve iş güvenliği hususunda Avrupa'da birinci, dünyada 
üçüncü sırada olduğuna ilişkin 

UZUNIRMAK Ali (Aydın) - Aydm ilinde meydana ge
len sel felaketinin yol açtığı zararlara ve alınması gereken 
tedbirlere ilişkin 

ÜNAL Mahir (Kahramanmaraş) - Hakkâri ilinin Çu
kurca ilçesinde meydana gelen terör saldırısında şehit edilen 
24 askerimize Allah'tan rahmet, yaralanan 18 askerimize acil 
şifalar ve milletimize başsağlığı dilediğine ilişkin 

ÜNÜVAR Necdet (Adana) - Azerbaycan Cumhuriye
tinin 20'nci bağımsızlık yıl dönümünü kutladıklarına ilişkin 
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VURAL Oktay (İzmir) - Adalet duygusunu rencide 
edecek gelişmeler karşısında Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin adaletin doğru tecelli etmesi için çalışması gerektiğine, 
Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu hususun peşinde olacak
larına ilişkin 2 (8) 455:456 

- Bitlis ilinin Güroymak ilçesinde şehit edilen 5 polis 
memuru ile yaşamını yitiren 2 sivil vatandaşa Allah'tan 
rahmet dilediğine ve terörü kınadığına ilişkin 2 (8) 483:484 

- Hakkâri ilinin Çukurca ilçesinde meydana gelen terör 
saldırısında şehit edilen 24 askerimize Allah'tan rahmet, 
yaralanan 18 askerimize acil şifalar ve milletimize başsağlığı 
dilediğine ilişkin 2 (9) 529:530 

- Malatya Kürecik bölgesinde kurulması planlanan füze 
savunma sistemine ilişkin 2 (3) 106 

- Yıl dönümü ve geçit törenlerinde TBMM üyelerine şe
ref tribününde ayrılan yerlerle ilgili düzenleme yapılması 
hususunda Dışişleri Bakanlığıyla görüşülmesi gerektiğine 
ilişkin 2 (6) 302:303 

YENİÇERİ Özcan (Ankara) - Millî Eğitim Bakanlığı 
Teşkilat Yasası'nın değişmesi nedeniyle öğretmenlerin ocak 
ayı özür grup atamalarınm kaldırılmasına ilişkin 2 (6) 305 

- Son günlerde Hükümetçe yapılan zamlara ilişkin 2 (8) 462 
YÜKSEL Mehmet (Denizli) - Denizli ilinde meydana 

gelen sel felaketinin yol açtığı zararlara ve alınması gereken 
tedbirlere ilişkin 2 (6) 302 

ANT İÇMELER 
A) Milletvekillerinin Ant İçmesi (bk. Milletvekilleriyle İlgili İşler) 

BAKANLAR KURULU 
A) Hükümetin Yetki İstemleri (bk. Yetki İstemleri) 

BAŞKANLIK AÇIKLAMA VE DUYURULARI 
(bk. TBMM Başkanlığı ve Başkanlık Divanı) 

CUMHURBAŞKANI 
A) CUMHURBAŞKANININ SÖYLEVLERİ / 

TEŞEKKÜR KONUŞMALARI 
GÜL Abdullah (Cumhurbaşkanı) - 24'üncü Dönem 

İkinci Yasama Yılını açış konuşması 2 (1) 36:45 
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: ÇEŞİTLİ İŞLER 
A) "HOŞ GELDİNİZ" MESAJLARI 
- Görüşmeleri izlemek üzere Genel Kurulu teşrif eden, 

Hindistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Eyaletler Konseyi 
Başkanı Sayın Hamid Ansari ve beraberindeki heyete Baş
kanlıkça "Hoş geldiniz" denilmesi 2 (5) 259 

- Görüşmeleri izlemek üzere Genel Kurulu teşrif eden, 
Pakistan'ın Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı ve Hükümet 
Sözcüsü Dr. Firdevs Aşık Avan'a Başkanlıkça "Hoş geldi
niz" denilmesi 2 (6) 297 

DENETİM 
A) GENEL GÖRÜŞME ÖNERGELERİ 
BULDAN Pervin (İğdır) - Ve Şırnak Milletvekili Ha-

sip Kaplan'm, (Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına 
Grup Başkan Vekilleri) Kürt sorunu hakkında genel görüşme 
açılmasına ilişkin (8/1) 

-Okunması 2 (10) 603:604 
-Ön Görüşmesi 2 (10) 609:613 
CANİKLİ Nurettin (Giresun) - Ve 22 milletvekilinin, 

terör olaylarında yaşanan artış ve terörle mücadele hakkında 
genel görüşme açılmasına ilişkin (8/3) 

-Okunması 2 (10) 605:606 
-Ön Görüşmesi 2 (10) 609:613 
İNCE Muharrem (Yalova) - Ve Ankara Milletvekili 

Emine Ülker Tarhan ve İstanbul Milletvekili Mehmet 
Akif Hamzaçebi'nin, (Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 
Grup Başkan Vekilleri) terör olaylarında yaşanan artış ve 
terörle mücadele hakkında genel görüşme açılmasına ilişkin 
(8/2) 

-Okunması 2 (10) 604:605 
-Ön Görüşmesi 2 (10) 609:613 
ŞANDIR Mehmet (Mersin) - Ve İzmir Milletvekili 

Oktay Vural'ın, (Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına 
Grup Başkan Vekilleri) terör olaylarında yaşanan artış ve 
terörle mücadele hakkında genel görüşme açılmasına ilişkin 
(8/4) 

-Okunması 2 (10) 606:608 
-Ön Görüşmesi 2 (10) 609:613 
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B) GENSORU ÖNERGELERİ 
BULDAN Pervin (İğdır) - Ve Şırnak Milletvekili Ha-

sip Kaplan'ın, (Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına 
Grup Başkan Vekilleri) bazı soruşturma ve operasyonlarda 
kolluk güçlerine hukuka aykırı uygulamalar yaptırdığı; açık
lamalarında kullandığı bazı ifadelerle Devlet adamı ciddiye
tinden uzaklaştığı; görev ve sorumluluklarını kötüye kullan
dığı iddiasıyla İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında 
gensoru açılmasına ilişkin (11/1) 

- Okunması 2 

C) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 
AÇBA Sait (Afyonkarahisar) - Ve 22 milletvekilinin, 

jeotermal kaynakların enerji ve turizm yönünden daha verim
li kullanılmasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
(10/7) 

- Okunması 
ASLANOĞLU Ferit Mevlüt (İstanbul) - Ve 20 mil

letvekilinin, İstanbul'daki su havzalarının korunmasının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ama
cıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/17) 

- Okunması 
- Ve 22 milletvekilinin, belediyelere aktarılan ödenekle

rin hizmette eşitliğin sağlanması açısından adil ve dengeli 
tahsis edilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/27) 

- Okunması 
- Ve 23 milletvekilinin, tahıl ürünlerinin üretim ve tüke

timinin planlanmasında karşılaşılan sorunların araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin (10/22) 

- Okunması 
- Ve 23 milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin barın

ma sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
(10/23) 

- Okunması 
- Ve 24 milletvekilinin, su kaynaklan potansiyelinin 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ama
cıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/24) 

- Okunması 
- Ve 25 milletvekilinin, Tekel'in özelleştirilmesinden 

kaynaklanan sosyal ve ekonomik sorunların araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin (10/25) 

- Okunması 
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c. 
- Ve 26 milletvekilinin, baz istasyonlarının insan sağlı

ğına ve çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılma
sına ilişkin (10/28) 

- Okunması 
- Ve 28 milletvekilinin, muhtarların sosyal ve ekonomik 

sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belir
lenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
(10/26) 

- Okunması 
BADAK Sadık (Antalya) - Ve 24 milletvekilinin, sera

cılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin (10/10) 

- Okunması 
DÜZGÜN Orhan (Tokat) - Ve 24 milletvekilinin, Kı-

nm-Kongo kanamalı ateşi hastalığının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin (10/19) 

- Okunması 
ERDEM Mehmet (Aydın) - Ve 21 milletvekilinin, 

üzüm yetiştiriciliği ve bağcılık sektöründeki sorunların araştı
rılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/8) 

- Okunması 
FINDIKLI Mahmut Mücahit (Malatya) - Ve 21 mil

letvekilinin, kayısı üretimi ve pazarlamasında yaşanan sorun
ların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/11) 

- Okunması 
GÖNÜL Azize Sibei (Kocaeli) - Ve 26 milletvekilinin, 

boşanma olaylarının ve sebeplerinin araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin (10/9) 

- Okunması 
HAMZAÇEBİ Mehmet Akif (İstanbul) - Ve 19 mil

letvekilinin, Riva Deresi ve havzasındaki kirliliğin araştırıla
rak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin (10/14) 

- Okunması 
İNCE Muharrem (Yalova) - (Cumhuriyet Halk Partisi 

Grubu adma Grup Başkan Vekili) Yalova'daki mevcut ve 
kurulması planlanan sanayi tesislerinin çevreye etkisinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ama
cıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/5) 

- Okunması 
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KALELİ Sena (Bursa) - Ve 23 milletvekilinin, Ulu
dağ'ın doğal ve tarihî zenginliklerinin korunması, değerlendi
rilmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesinin araştırılarak alın
ması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin (10/18) 

-Okunması 2 (7) 416:417 
KALKAN Erdal (İzmir) - Ve 23 milletvekilinin, ba

lıkçılığın sorunları ve çözüm yollarının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin (10/12) 

-Okunması 2 (5) 243:245 
KART Atilla (Konya) - Ve 19 milletvekilinin, Konya 

Ovası Projesi'nin (KOP) revize edilmesi ve hayata geçirilme
sinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/4) 

-Okunması 2 (2) 68:69 
KİLER Vahit (Bitlis) - Ve 24 milletvekilinin, bal ve 

diğer arı ürünlerinin üretimi ve pazarlanmasında yaşanan 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belir
lenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
(10/13) 

-Okunması 2 (5) 245:246 
ÖĞÜT Ensar (Ardahan) - Ve 21 milletvekilinin, eği

tim kurumlarındaki tarikat örgütlenmesi iddialarının araştırı
larak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/15) 

-Okunması 2 (6) 309:310 
- Ve 22 milletvekilinin, su kaynakları potansiyelinin 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ama
cıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/16) 

-Okunması 2 (6) 310:312 
SEÇER Vahap (Mersin) - Ve 28 milletvekilinin, Mer-

sin-Akkuyu'da kurulması planlanan nükleer santralin başta 
insan ve hayvan sağlığı ile gıda üzerindeki etkileri olmak 
üzere tüm etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemle
rin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin (10/21) 

-Okunması 2 (8) 467:469 
SOYDAN Mustafa Serdar (Çanakkale) - Ve 25 mil

letvekilinin, Kaz Dağları'ndaki çevre sorunlarının araştırıla
rak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin (10/20) 

-Okunması 2 (8) 465:467 
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TOPRAK Erdoğan (İstanbul) - Ve 22 milletvekilinin, 
spor sektöründeki siyasi baskı iddialarının araştırılarak alın
ması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin (10/2) 

-Okunması 2 (2) 65:66 
TÜREL Menderes Mehmet Tevfık (Antalya) - Ve 23 

milletvekilinin, turizm potansiyelinin daha iyi değerlendiril
mesinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenme
si amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/6) 

-Okunması 2 (3) 110:112 
YÜKSEL Alaattin (İzmir) - Ve 23 milletvekilinin, 

Türkiye'de siyanür ve benzeri kimyasal maddeler kullanıla
rak yapılan madencilik faaliyetlerinin neden olduğu çevre 
kirliliğinin ve olası kirlilik tehditlerinin araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin (10/3) 

-Okunması 2 (2) 66:68 

D) SÖZLÜ SORU ÖNERGELERİ VE CEVAPLARI 
a- Cevaplanan Sözlü Soru önergeleri 

(Bakanlıklara Göre) 
(Milletvekili Soyadı Alfabetik Sırasına Göre) 

: r

 t/-*~ Başbakandan **" * . ' 
DOĞRU Reşat (Tokat) - Türk malı otomobil üretimi 

çalışmalarına (6/52) ve emeklilerin banka promosyonu alıp 
almayacaklarına (6/114) ilişkin sözlü soru önergeleri ve 
Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kıhç'm cevabı 2 (6) 335,336,337:342 

ÖĞÜT Ensar (Ardahan) - Kamu kuruluşlarınca öde
nen kira bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/97) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kıhç'm cevabı 2 (6) 336,337:342, 

346:347 

ÖĞÜT Ensar (Ardahan) - Makine Mühendisleri Oda
sının Erzurum'a şube açıp açmayacağına ilişkin Bilim, Sana
yi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/3) ve 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın cevabı 2 (6) 324:325, 330:334, 

343:344, 344:346 

ASLANOĞLU Ferit Mevlüt (İstanbul) - İstanbul-
Bakırköy, Küçükçekmece ve Avcılar sahilindeki deniz kirli
liğine ilişkin sözlü soru önergesi (6/64) ve Çevre ve Şehirci
lik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın cevabı 2 (6) 326:327,330:334, 

342:343, 344:346, 
346:347 
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DOĞRU Reşat (Tokat) - Deniz kirliliğine ilişkin sözlü 
soru önergesi (6/56) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan 
Bayraktar'ın cevabı 2 (6) 326,330:334 

ÖĞÜT Ensar (Ardahan) - Ardahan'daki hava kirlili
ğine (6/5), Posof a bağlı bir köyde yapılan kadastro çalışma
larına (6/14), Ardahan'ın imar planına (6/18), Ardahan'ın 
kentsel dönüşüm planına (6/20), Ardahan'da depreme daya
nıklı olmadığı gerekçesiyle boşaltılan kamu binalarına (6/77), 
Çıldır'ın bazı köylerindeki kadastro çalışmalarına (6/81), 
Çanakkale Gökçeada'daki bir otel inşaatına (6/100), deniz
lerdeki kirliliğe (6/104), TOKİ'nin bazı illerdeki kentsel 
dönüşüm projeleriyle ilgili bir takım iddialara (6/129), 
TOKİ'nin Ardahan'daki kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili 
bazı iddialara (6/137) ve bazı şehirlerdeki çarpık yapılaşma
nın giderilmesine (6/130) ilişkin sözlü soru önergeleri ve 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın cevabı 2 (6) 325:326, 327:330, 

330:334, 343:344, 
344:346 

ÖĞÜT Ensar (Ardahan) - Futbol sahalarının bakım ve 
onarımına (6/88), Ardahan'daki spor kulüplerine maddi 
yardım yapılmasına (6/94), Ardahan, Kars, Ağrı ve İğdır'daki 
futbol sahalarının bakım ve onarımına (6/125), bazı illerdeki 
okulların spor malzemesi ihtiyacına (6/136) ve bazı illere 
spor salonu yapımına ve spor kulüplerinin desteklenmesine 
(6/138) ilişkin sözlü soru önergeleri ve Gençlik ve Spor 
Bakanı Suat Kılıç'm cevabı 2 (6) 335:336,336:337, 

337:342, 346:347 

Gıda^Tanm ve Hayvancılık Bakanından 
ÖĞÜT Ensar (Ardahan) - Kars'a et kombinası açılıp 

açılmayacağına (6/41), hayvancılık sektörüne ve veteriner 
hekimliğe (6/42), Ardahan'da şap hastalığı için alınacak 
önlemlere (6/60), Ardahan'daki çiftçilerin mera sorununa 
(6/67), AOÇ'nin kiraladığı taşınmazlara (6/86), Van-
Gürpınar'da görülen şarbon hastalığı nedeniyle hayvanların 
telef olmasına (6/95), Ardahan'da büyükbaş hayvan et kesi
minin denetimine (6/117) ve Ardahan'da arıcılıkla uğraşan 
üreticilerin yaşadığı mağduriyete (6/118) ilişkin sözlü soru 
önergeleri ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet 
Mehdi Eker'in cevabı 2 (5) 248,250:252, 

252:259,260:262, 
263:265 
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DOĞRU Reşat (Tokat) - Haşhaş ekim ve üretimine 
(6/54), su ürünleri yetiştiriciliğinde üretim sistemleri ve 
üretim tesis kontrollerine (6/55), deniz yüzeyi kira bedelleri
ne (6/57) ve su ürünleri yetiştiriciliği ve teşviklerine (6/58) 
ilişkin sözlü soru önergeleri ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı 2 (5) 249:250,252:259, 

260:262,263:265 

İçişleri Bakanından " ' 
ÖĞÜT Ensar (Ardahan) - Göle-Balçeşme köyünün su 

deposunun yenilenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/2) ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Mehmet Mehdi Eker'in cevabı 2 (5) 248,252:259,260:266 

- Posof-Çambeli köyüne afet konutları yapılmasına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1) ve Ulaştır
ma Bakanı Binali Yıldırım'm cevabı 2 (4) 203,211:217 

* * Ulaştırma Bakanından ,. * V -
ÖĞÜT Ensar (Ardahan) - Kars-Ardahan Hoçuvan Böl

gesi yolunun yapılmasına (6/8), Ardahan-Ardanuç yolunun 
yapımına (6/19), Yargıtay'm baz istasyonlanyla ilgili kararma 
ve uygulamasına (6/34), Ardahan'daki bölünmüş yollara ve 
araç parkı ihtiyacına (6/69), Erzurum-Horasan demiryolunun 
yenilenmesine (6/103) ve Kars-Erzurum bölünmüş yol yapımı
nın hızlandırılmasına (6/107) ilişkin sözlü soru önergeleri ve 
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın cevabı 2 (4) 203,204,205, 

211:217 
DOĞRU Reşat (Tokat) - Amasya-Tokat-Erzincan yolu 

yapımına (6/21), Tokat-Merkez çevre yoluna (6/24) ve Tokat 
Havaalanının kapasitesine (6/53) ilişkin sözlü soru önergeleri 
ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın cevabı 2 (4) 204,211:217 

ŞANLI Nurdan (Ankara) - Bölünmüş yol çalışmaları
na (6/150), tek platformlu yol çalışmalarına (6/152), alternatif 
finans kaynaklan kullanılarak yapılan temel altyapı projeleri
ne (6/153) ve bölünmüş yolların kazandırdığı zaman ve yakıt 
miktarına (6/154) ilişkin sözlü soru önergeleri ve Ulaştırma 
Bakanı Binali Yıldırım'ın cevabı 2 (4) 206,211:217 

TUNÇ Yılmaz (Bartın) - Motorlu taşıtların teknik mu
ayenelerine (6/156), ekonomik ömrünü tamamlamış araçların 
piyasadan çekilmesine (6/157) ve karayollarında meydana 
gelen trafik kazalarına (6/159) ilişkin sözlü soru önergeleri ve 
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın cevabı 2 (4) 207,211:217 
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ŞAHİN Hüseyin (Bursa) - Trafik güvenliği hizmetleri 
çalışmalarına (6/165), yol kenarı denetim istasyonlarında 
denetimi yapılan araç sayısına (6/166), proje, bakım, onarım 
ve restorasyonu tamamlanan köprü sayışma (6/167) ve İstan
bul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi Projesine (6/168) ilişkin 
sözlü soru önergeleri ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'm 
cevabı 2 (4) 207:208,211:217 

E) YAZILI SORU ÖNERGELERİ VE CEVAPLARI 
a- Cevaplanan Yazılı Soru Önergeleri 

(Bakanlıklara Göre) 
(Milletvekili Soyadı Alfabetik Sırasına Göre) 

Başbakandan 
ACAR Gürkut (Antalya) - Antalya-Kaş-Uçarsu'da 

hidroelektrik santrali yapılacağı iddialarına ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıl-
dız'ın cevabı (7/35) 2 (10) 616:617 

ÇANDAR Tolga (Muğla) - TKİ Güney Ege Linyit İş
letmeleri personel alım sınavına ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın cevabı 
(7/39) 2 (10) 618:619 

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
YILMAZ Kemalettin (Afyonkarahisar) - Milletvekili 

adayı olmak isteyen kamu görevlilerinin sağlık yardımına 
ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk 
Çelik'in cevabı (7/187) 2 (9) 575:576 

Çevre ve Şehircilik Bakanından 
BULUT Ahmet Duran (Balıkesir) - Kazdağı'ndaki 

maden aramalarının yol açacağı tahribat iddialarına ilişkin 
sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar' ın 
cevabı (7/213) 2 (10) 638:639 

ÇETİN İzzet (Ankara) - Kızılcahamam ve Güdül sınır
larından geçen Kirmir Çayınm korunmasına ilişkin sorusu ve 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'm cevabı 
(7/212) 2 (10) 634:637 

HAVUTÇA Namık (Balıkesir) - Gönen Çayı'ndaki 
kirliliğe ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan 
Bayraktar'ın cevabı (7/204) 2 (10) 620:623 

IŞIK Alim (Kütahya) - Kütahya Eti Gümüş tesisleri 
hakkındaki bazı iddialara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehirci
lik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın cevabı (7/211) 2 (10) 628:633 
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ÖZTÜRK Ali Rıza (Mersin) - Yapı denetim kuruluşla
rına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan 
Bayraktar'ın cevabı (7/210) 2 (10) 624:628 

TOPRAK Erdoğan (İstanbul) - İstanbul'daki kaçak 
yapılaşma, yapı denetimi ve deprem hazırlıklarına ilişkin 
sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın 
cevabı (7/201) 2 (9) 577:584 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 
ACAR Gürkut (Antalya) - Doğu Akdeniz'de yapılan 

doğalgaz ve petrol aramalarına ilişkin sorusu ve Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın cevabı (7/235) 2 (10) 674:678 

- Soğutma ve nemlendirme depolarında kullanılan elekt
rik bedellerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Taner Yıldız'ın cevabı (7/225) 2 (10) 647:648 

AKSÜNGER Erdal (İzmir) - İzmir-Gaziemir'in bir 
mahallesinde bir çocuğun elektrik kablolanndaki kaçak 
yüzünden hayatını kaybettiği iddialarına ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın cevabı 
(7/227) 2 (10) 652:653 

AYAYDIN Aydın Ağan (İstanbul) - İstanbul-
Sultangazi'de bulunan taş ocaklarının denetimine ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın 
cevabı (7/231) 2 (10) 660:662 

AYGÜN Hüseyin (Tunceli) - Tunceli-Pülümür-
Doğanpınar köyündeki tuğla ve kiremit kili ocağına ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın 
cevabı (7/230) 2 (10) 658:659 

BÜYÜKATAMAN İsmet (Bursa) - Kıbrıs Rum Yöne
timinin Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama çalışma
larına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız'ın cevabı (7/234) 2 (10) 670:674 

DİBEK Turgut (Kırklareli) - Kırklareli-İğneada'ya 
nükleer santral yapılacağı iddialarına ilişkin sorusu ve Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın cevabı (7/223) 2 (10) 640:643 

ERDOĞDU Aykut (İstanbul) - Doğalgaz ve petrol it
halatına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız'ın cevabı (7/236) 2 (10) 679:680 

IŞIK Alim (Kütahya) - Elektrik faturalarına yansıtılan 
kayıp-kaçak bedellerine ve kaçak elektrik kullanımına ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın 
cevabı (7/238) 2 (10) 684:688 

- Kütahya Eti Gümüş A.Ş.'ye ait tesislerdeki siyanür 
tehlikesi ile ilgili alınan tedbirlere ve yapılan çalışmalara 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız'ın cevabı (7/232) 2 (10) 663:665 
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- Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun özelleştirile
ceği iddiasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Taner Yıldız'm cevabı (7/237) 2 (10) 681:683 

ÖZCAN Tanju (Bolu) - Bolu-Mengen'e bağlı bir kö
yün elektrik sorununa ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanı Taner Yıldız'ın cevabı (7/224) 2 (10) 644:646 

SAPAN Yıldıray (Antalya) - Düden Şelalesini besle
yen kanal üzerinde HES ruhsatı verildiği iddiasına ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın 
cevabı (7/226) 2 (10) 649:651 

ŞEKER Mehmet (Gaziantep) - EPDK tarafından 
elektrik faturalarına yansıtılan kayıp-kaçak bedeline ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın 
cevabı (7/233) 2 (10) 666:670 

YALÇINKAYA Muhammet Rıza (Bartın) - Kömür 
varlıklarını işletme hakkı kazanan bir firmaya ilişkin sorusu 
ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın cevabı 
(7/228) 2 (10) 654:657 

EKŞİ Osman Oktay (İstanbul) - Soru önergelerinin iş
leme konulmasına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam'ın cevabı (7/524) 2 (6) 368:370 

- TBMM TV yayınlarının sınırlandırılmasına ilişkin so
ruları ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Meh
met Sağlam'ın cevabı (7/525), (7/526) 2 (8) 512:515 

GÖK Levent (Ankara) - TBMM'de kullanılan bilgisa
yarların internet güvenliğine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam'ın cevabı (7/4) 2 (8) 509:511 

ÖZTÜRK Ali Rıza (Mersin) - Anayasa değişikliği ça
lışmaları kapsamında Anayasa hukukçuları ile yapılan gö
rüşmeye ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkan Vekili Mehmet Sağlam'ın cevabı (7/527) 2 (8) 516:518 

TANAL Mahmut (İstanbul) - Tutuklu milletvekilleri
nin özlük haklarına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam'ın cevabı (7/465) 2 (6) 366:367 

VURAL Oktay (İzmir) - Devamsız milletvekillerine 
ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Veki
li Mehmet Sağlam'ın cevabı (7/2) 2 (6) 364:366 

İNCE Muharrem (Yalova) - 18/10/2011 tarihli 8'inci 
Birleşimin 38'inci sayfasında yer alan sözlerini düzelttiğine 
ilişkin açıklaması 2 (9) 557 
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A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI 
KONUŞMALARI 

AĞBABA Veli (Malatya) - Malatya Kürecik bölgesin
de kurulması planlanan füze kalkanına ilişkin 2 (3) 96:97 

AYHAN Emin Haluk (Denizli) - 5018 sayılı Kamu 
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ilişkin 2 (6) 298:299 

BAYRAKTAR Erdoğan (Çevre ve Şehircilik Bakanı) 
(Trabzon) - Antalya Milletvekili Menderes Mehmet Tevfık 
Türel'in, Antalya ili Aksu ve Serik ilçelerinde meydana gelen 
sel felaketine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla 2 (7) 389:394 

BOZDAĞ Bekir (Başbakan Yardımcısı) (Yozgat) -
Ankara Milletvekili Cevdet Erdöl'ün, Somali ve diğer Afrika 
ülkeleriyle ilişkilerimize ve yapılan yardım seferberliğine 
ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla 2 (3) 92:96 

BULUT Arif (Antalya) - Antalya ilinde meydana gelen 
sel felaketinin yol açtığı hasara ilişkin 2 (5) 237:238 

DAVUTOĞLU Ahmet (Dışişleri Bakanı) (Konya) -
Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya Kürecik 
bölgesinde kurulması planlanan füze kalkanına ilişkin gün
dem dışı konuşması dolayısıyla 2 (3) 97:100 

ERDÖL Cevdet (Ankara) - Somali ve diğer Afrika ül
keleriyle ilişkilerimize ve yapılan yardım seferberliğine 
ilişkin 2 (3) 90:91 

ERGİN Sadullah (Adalet Bakanı) (Hatay) - Ankara 
Milletvekili Emine Ülker Tarhan'ın, yargı bağımsızlığı ve 
yeni Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun yapılanmasına 
ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla 2 (8) 446:452 

EROĞLU Veysel (Orman ve Su İşleri Bakanı) (Af-
yonkarahisar) - Edirne Milletvekili Mehmet Müezzinoğ-
lu'nun, doğal zenginliğe sahip Ergene havzasmm önemine ve 
havzada meydana gelen çevre kirliliğinin önlenmesi için 
alınması gereken tedbirlere ve 

Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk'ün, Erzurum ili Tor
tum ilçesi Bağbaşı beldesinde yapılmak istenen hidroelektrik 
santrallere, 

ilişkin gündem dışı konuşmaları dolayısıyla 2 (4) 180:184, 188:192 
GÖK Levent (Ankara) - Ankara'nın başkent oluşunun 

88'inci yıl dönümüne ilişkin 2 (7) 394:395 
IŞDC Alim (Kütahya) - Kütahya ili Simav ilçesinde 

meydana gelen depremin yol açtığı mağduriyetlere ilişkin 2 (5) 235:236 
KİNAY Hasan Fehmi (Kütahya) - Kütahya ili Simav 

ilçesinde meydana gelen depremin yol açtığı mağduriyetlere 
ilişkin 2 (5) 234:235 
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MÜEZZlNOĞLU Mehmet (Edirne) - Doğal zenginli
ğe sahip Ergene havzasının önemine ve havzada meydana 
gelen çevre kirliliğinin önlenmesi için alınması gereken 
tedbirlere ilişkin 2 (4) 179:180 

ÖĞÜT Ensar (Ardahan) - Ardahan ilinin kalkınabil
mesi için Çıldır Aktaş Kapısı'nm açılması ve o bölgeye 
yatırım yapılmasına ilişkin 2 (2) 59:60 

ÖZCAN Tanju (Bolu) - Bolu ilinin temel sorunlarına 
ilişkin 2 (4) 184:185 

ÖZENSOY Necati (Bursa) - Doğal gaz ve elektrik 
zamlarına ilişkin 2 (3) 103:104 

ÖZTÜRK Oktay (Erzurum) - Erzurum ili Tortum i l 
çesi Bağbaşı beldesinde yapılmak istenen hidroelektrik sant
rallere ilişkin 2 (4) 186:187 

SAKTK Sırn (Muş) - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
iç işleyişine ilişkin 2 (7) 398:399 

ŞAHİN İdris Naim (İçişleri Bakanı) (Ordu) - Ankara 
Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın başkent oluşunun 
88'inci yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması dolayı
sıyla 2 (7) 395:398 

ŞANDIR Mehmet (Mersin) - Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin yeni yasama yılına ilişkin 2 (2) 60:61 

ŞENER İhsan (Ordu) - Uluslararası Yaşlılar Günü'ne 
ilişkin 2 (6) 296:297 

TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) -Yargı ba
ğımsızlığı ve tarafsızlığı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerindeki gelişmelere ilişkin 2 (6) 297:298 

TARHAN Emine Ülker (Ankara) - Yargı bağımsızlığı 
ve yeni Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun yapılanma
sına ilişkin 2 (8) 444:446 

TATLI Adem (Giresun) - Doğu Karadeniz Projesi'ne 
ilişkin 2 (2) 54:55 

TÜREL Menderes Mehmet Tevfik (Antalya) - Antal
ya ili Aksu ve Serik ilçelerinde meydana gelen sel felaketine 
ilişkin 2 (7) 388:389 

YETİŞ Muhammed Murtaza (Adıyaman) - Dünya 
Yoksullukla Mücadele Günü'ne ilişkin 2 (8) 456:457 

YILMAZ Cevdet (Kalkınma Bakanı) (Bingöl) - Gire
sun Milletvekili Adem Tath'nın, Doğu Karadeniz Projesi'ne 
ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla 2 (2) 55:59 

YILMAZ Seyfettin (Adana) - Ceyhan Enerji İhtisas 
Endüstri Bölgesi'nin sorunlarına ilişkin 2 (8) 457:458 
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Kanun 
No. Adı 
6237 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam 

Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kapıköy ve Razi 
Kara Hudut Kapılarının Ortak Kullanımına İlişkin 
Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair 

6238 Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair 

6239 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ekvator Cum
huriyeti Hükümeti Arasında Ticaret İşbirliği An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair 

6240 Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu 
Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi önleme Anlaşması ve Eki Proto
kolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

6241 Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasın
da Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair 

1. Uluslararası Anlaşmalara ilişkin Kanunlar 
- Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi Söz

leşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (6238) 
- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Iran İslam Cumhu

riyeti Hükümeti Arasında Kapıköy ve Razi Kara Hudut Kapı
larının Ortak Kullanımına İlişkin Mutabakat Zaptının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (6237) 

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ekvator Cumhuri
yeti Hükümeti Arasında Ticaret İşbirliği Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (6239) 

- Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (6241) 

- Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu Ara
sında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendir
meyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair (6240) 

C B. Sayfa 

2 (9) 543:552,559:574 

2 (9) 552:553,559:574 

2 (9) 553:554,559:574 

2 (9) 554:555,559:574 

2 (9) 555:556,559:574 

2 (9) 552:553,559:574 

2 (9) 543:552,559:574 

2 (9) 553:554,559:574 

2 (9) 555:556,559:574 

2 (9) 554:555,559:574 



B) TASARILAR (GÖRÜŞÜLENLER) 
1. a- Uluslararası Anlaşmalara İlişkin Kanun 

Tasardan 
- Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi Söz

leşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
(1/442) (S. Sayısı: 9) 2 (9) 552:553,559:574 

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Iran İslam Cumhu
riyeti Hükümeti Arasında Kapıköy ve Razi Kara Hudut Kapı
larının Ortak Kullanımına İlişkin Mutabakat Zaptınm Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/287) (S. Sayısı: 2) 2 (6) 349:363 

(9) 543:552,559:574 
- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ekvator Cumhuri

yeti Hükümeti Arasında Ticaret İşbirliği Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/466) (S. Sayısı: 30) 2 (9) 553:554,559:574 

- Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Ya
tırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/355) (S. Sayısı: 18) 2 (9) 555:556, 559:574 

- Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu Ara
sında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendir
meyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair (1/426) (S. Sayısı: 23) 2 (9) 554:555,559:574 

C) TEKLİFLER (GÖRÜŞÜLENLER) 
(Milletvekili Soyadı Alfabetik Sırasına Göre) 

2.a- Komisyonlarca Geri Çekilen Kanun Teklifleri 
- Ordu Milletvekili İhsan Şener ve Kocaeli Milletve

kili Azize Sibel Gönül'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ve 
Anayasa Komisyonu Raporu (2/8) (S. Sayısı: 12) 2 (5) 272:277 

D) SIRA SAYILARI DİZİNİ (GÖRÜŞÜLENLER) 
(Eklendiği Birleşimler) 

Cilt Birleşim Sıra Sayısı 
2 (6) 2 
2 (9) 9,18,23,30 

- Üçüncü ve Dördüncü Oturumlar 2 (10) 614 



- :. > KARARLAR £W\ /.^ ; . 
A) TBMM KARARLARI 

Karar 
No. Adı 
1005 Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın Kuzeyinden 

Ülkemize Yönelik Terör Tehdidinin ve 
Saldırılarının Bertaraf Edilmesi Amacıyla, Sınır 
Ötesi Harekât ve Müdahalede Bulunmak Üzere, 
Irak'ın PKK Teröristlerinin Yuvalandıkları 
Kuzey Bölgesi ile Mücavir Alanlara 
Gönderilmesi ve Görevlendirilmesi İçin Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin 17/10/2007 Tarihli ve 
903 Sayılı Kararıyla Hükümete Verilen ve 
8/10/2008, 6/10/2009 ve 12/10/2010 Tarihli 929, 
948 ve 975 Sayılı Kararlan ile Birer Yıl Uzatılan 
İzin Süresinin Anayasanın 92'nci Maddesi 
Uyannca 17/10/2011 Tarihinden İtibaren Bir Yıl 
Daha Uzatılmasına Dair 

A) İHTİSAS KOMİSYONLARI 
a- Adalet Komisyonu ..*?_. ; t 

1. Açık Bulunan Üyeliklere Seçim 

2. Komisyon Üyeliğinden Çekilmeler 
KAZDAL Zelkif (Ankara) - Komisyon üyeliğinden 

çekildiğine ilişkin (4/7) 

• b-Anayasa Komisyonu . 
1. Açık Bulunan Üyeliklere Seçim 

1. Açık Bulunan Üyeliklere Seçim 

'd- Baymdırült, tniar, Ulaştırma ve Turizm 
u ' Komisyonu 'Vt* -\ . V 

1. Açık Bulunan Üyeliklere Seçim 



B. Savfa 

e-Çevre Komisyonu 
1. Açık Bulunan Üyeliklere Seçim (5) 267:268 

f- Dışişleri Komisyonu 
1. Açık Bulunan Üyeliklere Seçim (5) 267:268 

2. Komisyon Raporları 
- Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi Söz

leşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısına İlişkin (1/442) (S. Sayısı: 9) 

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhu
riyeti Hükümeti Arasında Kapıköy ve Razi Kara Hudut Kapı
larının Ortak Kullanımına İlişkin Mutabakat Zaptının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına 
İlişkin (1/287) (S. Sayısı: 2) 

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ekvator Cumhuri
yeti Hükümeti Arasında Ticaret İşbirliği Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına 
İlişkin (1/466) (S. Sayısı: 30) 

- Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Ya
tırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına İlişkin 
(1/355) (S. Sayısı: 18) 

- Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu Ara
sında Gelir Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendir
meyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına İlişkin (1/426) 
(S. Sayısı: 23) 

(9) 

(6) 
(9) 

(9) 

(9) 

552:553, 559:574 

349:363 
543:552, 559:574 

553:554, 559:574 

555:556, 559:574 

(9) 554:555, 559:574 

g-DUekçe Komisyonu.': : . r ~ 
1. Açık Bulunan Üyeliklere Seçim (5) 267:268 

h-içişleri Komisyonu" • 
1. Açık Bulunan Üyeliklere Seçim (5) 267:268 

- 2 8 -



C. B. Savfa 

1. Açık Bulunan Üyeliklere Seçim 2 (5) 267:268,271 

j - Kamu tkÜsadi^İebbüsleri KpmJUyonu' < 
1. Açık Bulunan Üyeliklere Seçim 2 (5) 267:268 

1. Açık Bulunan Üyeliklere Seçim 2 (5) 267:268 

1- Millî Savunma Komisyonu 
1. Açık Bulunan Üyeliklere Seçim 2 (2) 84 

(5) 267:268 

' itf Plan, ̂ İ M t a p e & İ%^M v. :* 
1. Açık Bulunan Üyeliklere Seçim 2 (5) 267:268 

n- Sağlık, AUe, ÇalışmaVe^^^şleıC^:' ; 

1. Açık Bulunan Üyeliklere Seçim 2 (5) 267:268 

Or Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar,; 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 

1. Açık Bulunan Üyeliklere Seçim 2 (5) 267:268 

p-Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 

1. Açık Bulunan Üyeliklere Seçim 2 (5) 267:268 

- 2 9 -



B) ULUSLARARASI KOMİSYONLAR 
a- Akdeniz Parlamenter Asamblesi 

1. Üye Seçimi (3/544) 

b- Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi 
1. Üye Seçimi (3/544) 

c- Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 
Parlamenter Asamblesi 
1. Üye Seçimi (3/544) 

d- Asya Parlamenter Asamblesi 
1. Üye Seçimi (3/544) 

e- Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi 
1. Üye Seçimi (3/544) 

f- NATO Parlamenter Asamblesi 
1. Üye Seçimi (3/544) 

g- Parlamentolararası Birlik Grubu 
1. Üye Seçimi (3/544) 

h- Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu 
1. Üye Seçimi (3/544) 

C) DOSTLUK GRUPLARI 
- Amerika Birleşik Devletleri Parlamentosu ile Türkiye 

Büyük Millet Meclisi arasında parlamentolararası dostluk 
grubu kurulmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/546) 

- Azerbaycan Parlamentosu ile Türkiye Büyük Millet 
Meclisi arasında parlamentolararası dostluk grubu kurulma
sına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/547) 

- Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Türkiye - Hindistan 
Parlamentolararası Dostluk Grubunun kurulmasına ilişkin 
Başkanlık tezkeresi (3/543) 



£ı JL Sayfa 

MJİLETVİKÎiLİRÎYLEİLGÜİİŞTJER^ ^ 
A) MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ 2 (1) 46:47 

(2) 54 
(7) 379:387 

B) Komisyonlarda Açık Bulunan Üyeliklere Seçim 
(bk. Komisyonlar) 

Q Komisyon Üyeliklerinden Çekilmeler (bk. Komisyonlar) 

ÇİÇEK Cemil (TBMM Başkanı) (Ankara) - Yeni ya
sama yılının ülkemize, milletimize ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisine hayırlı olmasını dileyen konuşması 2 (1) 34:36 

MUMCU Şükran Güldal (TBMM Başkan Vekili) 
(İzmir) - Anayasa yapma sorumluluğu altına giren Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin her şeyden önce Türkiye Cumhuri
yeti'nin Atatürk'ün belirlediği kurucu felsefesini yansıtan 
temel ilkelerini korumak zorunda olduğuna; özgürlükçü 
demokrat bir anayasa yapmak için başta Türk Ceza Yasası 
olmak üzere yasalanmızdaki antidemokratik düzenlemeleri 
temizlemek gerektiğine; kanun hükmünde kararnamelerle 
yasama yetkisinin yürütme tarafından gasbedildiğine; başta 
Meclisimizi kuran Mustafa Kemal Atatürk ve tüm Kurtuluş 
Savaşı kahramanlarımızı şükran ve saygıyla andığına; PKK 
terörü sonucunda öldürülen üniformalı-üniformasız tüm 
yurttaşlarımıza rahmet ve Genel Kurula kolaylıklar ve basan
lar dilediğine ilişkin konuşması 2 (8) 442:444 

- Hakkâri'de meydana gelen elim saldında yitirdiğimiz 
bütün vatandaşlanmıza başsağlığı ve yakınlarına sabırlar 
dilediğine ilişkin konuşması 2 (9) 528 

SAĞLAM Mehmet (TBMM Başkan Vekili) (Kahra
manmaraş) - Meclis Başkan Vekilliğine seçilmesi dolayı
sıyla konuşması 2 (2) 54 

A) ULUSLARARASI ANLAŞMALARA İLİŞKİN 
KANUNLAR 

- Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi Söz
leşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasansı'nin oylaması 2 (9) 559:574 

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhu
riyeti Hükümeti Arasında Kapıköy ve Razi Kara Hudut Kapı-
lannın Ortak Kullanımına İlişkin Mutabakat Zaptınm Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı 'nin 
oylaması 2 (9) 559:574 
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C B. Sayfa 

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ekvator Cumhuri
yeti Hükümeti Arasında Ticaret İşbirliği Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı'nm 
oylaması 2 (9) 559:574 

- Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarı
sı'nın oylaması 2 (9) 559:574 

- Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu Ara
sında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendir
meyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı'nın oylaması 2 (9) 559:574 

. . ÖNERGELER 
A) GRUP BAŞKAN VEKİLİ ÖNERGELERİ 

a- Kapalı Oturum Önergeleri 
CANİKLİ Nurettin (Giresun) - Genel Görüşme Öner

gesi (Terör olaylarında yaşanan artış) 2 (10) 613 

B) Genel Görüşme Önergeleri (bk. Denetim) 
C) Gensoru Önergeleri (bk. Denetim) 
D) Meclis Araştırması Önergeleri (bk. Denetim) 
E) Milletvekili Önergeleri 

- Komisyonlardan Çekilme Önergeleri (bk. Komisyonlar) 
F) Sözlü Soru Önergeleri (bk. Denetim) 
- Cevaplanan Sözlü Soru Önergeleri (bk. Denetim) 
G) Yazılı Soru Önergeleri (bk. Denetim) 

! .ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
- Genel Kurulun toplantı günlerinden salı gününün de

netim konularına (Anayasa'nın süreye bağladığı konular 
hariç), çarşamba ve perşembe günlerinin de kanun tasarı ve 
teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işlerin görüşülmesi
ne ayrılmasına; salı ve çarşamba günlerinde birleşimin başın
da bir saat süre ile sözlü soruların görüşülmesine; "Sunuşlar" 
ve işaret oyu ile yapılacak seçimlerin her gün yapılmasına ve 
Genel Kurulun bu haftaki çalışma saatlerinin yeniden düzen
lenmesine ilişkin 

- Gündemdeki sıralama ile Genel Kurul çalışma saatle
rinin yeniden düzenlenmesine; (11/1) esas numaralı gensoru 
önergesinin görüşmelerinin 25/10/2011 Salı günkü birleşim
de yapılmasına ilişkin 

- Gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine 
ilişkin 

(2) 

(10) 

(5) 

70:82 

608:609 

246:248 
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B) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
- Ataması yapılmayan öğretmenlerin yaşadığı sorunların 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ama
cıyla verilen Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 
18/10/2011 Salı günkü birleşiminde okunarak, görüşmeleri
nin aynı birleşiminde yapılmasına ilişkin Milliyetçi Hareket 
Partisi Grubu önerisi 2 (8) 488:496,497 

- Bazı soruşturma ve operasyonlarda kolluk güçlerine 
hukuka aykırı uygulamalar yaptırdığı; açıklamalarında kul
landığı bazı ifadelerle Devlet adamı ciddiyetinden uzaklaştı
ğı; görev ve sorumluluklarını kötüye kullandığı iddiasıyla 
İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkındaki (11/1) esas 
numaralı gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı 
hususundaki görüşmelerin Genel Kurulun 25/10/2011 Salı 
günkü birleşiminde yapılmasına; gündemdeki sıralama ile 
çalışma saatlerin yeniden düzenlenmesine ilişkin AK PARTİ 
Grubu önerisi 2 (8) 497:505 

- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve arkadaşları tara
fından (44 sıra nolu), güvenlik güçleri tarafından toplumsal 
gösterilerde yaygın olarak kullanılan biber gazı, gaz bombası 
ve plastik mermilerinin yol açtığı yaralanma, sakatlanma ve 
ölüm gibi ağır sonuçların araştırılması amacıyla Türkiye 
Büyük Millet Meclisine verilmiş olan Meclis araştırma öner
gesinin, Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen 
diğer önergelerin önüne alınarak, 13/10/2011 Perşembe 
günkü birleşimde sunuşlarda okunması ve görüşmelerinin 
aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin BDP Grubu 
önerisi 2 (7) 420:426 

- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve arkadaşları tara
fından (45 sıra nolu), "Bağımsız Yargı" sorunlarının araştı
rılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş 
olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun bilgisine 
sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak, 
12/10/2011 Çarşamba günkü birleşimde sunuşlarda okunması 
ve görüşmelerin aynı tarihli birleşimde yapılmasına ilişkin 
BDP Grubu önerisi 2 (6) 312:320 

- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve arkadaşları tara
fından (84 sıra no.lu), TSK bünyesinde adı intihar ve kaza 
kurşunu olan şüpheli asker ölümlerinin tüm boyutları ile 
araştırılarak, alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş olan Meclis araş
tırması önergesinin, Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere 
bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak, 18/10/2011 Salı 
günkü birleşimde sunuşlarda okunması ve görüşmelerinin 
aynı tarihli birleşimde yapılmasına ilişkin BDP Grubu önerisi 2 (8) 473:476,477:479, 

480:483 
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1 RAPORLAR (bk. Komisyonlar) 

SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
BAHÇEKAPILI Ayşe Nur (İstanbul) - Muş Milletve

kili Sırrı Sakık'ın grubuna sataşması nedeniyle 
- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin şahsına sataş

ması nedeniyle 
CANİKLİ Nurettin (Giresun) - Yalova Milletvekili 

Muharrem İnce'nin, grubuna sataşması nedeniyle 
İNCE Muharrem (Yalova) - Adalet Bakanı Sadullah 

Ergin'in partisine sataşması nedeniyle 
LOĞOĞLU Osman Faruk (Adana) - Dışişleri Bakanı 

Ahmet Davutoğlu'nun şahsına sataşması nedeniyle 
S AKİK Sırrı (Muş) - İstanbul Milletvekili Halide İnce-

kara'nın şahsına sataşması nedeniyle 
ŞANDIR Mehmet (Mersin) - Muş Milletvekili Sırrı 

Sakık'ın partisine sataşması nedeniyle 
VURAL Oktay (İzmir) - Şırnak Milletvekili Hasip 

Kaplan'ın, partisine sataşması nedeniyle 

SEÇİMLER 
A) Komisyonlarda Açık Bulunan Üyeliklere Seçim 

(bk. Komisyonlar) 
B) TBMM Başkanlık Divanı Üyelikleri Seçimi 

(bk. TBMM Başkanlığı ve Başkanlık Divanı) 

SÖYLEVLER 
A) Cumhurbaşkanı (bk. Cumhurbaşkanı) 

TASARILAR / TEKLİFLER (bk. Kanunlar) 

TBMM BAŞKANLIĞI V E BAŞKANLIK DİVANI 
A) BAŞKANLIK AÇIKLAMA VE DUYURULARI 
- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan hakkında, Di

yarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesince kamu davası açıldığına 
ve uygulamasına devam edildiğine; Mardin Milletvekili 
Ahmet Türk'ün, Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesince yargı
lamasına devam edildiğine; Diyarbakır Milletvekili Altan 
Tan hakkında, Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesince kamu 
davası açıldığına dair dosyaların Anayasa'nın 83'üncü mad
desinin 2'nci fıkrası gereğince Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin bilgisine sunulmasına ilişkin 2 (2) 63:65 

B) TBMM BAŞKANLIK DİVANI ÜYELİKLERİ SEÇİMİ 
- Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amirliğine seçim 2 (2) 83 

C. B. 

2 (8) 

2 (8) 

2 (3) 

2 (8) 

2 (3) 

2 (8) 

2 (7) 

2 (3) 

Savfa 

476:477 

454:455 

137:138 

453:454 

101, 102 

479:480 

401:402 

139:140 
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O Resmî Ziyaret Tezkereleri (bk. Tezkereler) 

A) TBMM BAŞKANLIĞI TEZKERELERİ 
a- Çeşitli Tezkereler 

- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 2010 yılı harcamaları 
ile Sayıştay m 2010 yılına ilişkin dış denetim raporlarının 
inceleme sonuçlarına ilişkin (5/1) 

b- Resmî Ziyaret Tezkereleri 
- TBMM Dışişleri Komisyonu üyelerinden oluşan bir 

parlamenter heyetin, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı 
Hasan Bozer'in vaki davetine icabetle KKTC'ye resmî bir 
ziyarette bulunmasına ilişkin (3/545) 

B) Uluslararası Komisyonlar / Dostluk Grupları 
Başkanlıktan Tezkereleri (bk. Komisyonlar) 

USUL HAKKİNDA GÖRÜŞMELER 
- Başkanlığın İç Tüzük'ün "Sözlü soruların gündeme 

alınması ve cevaplandırılması" başlıklı 98'inci maddesiyle 
ilgili yanlış uygulama yaptığı hususunda 

- TBMM Başkanlığının tutumunun İç Tüzük'ün 
49'uncu maddesine uygun olup olmadığı hususunda 

- Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik 
Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifinin (S. Sayısı: 12) Komis
yona geri verilmesi nedeniyle, Başkanın tutumu hakkında 

YETKİ İSTEMLERİ 
A) SINIR ÖTESİ OPERASYONLAR 
- Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, Irak'ın kuzeyin

den ülkemize yönelik terör tehdidinin ve saldırılarının berta
raf edilmesi amacıyla sınır ötesi harekât ve müdahalede 
bulunmak üzere Irak'ın PKK teröristlerinin yuvalandıkları 
kuzey bölgesi ile mücavir alanlara gönderilmesi ve görevlen
dirilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17/10/2007 
tarihli ve 903 sayılı Kararıyla Hükümete verilen ve son ola
rak 12/10/2010 tarihli ve 975 sayılı Karan ile bir yıl uzatılan 
izin süresinin, 17/10/2011 tarihinden itibaren bir yıl daha 
uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/539) 

YOKLAMALAR 
B. Savfa 

2 (3) 90 
2 (4) 179 
2 (8) 497 
2 (9) 527 
2 (10) 594 



SÖZ ALANLAR 
(Soyadı Sırasına Göre) 

Ç. B. Sayfa 
A) CUMHURBAŞKANI 
GÜL Abdullah (Cumhurbaşkanı) - 24'üncü Dönem 

İkinci Yasama Yılını açış konuşması 2 (1) 36:45 

B) MİLLETVEKİLLERİ 
ACAR Gürkut (Antalya) - Antalya'daki sel felaketinin 

yol açtığı zarara ve alınması gereken önlemlere ilişkin açık
laması 2 (5) 238,241 

- HES uygulamalarındaki sorunlara ilişkin açıklaması 2 (4) 196 
- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhu

riyeti Hükümeti Arasında Kapıköy ve Razi Kara Hudut Kapı
larının Ortak Kullanımına İlişkin Mutabakat Zaptının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı müna
sebetiyle 2 (9) 548 

- Ülkemizde sel felaketine uğrayan yurttaşlara başsağlığı 
dilediğine ve Serik ilçesinin Gebiz beldesine yapılması plan
lanan Küçük Aksu Barajı'nın bir an önce yapılmasına ilişkin 
açıklaması 2 (7) 408 

AĞBABA Veli (Malatya) - Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan'm kendi inancı dışındaki inançları yok saydığma 
ilişkin açıklaması 2 (8) 486:487 

- Malatya'da yapılan HES'lerin çevreye vermiş olduğu 
zararlara ilişkin açıklaması 2 (7) 406 

- Malatya Kürecik bölgesinde kurulması planlanan füze 
kalkanına ilişkin gündem dışı konuşması 2 (3) 96:97 

- Malatya Kürecik bölgesinde kurulması planlanan füze 
savunma sistemine ilişkin açıklaması 2 (3) 108 

- Yoncalı Barajı'nın tamamlanamadığına ve Yazıhan i l 
çesi Bereketli köyü yakınma bir köprü yapılmasının ulaşıma 
getireceği olumlu etkilere ilişkin açıklaması 2 (4) 195 

AKAR Haydar (Kocaeli) - Kocaeli Cengiz Topel Ha
vaalanındaki tadilat çalışmalarına ilişkin açıklaması 2 (4) 218 

- Kocaeli depremi üzerinden yaklaşık on bir yıl geçme
sine rağmen hâlâ kullanılmamakta olan ve yıkılmayı bekle
yen binalar hakkında neden hiçbir işlem yapılmadığına ilişkin 
açıklaması 2 (5) 239 

- 3 6 -



- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhu
riyeti Hükümeti Arasında Kapıköy ve Razi Kara Hudut Kapı
larının Ortak Kullanımına İlişkin Mutabakat Zaptının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı müna
sebetiyle 

AKGÜN Mevlüt (Karaman) - Bitlis ilinin Güroymak 
ilçesinde şehit edilen 5 polis memuru ile yaşamını yitiren 2 
sivil vatandaşa Allah'tan rahmet dilediklerine ve terörü kına
dıklarına ilişkin açıklaması 

ALABOYUN Ali Rıza (Aksaray) - Türk Silahlı Kuv
vetleri unsurlarının, Irak'm kuzeyinden ülkemize yönelik 
terör tehdidinin ve saldırılarının bertaraf edilmesi amacıyla 
sınır ötesi harekât ve müdahalede bulunmak üzere Irak'ın 
PKK teröristlerinin yuvalandıkları kuzey bölgesi ile mücavir 
alanlara gönderilmesi ve görevlendirilmesi için Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin 17/10/2007 tarihli ve 903 sayılı 
Kararıyla Hükümete verilen ve son olarak 12/10/2010 tarihli 
ve 975 sayılı Karan ile bir yıl uzatılan izin süresinin, 
17/10/2011 tarihinden itibaren bir yıl daha uzatılmasına 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/539) münasebetiyle 

ALT AY Engin (Sinop) - MHP Grubu önerisi münase
betiyle 

ASLANOĞLU Ferit Mevlüt (İstanbul) - (6/64) sözlü 
soru önergesine Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayrak
tar'ın cevabı münasebetiyle 

- Kamu görevlilerinin suçsuz insanlara yapmış olduklan 
muameleleri kınadığına ilişkin açıklaması 

- Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, Irak'm kuzeyinden 
ülkemize yönelik terör tehdidinin ve saldınlannm bertaraf 
edilmesi amacıyla sınır ötesi harekât ve müdahalede bulunmak 
üzere Irak'ın PKK teröristlerinin yuvalandıklan kuzey bölgesi 
ile mücavir alanlara gönderilmesi ve görevlendirilmesi için 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17/10/2007 tarihli ve 903 
sayılı Karanyla Hükümete verilen ve son olarak 12/10/2010 
tarihli ve 975 sayılı Karan ile bir yıl uzatılan izin süresinin, 
17/10/2011 tarihinden itibaren bir yıl daha uzatılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi (3/539) münasebetiyle 

ATICI Aytuğ (Mersin) - Somali'ye yapılan yardımlara 
ilişkin açıklaması 

AYDIN Ahmet (Adıyaman) - İç Tüzük'ün yerinden 
açıklamayla ilgili 60'ıncı maddesinin istismar edildiğine 
ilişkin açıklaması 

- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çevre ve Şe
hircilik Bakanlığının Kanun Hükmünde Kararnameyle kurul
duğuna ve yaptığı işlemlerin idari olduğuna, bu işlemlerin 
yasama işlemi olabilmesi için Kanun Hükmünde Kararname
nin Meclis onayından geçmesi gerektiğine ilişkin konuşması 
üzerine açıklaması 



Ç_. B. Savfa 

- TBMM Başkanlığının tutumunun İç Tüzük'ün 
49'uncu maddesine uygun olup olmadığı hususunda usul 
görüşmesi münasebetiyle 2 (3) 119 

AYDINLIOĞLU Ali (Balıkesir) - MHP Grubu önerisi 
münasebetiyle 2 (8) 495:496 

AYGÜN Hüseyin (Tunceli) - F tipi cezaevlerinde tu
tuklu bulunan 503 üniversite ve lise öğrencisine ilişkin açık
laması 2 (8) 461:462 

- Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, Irak'ın kuzeyin
den ülkemize yönelik terör tehdidinin ve saldırılarının berta
raf edilmesi amacıyla sınır ötesi harekât ve müdahalede 
bulunmak üzere Irak'ın PKK teröristlerinin yuvalandıkları 
kuzey bölgesi ile mücavir alanlara gönderilmesi ve görevlen
dirilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17/10/2007 
tarihli ve 903 sayılı Kararıyla Hükümete verilen ve son ola
rak 12/10/2010 tarihli ve 975 sayılı Kararı ile bir yıl uzatılan 
izin süresinin, 17/10/2011 tarihinden itibaren bir yıl daha 
uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/539) münasebe
tiyle 2 (3) 147 

- Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerinden göç 
eden vatandaşların sorunlarıyla ilgili bir çalışma yapılmadı
ğına ilişkin açıklaması 2 (7) 406 

AYHAN Emin Haluk (Denizli) - 5018 sayılı Kamu 
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ilişkin gündem dışı 
konuşması 2 (6) 298:299 

BAHÇEKAPILI Ayşe Nur (İstanbul) - AK PARTİ 
Grubu önerisi münasebetiyle 2 (8) 498 

- Bitlis ilinin Güroymak ilçesinde şehit edilen 5 polis 
memuru ile yaşamını yitiren 2 sivil vatandaşa Allah'tan 
rahmet dilediğine ve terörü kınadığına ilişkin açıklaması 2 (8) 484 

- Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın grubuna sataşması ne
deniyle konuşması 2 (8) 476:477 

- Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik 
Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifinin (S. Sayısı: 12) Komis
yona geri verilmesi nedeniyle, Başkanın tutumu hakkında 
usul görüşmesi münasebetiyle 2 (5) 278:279 

- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin şahsına sataş
ması nedeniyle konuşması 2 (8) 454:455 

BAL İdris (Kütahya) - Doğruyu söylemeye ilişkin 
Aristo'nun sözüne ilişkin açıklaması 2 (8) 507 

BALUKEN İdris (Bingöl) - BDP Grubu önerisi müna
sebetiyle 2 (7) 420:422 

- Bitlis ilinin Güroymak ilçesinde şehit edilen 5 polis 
memuru ile yaşamını yitiren 2 sivil vatandaşa Allah'tan 
rahmet dilediğine ve epilepsili bir hastaya askerlik yaptırıl
masının incelenmesi gereken bir konu olduğuna ilişkin açık
laması 2 (8) 488 

- Mardin, Nusaybin, Kızıltepe, Urfa, Muğla ve Aydın'da 
78'in üzerinde parti üyesinin, belediye başkan vekillerinin ve 
belediye meclis üyelerinin gözaltına alındığına ilişkin açıklaması 2 (8) 461 
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BATUM Bedii Süheyl (Eskişehir) - BDP Grubu öneri
si münasebetiyle 

BAYDAR Metin Lütfi (Aydın) - Aşın yağışlardan do
layı hasat süresinin uzayacağına ve ürünün parası gecikece
ğinden vadesi gelmiş ve gelecek olan Ziraat Bankası ve tarım 
kredi kooperatiflerine olan çiftçi borçlarının iki üç yıla yayı
larak faizsiz olarak ertelenmesine ilişkin açıklaması 

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhu
riyeti Hükümeti Arasında Kapıköy ve Razi Kara Hudut Kapı
larının Ortak Kullanımına İlişkin Mutabakat Zaptının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı müna
sebetiyle 

BAYRAKTAR Erdoğan (Çevre ve Şehircilik Bakanı) 
(Trabzon) - Adıyaman Milletvekili Salih Fırat'ın, ülkemizde 
meydana gelen sel felaketine ve Adıyaman'daki binaların 
depreme dayanıklılık testlerinin yapılması konusunda alın
ması gereken tedbirlere, 

Antalya Milletvekili Arif Bulut'un, Antalya'da meydana 
gelen sel felaketine, 

Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, Ankara ve 
çevresinin gelişmesi için özel bir çalışma yapılmasına, 

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'da yapı
lan HES'lerin çevreye vermiş olduğu zararlara, 

Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, ülkemizde sel fela
ketine uğrayan yurttaşlara başsağlığı dilediğine ve Serik 
ilçesinin Gebiz beldesine yapılması planlanan Küçük Aksu 
Barajı'nın bir an önce yapılmasına, 

İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan'm, afetlere daya
nıklı konutlar yapılması gerektiğine ve Projelerde Yapı Dene
tim Yasası kurallarının uygulanmadığına ve 

İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, Çevre ve Şehircilik 
Bakanınm kentsel dönüşüm hususundaki konuşmasına, 

ilişkin açıklamaları dolayısıyla 
- Antalya Milletvekili Menderes Mehmet Tevfık Tü

rel'in, Antalya ili Aksu ve Serik ilçelerinde meydana gelen 
sel felaketine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla 

- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından (6/3); Çevre ve Şehircilik Bakanından 
(6/5), (6/14), (6/18), (6/20), (6/77), (6/81), (6/100), (6/104), 
(6/129), (6/137) ve (6/130), 

Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun (6/56) ve 
İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun (6/64), 
sözlü soru önergelerini cevaplandırması münasebetiyle 
BAYRAKTUTAN Uğur (Artvin) - Ulaştırma Bakanı 

Binali Yıldıran'ın, sözlü soru önergelerini cevaplandırması 
üzerine konuşması 

BOZDAĞ Bekir (Başbakan Yardımcısı) (Yozgat) -
Ankara Milletvekili Cevdet Erdöl'ün, Somali ve diğer Afrika 
ülkeleriyle ilişkilerimize ve yapılan yardım seferberliğine 
ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla 



Ç. B. Sayfa 
- Hakkâri ilinin Çukurca ilçesinde meydana gelen terör 

saldırısında şehit edilen 24 askerimize Allah'tan rahmet, 
yaralanan 18 askerimize acil şifalar ve milletimize başsağlığı 
dilediğine ilişkin açıklaması 2 (9) 533:537 

BOZKIR Volkan (İstanbul) - Türk Silahlı Kuvvetleri 
unsurlarının, Irak'm kuzeyinden ülkemize yönelik terör 
tehdidinin ve saldırılarının bertaraf edilmesi amacıyla sınır 
ötesi harekât ve müdahalede bulunmak üzere Irak'ın PKK 
teröristlerinin yuvalandıkları kuzey bölgesi ile mücavir alan
lara gönderilmesi ve görevlendirilmesi için Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin 17/10/2007 tarihli ve 903 sayılı Kararıyla 
Hükümete verilen ve son olarak 12/10/2010 tarihli ve 975 
sayılı Karan ile bir yıl uzatılan izin süresinin, 17/10/2011 
tarihinden itibaren bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Başbakan
lık tezkeresi (3/539) münasebetiyle 2 (3) 132:135 

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhu
riyeti Hükümeti Arasında Kapıköy ve Razi Kara Hudut Kapı-
lannın Ortak Kullanımına İlişkin Mutabakat Zaptının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı müna
sebetiyle 2 (6) 355:357 

BOZLAK Murat (Adana) - BDP Grubu önerisi müna
sebetiyle 2 (6) 313:314 

BULDAN Pervin (İğdır) - Hakkâri'de meydana gelen 
elim saldında yaşamını yitiren bütün insanlanmıza Allah'tan 
rahmet, başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar dilediğine 
ilişkin açıklaması 2 (9) 528 

- Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, Irak'ın kuzeyin
den ülkemize yönelik terör tehdidinin ve saldınlannın berta
raf edilmesi amacıyla sınır ötesi harekât ve müdahalede 
bulunmak üzere Irak'ın PKK teröristlerinin yuvalandıklan 
kuzey bölgesi ile mücavir alanlara gönderilmesi ve görevlen
dirilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17/10/2007 
tarihli ve 903 sayılı Kararıyla Hükümete verilen ve son ola
rak 12/10/2010 tarihli ve 975 sayılı Kararı ile bir yıl uzatılan 
izin süresinin, 17/10/2011 tarihinden itibaren bir yıl daha 
uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/539) münasebe
tiyle 2 (3) 146 

BULUT Ahmet Duran (Balıkesir) - Balıkesir, Manisa 
ve Aydın illerinde meydana gelen sel felaketinin yol açtığı 
zararlara ve alınması gereken tedbirlere ilişkin açıklaması 2 (6) 305 

BULUT Arif (Antalya) - Antalya'da meydana gelen sel 
felaketine ilişkin açıklaması 2 (7) 405 

- Antalya ilinde meydana gelen sel felaketinin yol açtığı 
hasara ilişkin gündem dışı konuşması 2 (5) 237:238 

CAN Ramazan (Kırıkkale) - BDP Grubu önerisi mü
nasebetiyle 2 (8) 482:483 

CANALİOĞLU Mehmet Volkan (Trabzon) - HES 
uygulamalanndaki sorunlara ilişkin açıklaması 2 (4) 197 

- 4 0 -



Ç B. Savfa 

- Trabzon-Sarp ve Trabzon-Erzurum demir yoluyla ilgili 
bir projenin Hükümet Programı'nda olmadığına ilişkin açık
laması 2 (4) 218:219 

CANİKLİ Nurettin (Giresun) - Danışma Kurulu öne
risi münasebetiyle 2 (2) 77:81,82 

- Genel Kurul elektronik sisteminde meydana gelen ha
tanın aydınlatılmasına ilişkin açıklaması 2 (3) 108:109 

- TBMM Başkanlığının tutumunun İç Tüzük'ün 
49'uncu maddesine uygun olup olmadığı hususunda usul 
görüşmesi münasebetiyle 2 (3) 116:117 

- Terör olaylarında yaşanan artış ve terörle mücadele 
hakkında genel görüşme açılmasına ilişkin önergelerin ön 
görüşmelerinin kapalı oturumda yapılmasına ilişkin genel bir 
mutabakat olduğuna ilişkin konuşması 2 (10) 611,612 

- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, grubuna sa
taşması nedeniyle konuşması 2 (3) 137:138 

ÇALIK Öznur (Malatya) - Malatya Kürecik bölgesin
de kurulması planlanan füze savunma sistemine ilişkin açık
laması 2 (3) 107 

ÇELEBİ Ekrem (Ağrı) - Muhalefet milletvekillerinin 
başka illerle ilgili değil, kendi illeriyle ilgili soru önergesi 
vermeleri gerektiğine ilişkin açıklaması 2 (8) 506 

ÇETİNKAYA Mehmet Necati (Adana) - Adana iline 
yapılan hizmetlere ilişkin açıklaması 2 (8) 463 

ÇİÇEK Cemil (TBMM Başkanı) (Ankara) - Yeni ya
sama yılının ülkemize, milletimize ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisine hayırlı olmasını dileyen konuşması 2 (1) 34:36 

ÇİRKİN Adnan Şefik (Hatay) - Hatay ilinin Dörtyol 
ilçesinde meydana gelen dolu afetine ilişkin açıklaması 2 (8) 464:465 

- İskenderun ilçesinin Denizciler beldesindeki polis ka
rakoluna teröristlerce düzenlenen saldırıyı kınadığına ilişkin 
açıklaması 2 (7) 407 

- Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, Irak'ın kuzeyinden 
ülkemize yönelik terör tehdidinin ve saldırılarının bertaraf 
edilmesi amacıyla sınır ötesi harekât ve müdahalede bulunmak 
üzere Irak'ın PKK teröristlerinin yuvalandıkları kuzey bölgesi 
ile mücavir alanlara gönderilmesi ve görevlendirilmesi için 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17/10/2007 tarihli ve 903 
sayılı Kararıyla Hükümete verilen ve son olarak 12/10/2010 
tarihli ve 975 sayılı Karan ile bir yıl uzatılan izin süresinin, 
17/10/2011 tarihinden itibaren bir yıl daha uzatılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi (3/539) münasebetiyle 2 (3) 144:145 

DAVUTOĞLU Ahmet (Dışişleri Bakanı) (Konya) -
Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya Kürecik 
bölgesinde kurulması planlanan füze kalkanına ilişkin gün
dem dışı konuşması dolayısıyla 2 (3) 97:100 
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- Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, Irak'ın kuzeyin

den ülkemize yönelik terör tehdidinin ve saldırılarının berta
raf edilmesi amacıyla sınır ötesi harekât ve müdahalede 
bulunmak üzere Irak'ın PKK teröristlerinin yuvalandıkları 
kuzey bölgesi ile mücavir alanlara gönderilmesi ve görevlen
dirilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17/10/2007 
tarihli ve 903 sayılı Kararıyla Hükümete verilen ve son ola
rak 12/10/2010 tarihli ve 975 sayılı Kararı ile bir yıl uzatılan 
izin süresinin, 17/10/2011 tarihinden itibaren bir yıl daha 
uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/539) münasebe
tiyle 2 (3) 140:144 

DEĞÎRMENDERELİ Kemal (Edirne) - Edirne ilinde 
ürününü satış imkânı bulamayan çeltik çiftçilerinin mağduri
yetlerinin Toprak Mahsulleri Ofisince giderilmesine ilişkin 
açıklaması 2 (8) 463 

- Ergene havzasındaki çevre kirliliğine ilişkin açıklaması 2 (4) 193 
DEMİRÖZ İlhan (Bursa) - Bursa Karacabey Sanayi 

Sitesine ilişkin Bursa Valiliği, TOKİ Başkanlığı ve 
KOTİYAK arasında imzalanan protokolde bakan imzasının 
olup olmadığına ilişkin açıklaması 2 (6) 303 

- Dünya Gıda Günü'ne ilişkin açıklaması 2 (8) 458 
DİBEK Turgut (Kırklareli) - Ergene havzasındaki 

çevre kirliliğine ilişkin açıklaması 2 (4) 192 
DOĞRU Reşat (Tokat) - (6/54), (6/55), (6/57) ve 

(6/58) sözlü soru önergelerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı münasebetiyle 2 (5) 262 

- Depremle ilgili önlemlerin alınmasına ve vatandaşların 
bilgilendirilmesine ilişkin açıklaması 2 (5) 238:239 

DUDU Mevlüt (Hatay) - İskenderun ilçesinin Denizci
ler beldesindeki polis karakoluna teröristlerce düzenlenen 
saldırıyı kınadığına ilişkin açıklaması 2 (7) 407 

DÜZGÜN Orhan (Tokat) - Kuzeydoğu Anadolu fayı
nın tam ortasında bulunan Tokat ilinin Erbaa, Niksar ve 
Reşadiye ilçelerinde depremle ilgili tedbirlerin alınması 
yönünde Hükümetin daha fazla gayret göstermesine ilişkin 
açıklaması 2 (5) 240 

E K E R Mehmet Mehdi (Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı) (Diyarbakır) - Ardahan Milletvekili Ensar 
Öğüt'ün, İçişleri Bakanından (6/2); Gıda, Tarım ve Hayvan
cılık Bakanından (6/41), (6/42), (6/60), (6/67), (6/86), (6/95), 
(6/117) ve (6/118), 

Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun (6/54), (6/55), 
(6/57) ve (6/58), 

sözlü soru önergelerini cevaplandırması münasebetiyle 2 (5) 252:259,260:262, 
263:265 

EKŞİ Osman Oktay (İstanbul) - Adalet Bakanının 
Avrupa Birliği İlerleme Raporu'ndan bazı bölümleri okuma
dığına, aynı raporda "ifade özgürlüğünün ihlal edildiği gerek
çesiyle karşılaşılan olayların çokluğu endişe sebebidir" denil
diğine ilişkin açıklaması 2 (8) 463 
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Ç. B. Sayfa 

- Usul görüşmesi münasebetiyle 2 (6) 347:348 
ELÎTAŞ Mustafa (Kayseri) - AK PARTİ Grubu olarak 

Antalya'daki sel felaketiyle ilgili araştırmaların sürdüğüne ve 
bu konuda grubunun hassasiyetine ilişkin açıklaması 2 (5) 240 

- İskenderun'da teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit 
edilen polis memuruna Allah'tan rahmet dilediğine; terörü 
lanetle kınadığına ve Merkez Bankasının İstanbul'a taşınma
sına ilişkin açıklaması 2 (7) 408 

- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'm, Çevre ve Şe
hircilik Bakanlığının Kanun Hükmünde Kararnameyle kurul
duğuna ve yaptığı işlemlerin idari olduğuna, bu işlemlerin 
yasama işlemi olabilmesi için Kanun Hükmünde Kararname
nin Meclis onaymdan geçmesi gerektiğine ilişkin konuşması 
üzerine açıklaması 2 (6) 322 

- İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, Oturum Başkanının, 
verdiği aradan sonra oturumu İç Tüzük'te belirlenen süreden 
daha geç açtığına ilişkin konuşması üzerine açıklaması 2 (7) 386 

- Muş Milletvekili Sun Sakık'ın, odaların gruplara tah
sisinde AK PARTİ ve MHP Grubunu suçlamasına ilişkin 
konuşması 2 (7) 399:401 

- Oturum Başkanının, Grup başkan vekillerine yerlerin
den söz vereceğine, bakanın kürsüden açıklama yapacağına 
dair birleşimin başında açıklama yaptığına, bakanın kürsüden 
konuşmasına grupların itiraz etmesinin yersiz olduğuna 
ilişkin açıklaması 2 (9) 537 

- TBMM çatısı altında görev yapan ve Meclis kürsüsün
de konuşan hiçbir milletvekilinin "terörist" olarak ifade 
edilemeyeceğine ilişkin açıklaması 2 (7) 387:388 

- Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik 
Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifinin (S. Sayısı: 12) Komis
yona geri verilmesi nedeniyle, Başkanın tutumu hakkında 
usul görüşmesi münasebetiyle 2 (5) 273:274,280:281, 

282 
ERDEM Mustafa (Ankara) - Ankara'nın başkent olu

şunun 88'inci yıl dönümüne ilişkin açıklaması 2 (7) 405 
ERDEMİR Aykan (Bursa) - Ataması yapılmayan öğ

retmenlerin sorunlarına ilişkin açıklaması 2 (8) 462 
ERDOĞAN Mehmet (Muğla) - Ege ve Akdeniz bölge

lerinde devam eden aşın yağışlara ilişkin açıklaması 2 (5) 266:267 
ERDOĞDU Aykut (İstanbul) - Enerji sektöründeki 

kötü yönetime ve yolsuzluklara ilişkin açıklaması 2 (4) 196 
ERDÖL Cevdet (Ankara) - Somali ve diğer Afrika ül

keleriyle ilişkilerimize ve yapılan yardım seferberliğine 
ilişkin gündem dışı konuşması 2 (3) 90:91 

ERGİN Sadullah (Adalet Bakanı) (Hatay) - Ankara 
Milletvekili Emine Ülker Tarhan'ın, yargı bağımsızlığı ve 
yeni Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun yapılanmasına 
ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla 2 (8) 446:452 
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Ç. B. Savfa 
EROĞLU Veysel (Orman ye Su İşleri Bakanı) (Af-

yonkarahisar) - Edirne Milletvekili Mehmet Müezzinoğ-
lu'nun, doğal zenginliğe sahip Ergene havzasının önemine ve 
havzada meydana gelen çevre kirliliğinin önlenmesi için 
alınması gereken tedbirlere ve 

Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk'ün, Erzurum ili Tor
tum ilçesi Bağbaşı beldesinde yapılmak istenen hidroelektrik 
santrallere, 

ilişkin gündem dışı konuşmaları dolayısıyla 2 (4) 180:184, 188:192 
ERONAT Oya (Diyarbakır) - Diyarbakır'da 77 bin 

oyun gasbedilmesine, bile bile aday olan Hatip Dicle'nin ve 
Barış ve Demokrasi Partisinin neden olduğuna ilişkin açık
laması 2 (8) 485 

EYİDOĞAN Haluk (İstanbul) - Afetlere dayanıklı 
konutlar yapılması gerektiğine ve Projelerde Yapı Denetim 
Yasası kurallarının uygulanmadığına ilişkin açıklaması 2 (7) 409:410 

- Simav depremi nedeniyle kurulacak olan yeni konutla
rın Naşa fayı üzerinde olduğuna, TOKİ'nin bu konuda her
hangi bir araştırma yapıp yapmadığına ilişkin açıklaması 2 (5) 239 

FIRAT Salih (Adıyaman) - Adıyaman'da okula gitmek 
isteyip de gidemeyen binlerce çocuğun Ege'de, Akdeniz'de 
ve Güneydoğu'da pamuk tarlalarında çalıştığına ilişkin açık
laması 2 (8) 505 

- GAP kapsamındaki baraj ların pompaj istasyonlarının 
tamamlanamamasının tarım üzerindeki olumsuz etkilerine 
ilişkin açıklaması 2 (4) 196:197 

- Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, Irak'ın kuzeyin
den ülkemize yönelik terör tehdidinin ve saldırılarının berta
raf edilmesi amacıyla sınır ötesi harekât ve müdahalede 
bulunmak üzere Irak'ın PKK teröristlerinin yuvalandıkları 
kuzey bölgesi ile mücavir alanlara gönderilmesi ve görevlen
dirilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17/10/2007 
tarihli ve 903 sayılı Kararıyla Hükümete verilen ve son ola
rak 12/10/2010 tarihli ve 975 sayılı Karan ile bir yıl uzatılan 
izin süresinin, 17/10/2011 tarihinden itibaren bir yıl daha 
uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/539) münasebe
tiyle 2 (3) 146 

- Ülkemizde meydana gelen sel felaketine ve Adıya
man'daki binaların depreme dayanıklılık testlerinin yapılması 
konusunda almması gereken tedbirlere ilişkin açıklaması 2 (7) 404:405 

GENÇ Kamer (Tunceli) - Cumhurbaşkanı seçimine ve 
üniversite öğrencilerinin yurt sorununa ilişkin açıklaması 2 (4) 194 

- Milletvekillerinin birleşimin başında and içmesi gerek
tiğine ilişkin konuşması 2 (1) 46 

- Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik 
Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifinin (S. Sayısı: 12) Komis
yona geri verilmesi nedeniyle, Başkanın tutumu hakkında 
usul görüşmesi münasebetiyle 2 (5) 272 
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GÖK Levent (Ankara) - Ankara metro çalışmalarının 
ne zaman biteceğine ilişkin açıklaması 

- Ankara'nın başkent oluşunun 88'inci yıl dönümüne 
ilişkin gündem dışı konuşması 

GÜLER Muammer (Mardin) - İstanbul'un düşman 
işgalinden kurtuluşunun 88'inci yıl dönümüne ilişkin açıkla
ması 

GÜNAL Mehmet (Antalya) - Antalya ili Serik ilçesin
de meydana gelen sel felaketine ilişkin açıklaması 

GÜRKAN Fatoş (Adana) - Adana iline yapılan yatı
rımlar için Başbakan ve bakanlara teşekkür ettiğine ilişkin 
açıklaması 

HALAMAN Ali (Adana) - AK PARTİ milletvekilleri
nin "Adana'da bir şey yok, her şeyi yaptık." dediklerine; 
Adana'da yaptıklarını kürsüden anlatmalarına ilişkin açıkla
ması 

HAMZAÇEBİ Mehmet Akif (İstanbul) - Danışma 
Kurulu önerisi münasebetiyle 

- Dünya Öğretmenler Günü'ne ilişkin açıklaması 
- Giresun Milletvekili Nurettin Canikli'nin, Yalova Mil

letvekili Muharrem İnce'nin, grubuna sataşması nedeniyle 
konuşması üzerine açıklaması 

- İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 88'inci 
yıl dönümüne ilişkin açıklaması 

HAVUTÇA Namık (Balıkesir) - Balıkesir ilinde mey
dana gelen sel felaketinin yol açtığı zararlara ve alınması 
gereken tedbirlere ilişkin açıklaması 

- Erzurum ilinin Çat ilçesi Tuzlataşı İlköğretim Okulun
da görev yapan bir öğretmenin evinin teröristlerce basılması
na ve öğretmenlerin yaşam güvenliklerinin sağlanmasına 
ilişkin açıklaması 

IŞIK Alim (Kütahya) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanının seçim öncesinde 2.500 dolayında ziraat mühendisi 
ve veteriner hekimin 2011 yılı içerisinde istihdam edileceği 
sözünü verdiğine, bu konuda açıklama yapması gerektiğine 
ilişkin açıklaması 

- Kütahya Beşkanş Sulama Barajı'nın projesinin değiş
tirilerek Kütahya'daki sulama alanlarının daraltılıp suyun bir 
kısmının Afyonkarahisar'a taşındığı yönündeki iddialara 
ilişkin açıklaması 

- Kütahya ili Simav ilçesinde meydana gelen depremin 
yol açtığı mağduriyetlere ilişkin gündem dışı konuşması 

- MHP Grubu önerisi münasebetiyle 
- Simav depreminde konutları yıkılan vatandaşlara veri

lecek şehir merkezine uzak TOKİ konutları yerine kendi 
arsalarına ev yaptırma hususunda avantaj sağlanıp sağlana
mayacağı ve orta hasarlı binalar için yapılan yardımın artı
rılmasına ilişkin açıklaması 



C B. Sayfa 
- Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, Irak'uı kuzeyin

den ülkemize yönelik terör tehdidinin ve saldırılarının berta
raf edilmesi amacıyla sınır ötesi harekât ve müdahalede 
bulunmak üzere Irak'ın PKK teröristlerinin yuvalandıkları 
kuzey bölgesi ile mücavir alanlara gönderilmesi ve görevlen
dirilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17/10/2007 
tarihli ve 903 sayılı Kararıyla Hükümete verilen ve son ola
rak 12/10/2010 tarihli ve 975 sayılı Kararı ile bir yıl uzatılan 
izin süresinin, 17/10/2011 tarihinden itibaren bir yıl daha 
uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/539) münasebe
tiyle 2 (3) 147 

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhu
riyeti Hükümeti Arasında Kapıköy ve Razi Kara Hudut Kapı
larının Ortak Kullanımına İlişkin Mutabakat Zaptınm Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı müna
sebetiyle 2 (9) 549 

IŞHC Muharrem (Erzincan) - Erzincan depremzedeleri 
için yeni evlerin yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
ilişkin açıklaması 2 (6) 302 

İNCE Muharrem (Yalova) - 18/10/2011 tarihli 8'inci 
Birleşimin 38'inci sayfasında yer alan sözlerini düzelttiğine 
ilişkin açıklaması 2 (9) 557 

- Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in partisine sataşması 
nedeniyle konuşması 2 (8) 453:454 

- AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 2 (8) 498:501 
- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın, konuşmasını İç 

Tüzük gereği yerinden yapması gerektiğine ilişkin konuşması 2 (9) 537 
- Bitlis ilinin Güroymak ilçesinde şehit edilen 5 polis 

memuru ile yaşamını yitiren 2 sivil vatandaşa Allah'tan 
rahmet dilediğine ve terörü kınadığına ilişkin açıklaması 2 (8) 484 

- Genel Kurul görüşmelerinde konuşmalara ilave süre 
verilip verilmemesine ilişkin açıklaması 2 (3) 105 

- Hakkâri ilinin Çukurca ilçesinde meydana gelen terör 
saldırısında şehit edilen 24 askerimize Allah'tan rahmet, 
yaralanan 18 askerimize acil şifalar ve milletimize başsağlığı 
dilediğine ilişkin açıklaması 2 (9) 530:531 

- Terör olaylarında yaşanan artış ve terörle mücadele 
hakkında genel görüşme açılmasına ilişkin önergelerin ön 
görüşmeleri sırasında Başbakanın da Genel Kurul'da bulun
ması gerektiğine ilişkin konuşması 2 (10) 610,611,612 

- Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, Irak'ın kuzeyinden 
ülkemize yönelik terör tehdidinin ve saldırılarının bertaraf 
edilmesi amacıyla sınır ötesi harekât ve müdahalede bulunmak 
üzere Irak'm PKK teröristlerinin yuvalandıkları kuzey bölgesi 
ile mücavir alanlara gönderilmesi ve görevlendirilmesi için 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17/10/2007 tarihli ve 903 
sayılı Kararıyla Hükümete verilen ve son olarak 12/10/2010 
tarihli ve 975 sayılı Karan ile bir yıl uzatılan izin süresinin, 
17/10/2011 tarihinden itibaren bir yıl daha uzatılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi (3/539) münasebetiyle 2 (3) 135:137, 144 
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C. B. Sayfa 

- Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçildikleri 
bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, bütün Milleti temsil 
ettiğine ilişkin açıklaması 2 (8) 506 

İNCEKARA Halide (İstanbul) - BDP Grubu önerisi 
münasebetiyle 2 (8) 477:479 

KAÇIR Ünal (İstanbul) - İç Tüzük'ün yerinden açık
lamayla ilgili 60'ıncı maddesinin istismar edildiğine ilişkin 
açıklaması 2 (8) 506 

KAPLAN Hasip (Şırnak) - 12/10/2011 tarihli 6'ncı 
Birleşim Tutanak Dergisi 'nde yer alan, "şerefsizlik etmeyin" 
şeklindeki ifadesine ilişkin açıklaması 2 (7) 380:383,387 

- Ağır Ceza Mahkemelerince milletvekilleri hakkında 
Meclisin bilgisine sunulmak üzere gönderilen dosyaların 
sadece BDP'ye ait olduğuna, diğerleri ile ilgili bir işlem 
yapılmadığına ilişkin konuşması 2 (2) 63:65 

- BDP Grubu önerisi münasebetiyle 2 (8) 480:482 
- Bitlis ilinin Güroymak ilçesinde yaşanan olaylardan 

üzüntü duyduklarına ve sorunlara Mecliste çözüm üretilmesi 
gerektiğine ilişkin açıklaması 2 (8) 485 

- Ergene havzasındaki çevre kirliliğine ilişkin açıklaması 2 (4) 194 
- Giresun Milletvekili Nurettin Canikli'nin, Yalova Mil

letvekili Muharrem İnce'nin, grubuna sataşması nedeniyle 
konuşması üzerine açıklaması 2 (3) 139 

- İç Tüzük'ün genel görüşmeyle ilgili 101'inci maddesi
ne ilişkin açıklaması 2 (9) 537:538 

- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çevre ve Şe
hircilik Bakanlığının Kanun Hükmünde Kararnameyle kurul
duğuna ve yaptığı işlemlerin idari olduğuna, bu işlemlerin 
yasama işlemi olabilmesi için Kanun Hükmünde Kararname
nin Meclis onaymdan geçmesi gerektiğine ilişkin konuşması 
üzerine açıklaması 2 (6) 322,323 

- On beş ildeki merkez yöneticilerine, belediye başkan
larına ve il genel meclisine yapılan operasyonları kınadıkları
na ilişkin açıklaması 2 (3) 108 

- TBMM Başkanlığının tutumunun İç Tüzük'ün 
49'uncu maddesine uygun olup olmadığı hususunda usul 
görüşmesi münasebetiyle 2 (3) 115,115:116, 

117:118 
- Tutuklu milletvekillerinin yemin merasiminin tamam

latılarak yasama faaliyetlerine katılmasının sağlanmasına 
ilişkin açıklaması 2 (5) 268:270,270:271 

- Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik 
Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifinin (S.Sayısı: 12) Komisyo
na geri verilmesi nedeniyle, Başkanın tutumu hakkında usul 
görüşmesi münasebetiyle 2 (5) 275,278 

- Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Genel Kurul ve 
komisyonlarda grubuna ayrılan yerlerin yetersizliği nedeniyle 
meydana gelen sıkıntılara ilişkin açıklaması 2 (7) 402 
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C. B. Sayfa 

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhu
riyeti Hükümeti Arasında Kapıköy ve Razi Kara Hudut Kapı
larının Ortak Kullanımına İlişkin Mutabakat Zaptının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı müna
sebetiyle 2 (6) 357:363 

KILIÇ Suat (Gençlik ve Spor Bakanı) (Samsun) -
Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Başbakandan (6/52) ve 
(6/114), 

Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Başbakandan 
(6/97); Gençlik ve Spor Bakanından (6/88), (6/94), (6/125), 
(6/136) ve (6/138), 

sözlü soru önergelerini cevaplandırması münasebetiyle 2 (6) 337:342, 346:347 
KÎNAY Hasan Fehmi (Kütahya) - Kütahya ili Simav 

ilçesinde meydana gelen depremin yol açtığı mağduriyetlere 
ilişkin gündem dışı konuşması 2 (5) 234:235 

KOKSAL Oğuz Kağan (Kırıkkale) - BDP Grubu öne
risi münasebetiyle 2 (7) 422:426 

KÖSE Tufan (Çorum) - Yoksul ailelerin çocuklarının 
yurt sorunlarının çözümüne ilişkin açıklaması 2 (6) 305 

KUBAT Mehmet Doğan (İstanbul) - BDP Grubu öne
risi münasebetiyle 2 (6) 319:320 

KUŞOĞLU Bülent (Ankara) - Adalet Bakanının ko
nuşma üslubuna, TBMM'de çok daha itidalli ve dikkatli 
olunması gerektiğine ilişkin açıklaması 2 (8) 460 

- Ankara ve çevresinin gelişmesi için özel bir çalışma 
yapılmasına ilişkin açıklaması 2 (7) 406 

LOĞOĞLU Osman Faruk (Adana) - Dışişleri Bakanı 
Ahmet Davutoğlu'nun şahsına sataşması nedeniyle konuşması 2 (3) 101,102 

- Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, Irak'ın kuzeyin
den ülkemize yönelik terör tehdidinin ve saldırılarının berta
raf edilmesi amacıyla sınır ötesi harekât ve müdahalede 
bulunmak üzere Irak'm PKK teröristlerinin yuvalandıkları 
kuzey bölgesi ile mücavir alanlara gönderilmesi ve görevlen
dirilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17/10/2007 
tarihli ve 903 sayılı Kararıyla Hükümete verilen ve son ola
rak 12/10/2010 tarihli ve 975 sayılı Kararı ile bir yıl uzatılan 
izin süresinin, 17/10/2011 tarihinden itibaren bir yıl daha 
uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/539) münasebe
tiyle 2 (3) 124:128 

MUMCU Şükran Güldal (TBMM Başkan Vekili) 
(İzmir) - Anayasa yapma sorumluluğu altma giren Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin her şeyden önce Türkiye Cumhuri
yeti 'nin Atatürk'ün belirlediği kurucu felsefesini yansıtan 
temel ilkelerini korumak zorunda olduğuna; özgürlükçü 
demokrat bir anayasa yapmak için başta Türk Ceza Yasası 
olmak üzere yasalarımızdaki antidemokratik düzenlemeleri 
temizlemek gerektiğine; kanun hükmünde kararnamelerle 
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yasama yetkisinin yürütme tarafından gasbedildiğine; başta 
Meclisimizi kuran Mustafa Kemal Atatürk ve tüm Kurtuluş 
Savaşı kahramanlarımızı şükran ve saygıyla andığına; PKK 
terörü sonucunda öldürülen üniformalı-üniformasız tüm 
yurttaşlarımıza rahmet ve Genel Kurula kolaylıklar ve başarı
lar dilediğine ilişkin konuşması 

- Hakkâri'de meydana gelen elim saldırıda yitirdiğimiz 
bütün vatandaşlarımıza başsağlığı ve yakınlarına sabırlar 
dilediğine ilişkin konuşması 

MÜEZZtNOĞLÜ Mehmet (Edirne) - Doğal zenginli
ğe sahip Ergene havzasının önemine ve havzada meydana 
gelen çevre kirliliğinin önlenmesi için alınması gereken 
tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması 

OĞAN Sinan (İğdır) - Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 
20'nci bağımsızlık yıl dönümünü kutladıklarına ilişkin açık
laması 

- Malatya Kürecik bölgesinde kurulması planlanan füze 
savunma sistemine ilişkin açıklaması 

- Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, Irak'ın kuzeyin
den ülkemize yönelik terör tehdidinin ve saldırılarının berta
raf edilmesi amacıyla sınır ötesi harekât ve müdahalede 
bulunmak üzere Irak'ın PKK teröristlerinin yuvalandıkları 
kuzey bölgesi ile mücavir alanlara gönderilmesi ve görevlen
dirilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17/10/2007 
tarihli ve 903 sayılı Kararıyla Hükümete verilen ve son ola
rak 12/10/2010 tarihli ve 975 sayılı Karan ile bir yıl uzatılan 
izin süresinin, 17/10/2011 tarihinden itibaren bir yıl daha 
uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/539) münasebe
tiyle 

- Yurt sorunu yaşayan öğrencilere TOKİ'nin neden yurt 
yapmadığma ilişkin açıklaması 

ONUR Melda (İstanbul) - Hayvanları Koruma Gününe 
ilişkin açıklaması 

ÖĞÜT Ensar (Ardahan) - İçişleri Bakanından (6/2); 
(6/41), (6/42), (6/60), (6/67), (6/86), (6/95), (6/117) ve 
(6/118) sözlü soru önergelerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı münasebetiyle 

- Ağn iliyle ilgili vermiş olduğu soru önergesinin Ağn 
iline katkı sunduğuna ilişkin açıklaması 

- Ardahan ilinin kalkınabilmesi için Çıldır Aktaş Kapı
sı'nm açılması ve o bölgeye yatınm yapılmasına ilişkin 
gündem dışı konuşması 

- Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 20'nci bağımsızlık yıl 
dönümünü kutladıklanna ilişkin açıklaması 

- Başbakandan (6/97); Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba
kanından (6/3); Çevre ve Şehircilik Bakanından (6/5), (6/14), 
(6/18), (6/20), (6/77), (6/81), (6/100), (6/104), (6/129), 
(6/137) ve (6/130); Gençlik ve Spor Bakanından (6/88), 
(6/94), (6/125), (6/136) ve (6/138) sözlü soru önergelerine 
Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ın ve Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Erdoğan Bayraktar'm cevaplan münasebetiyle 



ÖĞÜT Kadir Gökmen (İstanbul) - İstanbul'daki 
Cumhuriyet Halk Partili belediyelere karşı yapılan itibarsız-
laştırma ve şüphe uyandırmaya yönelik uygulamaları protesto 
ettiğine ilişkin açıklaması 

- Parasız eğitim istiyoruz pankartı açan 2 gencin on beş 
aydır süren tutukluluk hâllerinin çözümlenmesi için düzen
lemeler yapılmasına ilişkin açıklaması 

- TRT'nin sansür uygulamalarına ilişkin açıklaması 
ÖNAL Suat (Osmaniye) - Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Kapıköy ve Razi Kara Hudut Kapılarının Ortak Kullanımına 
İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle 

ÖNDER Sırrı Süreyya (İstanbul) - Türk Silahlı Kuv
vetleri unsurlarının, Irak'ın kuzeyinden ülkemize yönelik 
terör tehdidinin ve saldırılarının bertaraf edilmesi amacıyla 
sınır ötesi harekât ve müdahalede bulunmak üzere Irak'ın 
PKK teröristlerinin yuvalandıkları kuzey bölgesi ile mücavir 
alanlara gönderilmesi ve görevlendirilmesi için Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin 17/10/2007 tarihli ve 903 sayılı 
Kararıyla Hükümete verilen ve son olarak 12/10/2010 tarihli 
ve 975 sayılı Kararı ile bir yıl uzatılan izin süresinin, 
17/10/2011 tarihinden itibaren bir yıl daha uzatılmasına 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/539) münasebetiyle 

- Zeytinburnu ilçesinde meydana gelen olaylarda işlet
meleri zarar gören yurttaşlara hasar tazminatı ödenmesine 
ilişkin açıklaması 

ÖZ Sakine (Manisa) - TOKİ'nin AK PARTİ'nin inşaat 
şirketi gibi çalıştığına ilişkin açıklaması 

ÖZCAN Tanju (Bolu) - Bolu ilinin temel sorunlarına 
ilişkin gündem dışı konuşması 

ÖZDEMİR Malik Ecder (Sivas) - Sivas Divriği ilçesi
nin içme suyu sorununa ilişkin açıklaması 

ÖZENSOY Necati (Bursa) - Doğal gaz ve elektrik 
zamlarına ilişkin gündem dışı konuşması 

ÖZGÜNDÜZ Ali (İstanbul) - Azerbaycan Cumhuriye-
ti'nin 20'nci bağımsızlık yıl dönümünü kutladıklarına ilişkin 
açıklaması 

ÖZKES İhsan (İstanbul) - AK PARTİ Bursa Milletve
kili Hüseyin Şahin'in "Başbakana dokunmak ibadettir" şek
lindeki sözüne ilişkin açıklaması 

- Çevre ve Şehircilik Bakanının kentsel dönüşüm husu
sundaki konuşmasına ilişkin açıklaması 

ÖZTÜRK Oktay (Erzurum) - Erzurum ili Tortum i l 
çesi Bağbaşı beldesinde yapılmak istenen hidroelektrik sant
rallere ilişkin gündem dışı konuşması 

- HES uygulamalarındaki sorunlara ilişkin açıklaması 
RAMAZANOĞLU Yıldırım Mehmet (Kahraman

maraş) - KCK davasından dolayı tutuklananlar hakkında 
kamuoyunda çok ciddi bilgi kirliliği olduğuna, tutuklananla
rın gerçek sayısının 601 olduğuna ilişkin açıklaması 



SAĞLAM Mehmet (TBMM Başkan Vekili) (Kahra
manmaraş) - Meclis Başkan Vekilliğine seçilmesi dolayı
sıyla konuşması 

SAKIK Sırrı (Muş) - Başbakanın Van Belediye Başka
nını ziyaret etmediğine ilişkin açıklaması 

- BDP Grubu önerisi münasebetiyle 
- Bitlis ilinin Güroymak ilçesinde yaşanan olaylardan 

üzüntü duyduklarına ve sorunlara Mecliste çözüm üretilmesi 
gerektiğine ilişkin açıklaması 

- Danışma Kurulu önerisi münasebetiyle 
- İstanbul Milletvekili Halide İncekara'nın şahsma sa

taşması nedeniyle konuşması 
- İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 88'inci 

yıl dönümüne ilişkin açıklaması 
- Komisyonlarda bağımsız milletvekillerinin görev al-

mamasıyla ilgili konuşması 
- Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, Irak'ın kuzeyin

den ülkemize yönelik terör tehdidinin ve saldırılarının berta
raf edilmesi amacıyla sınır ötesi harekât ve müdahalede 
bulunmak üzere Irak'm PKK teröristlerinin yuvalandıkları 
kuzey bölgesi ile mücavir alanlara gönderilmesi ve görevlen
dirilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17/10/2007 
tarihli ve 903 sayılı Kararıyla Hükümete verilen ve son ola
rak 12/10/2010 tarihli ve 975 sayılı Kararı ile bir yıl uzatılan 
izin süresinin, 17/10/2011 tarihinden itibaren bir yıl daha 
uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/539) münasebe
tiyle 

- Türkiye Büyük Millet Meclisinin iç işleyişine ilişkin 
gündem dışı konuşması 

SELAMOĞLU Tülay (Ankara) - Ankara'nın başkent 
oluşunun 88'inci yıl dönümüne ilişkin açıklaması 

SERÎNDAĞ Ali (Gaziantep) - Ergene havzasındaki 
çevre kirliliğine ilişkin açıklaması 

SOYDAN Mustafa Serdar (Çanakkale) - Tadilat do
layısıyla kapatılacak olan Çanakkale Havaalanının Özbek 
Ovası'na taşınmasına ilişkin açıklaması 

SUSAM Mehmet Ali (İzmir) - Balıkesir, Manisa, İz
mir, Aydın ve Antalya illerinde meydana gelen sel felaketinin 
yol açtığı zararlara ve alınması gereken tedbirlere ilişkin 
açıklaması 

ŞAHİN İdris Naim (İçişleri Bakanı) (Ordu) - Ankara 
Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın başkent oluşunun 
88'inci yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması dolayı
sıyla 



Ç. B. Sayfa 

- Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'm, İstanbul Üniver
sitesinin açılışı sırasında yaşanan olaylara, 

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ankara'nın baş
kent oluşuna ve Merkez Bankasının İstanbul'a taşınmasına, 

Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün, Türkiye'nin 
Doğu ve Güneydoğu bölgelerinden göç eden vatandaşların 
sorunlarıyla ilgili bir çalışma yapılmadığına, 

Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, İskenderun ilçesi
nin Denizciler beldesindeki polis karakoluna teröristlerce 
düzenlenen saldırıyı kınadığına, 

Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in, İskenderun i l 
çesinin Denizciler beldesindeki polis karakoluna teröristlerce 
düzenlenen saldırıyı kınadığına, 

Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın, İskenderun'da te
röristlerce düzenlenen saldırıda şehit edilen polis memuruna 
Allah'tan rahmet dilediğine; terörü lanetle kınadığına ve 
Merkez Bankasının İstanbul'a taşınmasına, 

İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in, Zeytinbur-
nu ilçesinde meydana gelen olaylarda işletmeleri zarar gören 
yurttaşlara hasar tazminatı ödenmesine ve 

Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, Erzurum i l i 
nin Çat ilçesi Tuzlataşı İlköğretim Okulunda görev yapan bir 
öğretmenin evinin teröristlerce basılmasına ve öğretmenlerin 
yaşam güvenliklerinin sağlanmasına, 

ilişkin açıklamaları dolayısıyla 2 (7) 412:414 
ŞANDIR Mehmet (Mersin) - BDP Grubu önerisi mü

nasebetiyle 2 (6) 314:316 
- İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 88'inci 

yıl dönümüne ilişkin açıklaması 2 (4) 220 
- MHP Grubu olarak Antalya Haskızılören köyünde ya

şanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara 
Allah'tan rahmet, ailelerine ve dostlanna başsağlığı dilediği
ne ve bölgede gereken tedbirlerin alınmasına ilişkin açıkla
ması 2 (5) 240 

- Muş Milletvekili Sun Sakık'ın partisine sataşması ne
deniyle konuşması 2 (7) 401:402 

- TBMM Başkanlığının tutumunun İç Tüzük'ün 
49'uncu maddesine uygun olup olmadığı hususunda usul 
görüşmesi münasebetiyle 2 (3) 118:119 

- Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik 
Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifinin (S. Sayısı: 12) Komis
yona geri verilmesi nedeniyle, Başkanın tutumu hakkında 
usul görüşmesi münasebetiyle 2 (5) 272:273,279:280 

- Türkiye Büyük Millet Meclisinin yeni yasama yılına 
ilişkin gündem dışı konuşması 2 (2) 60:61 

ŞEKER Mehmet (Gaziantep) - Somali ve benzeri ül
kelerin açlık ve yoksullukla karşı karşıya olmasının nedenleri 
ile füze savunma sistemine ilişkin açıklaması 2 (3) 106 
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ŞENER thsan (Ordu) - Uluslararası Yaşlılar Günü'ne 
ilişkin gündem dışı konuşması 

TANAL Mahmut (İstanbul) - Ağn Milletvekilinin 
"Herkes kendi bölgesiyle ilgili soru önergesi versin" şeklin
deki açıklamasının Anayasa'ya aykırılığına, İstanbul Anadolu 
yakasının Mezarlıklar Müdürlüğüne yüksek ziraat mühendi
sinin atanmasının uygun olmadığına ve ataması yapılamayan 
öğretmenlere ilişkin açıklaması 

- AK PARTİ İktidannda yoksulluğun azalmadığına, 
halkın yoksulluk ve sefalet içinde olduğuna ilişkin açıklaması 

- Ankara'nın başkent oluşuna ve Merkez Bankasının İs
tanbul'a taşınmasına ilişkin açıklaması 

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Kanun Hükmünde 
Kararnameyle kurulduğuna ve yaptığı işlemlerin idari oldu
ğuna, bu işlemlerin yasama işlemi olabilmesi için Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Meclis onayından geçmesi gerek
tiğine ilişkin konuşması 

- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun gündem dışı 
konuşmayı cevaplaması üzerine konuşması 

- Meclis TV yayınının kapatılmasına ilişkin açıklaması 
- Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin Devlet Üretme 

Çiftliğinin içerisinde bulunan ve elektrik, su ve yolu olmayan 
göçer köylerine yardım yapılmasına ilişkin açıklaması 

- Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, Irak'ın kuzeyin
den ülkemize yönelik terör tehdidinin ve saldırılannm berta
raf edilmesi amacıyla sınır ötesi harekât ve müdahalede 
bulunmak üzere Irak'ın PKK teröristlerinin yuvalandıkları 
kuzey bölgesi ile mücavir alanlara gönderilmesi ve görevlen
dirilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17/10/2007 
tarihli ve 903 sayılı Kararıyla Hükümete verilen ve son ola
rak 12/10/2010 tarihli ve 975 sayılı Kararı ile bir yıl uzatılan 
izin süresinin, 17/10/2011 tarihinden itibaren bir yıl daha 
uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/539) münasebe
tiyle • 

- Uluslararası Yaşlılar Günü'ne ve Hükümetin emeklile
re seçim öncesi vadetmiş olduğu intibak yasasının ve sosyal 
hakların yerine getirilmemesine ilişkin açıklaması 

TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) -Yargı ba
ğımsızlığı ve tarafsızlığı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerindeki gelişmelere ilişkin gündem dışı konuşması 

TARHAN Emine Ülker (Ankara) - Yargı bağımsızlığı 
ve yeni Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun yapılanma
sına ilişkin gündem dışı konuşması 

TATLI Adem (Giresun) - Doğu Karadeniz Projesi'ne 
ilişkin gündem dışı konuşması 

TEZCAN Bülent (Aydın) - İstanbul Üniversitesinin 
açılışı sırasında yaşanan olaylara ilişkin açıklaması 

TOPRAK Binnaz (İstanbul) - Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde İnternet'te bazı sitelere girilemediğine ve bu uygu
lamanın nedenlerini öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 



Ç. B. Sayfa 
TUNÇ Yılmaz (Bartın) - AK PARTİ Grubu önerisi 

münasebetiyle 2 (8) 501 
TÜREL Menderes Mehmet Tevfik (Antalya) - Antal

ya ili Aksu ve Serik ilçelerinde meydana gelen sel felaketine 
ilişkin gündem dışı konuşması 2 (7) 388:389 

TÜRKOĞLU Hasan Hüseyin (Osmaniye) - Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Kapıköy ve Razi Kara Hudut Kapılarının Ortak 
Kullanımına İlişkin Mutabakat Zaptınm Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle 2 (9) 544:548 

TÜZEL Abdullah Levent (İstanbul) - TBMM'de ya
pılmakta olan binanın inşaatında çalışan Mustafa Bulut isimli 
bir işçinin geçirmiş olduğu iş kazasına ve ülkemizin iş kaza
ları ve iş güvenliği hususunda Avrupa'da birinci, dünyada 
üçüncü sırada olduğuna ilişkin açıklaması 2 (8) 459 

UZUNIRMAK Ali (Aydın) - Aydın ilinde meydana ge
len sel felaketinin yol açtığı zararlara ve alınması gereken 
tedbirlere ilişkin açıklaması 2 (6) 301 

- Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, Irak'ın kuzeyin
den ülkemize yönelik terör tehdidinin ve saldırılarının berta
raf edilmesi amacıyla sınır ötesi harekât ve müdahalede 
bulunmak üzere Irak'ın PKK teröristlerinin yuvalandıkları 
kuzey bölgesi ile mücavir alanlara gönderilmesi ve görevlen
dirilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17/10/2007 
tarihli ve 903 sayılı Kararıyla Hükümete verilen ve son ola
rak 12/10/2010 tarihli ve 975 sayılı Kararı ile bir yıl uzatılan 
izin süresinin, 17/10/2011 tarihinden itibaren bir yıl daha 
uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/539) münasebe
tiyle 2 (3) 145:146 

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhu
riyeti Hükümeti Arasında Kapıköy ve Razi Kara Hudut Kapı
larının Ortak Kullanımına İlişkin Mutabakat Zaptının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı müna
sebetiyle 2 (9) • 549,550:551 

ÜNAL Mahir (Kahramanmaraş) - Hakkâri ilinin Çu
kurca ilçesinde meydana gelen terör saldırısında şehit edilen 
24 askerimize Allah'tan rahmet, yaralanan 18 askerimize acil 
şifalar ve milletimize başsağlığı dilediğine ilişkin açıklaması 2 (9) 531:532 

ÜNÜVAR Necdet (Adana) - Azerbaycan Cumhuriye-
ti'nin 20'nci bağımsızlık yıl dönümünü kutladıklarına ilişkin 
açıklaması 2 (8) 460 

VURAL Oktay (İzmir) - Adalet duygusunu rencide 
edecek gelişmeler karşısında Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin adaletin doğru tecelli etmesi için çalışması gerektiğine, 
Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu hususun peşinde olacak
larına ilişkin açıklaması 2 (8) 455:456 

- AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 2 (8) -501:505 
- Bitlis ilinin Güroymak ilçesinde şehit edilen 5 polis 

memuru ile yaşamını yitiren 2 sivil vatandaşa Allah'tan 
rahmet dilediğine ve terörü kınadığına ilişkin açıklaması 2 (8) 483:484 
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- Danışma Kurulu önerisi münasebetiyle 
- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun gündem dışı 

konuşmayı cevaplaması üzerine konuşması 
- Giresun Milletvekili Nurettin Canikli'nin, Yalova Mil

letvekili Muharrem İnce'nin, grubuna sataşması nedeniyle 
konuşması üzerine açıklaması 

- Hakkâri ilinin Çukurca ilçesinde meydana gelen terör 
saldırısında şehit edilen 24 askerimize Allah'tan rahmet, 
yaralanan 18 askerimize acil şifalar ve milletimize başsağlığı 
dilediğine ilişkin açıklaması 

- Malatya Kürecik bölgesinde kurulması planlanan füze 
savunma sistemine ilişkin açıklaması 

- Oturum Başkanının, verdiği aradan sonra oturumu İç 
Tüzük'te belirlenen süreden daha geç açtığına ilişkin konuş
ması 

- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'm, partisine sataş
ması nedeniyle konuşması 

- TBMM Başkanlığının tutumunun İç Tüzük'ün 
49'uncu maddesine uygun olup olmadığı hususunda usul 
görüşmesi münasebetiyle 

- Terör olaylarında yaşanan artış ve terörle mücadele 
hakkında genel görüşme açılmasına ilişkin önergelerin ön 
görüşmelerinin açık yapılması gerektiğine ilişkin konuşması 

- Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, Irak'ın kuzeyin
den ülkemize yönelik terör tehdidinin ve saldırılarının berta
raf edilmesi amacıyla sınır ötesi harekât ve müdahalede 
bulunmak üzere Irak'm PKK teröristlerinin yuvalandıkları 
kuzey bölgesi ile mücavir alanlara gönderilmesi ve görevlen
dirilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17/10/2007 
tarihli ve 903 sayılı Kararıyla Hükümete verilen ve son ola
rak 12/10/2010 tarihli ve 975 sayılı Kararı ile bir yıl uzatılan 
izin süresinin, 17/10/2011 tarihinden itibaren bir yıl daha 
uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/539) münasebe
tiyle 

- Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik 
Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifinin (S. Sayısı: 12) Komis
yona geri verilmesi nedeniyle, Başkanın tutumu hakkında 
usul görüşmesi münasebetiyle 

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhu
riyeti Hükümeti Arasında Kapıköy ve Razi Kara Hudut Kapı
larının Ortak Kullanımına İlişkin Mutabakat Zaptının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı müna
sebetiyle 

- Yıl dönümü ve geçit törenlerinde TBMM üyelerine şe
ref tribününde ayrılan yerlerle ilgili düzenleme yapılması 
hususunda Dışişleri Bakanlığıyla görüşülmesi gerektiğine 
ilişkin açıklaması 

YENİÇERİ Özcan (Ankara) - Millî Eğitim Bakanlığı 
Teşkilat Yasası'nın değişmesi nedeniyle öğretmenlerin ocak 
ayı özür grup atamalarının kaldırılmasına ilişkin açıklaması 
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- Son günlerde Hükümetçe yapılan zamlara ilişkin açık
laması 2 (8) 462 

YETÎŞ Muhammed Murtaza (Adıyaman) - Dünya 
Yoksullukla Mücadele Günü'ne ilişkin gündem dışı konuş
ması 2 (8) 456:457 

YILDIRIM Binali (Ulaştırma Bakanı) (İzmir) - Ar
dahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, İçişleri Bakanından (6/1); 
Ulaştırma Bakanından (6/8), (6/19), (6/34), (6/69), (6/103) ve 
(6/107), 

Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun (6/21), (6/24) 
ve (6/53), 

Ankara Milletvekili Nurdan Şanlı'nın (6/150), (6/152), 
(6/153) ve (6/154), 

Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'un (6/156), (6/157) ve 
(6/159) ve 

Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin'in (6/165), (6/166), 
(6/167) ve (6/168), 

sözlü soru önergelerini cevaplandırması münasebetiyle 2 (4) 211:217 
YILMAZ Cevdet (Kalkınma Bakanı) (Bingöl) - Gire

sun Milletvekili Adem Tatlı'nın, Doğu Karadeniz Projesi'ne 
ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla 2 (2) 55:59 

YILMAZ İsmet (Millî Savunma Bakanı) (Sivas) -
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Kapıköy ve Razi Kara Hudut Kapılarının 
Ortak Kullanımına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle 2 (9) 550 

YILMAZ Seyfettin (Adana) - Ceyhan Enerji İhtisas 
Endüstri Bölgesi'nin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuş
ması 2 (8) 457:458 

YÜKSEL Mehmet (Denizli) - Denizli ilinde meydana 
gelen sel felaketinin yol açtığı zararlara ve alınması gereken 
tedbirlere ilişkin açıklaması 2 (6) 302 

ZENDERLİOĞLU Hüsamettin (Bitlis) - MHP Grubu 
önerisi münasebetiyle 2 (8) 491:492 
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