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konuşması 
 

       
       

 C. B.   Sayfa 
    

CUMHURBAŞKANI    
A) CUMHURBAŞKANININ SÖYLEVLERİ / 

TEŞEKKÜR KONUŞMALARI    
GÜL Abdullah (Cumhurbaşkanı) – 24’üncü Dönem 

Dördüncü Yasama Yılı açış konuşması 58 (1) 158:167 
    
    

DENETİM    
 

   
A) YAZILI SORU ÖNERGELERİ VE CEVAPLARI    

a- Cevaplanan Yazılı Soru Önergeleri    
(Bakanlıklara Göre) 
(Milletvekili Soyadı Alfabetik Sırasına Göre)    

Adalet Bakanından    
ACAR Gürkut (Antalya) – Cezaevlerinin fiziki koşul-

larına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in 
cevabı (7/23254) 58 (1) 263:267 

AĞBABA Veli (Malatya) – Cezaevlerindeki hasta tu-
tuklu ve hükümlülere ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadul-
lah Ergin’in cevabı (7/24066) 58 (1) 364:367 

– Malatya E Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu ve hü-
kümlülerden her ay beş lira toplandığı iddiasına ilişkin sorusu 
ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/26186) 58 (1) 1901:1903 

AKSOY Halil (Ağrı) – Ağrı Taşlıçay’da Nevruz kutla-
malarına katıldıkları gerekçesiyle bazı vatandaşlar hakkında 
soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı 
Sadullah Ergin’in cevabı (7/24075) 58 (1) 410:412 

BALUKEN İdris (Bingöl) – Bazı cezaevlerinde hüküm-
lülere hak ihlali yapıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Adalet 
Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/23670) 58 (1) 336:340 

BAYRAKTUTAN Uğur (Artvin) – Seçim suçları ile 
ilgili soruşturma dosyalarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı 
Sadullah Ergin’in cevabı (7/24792) 58 (1) 573:578 
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BELEN Bülent (Tekirdağ) – Tekirdağ’da bağlı birim-
lerde gerçekleştirilen denetimlere ilişkin sorusu ve Adalet 
Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/24074) 58 (1) 405:409 

BİRTANE Mülkiye (Kars) – Cinsel taciz ve saldırı 
suçları nedeniyle hakkında soruşturma açılan kamu görevlile-
rine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı 
(7/27838) 58 (1) 3586:3589 

– Yaşı büyütülen bir hükümlüye ilişkin sorusu ve Adalet 
Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/25233) 58 (1) 965:967 

BULDAN Pervin (Iğdır) – Cezaevlerindeki hasta tutuk-
lu ve hükümlüler ile tahliye edilmeyen bir hasta hükümlüye 
ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı 
(7/23334) 58 (1) 288:292 

BULUT Ahmet Duran (Balıkesir) – 2002-2013 yılları 
arasında açılan icra dairesi ile icra dosyalarının sayısına 
ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı 
(7/23013) 58 (1) 212:217 

– Cezaevlerinde bulunan KCK örgüt elemanlarına ilişkin 
sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı  (7/23533) 58 (1) 319:321 

BÜYÜKATAMAN İsmet (Bursa) – Bursa’da Bakanlı-
ğa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002-2013 yılları arasında 
istihdam edilen personele ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı 
Sadullah Ergin’in cevabı (7/23330) 58 (1) 281:283 

CİHANER İlhan (Denizli) – İstanbul Adliyesi için ya-
pılan mübaşirlik sınavında bazı adaylara karşı ayrımcılık 
yapıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah 
Ergin’in cevabı (7/23025) 58 (1) 256:259 

ÇELİK Demir (Muş) – Edirne F Tipi Kapalı Cezaevin-
deki ağır hasta bir mahkûma ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı 
Sadullah Ergin’in cevabı (7/25244) 58 (1) 973:976 

– Gaziantep A Tipi Kapalı Cezaevindeki ağır hasta bir 
mahkûma ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in 
cevabı (7/25247) 58 (1) 981:984 

– Kırıkkale F Tipi Cezaevindeki işitme ve konuşma en-
gelli bir tutukluya ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah 
Ergin’in cevabı (7/25246) 58 (1) 977.980 

DEMİREL Ruhsar (Eskişehir) – Karabük’e yönelik 
proje ve yatırımlara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah 
Ergin’in cevabı (7/25254) 58 (1) 988:990 

DURMAZ Sadir (Yozgat) – Bakanlık personelinin is-
tihdam biçimlerine göre dağılımı ile ilgili verilere ilişkin 
sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/24069) 58 (1) 370:371 

IŞIK Alim (Kütahya) – Cezaevleri ile ilgili verilere 
ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı 
(7/24070) 58 (1) 372:395 
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– İcra müdürlüklerindeki dosya sayıları ile ilgili verilere 
ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı 
(7/24071) 58 (1) 396:399 

– Kütahya’da yer alan icra müdürlüklerindeki dosya sa-
yılarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in 
cevabı (7/24072) 58 (1) 400:404 

– Muhalefet partilerine mensup kişilerin fişlenerek Ba-
kanlık tarafından gerçekleştirilen ihaleleri kazanmalarının 
engellendiği iddialarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı 
Sadullah Ergin’in cevabı (7/26637) 58 (1) 2413:2416 

KAPLAN Mehmet Hilal (Kocaeli) – Bir vatandaşa ve-
rilen ev hapsi cezasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadul-
lah Ergin’in cevabı (7/23018) 58 (1) 240:244 

KOÇ A. Haluk (Samsun) – İstanbul Kartal Adliyesinde 
çıkan yangına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Er-
gin’in cevabı (7/24785) 58 (1) 565:567 

KÖKTÜRK Ali İhsan (Zonguldak) – Cezaevlerindeki 
ağır hasta ve tutuklular, gözaltına alınan kişilere yapılan 
muameleler, kadına karşı şiddet ve gizli tanıklığa ilişkin 
sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/24787) 58 (1) 568:572 

KULKULOĞLU Mehmet Şevki (Kayseri) – Bir siyasi 
partiye üye yapılan kişilere ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı 
Sadullah Ergin’in cevabı (7/25912) 58 (1) 1606:1610 

KURT Kazım (Eskişehir) – Derneklerin denetlenmesi-
ne ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı 
(7/26200) 58 (1) 1904:1907 

KÜRKCÜ Ertuğrul (Mersin) – Sincan Çocuk Cezae-
vindeki açlık grevi eylemi ve çocuk cezaevleri ile ilgili 
şikâyetlere ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in 
cevabı (7/23016) 58 (1) 226:232 

– Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevindeki açlık grevi ey-
lemi ve cezaevleri ile ilgili şikâyetlere ilişkin sorusu ve Ada-
let Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/23015) 58 (1) 221:225 

NAZLIAKA Aylin (Ankara) – Bakanlığa bağlı sosyal 
tesislere ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in 
cevabı (7/23019) 58 (1) 245:247 

– Bakanlık personelinin psikolojik taciz (mobbing) 
şikâyetlerine ve yapılan işlemlere ilişkin sorusu ve Adalet 
Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/23020) 58 (1) 248:251 

ORAN Umut (İstanbul) – Yurt dışına çıkma yasağı uy-
gulamasına ve bir büyükşehir belediye başkanı tarafından 
açılan davalara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah 
Ergin’in cevabı (7/25226) 58 (1) 962:964 

ÖĞÜT Ensar (Ardahan) – 666 sayılı KHK’nin yürür-
lüğe girmesinden itibaren yapılan uzman yardımcısı ve uz-
man alımlarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah 
Ergin’in cevabı (7/24067) 58 (1) 368:369 
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– İcra dairesi ve icra dosyası sayılarına ilişkin sorusu ve 
Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/23329) 58 (1) 279:280 

TAN Altan (Diyarbakır) – Hasta tutuklu ve hükümlüle-
re ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı 
(7/23021) 58 (1) 252:255 

– Osmaniye T Tipi Cezaevindeki sağlık sorunları yaşa-
yan bir hükümlüye ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah 
Ergin’in cevabı (7/23674) 58 (1) 344:347 

– Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevindeki uygulamalara 
ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı 
(7/23673) 58 (1) 341:343 

TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – 2002-2012 
yılları arasındaki insan hakları ihlalleri, kadına yönelik şiddet 
olayları ve diğer bazı adli işlemlerle ilgili verilere ilişkin 
sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı  (7/23017) 58 (1) 233:239 

– Askerlik vazifesi sırasında yaşanan hak ihlalleri nede-
niyle AİHM’e açılan davalara ve ödenen tazminatlara ilişkin 
sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/7359) 
Ek Cevap 58 (1) 170:173 

– Bağlı kurum ve kuruluşlara yönelik siber saldırılara ve 
alınan önlemlere ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah 
Ergin’in cevabı (7/25793) 58 (1) 1448:1450 

– Kamu görevlileri hakkındaki idari soruşturmalara ve 
kamu davalarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah 
Ergin’in cevabı (7/23335) 58 (1) 293:308 

TÜRKKAN Lütfü (Kocaeli) – Bir vatandaşın kaçırıl-
masına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in 
cevabı (7/23332) 58 (1) 284:287 

ÜÇER Özdal (Van) – Hükümlü ailelerine iaşe bedeli 
çıkarılmasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Er-
gin’in cevabı (7/23669) 58 (1) 332:335 

– Van F Tipi Cezaevinde hükümlülerin haklarının ihlal 
edildiği iddialarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah 
Ergin’in cevabı (7/24446) 58 (1) 413:416 

YENİÇERİ Özcan (Ankara) – 2002-2013 yılları ara-
sında ceza infaz kurumu görevlilerine yönelik saldırılara 
ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı 
(7/25790) 58 (1) 1445:1447 

– 2002-2013 yılları arasında hastanelerde yaşanan hırsız-
lık olayları ile ilgili soruşturmalara ilişkin sorusu ve Adalet 
Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/25788) 58 (1) 1440:1441 

– 2002-2013 yılları arasında insan ticareti yaptığı gerek-
çesiyle adalet önüne çıkarılan kişilere ilişkin sorusu ve Adalet 
Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/25236) 58 (1) 968:970 

– 2011 yılında Ankara Ostim ve İvedik organize sanayi 
bölgelerinde yaşanan patlamalarla ilgili davaya ilişkin sorusu 
ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/25237) 58 (1) 971:972 
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– Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçu ile 
ilgili verilere ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Er-
gin’in cevabı (7/25789) 58 (1) 1442:1444 

– TBMM ve bağlı kurumlarda yaşanan hırsızlık olayları-
na ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı 
(7/23014) 58 (1) 218:220 

    
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından    

BÜYÜKATAMAN İsmet (Bursa) – Bakanlık tarafın-
dan gerçekleştirilen hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin 
sorusu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in 
cevabı (7/24805) 58 (1) 579:581 

    
Başbakandan    

ACAR Gürkut (Antalya) – ÇEAŞ ve KEPEZ’in ortak-
lık yapılarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yar-
dımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/28106) 58 (1) 3781:3786 

ADAN Celal (İstanbul) – Başbakanlığa bağlı kurum ve 
kuruluşlara ait lojmanlar ile söz konusu lojmanların satışına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şim-
şek’in cevabı (7/26560) 58 (1) 2306:2307 

– Merkezi yönetim borç stoku ile protestolu senet ve 
kredi borçlu sayılarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başba-
kan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/24744) 58 (1) 483:489 

AĞBABA Veli (Malatya) – Basın yayın kuruluşlarına 
ve gazetecilere baskı uygulandığı iddiasına ilişkin Başbakan-
dan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı 
(7/26570) 58 (1) 2308:2311 

AKÇAY Erkan (Manisa) – 1996 yılında gerçekleşen 
bir çatışmada yaralanan bir vatandaşa gazilik unvanı veril-
memesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Savunma 
Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/28142) 58 (1) 3793:3795 

– 2002-2013 yılları arasında Manisa’daki köy nüfusunun 
borçlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/25988) 58 (1) 1646:1649 

AKOVA Ayşe Nedret (Balıkesir) – Diyanet İşleri Baş-
kanlığının TÜİK aracılığıyla yaptırdığı bir ankete ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Boz-
dağ’ın cevabı (7/25720) 58 (1) 1332:1336 

– SEKA Balıkesir İşletmesinin özelleştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 
cevabı (7/25109) 58 (1) 793:796 

ALDAN Ömer Süha (Muğla) – Mevsimlik tarım işçile-
rinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı 
(7/25175) 58 (1) 912:915 
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ATICI Aytuğ (Mersin) – Mersin’in bazı ilçelerinde sel 
ve dolu nedeniyle çiftçilerin yaşadığı mağduriyete ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/25761) 58 (1) 1380:1383 

BALUKEN İdris (Bingöl) – Bingöl’de tarım ve hay-
vancılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başba-
kandan sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Meh-
met Mehdi Eker’in cevabı (7/24713) 58 (1) 441:445 

BAYDAR Metin Lütfi (Aydın) – 2002-2013 yılları ara-
sında yapılan ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin Başbakan-
dan sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun 
cevabı (7/25177) 58 (1) 916:917 

– Bazı projelere ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan 
Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/27364) 58 (1) 3077:3079 

– Katar askeri kargo uçaklarıyla Türkiye üzerinden Suri-
yeli muhaliflere askeri malzeme sevkiyatı yapıldığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davu-
toğlu’nun cevabı (7/24719) 58 (1) 452:454 

– Kato Dağı eteklerinde PKK tarafından düzenlenen ce-
naze törenine ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yar-
dımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/27369) 58 (1) 3080:3081 

– Ölen bir Suriyeli muhalifin üstünden TSK’ye ait bir 
künye çıktığı iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî 
Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/27787) 58 (1) 3493:3494 

– PKK ile yapılan görüşmelere ilişkin Başbakandan so-
rusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/22993) 58 (1) 205:207 

– Şırnak’ta yapımı devam eden karakol inşaatına yönelik 
protestolara ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı 
Muammer Güler'in cevabı (7/27355) 58 (1) 3075:3076 

– Tunus’ta yaşanan halk hareketine destek verilip veril-
mediğine ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı 
Ahmet Davutoğlu’nun cevabı (7/27789) 58 (1) 3495:3496 

BAYRAKTUTAN Uğur (Artvin) – Doğal gazın fiyatı-
na ilişkin Başbakandan sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/24710) 58 (1) 430:432 

– Televizyon kanalları üzerinden pazarlanan ürünlerin 
denetimine ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardım-
cısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/25112) 58 (1) 797:800 

– Tüp gaz fiyatlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı 
(7/25131) 58 (1) 813:814 

BİRTANE Mülkiye (Kars) – Kars Şeker Fabrikasına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şim-
şek’in cevabı (7/25170) 58 (1) 906 

– Kars’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Başbakan-
dan sorusu ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı 
(7/24747) 58 (1) 490:496 
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– Kars’ın Kağızman ilçesinde bir mezra ile yaylanın 
elektrik ve su sorununa ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri 
Bakanı Muammer Güler'in cevabı (7/24728) 58 (1) 471:472 

– Kredi borcunu ödeyemeyen bir çiftçinin mağduriyetine 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/25169) 58 (1) 904:905 

– Öğrenci affı kanununun çıkarılmasına ilişkin Başba-
kandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın cevabı 
(7/25728) 58 (1) 1347:1348 

BULDAN Pervin (Iğdır) – Van’ın Erciş ilçesindeki bir 
köyde TOKİ tarafından konut yapılacak alana ilişkin Başba-
kandan sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bay-
raktar’ın cevabı (7/26123) 58 (1) 1739:1743 

BULUT Ahmet Duran (Balıkesir) – Tüketim maddele-
rine yapılan zamlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye 
Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/25142) 58 (1) 862:864 

– Üst düzey bürokratlarca kullanılan makam araçlarına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şim-
şek’in cevabı (7/25139) 58 (1) 818:861 

ÇANDAR Tolga (Muğla) – TOKİ tarafından Muğla 
Milas’ta yapılan toplu konutlarda balkon bulunmamasına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/26118) 58 (1) 1736:1738 

ÇİRKİN Adnan Şefik (Hatay) – 2003-2013 yılları ara-
sında yapılan özelleştirmelere ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/26575) 58 (1) 2320:2321 

– Halkbank tarafından kullandırılan kredilere ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın 
cevabı (7/25722) 58 (1) 1337:1339 

DEMİRÖZ İlhan (Bursa) – Kastamonu’nun Araç ilçesi 
ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Kal-
kınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/27807) 58 (1) 3503:3546 

– Kastamonu’nun Daday ilçesi ile ilgili çeşitli hususlara 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Kalkınma Bakanı Cevdet 
Yılmaz’ın cevabı (7/27808) 58 (1) 3547:3550 

DİBEK Turgut (Kırklareli) – 10’uncu Kalkınma Pla-
nı’nda sosyal medya ve internetle ilgili ifadelere ilişkin Baş-
bakandan sorusu ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın 
cevabı (7/26571) 58 (1) 2312:2315 

DİNÇER Celal (İstanbul) – Bazı firmaların basın or-
ganlarına verdikleri reklamları iptal etmeleri ile ilgili bir 
açıklamasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yar-
dımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/25164) 58 (1) 902:903 

DUDU Mevlüt (Hatay) – Ağaç kesim ve dikimlerine 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı 
Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/27018) 58 (1) 2761:2763 
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– Geçmiş dönemlere yönelik engellenmiş Sayıştay dene-
timi bulunup bulunmadığı ile örtülü ödeneklerle ilgili Sayış-
tay denetimlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan 
Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/23638) 58 (1) 324:328 

– İstanbul Üsküdar’da sit alanı yapılacağı iddia edilen 
konaklara ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/27023) 58 (1) 2764:2767 

– Suriyeli muhaliflere verildiği iddia edilen lojistik des-
tek ile Hükümetin Suriye politikasına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun cevabı 
(7/24714) 58 (1) 446:448 

DÜZGÜN Orhan (Tokat) – Son iki ay içerisinde PKK 
tarafından gerçekleştirilen eylem olup olmadığına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yıl-
maz’ın cevabı (7/27035) 58 (1) 2772:2776 

EKŞİ Osman Oktay (İstanbul) – TRT’den sorumlu 
Başbakan Yardımcısının TRT Yönetim Kurulu Toplantısına 
katıldığı iddiası ve Gezi Parkı olayları ile ilgili çeşitli husus-
lara ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı 
Bülent Arınç’ın cevabı (7/27791) 58 (1) 3497:3499 

ERDOĞAN Mehmet (Muğla) – Millî Piyango İdaresi 
denetimi altında oynatılan oyunlara ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı 
(7/28602) 58 (1) 4192:4193 

GÖK Levent (Ankara) – Ankara’nın Haymana ilçesin-
de çıkan orman yangınından etkilenen çiftçilerin mağduriye-
tine ilişkin Başbakandan sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancı-
lık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/27822) 58 (1) 3554:3557 

– Ankara’nın Mamak ilçesindeki bir mahallenin elektrik 
sorununa ilişkin Başbakandan sorusu ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/24724) 58 (1) 460:462 

– Haymana’da yaşanan yangın nedeniyle çiftçilerin 
mağduriyetine ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan 
Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/28597) 58 (1) 4190:4191 

– Mogan Gölü’nün hava ulaşımına açılacağı iddialarına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/28634) 58 (1) 4203:4205 

– Türkiye’nin 2000 yılı sonrası nüfus verilerine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın 
cevabı (7/26140) 58 (1) 1753:1763 

GÜR Nazmi (Van) – Terör nedeniyle boşaltılan köylere 
ve köye dönüşlere ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri 
Bakanı Muammer Güler'in cevabı (7/26148) 58 (1) 1768:1770 

GÜRKAN Recep (Edirne) – Rize’de çay desteklemele-
rini ödeyen aracı bankaya ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/27813) 58 (1) 3551:3553 
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– Saros Körfezi’ndeki doğal güzelliklerin korunmasına 
yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Orman ve 
Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/24735) 58 (1) 474:476 

GÜVEN Hülya (İzmir) – Son on yılda dikilen ağaçlara 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı 
Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/26124) 58 (1) 1744:1745 

HALAÇOĞLU Yusuf (Kayseri) – Bazı Ege adalarının 
Yunanistan tarafından işgal edildiği iddialarına ilişkin Başba-
kandan sorusu ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun 
cevabı (7/24723) 58 (1) 457:459 

HAVUTÇA Namık (Balıkesir) – Pirinç ve çeltik üreti-
cilerinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı 
(7/28628) 58 (1) 4197:4202 

IŞIK Alim (Kütahya) – ABD’nin Irak’a müdahalesiyle 
ilgili bir açıklamasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri 
Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun cevabı (7/25116) 58 (1) 801:803 

– Başbakanlık aleyhine açılan davalara (7/26146) ve ya-
bancı gerçek veya tüzel kişiler tarafından Başbakanlık aley-
hine açılan davalara (7/26147) ilişkin Başbakandan soruları 
ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı 58 (1) 1764:1767 

– Başbakanlık merkez teşkilatı personelinin psikolojik 
taciz (mobbing) şikayetlerine ve yapılan işlemlere ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Boz-
dağ’ın cevabı (7/27391) 58 (1) 3097:3098 

– Başbakanlık tarafından düzenlenen toplantı ve organi-
zasyonlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardım-
cısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/27395) 58 (1) 3102:3104 

– Başbakanlık tarafından gerçekleştirilen temsil harca-
malarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı 
Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/25727) 58 (1) 1345:1346 

– Batman Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk heykeli 
kaidesinde bulunan yazının değiştirilmesine (7/27392) ve 
Batman Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk heykeli kaide-
sinde bulunan yazının değiştirilmesine (7/27648) ilişkin 
Başbakandan soruları ve İçişleri Bakanı Muammer Güler'in 
cevabı 58 (1) 3099:3101 

– Bazı personelin kanuna aykırı olarak işe gelmediği 
halde maaşını almaya devam ettiği iddiasına ilişkin Başba-
kandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı sorusu ve Başbakan 
Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/27379) 58 (1) 3082:3083 

– Bedelli askerlikle ilgili bazı açıklamalarına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yıl-
maz’ın cevabı (7/25126) 58 (1) 811:812 

– Çalışma odasına yerleştirilmiş dinleme cihazına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in 
cevabı (7/22728) 58 (1) 177:179 
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– Diyarbakır’daki Nevruz kutlamalarına ve İsrail’in Ma-
vi Marmara baskını ile ilgili özrüne ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun cevabı 
(7/27389) 58 (1) 3093:3096 

– Füze kalkanı ile ilgili açıklamalarına ilişkin Başbakan-
dan sorusu ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun cevabı 
(7/25124) 58 (1) 807:810 

– İsrail’le ilgili bazı açıklamalarına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun cevabı 
(7/25122) 58 (1) 804:806 

– Muhalefet partilerine mensup kişilerin fişlenerek Ba-
kanlık tarafından gerçekleştirilen ihaleleri kazanmalarının 
engellendiği iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre 
ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/26706) 58 (1) 2450:2452 

IŞIK Muharrem (Erzincan) – Vergi müfettiş yardımcı-
lığı sınavlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek’in cevabı (7/28637) 58 (1) 4209:4211 

KARAAHMETOĞLU Selahattin (Giresun) – 
TMO’dan FİSKOBİRLİK’e aktarılan yağlık fındıklara ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/25163) 58 (1) 898:901 

KAYA Atila (İstanbul) – Nişasta kökenli şekerler için 
ayrılan kotaların artırılmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in 
cevabı (7/24712) 58 (1) 436:440 

KOÇ A. Haluk (Samsun) – TMSF tarafından el konu-
lan bir gazetede bazı yazarların iş akitlerinin feshedilmesine 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent 
Arınç’ın cevabı (7/27034) 58 (1) 2770:2771 

KÖKTÜRK Ali İhsan (Zonguldak) – Örtülü ödenek-
ten yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Baş-
bakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/28113) 58 (1) 3787:3789 

KÖPRÜLÜ Emre (Tekirdağ) – Millî içki tartışmaları 
ile rakıya uygulanan vergi oranlarına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı 
(7/24737) 58 (1) 477:482 

KURT Kazım (Eskişehir) – TMSF tarafından bir ser-
maye grubunun medya organlarına el konulmasına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın 
cevabı (7/25738) 58 (1) 1363:1365 

LOĞOĞLU Osman Faruk (Adana) – İsrail’le ilişkile-
re ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu’nun cevabı (7/24716) 58 (1) 449:451 

NAZLIAKA Aylin (Ankara) – Ankara’nın Mamak il-
çesindeki bir mahallede yaşanan elektrik trafosu sorununa 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/25172) 58 (1) 907:911 
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– Atatürk Orman Çiftliği’ndeki bir bölüm arazinin ABD 
Büyükelçiliğine tahsis edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi 
Eker’in cevabı (7/28571) 58 (1) 4169:4172 

– İstanbul Zeytinburnu’ndaki gökdelenlerin bulunduğu 
arazi ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Başba-
kan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/24754) 58 (1) 499:503 

– Mamak ilçesinin bazı mahallelerindeki taş ocaklarına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/28642) 58 (1) 4212:4217 

– Ramazan ayında oruç tutmayan personele yönelik liste 
tutulduğu iddiasına ve kurum yemekhanelerine ilişkin Başba-
kandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın 
cevabı (7/28138) 58 (1) 3790:3792 

ORAL Sümer (Manisa) – 2/B arazilerinin satışına iliş-
kin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şim-
şek’in cevabı (7/28790) 58 (1) 4306:4307 

ORAN Umut (İstanbul) – İstanbul’da yaptığı miting 
için Kızılay’ın sağlık istasyonu kurmasına ilişkin Başbakan-
dan sorusu ve İçişleri Bakanı Muammer Güler'in cevabı 
(7/27024) 58 (1) 2768:2769 

OYAN Oğuz (İzmir) – Atatürk Orman Çiftliğindeki bir 
kısım arazinin ABD Büyükelçiliğine tahsis edildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/25741) 58 (1) 1370:1373 

ÖĞÜT Kadir Gökmen (İstanbul) – İstanbul’un Malte-
pe ilçesindeki bir arazi hakkında alınan karara ilişkin Başba-
kandan sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı 
(7/26595) 58 (1) 2339:2341 

ÖZEL Özgür (Manisa) – Kendisi adına açılmış olan 
sosyal medya hesaplarına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldı-
rım’ın cevabı (7/25739) 58 (1) 1366:1369 

ÖZGÜNDÜZ Ali (İstanbul) – TMSF tarafından el ko-
nulan bir araziye ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan 
Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/28100) 58 (1) 3776:3780 

ÖZKAN Ramazan Kerim (Burdur) – Karabük’ün Ef-
lani ilçesindeki devlet hastanesi inşaatına ilişkin Başbakan-
dan sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayrak-
tar’ın cevabı (7/26551) 58 (1) 2303:2305 

ÖZKES İhsan (İstanbul) – 2013 yılı hac kontenjanının 
düşeceği iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan 
Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/26587) 58 (1) 2336:2338 

– Afyonkarahisar İl Müftülüğü görevine yapılan atamaya 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir 
Bozdağ’ın cevabı (7/28635) 58 (1) 4206:4208 
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 – Almanya’nın Münih kentindeki bir camide gerçekleş-
tirildiği iddia edilen etkinliğe ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/27792) 58 (1) 3500:3502 

– Diyanet İşleri Başkanlığı yanında yapılan caminin adı-
na ve camiye adının verildiği iddia edilen şahsa ilişkin Baş-
bakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın 
cevabı (7/25162) 58 (1) 892:897 

– Diyanet İşleri Başkanlığından ayrılan personele ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Boz-
dağ’ın cevabı (7/26586) 58 (1) 2333:2335 

– İstanbul Beyoğlu’ndaki bir caminin projesine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Boz-
dağ’ın cevabı (7/25178) 58 (1) 918:919 

– Kars Ulu Cami’nin restorasyona rağmen tavanının ak-
tığı iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan 
Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/26584) 58 (1) 2330:2332 

– Pakistan’da yaşanan sel felaketinden sonra Diyanet İş-
leri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen yar-
dım kampanyasına (7/25733), Somali’de yaşanan kuraklık 
nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı tarafın-
dan düzenlenen yardım kampanyasına (7/25734), Suriye’deki 
çatışmaların olumsuz etkilerinin giderilmesine yönelik olarak 
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı tarafından düzen-
lenen yardım kampanyasına (7/25735) ve Myanmar’ın Ara-
kan bölgesinde yaşanan Müslümanlar için Diyanet İşleri 
Başkanlığı ve Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen yardım 
kampanyasına (7/25736) ilişkin Başbakandan soruları ve 
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı  58 (1) 1349:1362 

ÖZTRAK Faik (Tekirdağ) – Faiz lobisi ile ilgili iddia-
lara ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Ali 
Babacan’ın cevabı (7/25743) 58 (1) 1374:1377 

SAPAN Yıldıray (Antalya) – Alkollü içeceklerin satışı 
ile ilgili yeni düzenlemeye ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in 
cevabı (7/25156) 58 (1) 885:888 

– Konyaaltı Sahili’nin tahsisine ilişkin Başbakandan so-
rusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/26600) 58 (1) 2345:2347 

– Lara Kent Parkı’nın özel kuruluşlara tahsis edilmesine 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı 
Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/26599) 58 (1) 2342:2344 

SARIBAŞ Ali (Çanakkale) – ABD ile AB arasında im-
zalanacağı iddia edilen serbest ticaret antlaşmasının Türki-
ye’ye etkilerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Ekonomi 
Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/26132) 58 (1) 1749:1752 
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SOYDAN Mustafa Serdar (Çanakkale) – Bozcaaa-
da’nın sosyo-ekonomik gelişiminin artırılmasına (7/27384) 
ve Gökçeada’nın sosyo-ekonomik gelişiminin artırılmasına 
(7/27385) ilişkin Başbakandan soruları ve Kalkınma Bakanı 
Cevdet Yılmaz’ın cevabı 58 (1) 3086:3092 

– Üçüncü köprünün çevreye olası etkileri ile ilgili açık-
laması ve 2002’den bu yana ormanlık alanların miktarındaki 
değişime ilişkin Başbakandan sorusu ve Orman ve Su İşleri 
Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/25161) 58 (1) 889:891 

TAN Altan (Diyarbakır) – Faiz lobisine ilişkin Başba-
kandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın ceva-
bı (7/27381) 58 (1) 3084:3085 

– İsimlerini değiştiren vatandaşların eski isimlerini geri 
almalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı 
Muammer Güler'in cevabı (7/24757) 58 (1) 504:505 

– Lozan Antlaşmasının 31’inci maddesi gereği Türk va-
tandaşlığına geçen kişi sayısına ilişkin Başbakandan sorusu 
ve İçişleri Bakanı Muammer Güler'in cevabı (7/27038) 58 (1) 2781:2782 

TANAL Mahmut (İstanbul) – Ağrı’da Hazine’ye ait 
bir arazi ile İl Özel İdaresine ait bir arazinin takas edilmesine 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şim-
şek’in cevabı (7/25154) 58 (1) 879:881 

– Gelir dağılımı ve Türkiye’nin ekonomik performansı 
arasındaki korelasyona ilişkin Başbakandan sorusu ve Kal-
kınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/24725) 58 (1) 463:468 

– Gezi Parkı olaylarını yansıtan televizyon kanallarına 
ceza kesilmesine ve sosyal medya ile ilgili yapılması planla-
nan düzenlemeye ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan 
Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/27036) 58 (1) 2777:2780 

– Hazine arazilerinin yatırım amaçlı tahsislerine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 
cevabı (7/25155) 58 (1) 882:884 

– Yurt dışı gezilerine ve ABD ziyaretine ilişkin Başba-
kandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın 
cevabı (7/24711) 58 (1) 433:435 

TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – 2002-2013 
yılları arasında TOKİ tarafından inşa edilen ve satılan konut 
sayısına ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/28568) 58 (1) 4166:4168 

– Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvurulara 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Er-
gin’in cevabı (7/22731) 58 (1) 180:183 

– AVM yönetimlerinin yabancı şirketlere yönelik fiyat 
politikalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Gümrük ve 
Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/24732) 58 (1) 473 
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– Bir kamu bankasının iştirakinin bankanın genel müdür-
lüğüne sahte elektronik ürünler sattığı iddiasına ilişkin Baş-
bakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın 
cevabı (7/28592) 58 (1) 4182:4186 

– Danıştay Başkanlığı seçimine ilişkin Başbakandan so-
rusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı 
(7/28099) 58 (1) 3774:3775 

– Doğal kaynak suyu alımlarına ilişkin Başbakandan so-
rusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı 
(7/28607) 58 (1) 4194:4196 

– Hayvancılıkla ilgili çeşitli verilere ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi 
Eker’in cevabı (7/28578) 58 (1) 4175:4180 

– HES projeleri ile ilgili ihaleleri alan firmaların, bölge-
deki su ve sulama haklarına da sahip olup olmadığına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız’ın cevabı (7/26583) 58 (1) 2327:2329 

– Konser ve dizi oyunculuğu gelirlerine ve bunlara yöne-
lik vergi denetimlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye 
Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/25152) 58 (1) 874:875 

– Maliye Bakanlığı tarafından bazı gazetecilere açılan 
tazminat davaları ile 2010-2012 yılları arasında tutuklanan ve 
hakkında tazminat davası açılan gazetecilere ilişkin Başba-
kandan sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı 
(7/22709) 58 (1) 174:176 

– Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterine makam taz-
minatı ödenip ödenmediğine ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/25014) 58 (1) 746:748 

– Psikolojik taciz (mobbing) vakalarına ve engellenmesi 
için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı 
(7/25153) 58 (1) 876:878 

– Satın alınan insansız hava araçları ile ilgili iddialara ve 
Uludere’de sivillerin ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yıl-
maz’ın cevabı (7/25766) 58 (1) 1384:1385 

– Sorumluluk alanına bağlı Basın ve Halkla İlişkiler Mü-
şavirliğinde çalışan personel ile bu müşavirliğin dışarıdan 
hizmet alımına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan 
Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/23553) 58 (1) 322:323 

– Suriye’de iş yapan Türk firmalarına ilişkin Başbakan-
dan sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın 
cevabı (7/28574) 58 (1) 4173:4174 

– TMSF tarafından el konulan bir televizyon kanalının 
yayın politikası ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/25185) 58 (1) 920:922 
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– TPAO bünyesinde hizmet veren sismik araştırma ve 
sondaj gemilerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/26580) 58 (1) 2322:2326 

– Türkiye Yeşilay Cemiyetine ilişkin Başbakandan soru-
su ve İçişleri Bakanı Muammer Güler'in cevabı (7/24721) 58 (1) 455:456 

– Türkiye’deki yabancı yatırımlarla ilgili çeşitli hususla-
ra ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Ali 
Babacan’ın cevabı (7/28593) 58 (1) 4187:4189 

– Uluslararası derecelendirme kuruluşları ile yapılan 
sözleşmelere ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yar-
dımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/24749) 58 (1) 497:498 

– Yabancı otomobil üreticisi firmaların ülkemizde farklı 
araç pazarladıkları iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı 
(7/28579) 58 (1) 4181 

TAYAN Turhan (Bursa) – Şeker fabrikaları ve şeker 
pancarı üretimine ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye 
Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/24726) 58 (1) 469:470 

TEKİN Gürsel (İstanbul) – TOKİ ve Emlak Konut 
GYO’nun zorunlu tabelaları ile bir firmaya ilişkin Başbakan-
dan sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayrak-
tar’ın cevabı (7/25150) 58 (1) 870:873 

TÜRKKAN Lütfü (Kocaeli) – ABD’ye ait nükleer 
bombaların bir kısmının Türkiye’de bulunduğu iddiasına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davu-
toğlu’nun cevabı (7/25726) 58 (1) 1342:1344 

– İsrail’den yapılan ithalata ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı 
(7/26128) 58 (1) 1746:1748 

– Papa Francis tarafından 1915 olayları ile ilgili yapılan 
yoruma ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı Ah-
met Davutoğlu’nun cevabı (7/26574) 58 (1) 2316:2319 

YENİÇERİ Özcan (Ankara) – 2002-2013 yılları ara-
sında Başbakanlık ve bağlı kuruluşlarda tadilat, dekorasyon 
ve çevre düzenlemesi kapsamında yapılan ödemelere ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Boz-
dağ’ın cevabı (7/25756) 58 (1) 1378:1379 

– 2002-2013 yılları arasında kendisi ve eşi tarafından 
açılan manevi tazminat davalarına ilişkin Başbakandan soru-
su ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/23651) 58 (1) 329:331 

– 2002-2013 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü 
bünyesinde yapılan sosyal yardım faaliyetlerine, nakdi yar-
dımlara ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından aylık bağla-
nan muhtaç, özürlü ve yetimlere ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/25137) 58 (1) 815:817 
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– Cumhurbaşkanının güvenliğini sağlamak için satın alı-
nan komuta kontrol izleme aracına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı 
(7/29022) 58 (1) 4454:4456 

– Kendisine verilen hediye ve ödüllere ilişkin Başbakan-
dan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı 
(7/25144) 58 (1) 865:867 

– Reyhanlı’da meydana gelen bombalı saldırılar sonra-
sında Kızılay tarafından sağlanan yardımlara ilişkin Başba-
kandan sorusu ve İçişleri Bakanı Muammer Güler'in cevabı 
(7/25724) 58 (1) 1340:1341 

– Suriyeli sığınmacıların Türkiye’ye gelmeye başlama-
sından sonra Kızılay tarafından sunulan hizmetlere ve bu 
hizmetlerin edinilmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve 
İçişleri Bakanı Muammer Güler'in cevabı (7/25148) 58 (1) 868:869 

YÜKSEL Alaattin (İzmir) – 2003-2013 yılları arasında 
iflas ertelemesi başvuruları ile karşılıksız çeklere ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in 
cevabı (7/23290) 58 (1) 268:273 

    
    

Başbakan Yardımcılarından    
ACAR Gürkut (Antalya) – Gezi Parkı olayları bağla-

mında bazı televizyon kanallarına RTÜK tarafından verilen 
cezalara ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent 
Arınç’ın cevabı (7/26604) 58 (1) 2358:2361 

– Kutlu Doğum Haftası etkinliklerine ve Diyanet İşleri 
Başkanlığı personeline ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı 
Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/23012) 58 (1) 208:211 

– TMSF tarafından el konulan bir televizyon kanalının 
satışına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Ali Baba-
can’ın cevabı (7/26612) 58 (1) 2387:2391 

ADAN Celal (İstanbul) – Bağlı kurum ve kuruluşlar ta-
rafından düzenlenen toplantılara ilişkin sorusu ve Başbakan 
Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/26613) 58 (1) 2392:2394 

– Bağlı kurum ve kuruluşlara ait lojmanlar ile söz konu-
su lojmanların satışına ilişkin soruları ve; 

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/26601) 
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/26610) 
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/26623) 

 
 

58 

 
 

(1) 

 
 
2348:2350 
2381:2383 
2397:2401 

– Bağlı kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen engelli 
personel sayısına ve engelli personele yönelik çalışmalara 
ilişkin soruları ve; 

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/27405) 
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/27412) 
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/27429) 

 
 
 

58 

 
 
 

(1) 

 
 
 

3110:3113 
3131:3133 
3194:3199 
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– Bağlı kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına yapı-
lan atamalara ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Ali 
Babacan’ın cevabı (7/28661) 58 (1) 4250:4252 

– İstanbul’da bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan 
taşeron işçilere ilişkin soruları ve;  

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/26602) 
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/26609) 

 
 

58 

 
 

(1) 

 
 

2351:2353 
2378:2380 

– Soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına 
ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın 
cevabı (7/26627) 58 (1) 2407:2409 

AKAR Haydar (Kocaeli) – Kuyumculuk, mücevherat 
ve döviz faaliyetlerini aynı dükkân içerisinde sürdüren işlet-
melere ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın 
cevabı (7/28161) 58 (1) 3848:3849 

AKÇAY Erkan (Manisa) – 2002-2013 yılları arasında 
kamu ve özel bankalara olan kredi ve kredi kartı borçlarına 
ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı 
(7/25773) 58 (1) 1418:1421 

– 2002-2013 yılları arasında Manisa’da bankalar tarafın-
dan ipotek altında tutulan tarlalara ilişkin sorusu ve Başbakan 
Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/25774) 58 (1) 1422:1423 

– 2002-2013 yılları arasında Manisa’da kredi kartı borcu 
bulunan kişilere ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Ali 
Babacan’ın cevabı (7/25775) 58 (1) 1424:1425 

– İç borç ve dış borç için yapılan faiz ödemelerine ilişkin 
sorusu ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı 
(7/27409) 58 (1) 3125:3126 

BELEN Bülent (Tekirdağ) – Cuma hutbesi ile ilgili ve-
rildiği iddia edilen bir talimata ilişkin sorusu ve Başbakan 
Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/22743) 58 (1) 186:187 

BİRTANE Mülkiye (Kars) – Vakıfbank tarafından iş 
akdi feshedilen bir çalışana ilişkin sorusu ve Başbakan Yar-
dımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/27418) 58 (1) 3175:3180 

BÜYÜKATAMAN İsmet (Bursa) – 2002 yılından iti-
baren Bursa’ya veya Bursa’dan tayin edilen personele ilişkin 
sorusu ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı 
(7/24774) 58 (1) 559:560 

– Bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen 
hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin sorusu ve Başbakan 
Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/24771) 58 (1) 526:553 

– Bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan taşeron işçilere 
ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı 
(7/24773) 58 (1) 556:558 

– Bağlı kurum ve kuruluşların Bursa’daki yatırımlarına 
ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı 
(7/24772) 

 
 

58 

 
 

(1) 

 
 

554:555 
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– Bağlı kurum ve kuruluşların Bursa’daki projelerine 
ilişkin soruları ve; 

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/26150) 
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/26179) 

 
 

58 

 
 

(1) 

 
 

1771:1773 
1880:1883 

– Bursa’da bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002 yılından 
itibaren meydana gelen iş kazalarına ilişkin soruları ve;  

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/25206) 
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/25214) 

 
 

58 

 
 

(1) 
 

 
 

938:939 
947:948 

– Promosyon ödemesi ile ilgili yapılan sözleşmeye iliş-
kin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı 
(7/24770) 58 (1) 515:525 

– Yurt dışında yaşayan vatandaşlar için belirlenen bedel-
li askerlik ücretine ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı 
Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/25215) 58 (1) 949:950 

CİHANER İlhan (Denizli) – TRT’nin yayın politikası 
ile personeline ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent 
Arınç’ın cevabı (7/27047) 58 (1) 2806:2808 

ÇIRAY Aytun (İzmir) – Mali yardım yapılan ülkelere 
ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı 
(7/28660) 58 (1) 4247:4249 

DEDEOĞLU Mesut (Kahramanmaraş) – 2012 yılında 
eğitim amaçlı yurt dışına gönderilen bağlı kurum ve kuruluş 
personeline ilişkin soruları ve;  

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/27044) 
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/27052) 
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/27060) 

 
 
 

58 

 
 
 

(1) 
 

 
 
 

2796:2798 
2821:2831 
2843:2847 

– Kiralanan veya satın alınan araçlara ilişkin soruları ve;  
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/27043) 
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/27051) 
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/27059) 

 
58 

 
(1) 

 
2793:2795 
2817:2820 
2838:2842 

DEMİREL Ruhsar (Eskişehir) – Bağlı kurum ve kuru-
luşlarda psikolojik tacizin (mobbing) önlenmesi kapsamında 
yapılan çalışmalara ilişkin soruları ve;  

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/24769) 
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/24782) 

 
 
 

58 

 
 
 

(1) 

 
 
 

512:514 
561:564 

– Eskişehir’de kapalı durumda bulunan camilere 
(7/25220), kapalı durumda bulunan camilere (7/25221), 
Karabük’te kapalı durumda bulunan camilere (7/25222) ve 
Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde tadilat nedeniyle kapalı 
bulunan camilere (7/25223) ilişkin soruları ve Başbakan 
Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı   58 (1) 956:961 

DİBEK Turgut (Kırklareli) – Bazı televizyon kanalla-
rının geçmişe ait bayrak yakma görüntülerini söz konusu 
eylemin Gezi Parkı olaylarında meydana geldiği şeklinde 
yansıtmasına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent 
Arınç’ın cevabı (7/26151) 58 (1) 1774:1776 
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– RTÜK tarafından kesilen cezalara ilişkin sorusu ve 
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/28659) 58 (1) 4243:4246 

EKŞİ Osman Oktay (İstanbul) – Anadolu Ajansının 
hisse yapısına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent 
Arınç’ın cevabı (7/27407) 58 (1) 3118:3120 

– Gezi Parkı protestolarını izlerken polis müdahaleleri 
nedeniyle yaralanan gazetecilere ilişkin sorusu ve Başbakan 
Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/27040) 58 (1) 2783:2786 

– Halk Bankası tarafından bir şirkete verilen kredinin 
tahsilatı çerçevesindeki bazı iddialara ilişkin sorusu ve Baş-
bakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/27834) 58 (1) 3573:3581 

ERDEMİR Aykan (Bursa) – Gezi Parkı protestolarına 
destek verdiği için bazı basın çalışanlarının işten çıkarıldığı 
iddialarına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent 
Arınç’ın cevabı (7/28654) 58 (1) 4229:4230 

– Kutlu Doğum Haftası’na ilişkin sorusu ve Başbakan 
Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/28679) 58 (1) 4274:4276 

GÖK Levent (Ankara) – Bir derneğin başkanlık seçi-
minde üyelere RTÜK tarafından baskı yapıldığı iddiasına 
ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı 
(7/27048) 58 (1) 2809:2810 

GÜNEŞ Hurşit (Kocaeli) – TMSF’nin Akşam gazetesi 
genel yayın yönetmeni olarak atadığı kişiye ilişkin sorusu ve 
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/27408) 58 (1) 3121:3124 

IŞIK Alim (Kütahya) – 2002-2013 yılları arasında 
KPSS ile işe alınan personele ve atamalar ile ilgili iddialara 
ilişkin soruları ve; 

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/27046) 
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/27054) 

 
 
 

58 

 
 
 

(1) 

 
 
 

2802:2805 
2835:2837 

– 2002-2013 yılları arasında mülakat ile işe alınan per-
sonele ilişkin soruları ve;  

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/27045) 
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/27053) 
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/27061) 

 
 

58 

 
 

(1) 

 
 

2799:2801 
2832:2834 
2848:2851 

– Bağlı kurum ve kuruluşlar aleyhine açılan davalara 
ilişkin soruları ve;  

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/26155) 
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/26167) 

 
 

58 

 
 

(1) 

 
 

1784:1787 
1833:1835 

– Bağlı kurum ve kuruluşlar personelinin psikolojik taciz 
(mobbing) şikayetlerine ve yapılan işlemlere ilişkin sorusu ve 
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/27414) 58 (1) 3136:3156 

– Bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen top-
lantı ve organizasyonlara ilişkin sorusu ve Başbakan Yardım-
cısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/27432) 58 (1) 3205:3208 
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– Bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen 
temsil harcamalarına ilişkin soruları ve; 

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/25767) 
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/25770) 
(7/25770) Ek Cevap 
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/25783) 

 
 

58 

 
 

(1) 

 
 

1386:1388 
1394:1396 
1397:1413 
1431:1434 

– Bağlı kurum ve kuruluşlarda engelli istihdamına ilişkin 
soruları ve;  

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/27406) 
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/27413) 
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/27430) 

 
 

58 

 
 

(1) 

 
 

3114:3117 
3134:3135 
3200:3204 

– Bağlı kurum ve kuruluşların bilişim altyapısına ve 
PARDUS işletim sistemi ile yerli yazılımların kullanımına 
ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı 
(7/27417) 58 (1) 3163:3174 

– Bağlı kurum ve kuruluşların üst düzey yönetici kadro-
larında vekâleten görev yapan personele ilişkin soruları ve; 

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/26157) 
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/26168) 
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/26182) 

 
 

58 

 
 

(1) 

 
 

1791:1794 
1836:1846 
1886:1890 

– Bazı personelin kanuna aykırı olarak işe gelmediği 
halde maaşını almaya devam ettiği iddiasına ilişkin soruları 
ve; 

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/27403) 
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/27410) 
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/27427) 

 
 
 

58 

 
 
 

(1) 

 
 
 

3105:3106 
3127:3128 
3185:3188 

– Haklarında soruşturma açılan personele ilişkin soruları 
ve;  

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/26159) 
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/26171) 
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/26184) 

 
 

58 

 
 

(1) 

 
 

1799:1802 
1861:1872 
1895:1898 

– Kütahya’nın Gediz ilçesindeki bir camide yabancı uy-
ruklu bazı kişiler tarafından siyasi propaganda faaliyetinde 
bulunulduğu iddialarına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardım-
cısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/26185) 58 (1) 1899:1900 

– Medya kuruluşlarına kesilen cezalara ilişkin sorusu ve 
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/26158) 58 (1) 1795:1798 

– Mele atamalarına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardım-
cısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/22744) 58 (1) 188:190 

– Muhalefet partilerine mensup kişilerin fişlenerek bağlı 
kurumlar tarafından gerçekleştirilen ihaleleri kazanmalarının 
engellendiği iddialarına ilişkin soruları ve;  

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/26606) 
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/26615) 
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/26628) 

 
 
 

58 

 
 
 

(1) 

 
 
 

2365:2367 
2395:2396 
2410:2412 
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– Müşavir ve danışman kadrolarına atanan personele 
ilişkin soruları ve;  

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/27404) 
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/27411) 
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/27428) 

 
 

58 

 
 

(1) 

 
 

3107:3109 
3129:3130 
3189:3193 

– RTÜK tarafından bitkisel gıda takviyesi ürün reklam-
ları nedeniyle kesilen cezalara ilişkin sorusu ve Başbakan 
Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/28651) 58 (1) 4218:4221 

– RTÜK tarafından gerçekleştirilen televizyon frekans 
ihalelerine ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent 
Arınç’ın cevabı (7/26160) 58 (1) 1803:1813 

– RTÜK tarafından kesilen cezalara ilişkin sorusu ve 
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/29019) 58 (1) 4448:4451 

– Sözleşmeli personel alımlarına ve memur kadrolarına 
atanmalarına ilişkin soruları ve;  

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/28652) 
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/28662) 

 
 

58 

 
 

(1) 

 
 

4222:4225 
4253:4254 

– Varlık yönetimi şirketlerine ilişkin sorusu ve Başbakan 
Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/26169) 58 (1) 1847:1852 

– Yabancı gerçek veya tüzel kişiler tarafından bağlı ku-
rum ve kuruluşlar aleyhine açılan davalara ilişkin soruları ve; 

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/26156) 
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/26170) 
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/26183) 

 
 

58 

 
 

(1) 

 
 

1788:1790 
1853:1860 
1891:1894 

– Ziraat Bankasının isminin değiştirilmesine ilişkin soru-
su ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/27416) 58 (1) 3160:3162 

– Zorunlu trafik sigortası bedellerine ilişkin soruları ve; 
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevapları (7/27415) 
(7/27690) 

 
58 

 
(1) 

 
3157:3159 
3445:3449 

KOÇ A. Haluk (Samsun) – Anadolu Ajansının sermaye 
artırımına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent 
Arınç’ın cevabı (7/27050) 58 (1) 2814:2816 

KUŞOĞLU Bülent (Ankara) – Kilise, sinagog ve hav-
raların giderlerine ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı 
Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/22742) 58 (1) 184:185 

NAZLIAKA Aylin (Ankara) – Bağlı kurum ve kuru-
luşlardaki boş engelli kadrolarına ilişkin soruları ve;  

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/28149) 
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/28157) 

 
 

58 

 
 

(1) 

 
 

3811:3814 
3839:3840 

– Olası bir depremin etkilerinden korunmak için yapılan 
çalışmalara ve personele yönelik eğitimlere ilişkin soruları 
ve; 

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/28154) 
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/28165) 

 
 
 

58 

 
 
 

(1) 

 
 
 

3829:3832 
3863:3865 
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– Personel alımlarına ilişkin soruları ve;  
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/28150) 
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/28158) 

 
58 

 
(1) 

 
3815:3820 
3841:3843 

– Personele dağıtılan ikramiyelere, hakkında soruşturma 
açılan personele ve hizmet içi eğitimlere ilişkin soruları ve;  

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/28148) 
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/28159) 

 
 

58 

 
 

(1) 

 
 

3807:3810 
3844:3845 

– Ramazan ayında oruç tutmayan personele yönelik liste 
tutulduğu iddiasına ve kurum yemekhanelerine ilişkin sorula-
rı ve;  

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/28151) 
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/28160) 

 
 
 

58 

 
 
 

(1) 

 
 
 

3821:3823 
3846:3847 

– Yurt dışı görevlendirmelere ilişkin soruları ve;  
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/28147) 
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/28156) 

 
58 

 
(1) 

 
3802:3806 
3837:3838 

ONUR Melda (İstanbul) – TDK tarafından darbe keli-
mesinin anlamında değişiklik yapıldığı iddiasına ilişkin soru-
su ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/28653) 58 (1) 4226:4228 

ORAN Umut (İstanbul) – Anadolu Ajansı Genel Mü-
dürü hakkındaki çeşitli iddialara ilişkin soruları ve Başbakan 
Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevapları (7/27831) 

(7/27832) 

 
 

58 

 
 

(1) 
 

 
 

3563:3566 
3567:3570 

– Anadolu Ajansı tarafından Gezi Parkı olayları ile ilgili 
servis edilen bazı fotoğraflara ilişkin sorusu ve Başbakan 
Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/27041) 58 (1) 2787:2788 

– Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün 
abone olduğu bölgesel, ulusal ve uluslararası ajanslara ilişkin 
sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı 
(7/27829) 58 (1) 3558:3559 

– Bir haber kanalında CHP Genel Başkanının grup ko-
nuşmasının yayınlanmamasına ilişkin sorusu ve Başbakan 
Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/25211) 58 (1) 945:946 

– Ekonomi politikaları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin 
sorusu ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı 
(7/28155) 58 (1) 3833:3836 

– Gazetelere verilen resmî ilanlara ve ulusal gazetelerin 
günlük tirajlarına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı 
Bülent Arınç’ın cevabı (7/25193) 58 (1) 923:927 

– TMSF tarafından bazı medya organlarına el konulması 
ile bu medya organlarının bazılarının satışına ilişkin sorusu 
ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/28164) 58 (1) 3859:3862 
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ÖĞÜT Ensar (Ardahan) – Ardahan’daki (7/28176), 
Ardahan’ın Posof ilçesindeki (7/28177), Ardahan’ın Çıldır 
ilçesindeki (7/28178), Ardahan’ın Göle ilçesindeki (7/28179), 
Ardahan’ın Hanak ilçesindeki (7/28180), Bitlis’teki 
(7/28184), Bingöl’deki (7/28185), Muş’taki (7/28186), Di-
yarbakır’daki (7/28187), Mardin’deki (7/28188), Şanlıur-
fa’daki (7/28189), Şırnak’taki (7/28190), Elazığ’daki 
(7/28191), Erzurum’daki (7/28192), Gümüşhane’deki 
(7/28193), Adıyaman’daki (7/28194), Batman’daki 
(7/28195), Bayburt’taki (7/28196) ve Van’daki (7/28197);  

camilerin imam ihtiyacına; 
ilişkin soruları ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın 

cevabı  58 (1) 3866:3876 
– Ardahanlı çiftçilerin kredi alanında yaşadığı sorunlara 

(7/25205), Kars, Ağrı ve Iğdırlı çiftçilerin kredi alanında 
yaşadığı sorunlara (7/25207) ve Erzurum, Gümüşhane ve 
Bayburtlu çiftçilerin kredi alanında yaşadığı sorunlara 
(7/25209) ilişkin soruları ve Başbakan Yardımcısı Ali Baba-
can’ın cevabı  58 (1) 934:937 

– Bazı hayvan hastalıklarına tazminat desteği verilme-
mesine ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın 
cevabı (7/26163) 58 (1) 1821:1824 

– Belediyelere yapılan mali yardımlara ilişkin soruları 
ve;  

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/28656) 
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/28666) 

 
 

58 

 
 

(1) 

 
 

4234:4235 
4263:4264 

– Diğer kurumlardan naklen atanan personele ilişkin so-
ruları ve;  

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/28657) 
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/28667) 

 
 

58 

 
 

(1) 

 
 

4236:4239 
4265:4266 

– Emeklilerin kredi borçlarının yapılandırılmasına ilişkin 
sorusu ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı 
(7/25210) 58 (1) 942:944 

– Resmî ilan yayınlama hakkı verilen gazetelere ilişkin 
sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı 
(7/26607) 58 (1) 2368:2372 

– Şehit yakını, gazi ve vazife malulü personelin sorunla-
rına ilişkin soruları ve;  

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/28655) 
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/28665) 

 
 

58 

 
 

(1) 

 
 

4231:4233 
4261:4262 

ÖZ Ali (Mersin) – 2003 yılından önce ve sonra 
IMF’den alınan borçlara ilişkin sorusu ve Başbakan Yardım-
cısı Ali Babacan’ın cevabı (7/25208) 58 (1) 940:941 

– AVM sayısına ve AVM’lerin ekonomiye katkısına 
ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı 
(7/26164) 58 (1) 1825:1827 
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– AVM sayısına ve esnafın sorunlarına ilişkin sorusu ve 
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/26165) 58 (1) 1828:1830 

– Bağlı kurum ve kuruluşlardaki personelin psikolojik 
taciz (mobbing) şikâyetlerine ve yapılan işlemlere ilişkin 
sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı 
(7/27426) 58 (1) 3181:3184 

– Bireysel emeklilik sistemine devlet katkısı uygulama-
sının başlatılmadığı iddiasına ilişkin sorusu ve Başbakan 
Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/22880) 58 (1) 191:193 

– Gezi Parkı protestolarının esnafa yaşattığı mağduriye-
tin giderilmesine ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı 
Bülent Arınç’ın cevabı (7/27042) 58 (1) 2789:2792 

ÖZTRAK Faik (Tekirdağ) – Mısır’a kredi ve döviz re-
zervi imkânı sağladığı iddiasına ilişkin sorusu ve Başbakan 
Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/28663) 58 (1) 4255:4257 

ÖZTÜRK Ali Rıza (Mersin) – Gezi Parkı olaylarının 
ekonomiye etkisine ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı 
Ali Babacan’ın cevabı (7/25777) 58 (1) 1429:1430 

– Mersin’in Silifke ilçesindeki Ziraat Bankası şubesinin 
kapatılmasına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Ali 
Babacan’ın cevabı (7/28669) 58 (1) 4270:4273 

SARIBAŞ Ali (Çanakkale) – Anadolu Ajansının ser-
maye artırımına gittiği iddiası ile hissedarlarına ilişkin sorusu 
ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/28144) 58 (1) 3796:3798 

ŞAFAK Doğan (Niğde) – TRT’nin Gezi Parkı olayları 
ile ilgili yayınlarına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı 
Bülent Arınç’ın cevabı (7/26161) 58 (1) 1814:1816 

TAN Altan (Diyarbakır) – Diyarbakır’da bulunan Zin-
ciriye Medresesi’nin restorasyonu ve kullanımına ilişkin 
sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı 
(7/26605) 58 (1) 2362:2364 

– Kamu bankaları tarafından uygulanan faiz oranlarına 
ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı 
(7/28162) 58 (1) 3850:3856 

TANAL Mahmut (İstanbul) – 2002 yılından itibaren 
IMF ile yapılan stand-by anlaşmalarına ilişkin sorusu ve 
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/24767) 58 (1) 506:508 

TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – 2002-2012 
yılları arasında gerçekleşen iç borçlanmalar ile ilgili verilere 
ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı 
(7/27833) 58 (1) 3571:3572 

– Anadolu Ajansında bir yöneticiye yönelik mobbing id-
dialarına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent 
Arınç’ın cevabı (7/25199) 58 (1) 931:933 
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– Bağlı kurum ve kuruluşlara yönelik siber saldırılara ve 
alınan önlemlere ilişkin soruları ve;  

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/25768) 
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/25771) 
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/25785) 

 
 

58 

 
 

(1) 

 
 

1389:1390 
1414:1415 
1437:1439 

– Bağlı kurum ve kuruluşlardaki boş engelli kadrolarına 
ilişkin soruları ve; 

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/28152) 
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/28163) 

 
 

58 

 
 

(1) 

 
 

3824:3826 
3857:3858 

– Bağlı kurum ve kuruluşların makam odalarındaki ofis 
mobilyalarına ve Bakanlığın kırtasiye harcamalarına ilişkin 
soruları ve;  

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/26603) 
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/26611) 
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/26625) 

 
 
 

58 

 
 
 

(1) 

 
 
 

2354:2357 
2384:2386 
2402:2406 

– Bağlı kurumlarda çalışanların e-posta ve sosyal medya 
hesaplarının izlenip izlenmediğine ilişkin soruları ve;  

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/26152) 
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/26166) 
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/26180) 

 
 

58 

 
 

(1) 

 
 

1777:1779 
1831:1832 
1884:1885 

– Doğal kaynak suyu alımlarına ilişkin soruları ve;  
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/28658) 
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/28668) 

 
58 

 
(1) 

 
4240:4242 
4267:4269 

– Dünya Bankasından alınan bir krediye ilişkin sorusu 
ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/25989) 58 (1) 1650:1652 

– Gezi Parkı gösterileri sonrasında yaşandığı iddia edilen 
sansür olaylarına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı 
Bülent Arınç’ın cevabı (7/28153) 58 (1) 3827:3828 

– Gezi Parkı gösterilerine destek veren sanatçılara yöne-
lik sansür iddiasına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı 
Bülent Arınç’ın cevabı (7/28145) 58 (1) 3799:3801 

– Gezi Parkı olaylarını göndermede bulunan bazı tele-
vizyon programlarının sansürlendiği iddiasına ilişkin sorusu 
ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/26153) 58 (1) 1780:1781 

– Gezi Parkı olaylarını yansıtan bazı televizyon kanalla-
rına RTÜK tarafından ceza kesilmesine ilişkin sorusu ve 
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/26154) 58 (1) 1782:1783 

– İstanbul’a yönelik proje ve yatırımlara (7/23327) ve 
İzmir’e yönelik proje ve yatırımlara (7/23328) ilişkin soruları 
ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı  58 (1) 274:278 

– Merkez Bankasının adı kullanılarak gerçekleştirilen 
dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin sorusu ve Başbakan Yar-
dımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/25776) 58 (1) 1426:1428 

– Özel sektörün dış borcuna ilişkin sorusu ve Başbakan 
Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/29015) 58 (1) 4444:4445 
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– TMSF tarafından el konulan bir televizyon kanalında 
işten ayrılan ve çıkarılan çalışanlar ile işe alınan kişilere 
ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı 
(7/27835) 58 (1) 3582:3585 

TORLAK D. Ali (İstanbul) – Gezi Parkı olaylarının 
Borsa İstanbul’a etkilerine ilişkin sorusu ve Başbakan Yar-
dımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/26608) 58 (1) 2373:2377 

TÜRELİ Rahmi Aşkın (İzmir) – Nüfus artışı ve kal-
kınma arasındaki ilişkiye ve kadının işgücüne katılmasına 
ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı 
(7/28664) 58 (1) 4258:4260 

– RTÜK tarafından bazı televizyon kanallarına verilen 
cezaya ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent 
Arınç’ın cevabı (7/27049) 58 (1) 2811:2813 

TÜRKKAN Lütfü (Kocaeli) – Anadolu Ajansının ser-
maye artırımına gittiği iddiası ile hissedarlarına ilişkin sorusu 
ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/27830) 58 (1) 3560:3562 

– Ticari araçların kasko ve sigorta ücretleri ile taşımacı-
lık sektörü esnafının yaşadığı iddia edilen mağduriyete ilişkin 
sorusu ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı 
(7/24768) 58 (1) 509:511 

TÜRKOĞLU Hasan Hüseyin (Osmaniye) – Sarı basın 
kartlarının usulsüz dağıtıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve 
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/25195) 58 (1) 928:930 

VURAL Oktay (İzmir) – TMSF tarafından el konulan 
medya organlarının çalışanlarının ücretlerini alamadıkları 
iddiasına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Ali Baba-
can’ın cevabı (7/26162) 58 (1) 1817:1820 

YENİÇERİ Özcan (Ankara) – 2002-2013 yılları ara-
sında bağlı kurum ve kuruluşlarda tadilat, dekorasyon ve 
çevre düzenlemesi kapsamında yapılan ödemelere ilişkin 
soruları ve;  

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/25769) 
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/25772) 
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/26178) 

 
 
 
 

58 

 
 
 
 

(1) 

 
 
 
 

1391:1393 
1416:1417 
1873:1879 

– 2002-2013 yılları arasında TİKA tarafından gerçekleş-
tirilen proje ve faaliyetlere ilişkin sorusu ve Başbakan Yar-
dımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/24507) 58 (1) 422:426 

– 2002-2013 yılları arasında TİKA tarafından yurt dışın-
da yürütülen çalışmalarda iş birliği yapılan kurum ve kuruluş-
lara ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın 
cevabı (7/24675) 58 (1) 427:429 
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 – 2010-2013 yılları arasında Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığının mali destek programları kapsa-
mında verilen desteklere (7/25216), 2010-2013 yılları arasın-
da Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının 
Doğrudan Proje Desteği kapsamında verilen desteklere 
(7/25217) ve 2010-2013 yılları arasında Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Topluluklar Başkanlığının Sivil Toplum Kuruluşları 
Kapasite Geliştirme Mali Destek Programı kapsamında veri-
len desteklere (7/25218) ilişkin soruları ve Başbakan Yar-
dımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı 58 (1) 951:953 

– Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının 
hizmet binalarına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı 
Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/25219) 58 (1) 954:955 

ZOZANİ Adil (Hakkâri) – Diyanet İşleri Başkanlığına 
bağlı vakıf ve derneklere ilişkin sorusu ve Başbakan Yardım-
cısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/25784) 58 (1) 1435:1436 

    
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından    

IŞIK Alim (Kütahya) – Bir firma ile ilgili iddialara iliş-
kin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sorusu ve Güm-
rük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/27486) 58 (1) 3209:3211 

    
    

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından    
ACAR Gürkut (Antalya) – Antalya İş Teftiş Grup 

Başkanlığının kapatılmasına ilişkin sorusu ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/25322) 58 (1) 1013:1015 

ADAN Celal (İstanbul) – Bakanlık istisnai kadrolarına 
yapılan atamalara ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/28760) 58 (1) 4277:4278 

AKÇAY Erkan (Manisa) – Türkiye genelinde ve Ma-
nisa ili özelinde METİP kapsamında uygulanan projelere 
ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk 
Çelik’in cevabı (7/25820) 58 (1) 1453:1454 

ALDAN Ömer Süha (Muğla) – Tekstil işçilerinin so-
runlarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı Faruk Çelik’in cevabı (7/25321) 58 (1) 1010:1012 

BAYRAKTUTAN Uğur (Artvin) – Bir vatandaşa öde-
nen emeklilik yardım bedeline ilişkin sorusu ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/25302) 58 (1) 991:992 

BÜYÜKATAMAN İsmet (Bursa) – Bağlı kurum ve 
kuruluşlarda çalışan taşeron işçilere ilişkin sorusu ve Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/24840) 58 (1) 603:604 

– Bakanlığın Bursa’daki projelerine ilişkin sorusu ve Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı 
(7/26234) 58 (1) 1908:1910 
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– Bakanlığın Bursa’daki yatırımlarına ilişkin sorusu ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı 
(7/24843) 58 (1) 605:606 

– Bakanlık tarafından gerçekleştirilen hizmet içi eğitim 
faaliyetlerine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/24844) 58 (1) 607:609 

ÇETİN İzzet (Ankara) – Fizik tedavi ve rehabilitasyon 
hizmetlerinde SGK’nın ödeme yapılacak seans sayısı konu-
sundaki sınırlamasına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/24827) 58 (1) 587:589 

DEDEOĞLU Mesut (Kahramanmaraş) – Kiralanan 
veya satın alınan araçlara ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/27088) 58 (1) 2856:2857 

DEMİREL Ruhsar (Eskişehir) – İş yerlerinde psikolo-
jik tacizin (mobbing) önlenmesi ile ilgili Başbakanlık Genel-
gesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin sorusu ve Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı 
(7/24838) 58 (1) 599:602 

– Karabük’e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin sorusu 
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı 
(7/25323) 58 (1) 1016:1018 

IŞIK Alim (Kütahya) – Bakanlık personelinin psikolo-
jik taciz (mobbing) şikayetlerine ve yapılan işlemlere ilişkin 
sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in 
cevabı (7/27499) 58 (1) 3215:3218 

– Bazı personelin kanuna aykırı olarak işe gelmediği 
halde maaşını almaya devam ettiği iddiasına ilişkin sorusu ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı 
(7/27494) 58 (1) 3213:3214 

– Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uy-
gulanan Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında 
yapılan işçi alımlarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/27501) 58 (1) 3219:3245 

KARAAHMETOĞLU Selahattin (Giresun) – Yaş 
haddinden dolayı emekli olamayanlara ilişkin sorusu ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı 
(7/24834) 58 (1) 598 

KÜÇÜK Sedef (İstanbul) – İşsizlik Sigortası Fo-
nu’ndaki gelirler ve söz konusu gelir ile yapılan harcama ve 
yatırımlara ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/24824) 58 (1) 582:584 

NAZLIAKA Aylin (Ankara) – Ramazan ayında oruç 
tutmayan personele yönelik liste tutulduğu iddiasına ve ku-
rum yemekhanelerine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/28244) 58 (1) 3877:3878 
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ÖĞÜT Ensar (Ardahan) – 2005-2012 yılları arasında 
Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından Iğdır’da 
yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara 
ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk 
Çelik’in cevabı (7/27089) 58 (1) 2858:2859 

– 2005-2012 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve 
kuruluşlar tarafından Ağrı’da yardıma muhtaç vatandaşlara 
yönelik sosyal yardımlara ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/27090) 58 (1) 2860:2861 

– 2005-2012 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve 
kuruluşlar tarafından Ardahan’da yardıma muhtaç vatandaş-
lara yönelik sosyal yardımlara ilişkin sorusu ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/27092) 58 (1) 2862:2864 

– Ardahan’da yer alan hizmet binalarındaki tadilat ve 
iyileştirme çalışmalarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/27489) 58 (1) 3212 

ÖZ Ali (Mersin) – İlaç kullanımındaki tasarruf önlemle-
rine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik’in cevabı (7/25319) 58 (1) 1008:1009 

– İş kazalarının sebeplerine ve önlenmesine ilişkin soru-
su ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in 
cevabı (7/25318) 58 (1) 1006:1007 

SAPAN Yıldıray (Antalya) – İş Teftiş Kurulu Antalya 
Grup Başkanlığının kapatılmasına ilişkin sorusu ve Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/25315) 58 (1) 1003:1005 

TAN Altan (Diyarbakır) – İŞKUR’un meslek edindir-
me kurslarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/26680) 58 (1) 2417:2420 

TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – 4/C’li söz-
leşmeli çalışanlara ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/24828) 58 (1) 590:591 

– Alo 170 hattına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/24826) 58 (1) 585:586 

– Bakanlığa yönelik siber saldırılara ve alınan önlemlere 
ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk 
Çelik’in cevabı (7/25818) 58 (1) 1451:1452 

– Bakanlık çalışanlarının e-posta ve sosyal medya hesap-
larının izlenip izlenmediğine ilişkin sorusu ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/26238) 58 (1) 1914:1915 

TÜRELİ Rahmi Aşkın (İzmir) – İş yerinde psikolojik 
taciz (mobbing) vakaları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin 
sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in 
cevabı (7/26235) 58 (1) 1911:1913 

TÜRKKAN Lütfü (Kocaeli) – Van’da depremzedeler-
den alınan ilaç katkı paylarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/25304) 58 (1) 993:995 
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TÜZEL Abdullah Levent (İstanbul) – 5 ilde İş Teftiş 
Kurulu Grup Başkanlığının kaldırılmasına ilişkin sorusu ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı 
(7/24829) 58 (1) 592:593 

– İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınan önlemlere ilişkin 
sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in 
cevabı (7/24830) 58 (1) 594:597 

YENİÇERİ Özcan (Ankara) – 2002-2013 yılları ara-
sında çalışma ve oturma izni alan veya kaçak olarak çalışan 
Suriyelilere ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/24845) 58 (1) 610:611 

– 2011 yılında Ankara Ostim ve İvedik organize sanayi 
bölgelerinde yaşanan patlamalara ilişkin sorusu ve Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/25309) 58 (1) 999:1000 

– Çeşitli faaliyetleri nedeniyle çalışma izni verilen deği-
şik kategorilerdeki yabancılara ilişkin sorusu ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/25312) 58 (1) 1001:1002 

– Sosyal güvenlik sistemi kapsamında bulunan ve bu-
lunmayan vatandaşlarla ilgili verilere ilişkin sorusu ve Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı 
(7/25307) 58 (1) 996:998 

    
Çevre ve Şehircilik Bakanından    

ADAN Celal (İstanbul) – Bakanlığa bağlı kurum ve ku-
ruluşlara ait lojmanlar ile söz konusu lojmanların satışına 
(7/26697) ve İstanbul’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluş-
larda görev yapan taşeron işçilere (7/26698) ilişkin soruları 
ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı 58 (1) 2435:2439 

– Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin 
sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın 
cevabı (7/28778) 58 (1) 4279:4281 

– Bakanlık kadrolarında istihdam edilen engelli personel 
sayısına ve engelli personele yönelik çalışmalara ilişkin 
sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın 
cevabı (7/27520) 58 (1) 3253:3255 

– Soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına 
ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayrak-
tar’ın cevabı (7/26708) 58 (1) 2453:2455 

AKÇAY Erkan (Manisa) – Yapılan yasal düzenlemey-
le çevresel etki değerlendirmesi kapsamı dışında bırakılan 
projelere ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdo-
ğan Bayraktar’ın cevabı (7/26244) 58 (1) 1916:1919 

BAYRAKTUTAN Uğur (Artvin) – Artvin Hopa Li-
manındaki kömür nakliyesinden kaynaklanan çevre kirliliğine 
ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayrak-
tar’ın cevabı (7/25338) 58 (1) 1035:1037 
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BÜYÜKATAMAN İsmet (Bursa) – Bakanlığın Bur-
sa’daki projelerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/26249) 58 (1) 1932:1949 

ÇELİK Demir (Muş) – İstanbul’a yapılacak 3’üncü 
köprünün çevreye etkilerine ve köprüye verilen isme ilişkin 
sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın 
cevabı (7/25342) 58 (1) 1038:1039 

– TOKİ’nin Muş’ta yaptığı bir projeye ilişkin sorusu ve 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı 
(7/27116) 58 (1) 2885:2888 

ÇİRKİN Adnan Şefik (Hatay) – TOKİ tarafından iha-
lesi yapılan ancak geç teslim edilen konut ve işyeri sayısına 
ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayrak-
tar’ın cevabı (7/25825) 58 (1) 1455:1460 

DEDEOĞLU Mesut (Kahramanmaraş) – 2012 yılında 
eğitim amaçlı yurt dışına gönderilen Bakanlığa bağlı kurum 
ve kuruluş personeline ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/27112) 58 (1) 2870:2872 

– Kiralanan veya satın alınan araçlara ilişkin sorusu ve 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı 
(7/27117) 58 (1) 2889:2891 

DEMİREL Ruhsar (Eskişehir) – Bakanlık tarafından 
psikolojik tacizin (mobbing) önlenmesi kapsamında yapılan 
çalışmalara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/26696) 58 (1) 2425:2434 

DİBEK Turgut (Kırklareli) – Kırklareli’nde termik 
santral yapılması planlanan bir alana ilişkin sorusu ve Çevre 
ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/28794) 58 (1) 4308:4310 

GÜNEŞ Hurşit (Kocaeli) – İzmit Körfezi’ndeki kirlili-
ğe ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan 
Bayraktar’ın cevabı (7/24849) 58 (1) 612:615 

GÜR Nazmi (Van) – Kişisel verilerin paylaşılması ko-
nusunda MİT’le protokol imzalandığı iddialarına ilişkin 
sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın 
cevabı (7/26259) 58 (1) 1988:1990 

– Van’ın Erciş ilçesindeki bir köyde TOKİ tarafından 
konut yapılacak alana ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/26247) 58 (1) 1928:1931 

IŞIK Alim (Kütahya) – 2002-2013 yılları arasında 
KPSS ile işe alınan personele ve atamalar ile ilgili iddialara 
ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayrak-
tar’ın cevabı (7/27113) 58 (1) 2873:2876 

– 2002-2013 yılları arasında mülakat ile işe alınan per-
sonele ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan 
Bayraktar’ın cevabı (7/27115) 58 (1) 2880:2884 
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– Bakanlık aleyhine açılan davalara ilişkin sorusu ve 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı 
(7/26258) 58 (1) 1984:1987 

– Bakanlık tarafından gerçekleştirilen temsil harcamala-
rına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan 
Bayraktar’ın cevabı (7/25829) 58 (1) 1470:1472 

– Bakanlık üst düzey yönetici kadrolarında vekâleten gö-
rev yapan personele ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/26256) 58 (1) 1974:1977 

– Haklarında soruşturma açılan personele ilişkin sorusu 
ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı 
(7/26257) 58 (1) 1978:1983 

– Yabancı gerçek veya tüzel kişiler tarafından Bakanlık 
aleyhine açılan davalara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/26255) 58 (1) 1971:1973 

KOÇ A. Haluk (Samsun) – Samsun’un Kavak ilçesine 
bağlı bir köyde inşa edilen çimento fabrikasına ilişkin sorusu 
ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı 
(7/27118) 58 (1) 2892:2895 

KÖSE Tufan (Çorum) – Çorum ili Mecitözü ilçesinde-
ki bir köyün sorunlarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/25830) 58 (1) 1473:1476 

KURT Kazım (Eskişehir) – Tapu ve Kadastro Müdür-
lüklerinde döner sermaye adı altında alınan ücretlere ilişkin 
sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın 
cevabı (7/27111) 58 (1) 2865:2869 

NAZLIAKA Aylin (Ankara) – Olası bir depremin etki-
lerinden korunmak için yapılan çalışmalara ve personele 
yönelik eğitimlere ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Ba-
kanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/28261) 58 (1) 3905:3908 

– Personel alımlarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehirci-
lik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/28255) 58 (1) 3879:3895 

– Ramazan ayında oruç tutmayan personele yönelik liste 
tutulduğu iddiasına ve kurum yemekhanelerine ilişkin sorusu 
ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı 
(7/28256) 58 (1) 3896:3898 

ÖĞÜT Kadir Gökmen (İstanbul) – İstanbul-
Kadıköy’deki Fikirtepe’nin riskli bölge ilan edilmesine ve 
sonrasında yaşanan sorunlara ilişkin sorusu ve Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/25332) 58 (1) 1030:1032 

ÖZ Sakine (Manisa) – 2002-2013 yılları arasında kent-
sel dönüşüm kapsamında durdurulan çalışmalara ilişkin 
sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın 
cevabı (7/25328) 58 (1) 1023:1026 

– Manisa Belediyesinin şartlı nakdi yardım talebine iliş-
kin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayrak-
tar’ın cevabı (7/25329) 58 (1) 1027:1029 
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ÖZENSOY Necati (Bursa) – Doğal sit alanı olan bir 
araziyi İller Bankası AŞ’nin satın almasına ilişkin sorusu ve 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı 
(7/25827) 58 (1) 1464:1466 

SARIBAŞ Ali (Çanakkale) – Çanakkale’nin Bayramiç 
ilçesindeki bir köyde bulunan hayvancılık işletmesine ilişkin 
sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın 
cevabı (7/26704) 58 (1) 2443:2446 

– Çanakkale’nin Çan ilçesindeki bir çayın suyunun ren-
ginin değişmesine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Ba-
kanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/28259) 58 (1) 3902:3904 

SOYDAN Mustafa Serdar (Çanakkale) – Çanakka-
le’nin Çan ilçesinde faaliyet gösteren maden şirketlerinin 
çevreye verdiği zararlara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/28257) 58 (1) 3899:3901 

– Saraçdeğirmeni ve Karamenderes nehirlerindeki kirli-
liğe ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan 
Bayraktar’ın cevabı (7/26250) 58 (1) 1950:1953 

ŞEKER Bahattin (Bilecik) – 2013 yılında Bilecik’e ay-
rılan yardım ve ödenekler ile yapılması planlanan yatırımlara 
ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayrak-
tar’ın cevabı (7/26252) 58 (1) 1957:1967 

TAN Altan (Diyarbakır) – Yeni bir imar kanununun 
hazırlanması sürecine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/26702) 58 (1) 2440:2442 

TANAL Mahmut (İstanbul) – İstanbul Silivri’deki bir 
Hazine arazisi üzerinde yapılan su arıtma tesisine ilişkin 
sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın 
cevabı (7/27114) 58 (1) 2877:2879 

TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – Bakanlığa 
yönelik siber saldırılara ve alınan önlemlere ilişkin sorusu ve 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı 
(7/25831) 58 (1) 1477:1480 

– Bakanlık çalışanlarının e-posta ve sosyal medya hesap-
larının izlenip izlenmediğine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şe-
hircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/26253) 58 (1) 1968:1970 

– TOKİ tarafından yürütülen inşaat projelerine ilişkin so-
rusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın 
cevabı (7/24850) 58 (1) 616:645 

TÜRKKAN Lütfü (Kocaeli) – 3’üncü havalimanı proje 
sahasının kuşların göç yolları üzerinde bulunduğu iddiasına 
ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayrak-
tar’ın cevabı (7/25326) 58 (1) 1019:1022 

– Galataport Projesi’ne ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehir-
cilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/26245) 58 (1) 1920:1922 
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– Muğla’nın Bodrum ilçesinde imara açılması kararı alı-
nan bir araziye ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/25828) 58 (1) 1467:1469 

– Vanlı depremzedelere satılan TOKİ konutlarına ilişkin 
sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın 
cevabı (7/25826) 58 (1) 1461:1463 

TÜZEL Abdullah Levent (İstanbul) – Artvin’in Arha-
vi ilçesinde kurulması planlanan kömür eleme ve paketleme 
tesisine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan 
Bayraktar’ın cevabı (7/24854) 58 (1) 646:652 

YENİÇERİ Özcan (Ankara) – 2002-2013 yılları ara-
sında anız yakılması vakalarıyla ilgili çeşitli verilere ilişkin 
sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın 
cevabı (7/25334) 58 (1) 1033:1034 

– 2002-2013 yılları arasında arıtılmamış atıkların su ya-
taklarına verilmesi nedeniyle kesilen cezalara ve engellenme-
si için yapılan çalışmalara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehirci-
lik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/27897) 58 (1) 3601:3603 

– 2002-2013 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda 
tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi kapsamında yapılan 
ödemelere ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdo-
ğan Bayraktar’ın cevabı (7/25832) 58 (1) 1481:1526 

– 2002-2013 yılları arasında bitkisel yağ atıkları ile ilgili 
verilere ve yapılan çalışmalara ilişkin sorusu ve Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/27911) 58 (1) 3644:3647 

– 2002-2013 yılları arasında gürültü kirliliği nedeniyle 
kesilen cezalara ve engellenmesi için yapılan çalışmalara 
ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayrak-
tar’ın cevabı (7/27918) 58 (1) 3654:3656 

– 2002-2013 yılları arasında İller Bankası tarafından sa-
tılan veya kiraya verilen taşınmazlara ilişkin sorusu ve Çevre 
ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/26246) 58 (1) 1923:1927 

– 2002-2013 yılları arasında tıbbi atıklar ile ilgili verilere 
ve yapılan çalışmalara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/27910) 58 (1) 3641:3643 

– Akarsu ve göl kirliliğinin engellenmesi için yapılan ça-
lışmalara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdo-
ğan Bayraktar’ın cevabı (7/27904) 58 (1) 3625:3627 

– Ambalaj atıklarının depolanması ve geri dönüştürül-
mesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin sorusu ve Çevre 
ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/27900) 58 (1) 3612:3614 

– Asit yağmurlarının olumsuz etkilerine ve engellenmesi 
için yapılan çalışmalara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/28782) 58 (1) 4289:4291 

– Atık pillere ve geri dönüştürme çalışmalarına ilişkin 
sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın 
cevabı (7/27519) 58 (1) 3249:3252 
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– Bulgaristan’ın bir kasabasındaki içme suyunda sapta-
nan yoğun miktarda arseniğin Meriç Nehri üzerinden Türki-
ye’ye geçtiği iddiasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/28797) 58 (1) 4311:4314 

– Bursa’nın İnegöl ilçesindeki bir derede meydana gelen 
balık ölümlerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/27919) 58 (1) 3657:3659 

– Deniz kirliliği nedeniyle kesilen cezalara ve engellen-
mesi için alınan önlemlere ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehirci-
lik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/27898) 58 (1) 3604:3608 

– Deri sanayisinin neden olduğu çevre kirliliğine 
(7/27907), gübre sanayisinin neden olduğu çevre kirliliğine 
(7/27908) ve çimento sanayisinin neden olduğu çevre kirlili-
ğine (7/27909) ilişkin soruları ve Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Erdoğan Bayraktar’ın cevabı  58 (1) 3635:3640 

– Elektromanyetik kirliliğe ilişkin sorusu ve Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/27888) 58 (1) 3590:3592 

– Enerji üreticilerinin neden olduğu çevre kirliliğine iliş-
kin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayrak-
tar’ın cevabı (7/27905) 58 (1) 3628:3631 

– Evsel ve katı atıkların depolanması ve geri dönüştü-
rülmesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin sorusu ve 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı 
(7/27901) 58 (1) 3615:3617 

– Fosil yakıtlar yerine biyoyakıtların kullanımının yay-
gınlaştırılmasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/28780) 58 (1) 4282:4284 

– Fosil yakıtların geri dönüştürülmesi kapsamında yapı-
lan çalışmalara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/27906) 58 (1) 3632:3634 

– Hava kirliliğinin bitki ve yaprakları üzerindeki olum-
suz etkilerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/27921) 58 (1) 3663:3665 

– Hızlı nüfus artışından kaynaklanan çevre kirliliğine 
ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayrak-
tar’ın cevabı (7/27920) 58 (1) 3660:3662 

– Katı atık depolama alanlarında ortaya çıkan metan ga-
zına ve zararlarının engellenmesi amacıyla yapılan çalışmala-
ra ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan 
Bayraktar’ın cevabı (7/28783) 58 (1) 4292:4294 

– Katı atık yönetimi çalışmalarına ilişkin sorusu ve Çev-
re ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevapları 
(7/27895) 

(7/28784) 
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– Katı atıkların depolanması ve geri dönüştürülmesi kap-
samında yapılan çalışmalara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehir-
cilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/27899) 58 (1) 3609:3611 
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– Kontrolsüz tarımsal ilaçlama ve gübrelemeden kaynak-
lanan çevre kirliliğine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/27902) 58 (1) 3618:3620 

– Petrol rafinerilerinin neden olduğu çevre kirliliğine 
ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayrak-
tar’ın cevabı (7/27912) 58 (1) 3648:3653 

– Sanayide çevre dostu yatırımlara ilişkin sorusu ve Çev-
re ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı 
(7/28781) 58 (1) 4285:4288 

– Taş-toprak sanayisinin neden olduğu çevre kirliliğine 
ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayrak-
tar’ın cevabı (7/27903) 58 (1) 3621:3624 

– Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi açıklarında Marmara Deni-
zi’nin renginde görülen değişikliğe ilişkin sorusu ve Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/26251) 58 (1) 1954:1956 

YILMAZ Dilek AKAGÜN (Uşak) – Uşak’ın İlyaslı 
beldesindeki kömür madeni alanına atık gömülmesi ve etkile-
rine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan 
Bayraktar’ın cevabı (7/27517) 58 (1) 3246:3248 

    
    

Dışişleri Bakanından    
ADAN Celal (İstanbul) – Bakanlığa bağlı kurum ve ku-

ruluşlara ait lojmanlar ile söz konusu lojmanların satışına 
ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun 
cevabı (7/26710) 58 (1) 2459:2461 

– Bakanlık kadrolarında istihdam edilen engelli personel 
sayısına ve engelli personele yönelik çalışmalara ilişkin 
sorusu ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun cevabı 
(7/27524) 58 (1) 3256:3258 

– Bakanlık tarafından düzenlenen toplantılara ilişkin so-
rusu ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun cevabı 
(7/26713) 58 (1) 2465:2467 

– İstanbul’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda gö-
rev yapan taşeron işçilere ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı 
Ahmet Davutoğlu’nun cevabı (7/26709) 58 (1) 2456:2458 

– Soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına 
ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun 
cevabı (7/26714) 58 (1) 2468:2470 

AĞBABA Veli (Malatya) – Suriye’ye yönelik dış poli-
tikaya ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğ-
lu’nun cevabı (7/25356) 58 (1) 1061:1063 

BİNİCİ İbrahim (Şanlıurfa) – Almanya’daki bir Türk 
vatandaşın ölüm olayına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı 
Ahmet Davutoğlu’nun cevabı (7/24871) 58 (1) 671:673 
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BÜYÜKATAMAN İsmet (Bursa) – Soru önergelerine 
ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin sorusu ve Dışişleri 
Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun cevabı (7/24861) 58 (1) 658:659 

ÇİRKİN Adnan Şefik (Hatay) – Türkiye’nin kıta sa-
hanlığını ihlal eden bir uygulamaya ilişkin sorusu ve Dışişleri 
Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun cevabı (7/24860) 58 (1) 653:657 

– Ülkemize konuşlandırılan patriot füze bataryalarına 
ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun 
cevabı (7/25347) 58 (1) 1048:1049 

DEDEOĞLU Mesut (Kahramanmaraş) – Kiralanan 
veya satın alınan araçlara ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı 
Ahmet Davutoğlu’nun cevabı (7/27121) 58 (1) 2896:2898 

DEMİREL Ruhsar (Eskişehir) – Bakanlık tarafından 
psikolojik tacizin (mobbing) önlenmesi kapsamında yapılan 
çalışmalara ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davu-
toğlu’nun cevabı (7/24866) 58 (1) 660:662 

EDİBOĞLU Mehmet Ali (Hatay) – Suriyeli muhalif-
lerle görüşüldüğü iddialarına ilişkin sorusu ve Dışişleri Baka-
nı Ahmet Davutoğlu’nun cevabı (7/25349) 58 (1) 1050:1051 

– Terör örgütü olduğu iddia edilen El Nusra örgütüne 
ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun 
cevabı (7/25345) 58 (1) 1042:1043 

– Yapılması planlanan 2’nci Cenevre Konferansı’na iliş-
kin sorusu ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun cevabı 
(7/25344) 58 (1) 1040:1041 

IŞIK Alim (Kütahya) – 2002-2013 yılları arasında 
KPSS ile işe alınan personele ve atamalar ile ilgili iddialara 
ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun 
cevabı (7/27122) 58 (1) 2899:2901 

– 2002-2013 yılları arasında mülakat ile işe alınan per-
sonele ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğ-
lu’nun cevabı (7/27123) 58 (1) 2902:2904 

– Bakanlığın bilişim altyapısına ve PARDUS işletim sis-
temi ile yerli yazılımların kullanımına ilişkin sorusu ve Dışiş-
leri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun cevabı (7/27530) 58 (1) 3272:3275 

– Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı birimle-
rince düzenlenen toplantı ve organizasyonlara ilişkin sorusu 
ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun cevabı (7/27531) 58 (1) 3276:3279 

– Bakanlık aleyhine açılan davalara ilişkin sorusu ve Dı-
şişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun cevabı (7/26266) 58 (1) 2003:2005 

– Bakanlık kadrolarında engelli istihdamına ilişkin soru-
su ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun cevabı 
(7/27527) 58 (1) 3266:3268 

– Bakanlık personelinin psikolojik taciz (mobbing) şika-
yetlerine ve yapılan işlemlere ilişkin sorusu ve Dışişleri 
Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun cevabı (7/27532) 58 (1) 3280:3282 
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– Bakanlık tarafından gerçekleştirilen temsil harcamala-
rına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun 
cevabı (7/25834) 58 (1) 1529:1531 

– Bakanlık üst düzey yönetici kadrolarında vekâleten gö-
rev yapan personele ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu’nun cevabı (7/26267) 58 (1) 2006:2008 

– Bazı personelin kanuna aykırı olarak işe gelmediği 
halde maaşını almaya devam ettiği iddiasına ilişkin sorusu ve 
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun cevabı (7/27525) 58 (1) 3259:3261 

– Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapı-
sı’nda meydana gelen patlamaya ilişkin sorusu ve Dışişleri 
Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun cevabı (7/27534) 58 (1) 3287:3289 

– Muhalefet partilerine mensup kişilerin fişlenerek Ba-
kanlık tarafından gerçekleştirilen ihaleleri kazanmalarının 
engellendiği iddialarına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı 
Ahmet Davutoğlu’nun cevabı (7/26715) 58 (1) 2471:2473 

– Müşavir ve danışman kadrolarına atanan personele 
ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun 
cevabı (7/27526) 58 (1) 3262:3265 

– Suriye sınırında bir tampon bölge oluşturulacağı iddia-
larına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğ-
lu’nun cevabı (7/27533) 58 (1) 3283:3286 

– Türkiye-Suriye ilişkilerine ilişkin sorusu ve Dışişleri 
Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun cevabı (7/27535) 58 (1) 3290:3293 

– Yabancı gerçek veya tüzel kişiler tarafından Bakanlık 
aleyhine açılan davalara ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı 
Ahmet Davutoğlu’nun cevabı (7/26264) 58 (1) 2000:2002 

LOĞOĞLU Osman Faruk (Adana) – Suriye’deki ça-
tışmalarda çeşitli terör örgütlerinin yer aldığı iddiasıyla ilgili 
bazı hususlara ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Ahmet Da-
vutoğlu’nun cevabı (7/24872) 58 (1) 674:676 

OĞAN Sinan (Iğdır) – Başbakan’ın Fas ziyaretine iliş-
kin sorusu ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun cevabı 
(7/26260) 58 (1) 1991:1993 

– Batı Trakya Türk Azınlığının haklarına ilişkin sorusu 
ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun cevabı (7/26261) 58 (1) 1994:1997 

ORAN Umut (İstanbul) – ABD’nin bazı ülkelerin bü-
yükelçilik ve konsolosluklarını dinlediği iddiasına ilişkin 
sorusu ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun cevabı 
(7/28268) 58 (1) 3909:3911 

TAN Altan (Diyarbakır) – Bulgaristan’daki seçimlere 
müdahale edildiği iddialarına ilişkin sorusu ve Dışişleri Ba-
kanı Ahmet Davutoğlu’nun cevabı (7/27528) 58 (1) 3269:3271 

TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – 2003-2012 
yılları arasında Suriye ile imzalanan anlaşmalara ve Akdeniz 
İçin Birlik Örgütü nezdinde gerçekleştirilen çalışmalara 
ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun 
cevabı (7/24870) 58 (1) 668:670 
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– Bakanlığa yönelik siber saldırılara ve alınan önlemlere 
ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun 
cevabı (7/25835) 58 (1) 1532:1534 

– Bakanlık çalışanlarının e-posta ve sosyal medya hesap-
larının izlenip izlenmediğine ilişkin sorusu ve Dışişleri Baka-
nı Ahmet Davutoğlu’nun cevabı (7/26263) 58 (1) 1998:1999 

– Bakanlık makam odalarındaki ofis mobilyalarına ve 
Bakanlığın kırtasiye harcamalarına ilişkin sorusu ve Dışişleri 
Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun cevabı (7/26711) 58 (1) 2462:2464 

TÜRKKAN Lütfü (Kocaeli) – Başbakan ile ABD Baş-
kanı arasındaki görüşme ile ilgili iddialara ilişkin sorusu ve 
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun cevabı (7/25346) 58 (1) 1044:1047 

YENİÇERİ Özcan (Ankara) – 2002-2013 yılları ara-
sında bağlı kurum ve kuruluşlarda tadilat, dekorasyon ve 
çevre düzenlemesi kapsamında yapılan ödemelere ilişkin 
sorusu ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun cevabı 
(7/25836) 58 (1) 1535:1537 

– 2002-2013 yılları arasında insan ticareti ile mücadele 
alanında imzalanan uluslararası belgeler ve Bakanlık tarafın-
dan insan ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin 
sorusu ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun cevabı 
(7/25353) 58 (1) 1056:1058 

– 2010-2013 yılları arasında Türkiye’ye giriş vizesi ile 
ilgili çeşitli verilere ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu’nun cevabı (7/25351) 58 (1) 1054:1055 

– E-Vize uygulaması kapsamında yapılan harcamalara 
ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun 
cevabı (7/24868) 58 (1) 663:664 

– E-Vize uygulamasına ve siber saldırılara karşı korun-
masına yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı 
Ahmet Davutoğlu’nun cevabı (7/24869) 58 (1) 665:667 

– Suudi Arabistan’a ait bir limanda mahsur kalan tır şo-
förlerine ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğ-
lu’nun cevabı (7/25833) 58 (1) 1527:1528 

– Türkiye’de bulunan vatansız kişilere ilişkin sorusu ve 
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun cevabı (7/25350) 58 (1) 1052:1053 

– Türkiye’de Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen kim-
lik kartı ile ikamet eden kişilere ilişkin sorusu ve Dışişleri 
Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun cevabı (7/25355) 58 (1) 1059:1060 

    
    

Ekonomi Bakanından    
ADAN Celal (İstanbul) – Bakanlığa bağlı kurum ve ku-

ruluşlara ait lojmanlar ile söz konusu lojmanların satışına 
ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın 
cevabı (7/26717) 58 (1) 2477:2479 
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– Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin 
sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı 
(7/28816) 58 (1) 4318:4320 

– Bakanlık kadrolarında istihdam edilen engelli personel 
sayısına ve engelli personele yönelik çalışmalara ilişkin 
sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı 
(7/27542) 58 (1) 3304:3306 

– Bakanlık tarafından düzenlenen toplantılara ilişkin so-
rusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı 
(7/26719) 58 (1) 2483:2485 

– İstanbul’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda gö-
rev yapan taşeron işçilere ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı 
Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/26716) 58 (1) 2474:2476 

DEDEOĞLU Mesut (Kahramanmaraş) – 2012 yılında 
eğitim amaçlı yurt dışına gönderilen Bakanlığa bağlı kurum 
ve kuruluş personeline ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı 
Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/27125) 58 (1) 2905:2907 

– Kiralanan veya satın alınan araçlara ilişkin sorusu ve 
Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı 
(7/27126) 58 (1) 2908:2910 

IŞIK Alim (Kütahya) – 2002-2013 yılları arasında 
KPSS ile işe alınan personele ve atamalar ile ilgili iddialara 
ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın 
cevabı (7/27131) 58 (1) 2926:2929 

– 2002-2013 yılları arasında mülakat ile işe alınan per-
sonele ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer 
Çağlayan’ın cevabı (7/27130) 58 (1) 2922:2925 

– Bakanlık aleyhine açılan davalara ilişkin sorusu ve 
Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı 
(7/26273) 58 (1) 2013:2016 

– Bakanlık kadrolarında engelli istihdamına ilişkin soru-
su ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı 
(7/27543) 58 (1) 3307:3310 

– Bazı personelin kanuna aykırı olarak işe gelmediği 
halde maaşını almaya devam ettiği iddiasına ilişkin sorusu ve 
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/27544) 58 (1) 3311:3313 

– Müşavir ve danışman kadrolarına atanan personele 
ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın 
cevabı (7/27545) 58 (1) 3314:3316 

– Sözleşmeli personel alımlarına ve memur kadrolarına 
atanmalarına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet 
Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/28815) 58 (1) 4315:4317 

– Yabancı gerçek veya tüzel kişiler tarafından Bakanlık 
aleyhine açılan davalara ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı 
Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/26271) 58 (1) 2009:2012 
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NAZLIAKA Aylin (Ankara) – Bakanlıktaki boş engelli 
kadrolarına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer 
Çağlayan’ın cevabı (7/28272) 58 (1) 3914:3915 

– Olası bir depremin etkilerinden korunmak için yapılan 
çalışmalara ve personele yönelik eğitimlere ilişkin sorusu ve 
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/28278) 58 (1) 3929:3933 

– Personel alımlarına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı 
Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/28273) 58 (1) 3916:3919 

– Personele dağıtılan ikramiyelere, hakkında soruşturma 
açılan personele ve hizmet içi eğitimlere ilişkin sorusu ve 
Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı 
(7/28274) 58 (1) 3920:3921 

– Ramazan ayında oruç tutmayan personele yönelik liste 
tutulduğu iddiasına ve kurum yemekhanelerine ilişkin sorusu 
ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı 
(7/28275) 58 (1) 3922:3924 

– Yurt dışı görevlendirmelere ilişkin sorusu ve Ekonomi 
Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/28271) 58 (1) 3912:3913 

ÖĞÜT Ensar (Ardahan) – Ardahan’da kiralama yoluy-
la kullanılan hizmet binalarına ilişkin sorusu ve Ekonomi 
Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/27537) 58 (1) 3294:3295 

– Batman’da kiralama yoluyla kullanılan hizmet binala-
rına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağla-
yan’ın cevabı (7/27538) 58 (1) 3296:3297 

– Bayburt’ta kiralama yoluyla kullanılan hizmet binala-
rına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağla-
yan’ın cevabı (7/27540) 58 (1) 3300:3301 

– Belediyelere yapılan mali yardımlara ilişkin sorusu ve 
Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı 
(7/28817) 58 (1) 4321:4322 

– Diğer kurumlardan naklen atanan personele ilişkin so-
rusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı 
(7/28819) 58 (1) 4325:4326 

– Iğdır’da kiralama yoluyla kullanılan hizmet binalarına 
ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın 
cevabı (7/27541) 58 (1) 3302:3303 

– Şehit yakını, gazi ve vazife malulü personelin sorunla-
rına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağla-
yan’ın cevabı (7/28818) 58 (1) 4323:4324 

– Şırnak’ta kiralama yoluyla kullanılan hizmet binalarına 
ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın 
cevabı (7/27539) 58 (1) 3298:3299 

– Yumurta ihracatına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı 
Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/28277) 58 (1) 3927:3928 

ÖREN Hasan (Manisa) – Destekleme ve fiyat istikrar 
fonu prim ödemelerine ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı 
Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/27132) 58 (1) 2930:2933 
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– Destekleme ve fiyat istikrar fonu primlerinin mahsup-
laşma kapsamına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet 
Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/27133) 58 (1) 2934:2937 

TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – Bakanlık 
makam odalarındaki ofis mobilyalarına ve Bakanlığın kırta-
siye harcamalarına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Meh-
met Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/26718) 58 (1) 2480:2482 

– Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin sorusu ve 
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/28276) 58 (1) 3925:3926 

– Doğal kaynak suyu alımlarına ilişkin sorusu ve Eko-
nomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/28820) 58 (1) 4327:4328 

TÜRKKAN Lütfü (Kocaeli) – Tarımsal ve hayvansal 
ürün ihracatı yapan firmalara yapılan ihracat prim ödemeleri-
ne ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağla-
yan’ın cevabı (7/28821) 58 (1) 4329:4331 

YENİÇERİ Özcan (Ankara) – Fuar alanlarına ve fuar-
cılığın geliştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin sorusu ve 
Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı 
(7/27128) 58 (1) 2914:2917 

– Sektörel kümelenme çalışmalarına ve toptancı halleri-
nin sorunlarına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet 
Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/27127) 58 (1) 2911:2913 

– Yunanistan ile ticari ilişkilere ilişkin sorusu ve Eko-
nomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/27129) 58 (1) 2918:2921 

    
    

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından    
ACAR Gürkut (Antalya) – Antalya’nın Elmalı ilçesin-

deki Dur Dağı’nda yürütülen madencilik faaliyetlerine ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın 
cevabı (7/25845) 58 (1) 1550:1552 

ADAN Celal (İstanbul) – Bakanlığa bağlı kurum ve ku-
ruluşlara ait lojmanlar ile söz konusu lojmanların satışına 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız’ın cevabı (7/26724) 58 (1) 2495:2497 

– İstanbul’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda gö-
rev yapan taşeron işçilere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/26723) 58 (1) 2492:2494 

AKÇAY Erkan (Manisa) – Bitkisel ve hayvansal üre-
timde kullanılan elektriğe uygulanan tarifeye ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı 
(7/26730) 58 (1) 2519:2522 

– Manisa’daki madencilik faaliyetleri ve çevreye etkile-
rine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız’ın cevabı (7/25848) 58 (1) 1559:1562 
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– Tarımsal sulamada kullanılan elektriğin fiyatına ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın 
cevabı (7/26729) 58 (1) 2511:2518 

AKOVA Ayşe Nedret (Balıkesir) – Kaz Dağlarındaki 
madencilik faaliyetlerine ve çevresel etkilerine ilişkin sorusu 
ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı 
(7/25372) 58 (1) 1094:1096 

ALDAN Ömer Süha (Muğla) – Muğla’daki bir kömür 
rezerv alanının kamulaştırılmasına ilişkin sorusu ve Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/25841) 58 (1) 1538:1540 

ALTAY Engin (Sinop) – Sinop’ta kurulması planlanan 
nükleer enerji santraline ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/25371) 58 (1) 1087:1093 

ATA Ayla AKAT (Batman) – Batman’da petrol arama 
ve çıkarma faaliyetleri nedeni ile meydana gelen çevre kirli-
liğine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız’ın cevabı (7/28287) 58 (1) 3950:3953 

BALUKEN İdris (Bingöl) – Fırat Elektrik Dağıtım 
AŞ’nin Bingöl’deki çeşitli uygulamalarına ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı 
(7/26278) 58 (1) 2028:2031 

BAYRAKTUTAN Uğur (Artvin) – Artvin’deki elekt-
rik direklerinin bakım ve onarımına ilişkin sorusu ve Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/28279) 58 (1) 3934:3935 

BOZLAK Murat (Adana) – Elektrik sayaçlarının deği-
şim bedellerinin tüketicilere yansıtılmasına ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı 
(7/25364) 58 (1) 1071:1073 

BÜYÜKATAMAN İsmet (Bursa) – Bakanlığın Bur-
sa’daki projelerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/26276) 58 (1) 2021:2023 

– Bursa’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002 
yılından itibaren meydana gelen iş kazalarına ilişkin sorusu 
ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı 
(7/25363) 58 (1) 1069:1070 

ÇANDAR Tolga (Muğla) – Muğla’nın Milas ilçesinde 
yapılması planlanan bir termik santrale ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı 
(7/27552) 58 (1) 3321:3323 

ÇELİK Demir (Muş) – Erzurum’un Hınıs ilçesindeki 
bir bölgede oluşan yer çatlağına ilişkin sorusu ve Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/27141) 58 (1) 2959:2961 

– Muş’ta elektrik hatlarının yenilenmesine ilişkin sorusu 
ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı 
(7/26277) 58 (1) 2024:2027 
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DEDEOĞLU Mesut (Kahramanmaraş) – Kiralanan 
veya satın alınan araçlara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/27136) 58 (1) 2950:2952 

DEMİREL Ruhsar (Eskişehir) – Eskişehir’de enerji 
nakil hatlarının yerin altına alınmasına ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı 
(7/25367) 58 (1) 1077:1078 

– Karabük’e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin sorusu 
ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı 
(7/25370) 58 (1) 1084:1086 

– Karabük’ün enerji nakil hatlarının yerin altına alınma-
sına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız’ın cevabı (7/25366) 58 (1) 1075:1076 

– Lületaşı madenciliğine ilişkin sorusu ve Enerji ve Ta-
bii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/25368) 58 (1) 1079:1080 

ERDOĞAN Mehmet (Muğla) – Muğla’da yeni bir ter-
mik santral kurulup kurulmayacağı ile termik santrallerin 
çevreye etkilerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/26727) 58 (1) 2504:2507 

– Muğla’nın Bodrum ilçesinde engelliler için açılan bir 
eğitim merkezinin üzerinden yüksek gerilim hattı geçmesine 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız’ın cevabı (7/25843) 58 (1) 1544:1546 

– Muğla-Yatağan arasındaki bir köyde bulunan maden 
ocağına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız’ın cevabı (7/26728) 58 (1) 2508:2510 

GÜLER Birgül AYMAN (İzmir) – İzmir Çeşme’de ku-
rulması planlanan rüzgâr tribünlerine ilişkin sorusu ve Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/27925) 58 (1) 3666:3669 

– İzmir’in Aliağa ilçesindeki bir köyün üzerinden geçe-
cek yüksek gerilim hattına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/25362) 58 (1) 1066:1068 

HALAÇOĞLU Yusuf (Kayseri) – Doğal gaz satışında 
üst limit getirilmesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/27547) 58 (1) 3329:3333 

IŞIK Alim (Kütahya) – 2002-2013 yılları arasında 
KPSS ile işe alınan personele ve atamalar ile ilgili iddialara 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız’ın cevabı (7/27138) 58 (1) 2956:2958 

– 2002-2013 yılları arasında mülakat ile işe alınan per-
sonele ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız’ın cevabı (7/27137) 58 (1) 2953:2955 

– Bakanlık aleyhine açılan davalara ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı 
(7/26283) 58 (1) 2045:2047 
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– Bakanlık kadrolarında engelli istihdamına ilişkin soru-
su ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın 
cevabı (7/27548) 58 (1) 3334:3336 

– Bakanlık tarafından gerçekleştirilen temsil harcamala-
rına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız’ın cevabı (7/25844) 58 (1) 1547:1549 

– Bakanlık üst düzey yönetici kadrolarında vekâleten gö-
rev yapan personele ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/26280) 58 (1) 2034:2037 

– Bazı personelin kanuna aykırı olarak işe gelmediği 
halde maaşını almaya devam ettiği iddiasına ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı 
(7/27550) 58 (1) 3340:3342 

– Haklarında soruşturma açılan personele ilişkin sorusu 
ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı 
(7/26281) 58 (1) 2038:2040 

– Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı bir köydeki kamu-
laştırmadan kaynaklanan mağduriyete ilişkin sorusu ve Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/26695) 58 (1) 2421:2424 

– Muhalefet partilerine mensup kişilerin fişlenerek Ba-
kanlık tarafından gerçekleştirilen ihaleleri kazanmalarının 
engellendiği iddialarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/26731) 58 (1) 2523:2525 

– Müşavir ve danışman kadrolarına atanan personele 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız’ın cevabı (7/27549) 58 (1) 3337:3339 

– Sözleşmeli personel alımlarına ve memur kadrolarına 
atanmalarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/28822) 58 (1) 4332:4333 

– Yabancı gerçek veya tüzel kişiler tarafından Bakanlık 
aleyhine açılan davalara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/26282) 58 (1) 2041:2044 

KART Atilla (Konya) – Özel bir şirkete protokolde yer 
verildiği iddialarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/26725) 58 (1) 2498:2500 

KÖPRÜLÜ Emre (Tekirdağ) – Tekirdağ’ın Marmara 
Ereğlisi ilçesinde yapılması planlanan kömüre dayalı termik 
santrale ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız’ın cevabı (7/26705) 58 (1) 2447:2449 

NAZLIAKA Aylin (Ankara) – Bakanlıktaki boş engelli 
kadrolarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/28283) 58 (1) 3941:3942 

– Personel alımlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/28284) 58 (1) 3943:3945 
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– Personele dağıtılan ikramiyelere, hakkında soruşturma 
açılan personele ve hizmet içi eğitimlere ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı 
(7/28285) 58 (1) 3946:3947 

– Ramazan ayında oruç tutmayan personele yönelik liste 
tutulduğu iddiasına ve kurum yemekhanelerine ilişkin sorusu 
ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı 
(7/28286) 58 (1) 3948:3949 

– Yurt dışı görevlendirmelere ilişkin sorusu ve Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/28282) 58 (1) 3939:3940 

ORAN Umut (İstanbul) – Bir derneğin şubesinin açılışı 
için düzenlenen toplantıya ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/28826) 58 (1) 4340:4341 

ÖĞÜT Ensar (Ardahan) – Diğer kurumlardan naklen 
atanan personele ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/28827) 58 (1) 4342:4343 

– Şehit yakını, gazi ve vazife malulü personelin sorunla-
rına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız’ın cevabı (7/28828) 58 (1) 4344:4345 

– Yeni yerleşim yerlerindeki trafolara ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı 
(7/28290) 58 (1) 3961:3962 

ÖZ Sakine (Manisa) – Manisa’nın Soma ilçesindeki bir 
maden ocağında düzenlenen iftar programına ilişkin sorusu 
ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı 
(7/28831) 58 (1) 4348:4349 

ÖZBOLAT Durdu (Kahramanmaraş) – Afşin-
Elbistan termik santrallerinden kaynaklı hava kirliliğinin 
önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/28281) 58 (1) 3936:3938 

SARIBAŞ Ali (Çanakkale) – Ülkemizdeki elektrik 
enerjisi ihtiyacı ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı 
(7/26722) 58 (1) 2486:2491 

ŞAFAK Doğan (Niğde) – Niğde’ye bağlı bir köyde su 
temini için kullanılan elektriğin köy halkına fatura edilmesine 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız’ın cevabı (7/25361) 58 (1) 1064:1065 

TAN Altan (Diyarbakır) – Erzurum’un Hınıs ilçesinde 
elektrik şebekelerinin yer altına alınması çalışmalarına ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın 
cevabı (7/25365) 58 (1) 1074 

– Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimiyle petrol antlaş-
ması imzalandığı iddialarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/27142) 58 (1) 2962:2964 
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TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – Bakanlığa 
yönelik siber saldırılara ve alınan önlemlere ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı 
(7/25847) 58 (1) 1556:1558 

– Bakanlığın temsil ve ikram harcamalarına ilişkin soru-
su ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın 
cevabı (7/25849) 58 (1) 1563:1573 

– Bakanlık çalışanlarının e-posta ve sosyal medya hesap-
larının izlenip izlenmediğine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/26279) 58 (1) 2032:2033 

– Bakanlık makam odalarındaki ofis mobilyalarına ve 
Bakanlığın kırtasiye harcamalarına ilişkin sorusu ve Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/26726) 58 (1) 2501:2503 

– Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı 
(7/28288) 58 (1) 3954:3955 

– Doğal kaynak suyu alımlarına ilişkin sorusu ve Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/28829) 58 (1) 4346:4347 

TOPRAK Erdoğan (İstanbul) – 6492 sayılı Türk Pet-
rol Kanunu ile getirilen bazı düzenlemelere ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı 
(7/27546) 58 (1) 3324:3328 

TÜRELİ Rahmi Aşkın (İzmir) – 2003-2011 yılları ara-
sında enerji sektörüne yapılan yatırımlara ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı 
(7/26732) 58 (1) 2526:2528 

– İzmir’in Çeşme ilçesinde kurulması planlanan rüzgâr 
enerji santrallerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/25846) 58 (1) 1553:1555 

TÜRKKAN Lütfü (Kocaeli) – Çevre ve sağlığa zararla-
rına rağmen termik santrallere yatırım yapılmasına ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın 
cevabı (7/28823) 58 (1) 4334:4336 

– Elektrik kayıp-kaçak bedeline ilişkin sorusu ve Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/27135) 58 (1) 2945:2949 

– Elektrik sayaçlarının değiştirilmesine ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı 
(7/25369) 58 (1) 1081:1083 

– Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde meyvecilik ve seb-
zecilik yapılan tarlalardaki elektrik ihtiyacına ilişkin sorusu 
ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı 
(7/26274) 58 (1) 2017:2018 

– Nabucco Projesi’ne ve alternatif boru hattı projelerine 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız’ın cevabı (7/28832) 58 (1) 4350:4354 
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– Van’daki depremzedelerin elektrik faturalarına ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın 
cevabı (7/25842) 58 (1) 1541:1543 

TÜZEL Abdullah Levent (İstanbul) – İzmir’in Çeşme 
ilçesinde yapılması planlanan rüzgâr santraline ilişkin sorusu 
ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı 
(7/27551) 58 (1) 3317:3320 

YALÇINKAYA Muhammet Rıza (Bartın) – TTK 
Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen projelere ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın 
cevabı (7/27134) 58 (1) 2938:2944 

YENİÇERİ Özcan (Ankara) – 2002-2013 yılları ara-
sında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda tadilat, dekorasyon ve 
çevre düzenlemesi kapsamında yapılan ödemelere ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın 
cevabı (7/26275) 58 (1) 2019:2020 

– 2002-2013 yılları arasında maden üretimi ile ilgili veri-
lere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız’ın cevabı (7/27926) 58 (1) 3670:3671 

– 2002-2013 yılları arasında sanayi mineralleri üretimi 
ile ilgili verilere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/27928) 58 (1) 3676:3678 

– Madencilik faaliyetlerinin çevresel etkilerine ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın 
cevabı (7/27927) 58 (1) 3672:3675 

– Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili çalışmalara 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız’ın cevabı (7/28824) 58 (1) 4337:4339 

YÜCEER Candan (Tekirdağ) – Tekirdağ’daki kömür 
ocaklarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız’ın cevabı (7/28289) 58 (1) 3956:3960 

    
    

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından    
ACAR Gürkut (Antalya) – Boztepe Tarım İşletmesinin 

üzerine kurulu olduğu tarımsal alanın satış veya kiralama 
yoluyla daraltılmasına ilişkin sorusu ve Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/28866) 58 (1) 4355:4398 

ADAN Celal (İstanbul) – Bakanlık istisnai kadrolarına 
yapılan atamalara ilişkin sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancı-
lık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/28859)  58 (1) 4355:4398 

– Bakanlık kadrolarında istihdam edilen engelli personel 
sayısına ve engelli personele yönelik çalışmalara ilişkin 
sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi 
Eker’in cevabı (7/27575)  58 (1) 3343:3377 
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– İstanbul’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda gö-
rev yapan taşeron işçilere (7/26746), Bakanlığa bağlı kurum 
ve kuruluşlara ait lojmanlar ile söz konusu lojmanların satışı-
na (7/26747), Bakanlık tarafından düzenlenen toplantılara 
(7/26792) ve soru önergelerine ve bunların cevaplandırılma-
sına (7/26794) ilişkin soruları ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı 58 (1) 2529:2655 

AĞBABA Veli (Malatya) – Malatya’da yaşanan don ve 
dolu olayları nedeniyle kayısı üreticilerinin mağduriyetine 
ilişkin sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet 
Mehdi Eker’in cevabı (7/26749) 58 (1) 2529:2655 

AKÇAY Erkan (Manisa) – 2002-2013 yılları arasında 
Manisa ili özelinde yapılan tarımsal desteklemelere  
(7/25865) ve ÇATAK Projesi’ne (7/25866) ilişkin soruları ve 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in 
cevabı 58 (1) 1574:1595 

– Balıkçılık sektörü ile ilgili çeşitli hususlara (7/26750), 
tarımsal amaçlı soğuk hava depoları ile kültür balıkçılığı ve 
kümes hayvanları çiftliği grubundaki abonelerin kullandıkları 
elektriğin birim fiyatına (7/26751), seracılık ve hayvancılık 
işletmelerinde kullanılan elektriğe uygulanan tarifeye 
(7/26752), tarım satış kooperatiflerine düşük faizli kredi 
verilmesi ile tarımsal örgütlenme yapısına (7/26753), üretici 
kayıt defterlerine (7/26754), ziraat odalarındaki teknik ele-
manların kendi üyelerine reçete yazabilmesine (7/26755), 
bitki pasaportu sistemi ve operatörlerin kayıt altına alınması 
hakkındaki yönetmeliğin uygulaması ile ilgili bazı hususlara 
(7/26756), tavukçuluk sektöründeki sorunlara (7/26757), 
kaba yem fiyatlarına (7/26758), tohumluk fiyatlarına 
(7/26759), kamu bankalarına tarımsal kredi borcu olan çiftçi-
lerin borçlarının yapılandırılmasına (7/26760), yabancı ban-
kalarca çiftçilere kullandırılan tarımsal kredilere (7/26761), 
Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatifleri aracılığıyla uygu-
lanan sübvansiyonlu kredinin diğer kamu bankalarını da 
kapsamasına (7/26762), çiftçilere verilen düşük faizli kredi-
lerle ilgili bazı sorunlara (7/26763), Ziraat Bankasının kul-
landırdığı düşük faizli tarımsal kredi limitlerine sınırlama 
getirilmesine (7/26764), çiftçilerin kullandığı tarımsal kredi-
lere (7/26765), hayvancılıkta sigorta kapsamı dışında bırakı-
lan hastalıklar ile düşük faizli kredi kullanımında istenen 
sigorta zorunluluğuna (7/26767), Ziraat Bankasından düşük 
faizli tarımsal kredi kullanımına (7/26768), çileğin sigorta 
kapsamının süresine (7/26769), çiftçilere verilen düşük faizli 
kredinin maliyetine (7/26770), Tarım sigortasına (7/26771), 
Manisa ili özelinde hayvancılık sektörü ile ilgili bazı verilere 
(7/26772), kuraklık ve tarım ürünlerinde yaşanan don olayı-
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nın sigorta kapsamına alınmasına (7/26773), Manisa’da 
sulama birliklerine borcu olan çiftçilere (7/26774), tarım 
sigortası kapsamına girmeyen risklere (7/26775), kaçak 
ekmek üretim ve satışının engellenmesine yönelik denetimle-
re (7/26776), Manisa’daki pamuk üretim alanı ve pamuk 
üreticisi sayısına (7/26777), pamuk üretim alanı, pamuk 
üreticisi sayısı ve pamuk ithalatına (7/26778), pamuk üreti-
mine (7/26779) ve (7/26780), zeytincilik sahalarına 
(7/26781), sertifikalı tohum kullanımına (7/26782), Mani-
sa’daki balık üretim tesislerine (7/26783), Manisa’daki çiftçi-
lere yapılan destekleme primi ödemelerine (7/26784), 2010-
2013 yılları arasında Manisa’da yapılan okul kantini denetim-
lerine (7/26785), Manisa’daki çiftçi sayısı ile tarım sigortası 
yaptıran çiftçilere (7/26786), 2008-2013 yılları arasında 
Manisa’da hayvancılık kredisi kullanan çiftçilere (7/26787) 
ve Manisa’daki hayvan üreticilerine verilen desteklere 
(7/26788) ilişkin soruları ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı 
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2529:2655 
– Bayburt merkezde yürütülen DOKAP İlleri Arazi Top-

lulaştırma Projesi’ne ilişkin sorusu ve Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/27943) 58 (1) 3679:3698 

– Manisa’da dolu yağışından zarar gören üzüm üreticile-
rinin sorunlarına ilişkin sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancı-
lık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/25386)  58 (1) 1097:1156 

– Türkiye genelinde ve Manisa ili özelinde kiraz üretici-
liği konusunda çeşitli hususlara ilişkin sorusu ve Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı 
(7/26295) 58 (1) 2048:2114 

– Ziraat mühendislerinin istihdam sorununa (7/28865) ve 
Türkiye’nin Sudan’da tarım arazileri kiraladığı iddiasına 
(7/28874) ilişkin soruları ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı 58 (1) 4355:4398 

AKOVA Ayşe Nedret (Balıkesir) – Balıkesir’in Edre-
mit ilçesine bağlı bir beldede yaşanan toplu balık ölümlerine 
(7/26302) ve süt üretiminde verimliliğin artırılmasına 
(7/26304) ilişkin soruları ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı 58 (1) 2048:2114 

– Balıkesir’in İvrindi ilçesine bağlı bir köydeki kestane 
ve ceviz üreticilerinin sorunlarına (7/25404) ve açıktan süt 
satışının engellenmesi için yapılan çalışmalara (7/25405) 
ilişkin soruları ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Meh-
met Mehdi Eker’in cevabı 58 (1) 1097:1156 

– Suriye’den Türkiye’ye kaçak olarak zeytinyağı getiril-
diği iddiasına ilişkin sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/28851) 58 (1) 4355:4398 
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AKSOY Halil (Ağrı) – Ağrı’da yaşanan kuduz vakala-
rına ilişkin sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/26795) 58 (1) 2529:2655 

ATA Ayla AKAT (Batman) – Mevsimlik tarım işçile-
rinin sorunlarına ilişkin sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancı-
lık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/26744) 58 (1) 2529:2655 

BALUKEN İdris (Bingöl) – Siirt’in Kurtalan ilçesinde 
çiftçilerden fark ödemesi desteği ödemelerinin geri istenme-
sine ilişkin sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/26300) 58 (1) 2048:2114 

BAYRAKTUTAN Uğur (Artvin) – Yaş çay taban fiya-
tına ilişkin sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/24905) 58 (1) 677:679 

BULUT Ahmet Duran (Balıkesir) – Çiğ süt fiyatlarına 
ilişkin soruları ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Meh-
met Mehdi Eker’in cevapları (7/25390) 

(7/27572) 
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3343:3377 

– Saman ithaline ilişkin sorusu ve Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/26306) 58 (1) 2048:2114 

BÜYÜKATAMAN İsmet (Bursa) – Bakanlığın Bur-
sa’daki projelerine ilişkin sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/26305) 58 (1) 2048:2114 

– Bursa’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002 
yılından itibaren meydana gelen iş kazalarına ilişkin sorusu 
ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi 
Eker’in cevabı (7/25387) 58 (1) 1097:1156 

CANALİOĞLU Mehmet Volkan (Trabzon) – Trab-
zon’un Tonya ilçesinde kurulması planlanan çimento fabrika-
sına ilişkin sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/26791) 58 (1) 2529:2655 

ÇELİK Demir (Muş) – Hububat destekleme primleri 
verilmeyen çiftçilerin mağduriyetine ilişkin sorusu ve Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı 
(7/25396) 58 (1) 1097:1156 

ÇETİN İzzet (Ankara) – AOÇ arazisinin tarihî misyo-
nuna aykırı amaçlar için kullanımına ilişkin sorusu ve Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı 
(7/25383) 58 (1) 1097:1156 

ÇINAR Emin (Kastamonu) – Hayvancılıkla uğraşan 
çiftçilerin ekonomik sorunlarına ilişkin sorusu ve Gıda, Ta-
rım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı 
(7/28860) 58 (1) 4355:4398 

– Kastamonu’da dolu yağışından zarar gören çiftçilere 
ilişkin sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet 
Mehdi Eker’in cevabı (7/26790) 58 (1) 2529:2655 
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DEDEOĞLU Mesut (Kahramanmaraş) – 2012 yılında 
eğitim amaçlı yurt dışına gönderilen Bakanlığa bağlı kurum 
ve kuruluş personeline (7/27150) ve kiralanan veya satın 
alınan araçlara (7/27152) ilişkin soruları ve Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı 58 (1) 2965:2990 

DEMİREL Ruhsar (Eskişehir) – Karabük’e yönelik 
proje ve yatırımlara ilişkin sorusu ve Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/25403) 58 (1) 1097:1156 

DEMİRÖZ İlhan (Bursa) – Adalet ve Kalkınma Parti-
sine mensup bir yetkili ile meralar konusunda aralarında 
geçtiği iddia edilen konuşmaya ilişkin sorusu ve Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı 
(7/27148) 58 (1) 2965:2990 

– Bursa’nın İnegöl ve Kestel ilçelerinde dolu yağışından 
etkilenen çiftçilerin mağduriyetine ilişkin sorusu ve Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı 
(7/26301) 58 (1) 2048:2114 

– Bursa’nın Karacabey ilçesindeki bazı köylerde aşırı 
yağıştan etkilenen çiftçilerin mağduriyetine ilişkin sorusu ve 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in 
cevabı (7/27945) 58 (1) 3679:3698 

DİNÇER Celal (İstanbul) – Rusya’ya ihraç edilen bazı 
tarım ürünlerinin iade edildiği iddiasına ilişkin sorusu ve 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in 
cevabı (7/28313) 58 (1) 3963:3990 

DUDU Mevlüt (Hatay) – Toplumsal olaylara müdahale 
amaçlı kullanılan maddelerin insan ve diğer canlılar üzerin-
deki etkilerine ilişkin sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/27157) 58 (1) 2965:2990 

EKİNCİ Kemal (Bursa) – Bursa’nın Orhangazi ilçe-
sindeki çiftçilerin sulama sorunlarına ilişkin sorusu ve Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı 
(7/25397) 58 (1) 1097:1156 

GÖK Levent (Ankara) – Ankara’daki hayvan sayısına 
ve bunlardan elde edilen ürünlere ilişkin sorusu ve Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı 
(7/26789) 58 (1) 2529:2655 

– Ankara’nın Balâ ilçesindeki bir tarım bölgesine 
TMO’ya bağlı birimin açılmamasına ilişkin sorusu ve Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı 
(7/27946)  58 (1) 3679:3698 

GÜLER Birgül AYMAN (İzmir) – İzmir’in Bergama 
ilçesindeki bazı köylerde görülen hayvan hastalıklarına iliş-
kin sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet 
Mehdi Eker’in cevabı (7/28311) 58 (1) 3963:3990 
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– İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki kiraz üreticilerinin so-
runlarına ilişkin sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Baka-
nı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/26299) 58 (1) 2048:2114 

IŞIK Alim (Kütahya) – 2002-2013 yılları arasındaki ec-
rimisil ödemelerine ilişkin sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/25388) 58 (1) 1097:1156 

– Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara yapılan staj baş-
vurularına (7/27151), 2002-2013 yılları arasında mülakat ile 
işe alınan personele (7/27155) ve 2002-2013 yılları arasında 
KPSS ile işe alınan personele ve atamalar ile ilgili iddialara 
(7/27156) ilişkin soruları ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı 58 (1) 2965:2990 

– Bakanlık aleyhine açılan davalara (7/26315), yabancı 
gerçek veya tüzel kişiler tarafından Bakanlık aleyhine açılan 
davalara (7/26316), Bakanlık üst düzey yönetici kadrolarında 
vekâleten görev yapan personele (7/26317) ve haklarında 
soruşturma açılan personele (7/26318) ilişkin soruları ve 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in 
cevabı 58 (1) 2048:2114 

– Bakanlık kadrolarında engelli istihdamına (7/27576), 
müşavir ve danışman kadrolarına atanan personele (7/27577), 
bazı personelin kanuna aykırı olarak işe gelmediği halde 
maaşını almaya devam ettiği iddiasına (7/27578), süt üretici-
lerinin sorunlarına (7/27582) ve et üreticilerinin sorunlarına 
(7/27583) ilişkin soruları ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı 58 (1) 3343:3377 

– Bakanlık tarafından gerçekleştirilen temsil harcamala-
rına ilişkin sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/25858) 58 (1) 1574:1595 

– Muhalefet partilerine mensup kişilerin fişlenerek Ba-
kanlık tarafından gerçekleştirilen ihaleleri kazanmalarının 
engellendiği iddialarına ilişkin sorusu ve Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/26793) 58 (1) 2529:2655 

– Sözleşmeli personel alımlarına ve memur kadrolarına 
atanmalarına ilişkin sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/28861) 58 (1) 4355:4398 

KARAAHMETOĞLU Selahattin (Giresun) – Tarım 
sigortasının kapsamına ilişkin sorusu ve Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/27942) 58 (1) 3679:3698 

KART Atilla (Konya) – Toprak Mahsulleri Ofisinin 
hububat alım uygulamalarına ilişkin sorusu ve Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı 
(7/27158) 58 (1) 2965:2990 

KÖPRÜLÜ Emre (Tekirdağ) – Buğday ve yağlı tohum 
ürünleri destekleme primlerine ilişkin sorusu ve Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı 
(7/25385) 58 (1) 1097:1156 
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– TMO tarafından uygulamaya geçirilen randevulu alım 
sistemine ilişkin sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/28864) 58 (1) 4355:4398 

KÖSE Tufan (Çorum) – Çorum’daki çiğ süt fiyatlarına 
ilişkin sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet 
Mehdi Eker’in cevabı (7/26319) 58 (1) 2048:2114 

NAZLIAKA Aylin (Ankara) – Yurt dışı görevlendir-
melere (7/28303), Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına 
(7/28304), personel alımlarına (7/28305), ramazan ayında 
oruç tutmayan personele yönelik liste tutulduğu iddiasına ve 
kurum yemekhanelerine (7/28306), personele dağıtılan ikra-
miyelere, hakkında soruşturma açılan personele ve hizmet içi 
eğitimlere (7/28307) ve olası bir depremin etkilerinden ko-
runmak için yapılan çalışmalara ve personele yönelik eğitim-
lere (7/28314) ilişkin soruları ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı   58 (1) 3963:3990 

OĞAN Sinan (Iğdır) – Iğdır’daki bir köyde meydana 
gelen sel felaketine ilişkin sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/25856) 58 (1) 1574:1595 

– Iğdır’daki mera sorununa (7/26294), Iğdır’ın bir kö-
yünde yaşanan sel felaketinden dolayı oluşan zararlara 
(7/26296), Iğdır’ın bir köyünde yaşanan sel felaketinden 
dolayı oluşan zararlara (7/26297), Iğdır’ın bir mahallesinde 
yaşanan sel felaketinden dolayı oluşan zararlara (7/26298) 
ilişkin soruları ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Meh-
met Mehdi Eker’in cevabı 58 (1) 2048:2114 

ONUR Melda (İstanbul) – GDO’lu ürünlerle ilgili çe-
şitli hususlara ilişkin sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/28310)  58 (1) 3963:3990 

ÖĞÜT Ensar (Ardahan) – AB tarafından arıcılıkla ilgi-
li alınan bir karara (7/26796), buğday üreticilerinin eğitilme-
sine (7/26797), Hakkâri ve Şırnak’a yönelik proje ve yatırım-
lara (7/26798) ve çiğ süt fiyatlarına (7/26799) ilişkin soruları 
ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi 
Eker’in cevabı 58 (1) 2529:2655 

– Ardahan’da kiralama yoluyla kullanılan hizmet binala-
rına (7/27566), Bayburt’ta kiralama yoluyla kullanılan hizmet 
binalarına (7/27567), Batman’da kiralama yoluyla kullanılan 
hizmet binalarına (7/27568), Iğdır’da kiralama yoluyla kulla-
nılan hizmet binalarına (7/27569) ve Şırnak’ta kiralama 
yoluyla kullanılan hizmet binalarına (7/27570) ilişkin soruları 
ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi 
Eker’in cevabı 58 (1) 3343:3377 
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– Ardahan’daki çiftçilerin bazı sorunlarına (7/25384), 
Ardahan’da hibe başvurusu yapan çiftçilere (7/25389), Kars, 
Ağrı ve Erzurum’da hayvancılık sektörüne yönelik iyileştir-
me çalışmalarına (7/25391), Kars, Ağrı ve Iğdır’da hibe 
başvurusu yapan çiftçilere (7/25392), Kars, Ağrı ve Iğ-
dır’daki çiftçilerin bazı sorunlarına (7/25393), Bitlis, Adıya-
man ve Şanlıurfa’daki çiftçilerin bazı sorunlarına (7/25399), 
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’taki çiftçilerin bazı sorun-
larına (7/25400), Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’da hibe 
başvurusu yapan çiftçilere (7/25401) ve Şırnak, Hakkâri ve 
Muş’ta hayvancılık sektörüne yönelik iyileştirme çalışmaları-
na (7/25402) ilişkin soruları ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı 58 (1) 1097:1156 

– Kars ili özelinde suni tohumlama çalışmalarına 
(7/28850), Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 
tarafından Elazığ, Diyarbakır ve Şanlıurfa’ya aktarılan kay-
nağa (7/28852), Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 
Kurumu tarafından Van, Adıyaman ve Siirt’e aktarılan kay-
nağa (7/28853), Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 
Kurumu tarafından Batman, Bitlis ve Bingöl’e aktarılan 
kaynağa (7/28854), Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 
Kurumu tarafından Hakkâri, Şırnak ve Muş’a aktarılan kay-
nağa (7/28855), Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 
Kurumu tarafından Ardahan’a aktarılan kaynağa (7/28856), 
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından 
Kars, Iğdır ve Ağrı’ya aktarılan kaynağa (7/28857), Tarım ve 
Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından Gümüş-
hane, Bayburt ve Erzurum’a aktarılan kaynağa (7/28858), 
şehit yakını, gazi ve vazife malulü personelin sorunlarına 
(7/28867) ve diğer kurumlardan naklen atanan personele 
(7/28868) ilişkin soruları ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı 58 (1) 4355:4398 

– Siirt’te buğday üreticilerinin sorunlarına (7/25859), 
Ardahan’da hayvancılığa verilen desteklere (7/25860) ve şap 
hastalığından kaynaklı çiftçilerin mağduriyetine (7/25861) 
ilişkin soruları ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Meh-
met Mehdi Eker’in cevabı 58 (1) 1574:1595 

– Yurt dışına gönderilen personele ilişkin sorusu ve Gı-
da, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in 
cevabı (7/26307) 58 (1) 2048:2114 

ÖREN Hasan (Manisa) – Sertifikalarının vize süresini 
geçiren tarım danışmanlarına ilişkin sorusu ve Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/28863) 58 (1) 4355:4398 

ÖZ Ali (Mersin) – Mersin’de meydana gelen doğal afet-
lerden etkilenen çiftçilere (7/27573) ve Bakanlık personelinin 
psikolojik taciz (mobbing) şikâyetlerine ve yapılan işlemlere 
(7/27574) ilişkin soruları ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı 58 (1) 3343:3377 
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– Mersin’in Mezitli ilçesindeki bir beldede dolu yağışı 
nedeniyle çiftçilerin yaşadığı mağduriyete ilişkin sorusu ve 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in 
cevabı (7/26309) 58 (1) 2048:2114 

– Tarsus’taki arı ölümlerinin nedeni ile ilgili yapılan 
araştırmalara ilişkin sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/25398) 58 (1) 1097:1156 

ÖZKAN Ramazan Kerim (Burdur) – Burdur’un Çav-
dır ilçesindeki bir tarım kredi kooperatifine ziraat mühendisi 
atanmasına ilişkin sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/26743) 58 (1) 2529:2655 

SEÇER Vahap (Mersin) – Mersin’in Mezitli ilçesinde 
dolu yağışından etkilenen çiftçilerin mağduriyetine ilişkin 
sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi 
Eker’in cevabı (7/26303) 58 (1) 2048:2114 

SUSAM Mehmet Ali (İzmir) – Yumurta Tebliği’nde 
yer alan bir düzenleme ile okullarda yumurta dağıtımına 
yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/28312) 58 (1) 3963:3990 

ŞEKER Mehmet (Gaziantep) – Gaziantep’te dolu ya-
ğışından zarar gören çiftçilerin sorunlarına ilişkin sorusu ve 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in 
cevabı (7/25394) 58 (1) 1097:1156 

ŞİMŞEK Cemalettin (Samsun) – Ziraat Bankasına 
kredi borcu bulunan çiftçilerin borcunun yeniden yapılandı-
rılmasına ilişkin sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Baka-
nı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/26766) 58 (1) 2529:2655 

TAN Altan (Diyarbakır) – TİGEM Ceylanpınar Tarım 
İşletmesinin master planına (7/27579), hayvancılıkla ilgili 
master planına (7/27580) ve Şap Enstitüsünün piyasaya aşı 
verememesine (7/27581) ilişkin soruları ve Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı 58 (1) 3343:3377 

TANRIKULU Ahmet Kenan (İzmir) – ÇAYKUR Ri-
ze İşletmelerinde çalışanlara bir sendikaya üye olmaları 
konusunda baskı yapıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı 
(7/27154) 58 (1) 2965:2990 

– Çiğ süt referans fiyatlarına ilişkin sorusu ve Gıda, Ta-
rım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı 
(7/26293) 58 (1) 2048:2114 

TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – Bakanlığa 
yönelik siber saldırılara ve alınan önlemlere ilişkin sorusu ve 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in 
cevabı (7/25863) 58 (1) 1574:1595 

– Bakanlık çalışanlarının e-posta ve sosyal medya hesap-
larının izlenip izlenmediğine ilişkin sorusu ve Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/26314) 58 (1) 2048:2114 
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– Bakanlık makam odalarındaki ofis mobilyalarına ve 
Bakanlığın kırtasiye harcamalarına ilişkin sorusu ve Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı 
(7/26748) 58 (1) 2529:2655 

– Doğal kaynak suyu alımlarına ilişkin sorusu ve Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı 
(7/28869) 58 (1) 4355:4398 

– Gıda denetimlerine ve yapılan işlemlere (7/28308) ve 
Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına (7/28309) ilişkin soruları 
ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi 
Eker’in cevabı 58 (1) 3963:3990 

TÜRELİ Rahmi Aşkın (İzmir) – Ekmek israfının ön-
lenmesine yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı 
(7/27085) 58 (1) 2852:2855 

– İzmir’de sakız üretimine ilişkin sorusu ve Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı 
(7/25862) 58 (1) 1574:1595 

– Pamuk üretimi alanındaki sorunlara ve üreticilerin de-
netlenmesine ilişkin sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/27149) 58 (1) 2965:2990 

TÜRKKAN Lütfü (Kocaeli) – Gıda arz güvenliğine 
ilişkin sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet 
Mehdi Eker’in cevabı (7/26745) 58 (1) 2529:2655 

– Organik tarım desteklemesine ilişkin sorusu ve Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı 
(7/27571) 58 (1) 3343:3377 

YENİÇERİ Özcan (Ankara) – Bolu Yeniçağa Gö-
lü’nde yetiştirilen su ürünlerinin analizine (7/26308), enerji 
üretim santralleri kurulmasının tarım alanlarına etkisine 
(7/26310), 2002-2013 yılları arasında üretilen, ihraç ve ithal 
edilen trüf mantarı miktarı ile trüf mantarı üreticilerine veri-
len desteklere (7/26311), Ege Bölgesi’nde etkili olan dolu 
yağışlarının üzüm piyasasına etkisi ile 2002-2013 yılları 
arasında ithal ve ihraç edilen üzüm miktarına (7/26312) ve 
2002-2013 yılları arasında Türkiye’de üretilen ve ihraç edilen 
havyar ile havyar ve mersin balığı üretimine verilen destekle-
re (7/26313) ilişkin soruları ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı 58 (1) 2048:2114 

– Gıda maddelerinde kullanılan ışınlama tekniğine 
(7/27944), hava kirliliğinin bitkiler üzerindeki olumsuz etki-
lerine (7/27947), hava kirliliğinin hayvanlar üzerindeki olum-
suz etkilerine (7/27948), hayvancılık faaliyetlerinden kaynak-
lanan metan salınımının çevresel etkilerine (7/27949) ve 
toprağın bilinçsiz ve aşırı kullanımının önlenmesi kapsamın-
da yapılan çalışmalara (7/27950) ilişkin soruları ve Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı 58 (1) 3679:3698 
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– Tarım ve hayvancılıkta hava kirliliğinden kaynaklanan 
verim düşüşünün engellenmesi kapsamında yapılan çalışma-
lara (7/28862), bitkisel ve hayvansal üretim alanlarının amaç 
dışı kullanımı nedeniyle hakkında işlem yapılan kişiler ile 
üreticilerin girdileri daha kolay elde etmelerini sağlamaya 
yönelik çalışmalara (7/28870), tarımsal ve hayvansal üretimin 
artırılması için verilen teşvik ve destek miktarına (7/28871), 
çayır ve meraların azalmasının önlenmesine yönelik çalışma-
lara (7/28872) ve tarım topraklarının azalmasının önlenmesi-
ne yönelik çalışmalara (7/28873) ilişkin soruları ve Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı 58 (1) 4355:4398 

– Türkiye Tohumcular Birliğinde yapılan seçimlerde ka-
nuni yetersizlikler bulunduğu iddiasına (7/25857) ve 2002-
2013 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda tadilat, 
dekorasyon ve çevre düzenlemesi kapsamında yapılan öde-
melere (7/25864) ilişkin soruları ve Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı  58 (1) 1574:1595 

– Yumurtacılık sektörü ile ilgili verilere ve yumurta ih-
racatının geliştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin sorusu 
ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi 
Eker’in cevabı (7/27153) 58 (1) 2965:2990 

YÜCEER Candan (Tekirdağ) – Tekirdağ’da dolu ya-
ğışı nedeniyle mağdur olan çiftçiler ile bölgede ziraat odaları 
ve TARSİM tarafından yapılan hasar tespit çalışmalarına 
ilişkin sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet 
Mehdi Eker’in cevabı (7/25395) 58 (1) 1097:1156 

    
    

Gümrük ve Ticaret Bakanından    
ADAN Celal (İstanbul) – Bakanlığa bağlı kurum ve ku-

ruluşlara ait lojmanlar ile söz konusu lojmanların satışına 
ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazı-
cı’nın cevabı (7/26802) 58 (1) 2661:2662 

– Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin 
sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın ceva-
bı (7/28878) 58 (1) 4403:4404 

– Bakanlık kadrolarında istihdam edilen engelli personel 
sayısına ve engelli personele yönelik çalışmalara ilişkin 
sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın ceva-
bı (7/27585) 58 (1) 3378:3379 

– Bakanlık tarafından düzenlenen toplantılara ilişkin so-
rusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı 
(7/26804) 58 (1) 2666:2667 

– İstanbul’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda gö-
rev yapan taşeron işçilere ilişkin sorusu ve Gümrük ve Tica-
ret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/26801) 58 (1) 2659:2660 
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– Soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına 
ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazı-
cı’nın cevabı (7/26806) 58 (1) 2670:2671 

AKAR Haydar (Kocaeli) – Bir otomobil firmasına ait 
bazı modellerde sorun bulunduğu iddiasına ilişkin sorusu ve 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı 
(7/28087) 58 (1) 3772:3773 

– Kuyumculuk, mücevherat ve döviz faaliyetlerini aynı 
dükkân içinde sürdüren işletmelere ilişkin sorusu ve Gümrük 
ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/28322) 58 (1) 4005:4006 

BİNİCİ İbrahim (Şanlıurfa) – Kiralanan binalara iliş-
kin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın 
cevabı (7/26800) 58 (1) 2656:2658 

BÜYÜKATAMAN İsmet (Bursa) – Bakanlığın Bur-
sa’daki projelerine ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Ba-
kanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/26322) 58 (1) 2119:2121 

DEMİREL Ruhsar (Eskişehir) – Bakanlık tarafından 
psikolojik tacizin (mobbing) önlenmesi kapsamında yapılan 
çalışmalara ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/24907) 58 (1) 680:681 

DİBEK Turgut (Kırklareli) – İçki firmaları hakkındaki 
haksız rekabet iddialarına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Tica-
ret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/25407) 58 (1) 1160:1161 

EDİBOĞLU Mehmet Ali (Hatay) – Türkiye’den kaçak 
yollarla Yemen’e silah gönderildiği iddiasına ilişkin sorusu 
ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı 
(7/28881) 58 (1) 4409:4411 

– Yayladağı Sınır Kapısı’nın kapatılmasına ilişkin soru-
su ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı 
(7/26321) 58 (1) 2117:2118 

IŞIK Alim (Kütahya) – Bakanlık aleyhine açılan dava-
lara ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazı-
cı’nın cevabı (7/26328) 58 (1) 2135:2137 

– Bakanlık kadrolarında engelli istihdamına ilişkin soru-
su ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı 
(7/27587) 58 (1) 3382:3383 

– Bakanlık tarafından gerçekleştirilen temsil harcamala-
rına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati 
Yazıcı’nın cevabı (7/25868) 58 (1) 1596:1597 

– Bakanlık üst düzey yönetici kadrolarında vekâleten gö-
rev yapan personele ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/26327) 58 (1) 2133:2134 

– Bazı personelin kanuna aykırı olarak işe gelmediği 
halde maaşını almaya devam ettiği iddiasına ilişkin sorusu ve 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı 
(7/27586) 58 (1) 3380:3381 
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– Haklarında soruşturma açılan personele ilişkin sorusu 
ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı 
(7/26331) 58 (1) 2144:2145 

– KDV iadesi işlemlerinde usulsüzlük iddialarına ilişkin 
sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın ceva-
bı (7/28879) 58 (1) 4405:4406 

– Muhalefet partilerine mensup kişilerin fişlenerek Ba-
kanlık tarafından gerçekleştirilen ihaleleri kazanmalarının 
engellendiği iddialarına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/26805) 58 (1) 2668:2669 

– Müşavir ve danışman kadrolarına atanan personele 
ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazı-
cı’nın cevabı (7/27588) 58 (1) 3384:3386 

– Operasyonlara katılmayan kolluk görevlilerine haksız 
şekilde ikramiye ödendiği iddialarına ilişkin sorusu ve Güm-
rük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/25409) 58 (1) 1162:1163 

– Sözleşmeli personel alımlarına ve memur kadrolarına 
atanmalarına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/28880) 58 (1) 4407:4408 

– Yabancı gerçek veya tüzel kişiler tarafından Bakanlık 
aleyhine açılan davalara ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/26329) 58 (1) 2138:2140 

– Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği uygulamasına 
ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazı-
cı’nın cevabı (7/26330) 58 (1) 2141:2143 

NAZLIAKA Aylin (Ankara) – Bakanlıktaki boş engelli 
kadrolarına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/28321) 58 (1) 4003:4004 

– Personel alımlarına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Tica-
ret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/28317) 58 (1) 3995:3996 

– Personele dağıtılan ikramiyelere, hakkında soruşturma 
açılan personele ve hizmet içi eğitimlere ilişkin sorusu ve 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı 
(7/28320) 58 (1) 4001:4002 

– Ramazan ayında oruç tutmayan personele yönelik liste 
tutulduğu iddiasına ve kurum yemekhanelerine (7/28319) ve 
olası bir depremin etkilerinden korunmak için yapılan çalış-
malara ve personele yönelik eğitimlere (7/28324) ilişkin 
soruları ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın 
cevabı  58 (1) 3997:4000 

– Yurt dışı görevlendirmelere ilişkin sorusu ve Gümrük 
ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/28316) 58 (1) 3993:3994 

ÖĞÜT Ensar (Ardahan) – Bakanlık tarafından Arda-
han’daki belediyelere ayni ve nakdi yardım yapılıp yapılma-
dığına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati 
Yazıcı’nın cevabı (7/28876) 58 (1) 4400 
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– Bakanlık tarafından Kars’taki belediyelere ayni ve 
nakdi yardım yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve Gümrük 
ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/28875) 58 (1) 4399 

– Şehit yakını, gazi ve vazife malulü personelin sorunla-
rına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati 
Yazıcı’nın cevabı (7/28883) 58 (1) 4414:4415 

ÖZ Ali (Mersin) – AVM sayısına ve AVM’lerin eko-
nomiye katkısına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/26323) 58 (1) 2122:2124 

– AVM sayısına ve esnafın sorunlarına ilişkin sorusu ve 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı 
(7/26324) 58 (1) 2125:2127 

ÖZBOLAT Durdu (Kahramanmaraş) – Orta Anadolu 
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün Esenboğa ve Erga-
zi’de bulunan ambarlarının envanterlerinde eksiklikler olduğu 
iddialarına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Haya-
ti Yazıcı’nın cevabı (7/28315) 58 (1) 3991:3992 

TANAL Mahmut (İstanbul) – Bakanlıkça GSM şirket-
lerine kesilen para cezalarına ilişkin sorusu ve Gümrük ve 
Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/25406) 58 (1) 1157:1159 

TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – Bakanlık 
çalışanlarının e-posta ve sosyal medya hesaplarının izlenip 
izlenmediğine ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/26326) 58 (1) 2131:2132 

– Bakanlık makam odalarındaki ofis mobilyalarına ve 
Bakanlığın kırtasiye harcamalarına ilişkin sorusu ve Gümrük 
ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/26803) 58 (1) 2663:2665 

– Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin sorusu ve 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı 
(7/28323) 58 (1) 4007:4008 

– Doğal kaynak suyu alımlarına ilişkin sorusu ve Güm-
rük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/28882) 58 (1) 4412:4413 

– Gümrük kontrollerine ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ti-
caret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/28877) 58 (1) 4401:4402 

YENİÇERİ Özcan (Ankara) – 2002-2013 yılları ara-
sında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda tadilat, dekorasyon ve 
çevre düzenlemesi kapsamında yapılan ödemelere ilişkin 
sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın ceva-
bı (7/26320) 58 (1) 2115:2116 

– Kaçak hayvan ticaretine ilişkin sorusu ve Gümrük ve 
Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/26325) 58 (1) 2128:2130 

ZOZANİ Adil (Hakkâri) – Üzümlü ve Derecik sınır 
kapılarının açılmasına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı(7/25410) 58 (1) 1164:1167 
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İçişleri Bakanından    
ADAN Celal (İstanbul) – İstanbul’da Bakanlığa bağlı 

kurum ve kuruluşlarda görev yapan taşeron işçilere ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Muammer Güler'in cevabı 
(7/26824) 58 (1) 2676:2677 

AKÇAY Erkan (Manisa) – KÖYDES Projesi kapsa-
mında tamamlanan işlerin bakım ve onarım masraflarına 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Muammer Güler'in cevabı 
(7/25956) 58 (1) 1617:1618 

AKOVA Ayşe Nedret (Balıkesir) – Balıkesir’in İvrindi 
ilçesine bağlı bir köyün içme suyu sorununa (7/25435),  
Balıkesir’in İvrindi ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına 
(7/25567) ve Balıkesir’in İvrindi ilçesine bağlı bir köyün yol 
sorununa (7/25569) ilişkin soruları ve İçişleri Bakanı Mu-
ammer Güler'in cevabı  58 (1) 1170:1172 

– Balıkesir’in İvrindi ilçesine bağlı bir köyün yol soru-
nuna (7/26359) ve Balıkesir’in İvrindi ilçesine bağlı bir kö-
yün yol ve su sorununa (7/26360) ilişkin soruları ve İçişleri 
Bakanı Muammer Güler'in cevabı,  58 (1) 2148:2150 

ALDAN Ömer Süha (Muğla) – Emniyet Genel Müdür-
lüğü tarafından temin edilmesinin planlandığı iddia edilen bir 
silah türüne ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Muammer Gü-
ler'in cevabı (7/25917) 58 (1) 1613:1614 

– Motosikletli kuryelerin neden olduğu trafik kazalarına 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Muammer Güler'in cevabı 
(7/25568) 58 (1) 1214 

AYGÜN Hüseyin (Tunceli) – Tunceli’deki mayınlı ara-
zilere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Muammer Güler'in 
cevabı (7/25505) 58 (1) 1201 

BALUKEN İdris (Bingöl) – Bingöl’de bir ilçe kayma-
kamı hakkındaki iddialara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Muammer Güler'in cevabı (7/25572) 58 (1) 1215:1216 

BAYRAKTUTAN Uğur (Artvin) – Artvin’de açılan 
bir dava hakkında Bakanlığın yaptığı iddia edilen yoruma 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Muammer Güler'in cevabı 
(7/25533) 58 (1) 1210:1211 

– Artvin’deki bir köyün su sorununa (7/24912) ve Art-
vin’e bağlı bir köyün yol sorununa (7/24984) ilişkin soruları 
ve İçişleri Bakanı Muammer Güler'in cevabı  58 (1) 682:684 

– Artvin’e bağlı bazı köylerin sorunlarına ilişkin soruları 
ve İçişleri Bakanı Muammer Güler'in cevabı (7/25449), 
(7/25456), (7/25457), (7/25458) 58 (1) 1176:1180 

BİRTANE Mülkiye (Kars) – Kars’ın Kağızman ilçe-
sindeki bir köyün yol sorununa ilişkin sorusu ve İçişleri 
Bakanı Muammer Güler'in cevabı (7/24976) 58 (1) 710:711 
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– Kars’ta bir köyün yol ve su sorununa ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı Muammer Güler'in cevabı (7/26399) 58 (1) 2160:2161 

– Kars’ta bulunan bir otoparkın giderlerine ilişkin sorusu 
ve İçişleri Bakanı Muammer Güler'in cevabı (7/25517) 58 (1) 1204:1205 

– Sarıkamış’ın bir köyündeki yol sorununa ilişkin sorusu 
ve İçişleri Bakanı Muammer Güler'in cevabı (7/27653) 58 (1) 3401 

BULDAN Pervin (Iğdır) – Çorum’da mevsimlik işçile-
re yönelik saldırı ile ilgili iddialara ilişkin sorusu ve İçişleri 
Bakanı Muammer Güler'in cevabı (7/27989) 58 (1) 3699:3700 

– Koruculuk sistemine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Muammer Güler'in cevabı (7/25926) 58 (1) 1615:1616 

BÜYÜKATAMAN İsmet (Bursa) – Bakanlığın Bur-
sa’daki yatırımlarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Mu-
ammer Güler'in cevabı (7/24973) 58 (1) 706:709 

– Bursa’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002 
yılından itibaren meydana gelen iş kazalarına ilişkin sorusu 
ve İçişleri Bakanı Muammer Güler'in cevabı (7/25451) 58 (1) 1181:1182 

CANALİOĞLU Mehmet Volkan (Trabzon) – Trab-
zon Arsin Işıklı-Başdurak Grup İçme Suyu Projesi’ne ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Muammer Güler'in cevabı 
(7/26852) 58 (1) 2680:2681 

CİHANER İlhan (Denizli) – Kadıköy’de polisler tara-
fından yapılan kontrollere dayanak oluşturan arama kararına 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Muammer Güler'in cevabı 
(7/24964) 58 (1) 703 

ÇELİK Demir (Muş) – 5233 sayılı Kanun kapsamında 
yapılan başvurulara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Muam-
mer Güler'in cevabı (7/27172) 58 (1) 2993:2994 

– Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde Kürt kökenli öğ-
rencilere yönelik saldırılar yapıldığı iddialarına ilişkin sorusu 
ve İçişleri Bakanı Muammer Güler'in cevabı (7/25463) 58 (1) 1187:1188 

– Muş’un Bulanık ilçesinde OHAL nedeniyle boşaltılan 
bölgelere ve Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi’ne ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Muammer Güler'in cevabı 
(7/25520) 58 (1) 1206:1207 

DEDEOĞLU Mesut (Kahramanmaraş) – 2012 yılında 
eğitim amaçlı yurt dışına gönderilen Bakanlığa bağlı kurum 
ve kuruluş personeline ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Mu-
ammer Güler'in cevabı (7/27189) 58 (1) 2997:2998 

– Koruma altında bulunan çocukların bağlı kurum ve ku-
ruluşlarda istihdamına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Mu-
ammer Güler'in cevabı (7/25877) 58 (1) 1598:1599 

DEMİREL Ruhsar (Eskişehir) – Bakanlık tarafından 
psikolojik tacizin (mobbing) önlenmesi kapsamında yapılan 
çalışmalara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Muammer Gü-
ler'in cevabı (7/24972) 58 (1) 704:705 
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DURMAZ Sadir (Yozgat) – Yozgat’ta gerçekleştirilen 
bir deneme sınavında sınav kitapçığında belediye başkanının 
fotoğrafına yer verildiği iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri 
Bakanı Muammer Güler'in cevabı (7/24915) 58 (1) 688:689 

EKİNCİ Kemal (Bursa) – Bursa’nın Osmangazi ilçe-
sindeki otopark sorununa ve otoparkların denetimine ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Muammer Güler'in cevabı 
(7/26349) 58 (1) 2146:2147 

GÖK Levent (Ankara) – Hırsızlık vakalarına ve hırsız-
lık olaylarıyla ilgili ihbar ve şikâyetlerin değerlendirilmeme-
sine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Muammer Güler'in 
cevabı (7/25445) 58 (1) 1173 

GÜR Nazmi (Van) – Van’daki bir köyün yol sorunu ile 
Van’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin sorusu ve İçişleri 
Bakanı Muammer Güler'in cevabı (7/24957) 58 (1) 698:699 

HALICI Mehmet Emrehan (Ankara) – Seçmen olma-
yan vatandaşlara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Muammer 
Güler'in cevabı (7/27174) 58 (1) 2995:2996 

IŞIK Alim (Kütahya) – Bakanlık personelinin psikolo-
jik taciz (mobbing) şikayetlerine ve yapılan işlemlere ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Muammer Güler'in cevabı 
(7/27644) 58 (1) 3397:3398 

– Diyarbakır’daki Nevruz etkinliğinde yaşanan olaylara 
ve etkinlik alanında Türk bayrağının bulunmamasına ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Muammer Güler'in cevabı 
(7/27645) 58 (1) 3399:3400 

– Haklarında soruşturma açılan personele ilişkin sorusu 
ve İçişleri Bakanı Muammer Güler'in cevabı (7/26398) 58 (1) 2157:2159 

– Koruculuk sisteminin kaldırılmasına ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı Muammer Güler'in cevabı (7/26395) 58 (1) 2155:2156 

– Sivil savunma uzmanlarının özlük haklarına ilişkin so-
rusu ve İçişleri Bakanı Muammer Güler'in cevabı (7/27642) 58 (1) 3394:3396 

– Uzman jandarmaların çeşitli sorunlarına ilişkin sorusu 
ve İçişleri Bakanı Muammer Güler'in cevabı (7/25453) 58 (1) 1183:1185 

KARAAHMETOĞLU Selahattin (Giresun) – Gire-
sun’daki bir spor müsabakası sırasında polis müdahalesi 
nedeniyle bir çocuğun ağır yaralanmasına ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı Muammer Güler'in cevabı (7/25448) 58 (1) 1174:1175 

KESİMOĞLU Mehmet S. (Kırklareli) – Afyonkarahi-
sar Valisine tahsis edilen makam aracına ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı Muammer Güler'in cevabı (7/24953) 58 (1) 696:697 

KESKİN Adnan (Denizli) – Şanlıurfa Belediyesindeki 
toplu taşıma araçlarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Mu-
ammer Güler'in cevabı (7/25514) 58 (1) 1202:1203 

KURT Kazım (Eskişehir) – Derneklerin denetlenmesi-
ne ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Muammer Güler'in cevabı 
(7/26403) 58 (1) 2162:2163 
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KÜRKCÜ Ertuğrul (Mersin) – İstihbarat birimlerine 
ait olduğu iddia edilen ve basına sızan belgelere ilişkin sorusu 
ve İçişleri Bakanı Muammer Güler'in cevabı (7/24958) 58 (1) 700:702 

NAZLIAKA Aylin (Ankara) – Erzurum’un Pasinler il-
çesinde çöp dökme alanı olarak kullanılan bölgeye ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Muammer Güler'in cevabı 
(7/25525) 58 (1) 1208:1209 

– Ramazan ayında oruç tutmayan personele yönelik liste 
tutulduğu iddiasına ve kurum yemekhanelerine ilişkin sorusu 
ve İçişleri Bakanı Muammer Güler'in cevabı (7/28358) 58 (1) 4009:4010 

ORAN Umut (İstanbul) – Entegre Sınır Yönetimi Ey-
lem Planı’nın uygulanmasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Muammer Güler'in cevabı (7/25426) 58 (1) 1168:1169 

ÖĞÜT Ensar (Ardahan) – Ardahan, Iğdır, Batman, 
Şırnak ve Bayburt’ta kiralama yoluyla kullanılan hizmet 
binalarına ilişkin soruları ve İçişleri Bakanı Muammer Gü-
ler’in cevabı (7/27597), (7/27598), (7/27599), (7/27603), 
(7/27604) 58 (1) 3387:3389 

– Ardahan’da tüketici hakem heyetlerinin kararları ile 
bankalarca kesilen masrafları iade alan kişilere ilişkin sorusu 
ve İçişleri Bakanı Muammer Güler'in cevabı (7/25459) 58 (1) 1186 

– Ardahan’ın Posof ilçesindeki bir köyün kadastro soru-
nuna ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Muammer Güler'in 
cevabı (7/25914) 58 (1) 1611:1612 

– Kars il sınırları içerisindeki köy ve mezraların altyapı 
sorunlarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Muammer Gü-
ler'in cevabı (7/26886) 58 (1) 2682:2687 

– Şehit yakını, gazi ve vazife malulü personelin sorunla-
rına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Muammer Güler'in 
cevabı (7/28958) 58 (1) 4418 

ÖĞÜT Kadir Gökmen (İstanbul) – Çankırı’nın Orta 
ilçesine yapılması planlanan organize sanayi bölgesine ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Muammer Güler'in cevabı 
(7/26814) 58 (1) 2672:2673 

– Çankırı’nın Şabanözü ilçesindeki sorunlara ilişkin so-
rusu ve İçişleri Bakanı Muammer Güler'in cevabı (7/24951) 58 (1) 694:695 

ÖZ Ali (Mersin) – Bazı kurumların tabelalarında yer 
alan “TC” ibarelerinin kaldırılmasına ilişkin sorusu ve İçişleri 
Bakanı Muammer Güler'in cevabı (7/25895) 58 (1) 1604:1605 

– Mısır tarlalarında kenevir üretimi yapılıp yapılmadığı-
na yönelik denetimlere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Mu-
ammer Güler'in cevabı (7/25893) 58 (1) 1602:1603 

– Şehit ailelerine verilen ikinci iş hakkının kullanımına 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Muammer Güler'in cevabı 
(7/25536) 58 (1) 1212:1213 
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ÖZEL Özgür (Manisa) – Gezi Parkı olayları bağlamın-
da Ankara Valisine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Muam-
mer Güler'in cevabı (7/27163) 58 (1) 2991:2992 

ŞEKER Mehmet (Gaziantep) – Gaziantep Şahinbey 
Sanayi Sitesi ile ilgili iddialara ilişkin sorusu ve İçişleri Ba-
kanı Muammer Güler'in cevabı (7/25469) 58 (1) 1189:1190 

TAN Altan (Diyarbakır) – İzmir valisine ilişkin sorusu 
ve İçişleri Bakanı Muammer Güler'in cevabı (7/26819) 58 (1) 2674:2675 

TANAL Mahmut (İstanbul) – Nakliye sektöründeki 
sorunlar ve yükleme standartlarına ilişkin sorusu ve İçişleri 
Bakanı Muammer Güler'in cevabı (7/26388) 58 (1) 2153:2154 

TANRIKULU Ahmet Kenan (İzmir) – Gazilerin ka-
muda istihdamı ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı Muammer Güler'in cevabı (7/25881) 58 (1) 1600:1601 

TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – İstan-
bul’un Beşiktaş ilçesinde 11 Mayıs 2013 tarihinde yaşanan 
olaylara polisin biber gazlı müdahalesine ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı Muammer Güler'in cevabı (7/24949) 58 (1) 693 

TUĞLUK Aysel (Van) – Çorum’un Alaca ilçesinde öl-
dürülen bir mevsimlik tarım işçisine ilişkin sorusu ve İçişleri 
Bakanı Muammer Güler'in cevabı (7/27639) 58 (1) 3392:3393 

TÜRELİ Rahmi Aşkın (İzmir) – Umuma açık istirahat 
ve eğlence yerlerinde kitap ve gazete bulundurma zorunlulu-
ğu konusundaki genelgenin uygulamasına ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı Muammer Güler'in cevabı (7/26368) 58 (1) 2151:2152 

TÜRKKAN Lütfü (Kocaeli) – PKK tarafından gerçek-
leştirildiği iddia edilen bazı eylemlere ilişkin sorusu ve İçişle-
ri Bakanı Muammer Güler'in cevabı (7/26841) 58 (1) 2678:2679 

– Suriyeli mültecilerin bir kısmının bazı şehirlerde TOKİ 
konutlarına yerleştirildiği ve bazı Suriyeli mültecilerin Türki-
ye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçirildiği iddialarına ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Muammer Güler'in cevabı 
(7/24914) 58 (1) 686:687 

TÜZEL Abdullah Levent (İstanbul) – Giresun’daki bir 
spor müsabakası sırasında polis müdahalesi nedeniyle bir 
çocuğun ağır yaralanmasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Muammer Güler'in cevabı (7/24986) 58 (1) 712:713 

YENİÇERİ Özcan (Ankara) – 2002-2013 yılları ara-
sında ABD’ye çeşitli eğitim faaliyetleri için giden emniyet 
personeline ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Muammer Gü-
ler'in cevabı (7/25473) 58 (1) 1191 

– 2002-2013 yılları arasında cinsiyet değiştiren vatan-
daşlarla ilgili verilere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Mu-
ammer Güler'in cevabı (7/27631) 58 (1) 3390:3391 
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– 2002-2013 yılları arasında Türk vatandaşlığına kabul 
edilen veya Türk vatandaşlığı alan değişik kategorilerdeki 
kişilere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Muammer Güler'in 
cevabı (7/25477) 58 (1) 1193:1195 

– 2002-2013 yılları arasında Türk vatandaşlığına kabul 
edilen değişik kategorilerdeki kişilere ilişkin sorusu ve İçişle-
ri Bakanı Muammer Güler'in cevabı (7/25479) 58 (1) 1196 

– 2002-2013 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti va-
tandaşlığına geçen kişilere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Muammer Güler'in cevabı (7/25501) 58 (1) 1199:1200 

– Çeçenistan İçkerya Cumhuriyeti Türkiye Fahri Konso-
losunun Ankara’da öldürüldüğü iddiası ile 2002-2013 yılları 
arasında Çeçenlerin Türkiye’de saldırıya uğradıkları ve yara-
landıkları iddiası ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı Muammer Güler'in cevabı (7/25498) 58 (1) 1197:1198 

– Çözüm süreci kapsamında korucuların sorun yaşadığı 
iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Muammer Gü-
ler'in cevabı (7/28901) 58 (1) 4416:4417 

– Seçmen sayılarına ve Suriyeli mültecilere ilişkin soru-
su ve İçişleri Bakanı Muammer Güler'in cevabı (7/24913) 58 (1) 685 

– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına kabul edilen ve 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmek için başvuruda 
bulunan yabancı sporculara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Muammer Güler'in cevabı (7/25476) 58 (1) 1192 

ZOZANİ Adil (Hakkâri) – Hakkâri’deki karakol inşa-
atları ile kontrol noktalarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Muammer Güler'in cevabı (7/24920) 58 (1) 690:692 

    
    

Kalkınma Bakanından    
ADAN Celal (İstanbul) – Bakanlık kadrolarında istih-

dam edilen engelli personel sayısına ve engelli personele 
yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Kalkınma Bakanı Cev-
det Yılmaz’ın cevabı (7/27660) 58 (1) 3405:3407 

– İstanbul’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda gö-
rev yapan taşeron işçilere ilişkin sorusu ve Kalkınma Bakanı 
Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/26892) 58 (1) 2688:2690 

AKÇAY Erkan (Manisa) – Bayburt’taki işsizlik soru-
nuna ilişkin sorusu ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın 
cevabı (7/28012) 58 (1) 3704:3713 

– Bayburt’un teşvik sisteminde altıncı bölge kapsamında 
yer alması talebine ilişkin sorusu ve Kalkınma Bakanı Cevdet 
Yılmaz’ın cevabı (7/28011) 58 (1) 3701:3703 

– Mesleki Eğitim Merkezleri Projesi’ne ilişkin sorusu ve 
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/25972) 58 (1) 1631:1637 
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– Türkiye genelinde ve Manisa ili özelinde sürdürülebilir 
kalkınma ve yeşil büyüme uygulamalarına ilişkin sorusu ve 
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/25973) 58 (1) 1638:1641 

AKOVA Ayşe Nedret (Balıkesir) – Güney Marmara 
Kalkınma Ajansının faaliyetlerine ilişkin sorusu ve Kalkınma 
Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/25574) 58 (1) 1217:1220 

ALDAN Ömer Süha (Muğla) – Muğla’ya yönelik proje 
ve yatırımlara ilişkin sorusu ve Kalkınma Bakanı Cevdet 
Yılmaz’ın cevabı (7/28415) 58 (1) 4027:4086 

BİNİCİ İbrahim (Şanlıurfa) – Kiralanan hizmet bina-
larına ilişkin sorusu ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın 
cevabı (7/29001) 58 (1) 4436:4437 

BÜYÜKATAMAN İsmet (Bursa) – Bağlı kurum ve 
kuruluşlarda çalışan taşeron işçilere ilişkin sorusu ve Kal-
kınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/24993) 58 (1) 731:732 

– Bakanlığın Bursa’daki yatırımlarına ilişkin sorusu ve 
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/24990) 58 (1) 721:722 

– Bakanlık tarafından gerçekleştirilen hizmet içi eğitim 
faaliyetlerine ilişkin sorusu ve Kalkınma Bakanı Cevdet 
Yılmaz’ın cevabı (7/24991) 58 (1) 723:726 

– Bursa’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002 
yılından itibaren meydana gelen iş kazalarına ilişkin sorusu 
ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/25575) 58 (1) 1221:1222 

– Promosyon ödemesi ile ilgili yapılan sözleşmeye iliş-
kin sorusu ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı 
(7/24992) 58 (1) 727:730 

DEDEOĞLU Mesut (Kahramanmaraş) – 2012 yılında 
eğitim amaçlı yurt dışına gönderilen Bakanlığa bağlı kurum 
ve kuruluş personeline ilişkin sorusu ve Kalkınma Bakanı 
Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/27230) 58 (1) 2999:3002 

– Kiralanan veya satın alınan araçlara ilişkin sorusu ve 
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/27231) 58 (1) 3003:3005 

DEMİREL Ruhsar (Eskişehir) – Bakanlık tarafından 
psikolojik tacizin (mobbing) önlenmesi kapsamında yapılan 
çalışmalara ilişkin sorusu ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yıl-
maz’ın cevabı (7/24994) 58 (1) 733:737 

– Karabük’e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin sorusu 
ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/25577) 58 (1) 1226:1241 

GÜLER Birgül AYMAN (İzmir) – Onuncu Kalkınma 
Planı’nın temelini oluşturduğu ifade edilen Türkiye’nin 2023 
hedeflerine ilişkin sorusu ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yıl-
maz’ın cevabı (7/28412) 58 (1) 4022:4023 

GÜMÜŞ Haluk Ahmet (Balıkesir) – Türkiye özelinde 
Gini katsayısı ile ilgili bir ifadesine ilişkin sorusu ve Kalkın-
ma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/28992) 58 (1) 4419:4422 
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IŞIK Alim (Kütahya) – Bakanlığın bilişim altyapısına 
ve PARDUS işletim sistemi ile yerli yazılımların kullanımına 
ilişkin sorusu ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı 
(7/27666) 58 (1) 3419:3422 

– Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı birimle-
rince düzenlenen toplantı ve organizasyonlara ilişkin sorusu 
ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/27664) 58 (1) 3411:3414 

– Bakanlık aleyhine açılan davalara ilişkin sorusu ve 
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/26410) 58 (1) 2184:2189 

– Bakanlık kadrolarında engelli istihdamına ilişkin soru-
su ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/27661) 58 (1) 3408:3410 

– Bakanlık personelinin psikolojik taciz (mobbing) şika-
yetlerine ve yapılan işlemlere ilişkin sorusu ve Kalkınma 
Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/27665) 58 (1) 3415:3418 

– Haklarında soruşturma açılan personele ilişkin sorusu 
ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/26408) 58 (1) 2179:2183 

– Muhalefet partilerine mensup kişilerin fişlenerek Ba-
kanlık tarafından gerçekleştirilen ihaleleri kazanmalarının 
engellendiği iddialarına ilişkin sorusu ve Kalkınma Bakanı 
Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/26896) 58 (1) 2694:2697 

– Sözleşmeli personel alımlarına ve memur kadrolarına 
atanmalarına ilişkin sorusu ve Kalkınma Bakanı Cevdet 
Yılmaz’ın cevabı (7/28994) 58 (1) 4423:4427 

– Yabancı gerçek veya tüzel kişiler tarafından Bakanlık 
aleyhine açılan davalara ilişkin sorusu ve Kalkınma Bakanı 
Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/26407) 58 (1) 2176:2178 

KÖKTÜRK Ali İhsan (Zonguldak) – TÜİK’in yayın-
ladığı dış ticaret istatistiklerinde yer alan gizli ülke uygula-
masına ilişkin sorusu ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın 
cevabı (7/23870) 58 (1) 348:350 

KULKULOĞLU Mehmet Şevki (Kayseri) – Kayse-
ri’nin Talas ilçesindeki bir köyün demografik verilerine 
ilişkin sorusu ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı 
(7/25967) 58 (1) 1619:1621 

NAZLIAKA Aylin (Ankara) – Bakanlıktaki boş engelli 
kadrolarına ilişkin sorusu ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yıl-
maz’ın cevabı (7/28411) 58 (1) 4019:4021 

– Olası bir depremin etkilerinden korunmak için yapılan 
çalışmalara ve personele yönelik eğitimlere ilişkin sorusu ve 
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/28416) 58 (1) 4087:4089 

 – Personele dağıtılan ikramiyelere, hakkında soruşturma 
açılan personele ve hizmet içi eğitimlere ilişkin sorusu ve 
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/28410) 58 (1) 4013:4018 

– Ramazan ayında oruç tutmayan personele yönelik liste 
tutulduğu iddiasına ve kurum yemekhanelerine ilişkin sorusu 
ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/28409) 58 (1) 4011:4012 
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ÖĞÜT Ensar (Ardahan) – Ardahan, Bayburt, Iğdır, 
Batman ve Şırnak’ta kiralama yoluyla kullanılan hizmet 
binalarına ilişkin soruları ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yıl-
maz’ın cevabı (7/27655), (7/27656), (7/27657), (7/27658), 
(7/27659) 58 (1) 3402:3404 

– Belediyelere yapılan mali yardımlara ilişkin sorusu ve 
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/29000) 58 (1) 4434:4435 

– Diğer kurumlardan naklen atanan personele ilişkin so-
rusu ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/28999) 58 (1) 4432:4433 

– Enflasyon oranları hesaplanırken baz alınan ürün se-
petlerine ilişkin sorusu ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yıl-
maz’ın cevabı (7/28431) 58 (1) 4092:4102 

– Şehit yakını, gazi ve vazife malulü personelin sorunla-
rına ilişkin sorusu ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın 
cevabı (7/28997) 58 (1) 4428:4429 

ÖNER Ali Haydar (Isparta) – Trakya (7/27232), Zafer 
(7/27233), Mevlana (7/27234), Ahiler (7/27235), Ankara 
(7/27236), Batı Karadeniz (7/27237), Batı Akdeniz 
(7/27238), Bursa-Bilecik-Eskişehir (7/27239), Çukurova 
(7/27240), Dicle (7/27241), Doğu Karadeniz (7/27242), Doğu 
Marmara (7/27243), Doğu Akdeniz (7/27244), Doğu Anado-
lu (7/27245), Fırat (7/27246), Güney Ege (7/27247), Güney 
Marmara (7/27248), İpekyolu (7/27249), İstanbul (7/27250), 
İzmir (7/27251), Karacadağ (7/27252), Kuzey Anadolu 
(7/27253), Kuzeydoğu Anadolu (7/27254), Orta Anadolu 
(7/27255), Orta Karadeniz (7/27256) ve Serhat (7/27257); 

Kalkınma Ajanslarının faaliyetlerine; 
ilişkin soruları ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın 

cevabı  58 (1) 3006:3037 
ŞEKER Bahattin (Bilecik) – Bilecik iline yönelik yatı-

rım ve projelere ilişkin sorusu ve Kalkınma Bakanı Cevdet 
Yılmaz’ın cevabı (7/26405) 58 (1) 2164:2173 

TAN Altan (Diyarbakır) – Güneydoğu Anadolu Projesi 
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan bir 
çalışmaya ilişkin sorusu ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yıl-
maz’ın cevabı (7/28413) 58 (1) 4024:4026 

TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – Bakanlığa 
yönelik siber saldırılara ve alınan önlemlere ilişkin sorusu ve 
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/25971) 58 (1) 1627:1630 

– Bakanlık çalışanlarının e-posta ve sosyal medya hesap-
larının izlenip izlenmediğine ilişkin sorusu ve Kalkınma 
Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/26406) 58 (1) 2174:2175 

– Bakanlık makam odalarındaki ofis mobilyalarına ve 
Bakanlığın kırtasiye harcamalarına ilişkin sorusu ve Kalkın-
ma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/26894) 58 (1) 2691:2693 
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– Doğal kaynak suyu alımlarına ilişkin sorusu ve Kal-
kınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/28998) 58 (1) 4430:4431 

TÜRELİ Rahmi Aşkın (İzmir) – İmalat sanayi üreti-
minin ara malı ithalatına bağımlılığına ve bu kapsamda yapı-
lan araştırmalara ilişkin sorusu ve Kalkınma Bakanı Cevdet 
Yılmaz’ın cevabı (7/25970) 58 (1) 1622:1626 

– Kamu sabit sermaye yatırımlarına ilişkin sorusu ve 
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/24988) 58 (1) 714:720 

YENİÇERİ Özcan (Ankara) – 2002-2013 yılları ara-
sındaki kamu yatırımlarına ilişkin sorusu ve Kalkınma Baka-
nı Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/23874) 58 (1) 351:353 

– Kadın yoksulluğu ile mücadele konusunda yürütülen 
çalışma ve projelere ilişkin sorusu ve Kalkınma Bakanı Cev-
det Yılmaz’ın cevabı (7/25576) 58 (1) 1223:1225 

    
    

Maliye Bakanından    
ACAR Gürkut (Antalya) – Antalya’daki ferrokrom te-

sislerinin devrine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek’in cevabı (7/26433) 58 (1) 2206:2207 

ADAN Celal (İstanbul) – Bakanlığa bağlı kurum ve ku-
ruluşlara ait lojmanlar ile söz konusu lojmanların satışına 
ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı 
(7/26914) 58 (1) 2706:2707 

– Bakanlık kadrolarında istihdam edilen engelli personel 
sayısına ve engelli personele yönelik çalışmalara ilişkin 
sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı 
(7/27683) 58 (1) 3431:3432 

– Bakanlık tarafından düzenlenen toplantılara ilişkin so-
rusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/26918) 58 (1) 2716:2717 

– İstanbul’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda gö-
rev yapan taşeron işçilere ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek’in cevabı (7/26913) 58 (1) 2703:2705 

– İstanbul’da yapılan denetimlere ilişkin sorusu ve Mali-
ye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/25598) 58 (1) 1270:1271 

– Son on yılda yapılan özelleştirmelere ilişkin sorusu ve 
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/25597) 58 (1) 1268:1269 

– Soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına 
ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı 
(7/26920) 58 (1) 2720:2721 

ALDAN Ömer Süha (Muğla) – Bodrum’da mera statü-
sündeki bir arazinin imara açılması kararına ilişkin sorusu ve 
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/25017) 58 (1) 752:753 

BAYDAR Metin Lütfi (Aydın) – Çiftçi destekleme 
ödemelerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şim-
şek’in cevabı (7/25600) 58 (1) 1272:1273 
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BÜYÜKATAMAN İsmet (Bursa) – Bakanlığın Bur-
sa’daki projelerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek’in cevabı (7/26429) 58 (1) 2199:2200 

– Bursa’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002 
yılından itibaren meydana gelen iş kazalarına ilişkin sorusu 
ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/25589) 

Ek Cevap 

 
 

58 

 
 

(1) 

 
 

1252:1253 
1254:1255 

ÇELEBİ Süleyman (İstanbul) – Akıllı pos cihazlarının 
sağlayıcısı konumundaki firmalara ilişkin sorusu ve Maliye 
Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/28018) 58 (1) 3716:3718 

DEDEOĞLU Mesut (Kahramanmaraş) – 2012 yılında 
eğitim amaçlı yurt dışına gönderilen Bakanlığa bağlı kurum 
ve kuruluş personeline ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek’in cevabı (7/27270) 58 (1) 3041:3042 

– Kiralanan veya satın alınan araçlara ilişkin sorusu ve 
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/27271) 58 (1) 3043:3044 

DEMİREL Ruhsar (Eskişehir) – Bakanlık tarafından 
psikolojik tacizin (mobbing) önlenmesi kapsamında yapılan 
çalışmalara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şim-
şek’in cevabı (7/25020) 58 (1) 754:755 

– Karabük’e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin sorusu 
ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/25602) 58 (1) 1278:1279 

DEVELİ Turgay (Adana) – TEDAŞ Teftiş Kurulunca 
hazırlanan bazı raporlara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek’in cevabı (7/25590) 58 (1) 1256:1258 

DİBEK Turgut (Kırklareli) – Kırklareli’nin genel büt-
çeye yaptığı katkı ve genel bütçeden aldığı paya ilişkin soru-
su ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/28438) 58 (1) 4108:4110 

DİNÇER Celal (İstanbul) – 2013 Şubat ayında Vergi 
Denetim Kurulu tarafından yapılan vergi müfettiş yardımcıla-
rı grup belirleme sınavına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek’in cevabı (7/29013) 58 (1) 4440:4441 

– Akıllı pos cihazı uygulamasına ilişkin sorusu ve Mali-
ye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/28017) 58 (1) 3714:3715 

– Eğitim amaçlı yurt dışına gönderilen personele ödenen 
harcırahlara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şim-
şek’in cevabı (7/26427) 58 (1) 2195:2196 

– İstanbul’da Maltepe-Kartal sınırında bulunan bir arazi-
ye ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı 
(7/25012) 58 (1) 741:743 

– İstanbul’daki bazı taşınmazlar üzerinde üniversite ola-
rak kullanılmak üzere irtifak hakkı tesis edilmesine ilişkin 
sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı 
(7/25013) 58 (1) 744:745 

– Merkezi Uzlaşma Komisyonu tarafından bazı firmala-
rın vergi borçlarında indirime gidildiği iddiasına ilişkin soru-
su ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/28436) 58 (1) 4105:4107 
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DUDU Mevlüt (Hatay) – Hatay’daki 2/B arazilerine 
ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı 
(7/25601) 58 (1) 1274:1277 

EDİBOĞLU Mehmet Ali (Hatay) – Merkezi Uzlaşma 
Komisyonunun bazı şirketlerin vergi cezalarında indirime 
gittiği iddiasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek’in cevabı (7/28428) 58 (1) 4090:4091 

GÜMÜŞ Haluk Ahmet (Balıkesir) – Maliye Bakanlığı 
Merkezi Uzlaşma Komisyonunda bazı şirketlerin vergi bor-
cunda indirime gidildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Maliye 
Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/28022) 58 (1) 3726:3728 

IŞIK Alim (Kütahya) – 2/B arazilerine ve bunların ra-
yiç bedellerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek’in cevabı (7/25588) 58 (1) 1248:1251 

– 2002-2013 yılları arasında mülakat ile işe alınan per-
sonele ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 
cevabı (7/27274) 58 (1) 3048:3049 

– 2002-2013 yılları arasındaki ecri misil ödemelerine 
ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı 
(7/25587) 58 (1) 1242:1247 

– Bakanlık aleyhine açılan davalara ilişkin sorusu ve 
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/26439) 58 (1) 2217:2220 

– Bakanlık personelinin psikolojik taciz (mobbing) şika-
yetlerine ve yapılan işlemlere ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek’in cevabı (7/27691) 58 (1) 3450:3451 

– Bakanlık tarafından gerçekleştirilen temsil harcamala-
rına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 
cevabı (7/25986) 58 (1) 1642:1643 

– Bazı personelin kanuna aykırı olarak işe gelmediği 
halde maaşını almaya devam ettiği iddiasına ilişkin sorusu ve 
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/27684) 58 (1) 3433:3434 

– Elektrik dağıtım şirketleri bünyesinde 4857 sayılı Ka-
nuna tabi olarak kapsam dışı çalışan personele ilişkin sorusu 
ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/27689) 58 (1) 3443:3444 

– Haklarında soruşturma açılan personele ilişkin sorusu 
ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/26437) 58 (1) 2215:2216 

– Kamu iktisadi teşebbüslerinde görev yapan yönetim 
kurulu üyelerinin gelir vergilerinin kurumlarınca karşılanma-
sına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 
cevabı (7/27692) 58 (1) 3452:3453 

– KDV iadesi işlemlerinde usulsüzlük iddialarına ilişkin 
sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı 
(7/29016) 58 (1) 4446:4447 

– Muhalefet partilerine mensup kişilerin fişlenerek Ba-
kanlık tarafından gerçekleştirilen ihaleleri kazanmalarının 
engellendiği iddialarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek’in cevabı (7/26919) 58 (1) 2718:2719 
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– Müşavir ve danışman kadrolarına atanan personele 
ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı 
(7/27686) 58 (1) 3435:3436 

– Tarhiyat öncesi ve sonrası vergi borcu uzlaşmalarına 
ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı 
(7/28019) 58 (1) 3719:3721 

– Türkiye genelinde bulunan bazı Hazine arazilerinin sa-
tışıyla ilgili iddialara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Meh-
met Şimşek’in cevabı (7/27688) 58 (1) 3440:3442 

– Yabancı gerçek veya tüzel kişiler tarafından Bakanlık 
aleyhine açılan davalara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek’in cevabı (7/26440) 58 (1) 2221:2224 

KAYA Atila (İstanbul) – Özelleştirilen kamu sosyal te-
sislerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 
cevabı (7/26916) 58 (1) 2711:2713 

KURT Kazım (Eskişehir) – Esnafın borçlarının yeni-
den yapılandırılmasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek’in cevabı (7/26428) 58 (1) 2197:2198 

NAZLIAKA Aylin (Ankara) – Ramazan ayında oruç 
tutmayan personele yönelik liste tutulduğu iddiasına ve ku-
rum yemekhanelerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Meh-
met Şimşek’in cevabı (7/28432) 58 (1) 4103:4104 

ORAL Sümer (Manisa) – 2/B arazilerinin satışına iliş-
kin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı 
(7/29021) 58 (1) 4452:4453 

ORAN Umut (İstanbul) – Trafik Kanunu’nda yapılmak 
istenen düzenlemenin gerekçesine ilişkin sorusu ve Maliye 
Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/29012) 58 (1) 4438:4439 

ÖĞÜT Ensar (Ardahan) – Ardahan’da yer alan hizmet 
binalarındaki tadilat ve iyileştirme çalışmalarına ilişkin soru-
su ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/27679) 58 (1) 3423 

– Emekli olduktan sonra ticari işletme işlettikleri için 
borç çıkarılan kişilerin mağduriyetine ilişkin sorusu ve Mali-
ye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/26431) 58 (1) 2201:2202 

– Erzurum, Elazığ, Şırnak, Hakkâri, Batman ve Siirt’te 
yer alan hizmet binalarındaki tadilat ve iyileştirme çalışmala-
rına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 
cevabı (7/27680) 58 (1) 3424:3425 

– Gümüşhane, Bayburt, Ağrı ve Iğdır’da yer alan hizmet 
binalarındaki tadilat ve iyileştirme çalışmalarına ilişkin soru-
su ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/27681) 58 (1) 3426:3428 

– Kars’ta yer alan hizmet binalarındaki tadilat ve iyileş-
tirme çalışmalarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek’in cevabı (7/27682) 58 (1) 3429:3430 

– Şehit yakını, gazi ve vazife malulü personelin sorunla-
rına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 
cevabı (7/29025) 58 (1) 4459 
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– Yurt dışına gönderilen personele ilişkin sorusu ve Ma-
liye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/26432) 58 (1) 2203:2205 

ÖZEL Özgür (Manisa) – Kamu kurum ve kuruluşların-
da çalışan geçici işçilere ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek’in cevabı (7/25011) 58 (1) 738:740 

ŞAFAK Doğan (Niğde) – Niğde’nin bir köyündeki va-
tandaşlardan istenilen ecri misil bedellerine ilişkin sorusu ve 
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/26434) 58 (1) 2208:2210 

TAN Altan (Diyarbakır) – İki şirketin vergi borcunun 
silindiği iddialarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek’in cevabı (7/27275) 58 (1) 3050:3052 

– Makam araçlarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek’in cevabı (7/25591) 58 (1) 1259 

– Üst düzey görevlilere tahsis edilen konutlara ilişkin so-
rusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/25592) 58 (1) 1260:1261 

TANAL Mahmut (İstanbul) – Kamu avukatlarının öz-
lük haklarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şim-
şek’in cevabı (7/25015) 58 (1) 749:751 

TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – Bakanlığa 
yönelik siber saldırılara ve alınan önlemlere ilişkin sorusu ve 
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/25987)  58 (1) 1644:1645 

– Bakanlık çalışanlarının e-posta ve sosyal medya hesap-
larının izlenip izlenmediğine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek’in cevabı (7/26435) 58 (1) 2211:2212 

– Bakanlık makam odalarındaki ofis mobilyalarına ve 
Bakanlığın kırtasiye harcamalarına ilişkin sorusu ve Maliye 
Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/26915) 58 (1) 2708:2710 

– Bazı makroekonomik verilere ilişkin sorusu ve Maliye 
Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/26436) 58 (1) 2213:2214 

– Doğal kaynak suyu alımlarına ilişkin sorusu ve Maliye 
Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/29023) 58 (1) 4457:4458 

– Kamu kuruluşlarına ait lojman ve konutların satışlarına 
ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı 
(7/26910) 58 (1) 2698:2700 

– Londra’da düzenlenen G-20 toplantısında yasa dışı 
olarak dinlendiği iddiasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek’in cevabı (7/27269) 58 (1) 3038:3040 

– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yurt dışındaki 
gizli mevduat hesaplarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek’in cevabı (7/26917) 58 (1) 2714:2715 

TOPAL Ramis (Amasya) – Amasya’da bir okul arsası-
nın devir protokolü ile ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu ve 
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/26912) 58 (1) 2701:2702 

TÜRELİ Rahmi Aşkın (İzmir) – İzmir Muhakemat 
Müdürlüğüne tahsis edilmiş bulunan hizmet binasına ilişkin 
sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı 
(7/29014) 58 (1) 4442:4443 
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TÜZEL Abdullah Levent (İstanbul) – İstanbul’daki 
çok sayıda Maliye çalışanının görev yerlerinin rızaları olma-
dan değiştirildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek’in cevabı (7/29028) 58 (1) 4460:4461 

YENİÇERİ Özcan (Ankara) – 2002-2013 yılları ara-
sında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda tadilat, dekorasyon ve 
çevre düzenlemesi kapsamında yapılan ödemelere ilişkin 
sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı 
(7/26426) 58 (1) 2193:2194 

– 2002-2013 yılları arasında yapılan sosyal yardım mik-
tarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 
cevabı (7/25593) 58 (1) 1262 

– 2002-2013 yılları arasında yapılan sosyal transfer har-
camalarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şim-
şek’in cevabı (7/25596) 58 (1) 1267 

– 2002-2013 yılları arasındaki maliye müfettişi alımları-
na ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı 
(7/26425) 58 (1) 2190:2192 

– 2011-2013 yılları arasında Suriyeli sığınmacılar için 
yapılan harcamalara ve Suriyeli sığınmacıların ihtiyaçlarının 
giderilmesine yönelik olarak mal ve hizmet satın alımına 
ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı 
(7/25594) 58 (1) 1263:1264 

– Devlete ait uçaklara ve uçak alımlarına ilişkin sorusu 
ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/28021) 58 (1) 3722:3725 

– Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 
toplumsal olaylara müdahale aracı ve zırhlı müdahale aracı 
alımları ihalesini kazanan firmaya ilişkin sorusu ve Maliye 
Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/27272) 58 (1) 3045:3047 

– Ziraat Bankasının özelleştirileceği iddiasına ilişkin so-
rusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/25595) 58 (1) 1265:1266 

YILMAZ Seyfettin (Adana) – 2/B arazilerine ilişkin 
sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı 
(7/27687) 58 (1) 3437:3439 

    
    

Millî Eğitim Bakanından    
ADAN Celal (İstanbul) – İstanbul Esenler’deki bir okul 

binasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın 
cevabı (7/25041) 58 (1) 772:773 

– İstanbul’daki okullarda yapılan denetimlere ilişkin so-
rusu ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın cevabı (7/25622) 58 (1) 1280:1282 

AKÇAY Erkan (Manisa) – Manisa’da elektrik ve su 
borcu olan okul sayısına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Baka-
nı Nabi Avcı'nın cevabı (7/26058) 58 (1) 1713:1714 
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BÜYÜKATAMAN İsmet (Bursa) – 2002 yılından iti-
baren Bursa’ya veya Bursa’dan tayin edilen personele ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın cevabı 
(7/25037) 58 (1) 765:766 

– Bakanlık tarafından gerçekleştirilen hizmet içi eğitim 
faaliyetlerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nabi 
Avcı'nın cevabı (7/25040) 58 (1) 767:771 

– Bursa’nın İnegöl ilçesindeki bir okulun Bitlis’in Gü-
roymak ilçesindeki bir okulla kardeş okul olmasına ve okul 
müdürünün açıklamalarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Nabi Avcı'nın cevabı (7/25035) 58 (1) 763:764 

– Soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın cevabı 
(7/25033) 58 (1) 760:762 

CİHANER İlhan (Denizli) – Denizli Belediye Başkan-
lığı tarafından düzenlenen bir etkinlik bağlamında bazı öğ-
retmenlerle ilgili çeşitli hususlara ilişkin sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın cevabı (7/26939) 58 (1) 2724:2725 

DEDEOĞLU Mesut (Kahramanmaraş) – Engelli va-
tandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara 
erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın cevabı (7/25994) 58 (1) 1655:1656 

– Yap-işlet-devret modeliyle yapılan yatırımlara ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın cevabı 
(7/26002) 58 (1) 1659:1660 

ERDOĞAN Mehmet (Muğla) – Muğla’nın Bodrum il-
çesinde engelliler için açılan bir eğitim merkezinin üzerinden 
yüksek gerilim hattı geçmesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Nabi Avcı'nın cevabı (7/26003) 58 (1) 1661:1662 

GÜR Nazmi (Van) – Van depreminden sonra Van’daki 
okul binalarına yönelik çalışmalar ile konteynerde eğitim 
gören öğrencilere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nabi 
Avcı'nın cevabı (7/25024) 58 (1) 756:757 

IŞIK Alim (Kütahya) – Haklarında soruşturma açılan 
personele ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın 
cevabı (7/26465) 58 (1) 2227:2229 

KALELİ Sena (Bursa) – Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki 
bir mahalledeki okulların dönüştürülmesine ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın cevabı (7/25043) 58 (1) 774:775 

– Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı bir mahalledeki il-
köğretim okullarının dönüştürülmesinden kaynaklanan mağ-
duriyete ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın 
cevabı (7/25029) 58 (1) 758:759 

NAZLIAKA Aylin (Ankara) – Bakanlıktaki boş engelli 
kadrolarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Av-
cı'nın cevabı (7/28450) 58 (1) 4112:4113 
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ÖĞÜT Ensar (Ardahan) – Kars’ın Akyaka ilçesinin bir 
köyündeki ilkokulun fiziki yetersizlikleri ile köyde lojman 
bulunmamasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nabi 
Avcı'nın cevabı (7/28447) 58 (1) 4111 

ÖZ Ali (Mersin) – Lise müfredatına ve lise son sınıftaki 
izin uygulamasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nabi 
Avcı'nın cevabı (7/25998) 58 (1) 1657:1658 

TAN Altan (Diyarbakır) – Erzincan’da bulunan bir il-
köğretim okulunun ortaokula dönüştürülmesi sonrasında 
yaşandığı iddia edilen sorunlara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Nabi Avcı'nın cevabı (7/26937) 58 (1) 2722:2723 

TOPCU Zühal (Ankara) – 2011 ve 2012 yılları LYS 
sonuçları arasındaki farkın nedenlerine ilişkin sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın cevabı (7/26043) 58 (1) 1704:1706 

– 2011-2012 ve 2012-2013 öğretim yıllarında şiddete 
maruz kalan öğretmen ve yöneticilere ilişkin sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın cevabı (7/26029) 58 (1) 1690:1692 

– Alo 147 hattına yapılan başvurular ile ilgili verilere 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın cevabı 
(7/26044) 58 (1) 1707:1710 

– Ankara’daki sendikalı yönetici ve öğretmenlere 
(7/26015), okullardaki isim değişikliklerine (7/26016), seç-
meli derslere ve bu dersleri okutan öğretmenlere (7/26017), 
Çankaya’da bir ilkokulun ortaokul olarak da kullanılması 
talebine (7/26018), Ankara’da çalışan ücretli öğretmen sayı-
sına (7/26019), pazarlama öğretmenlerinin atanmasına 
(7/26020), özel okullarda okuyan gazi ve şehit çocuklarına 
(7/26021), Ankara’da geçici görevlendirme ile çalışan öğret-
men ve yöneticilere (7/26022), Ankara’daki okulların doğal 
gaz ve su ihtiyacının karşılanmasına (7/26023), Bakanlık 
bünyesinde çalışan açık öğretim ve ön lisans mezunu öğret-
menlere (7/26030), okullarda yapılan müfredat dönüşüm 
programlarına (7/26035), öğrenim durumu özrü atamalarına 
(7/26042), FATİH Projesi kapsamında dağıtılan tabletler ile 
ilgili kontrollere (7/26045), zorunlu eğitim süresinin 12 yıla 
çıkmasıyla eğitimine devam etmeyen öğrenciler ile ilgili 
verilere (7/26047), 2011-2012 eğitim-öğretim yılında 8’inci 
sınıftan mezun olup eğitimine devam etmeyen kız ve erkek 
öğrenciler ile ilgili verilere (7/26048), 2011-2012 eğitim-
öğretim yılında 8’inci sınıftan mezun olup eğitimine devam 
etmeyen öğrencilere (7/26049), 2012-2013 eğitim-öğretim 
yılında açık liselere geçen öğrencilere (7/26050), Ankara’da 
ilkokul ve ortaokul eğitimini birlikte veren okullara (7/26051) 
ve hiperaktivite teşhisi ve tedavisine yönelik çalışmalara 
(7/26053) ilişkin soruları ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Av-
cı'nın cevabı 58 (1) 1667:1683 
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– Bakanlığa karşı açılan davalara ilişkin sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın cevabı (7/26052) 58 (1) 1711:1712 

– Disiplin Yönetmenliği’nde yapılan değişikliklere iliş-
kin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın cevabı 
(7/26024) 58 (1) 1684:1685 

– Fen ve anadolu liselerinde açıkta kalan kontenjan sayı-
sına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın 
cevabı (7/26038) 58 (1) 1697:1698 

– Ortaokul ve liselerde yapılan blok ders uygulamalarına 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın cevabı 
(7/26034) 58 (1) 1695:1696 

– Öğrencilerin yemek ve ulaşım masraflarına ilişkin so-
rusu ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın cevabı (7/26041) 58 (1) 1699:1703 

– Saldırıya uğrayan okullara ilişkin sorusu ve Millî Eği-
tim Bakanı Nabi Avcı'nın cevabı (7/26028) 58 (1) 1688:1689 

– Yeni eğitim sistemi ile başlatılan seçmeli ders ve etkin-
liklere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın 
cevabı (7/26025) 58 (1) 1686:1687 

– Yeni eğitim sisteminde seçmeli olarak okutulan bilişim 
ve teknoloji ile ilgili derslere giren öğretmenlere ilişkin soru-
su ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın cevabı (7/26033) 58 (1) 1693:1694 

TÜRELİ Rahmi Aşkın (İzmir) – Öğretmen atamaları-
na ve öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın cevabı 
(7/26009) 58 (1) 1665:1666 

– Yurt dışında eğitim gören öğrencilerin geri dönmeleri 
için yapılan çalışmalara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Nabi Avcı'nın cevabı (7/26008) 58 (1) 1663:1664 

TÜRKKAN Lütfü (Kocaeli) – 2013 SBS’de sorulan bir 
soru ve yanıtına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nabi 
Avcı'nın cevabı (7/26451) 58 (1) 2225:2226 

TÜRKOĞLU Hasan Hüseyin (Osmaniye) – Osmaniye 
Öğretmenevinin alacaklarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Nabi Avcı'nın cevabı (7/29037) 58 (1) 4462 

YILMAZ Seyfettin (Adana) – Millî Eğitim Bakanlı-
ğında görevden ayrılan bir bürokratla ilgili bazı iddialara 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın cevabı 
(7/25993) 58 (1) 1653:1654 

    
    

Millî Savunma Bakanından    
ADAN Celal (İstanbul) – Bakanlığa bağlı kurum ve ku-

ruluşlara ait lojmanlar ile söz konusu lojmanların satışına 
ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın 
cevabı (7/26946) 58 (1) 2729:2730 
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– Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin 
sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı 
(7/29066) 58 (1) 4466:4467 

– Bakanlık kadrolarında istihdam edilen engelli personel 
sayısına ve engelli personele yönelik çalışmalara ilişkin 
sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı 
(7/27725) 58 (1) 3454:3455 

AYDOĞAN Nursel (Diyarbakır) – Hakkâri’de askerlik 
yaparken ölen bir kişinin ölüm nedenine ilişkin sorusu ve 
Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/26944) 58 (1) 2726:2728 

BALUKEN İdris (Bingöl) – Şüpheli asker ölümlerine 
ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın 
cevabı (7/25649) 58 (1) 1289:1291 

BULUT Ahmet Duran (Balıkesir) – Astsubayların çe-
şitli sorunlarına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı 
İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/25647) 58 (1) 1287:1288 

BÜYÜKATAMAN İsmet (Bursa) – Bakanlığın Bur-
sa’daki projelerine ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı 
İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/26474) 58 (1) 2236:2237 

– Bursa’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002 
yılından itibaren meydana gelen iş kazalarına ilişkin sorusu 
ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/25644) 58 (1) 1283:1284 

DEMİREL Ruhsar (Eskişehir) – Bakanlık tarafından 
psikolojik tacizin (mobbing) önlenmesi kapsamında yapılan 
çalışmalara ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet 
Yılmaz’ın cevabı (7/25055) 58 (1) 780:781 

– Karabük’e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin sorusu 
ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/25651) 58 (1) 1292:1293 

DÜZGÜN Orhan (Tokat) – Son beş yılda yapılan De-
niz ve Hava Kuvvetleri harp okulları ve astsubay meslek 
yüksekokulları mülakatlarında elenen kişilere ilişkin sorusu 
ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/29050) 58 (1) 4463:4465 

IŞIK Alim (Kütahya) – 2002-2013 yılları arasında 
KPSS ile işe alınan personele ve atamalar ile ilgili iddialara 
ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın 
cevabı (7/27296) 58 (1) 3053:3054 

– 2002-2013 yılları arasında mülakat ile işe alınan per-
sonele ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yıl-
maz’ın cevabı (7/27297) 58 (1) 3055:3057 

– Askerî hastanelere ve kapatılmaları ile ilgili çalışmala-
ra (7/26064) ve Kütahya’daki askeri hastanenin kapatılması-
na (7/26065) ilişkin soruları ve Millî Savunma Bakanı İsmet 
Yılmaz’ın cevabı  58 (1) 1718:1721 

– Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı birimle-
rince düzenlenen toplantı ve organizasyonlara ilişkin sorusu 
ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/27731) 58 (1) 3463:3464 
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– Bakanlık kadrolarında engelli istihdamına ilişkin soru-
su ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı 
(7/27728) 58 (1) 3458:3460 

– Bakanlık personelinin psikolojik taciz (mobbing) şika-
yetlerine ve yapılan işlemlere ilişkin sorusu ve Millî Savun-
ma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/27730) 58 (1) 3461:3462 

– Bakanlık tarafından gerçekleştirilen temsil harcamala-
rına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın 
cevabı (7/26063) 58 (1) 1715:1717 

– Haklarında soruşturma açılan personele ilişkin sorusu 
ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/26481) 58 (1) 2242:2246 

– Müşavir ve danışman kadrolarına atanan personele 
ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın 
cevabı (7/27727) 58 (1) 3456:3457 

– Sözleşmeli personel alımlarına ve memur kadrolarına 
atanmalarına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet 
Yılmaz’ın cevabı (7/29068) 58 (1) 4470:4472 

KAYA Atila (İstanbul) – Kalekol yapımlarının durdu-
rulduğu iddialarına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı 
İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/29067) 58 (1) 4468:4469 

KESİMOĞLU Mehmet S. (Kırklareli) – Makine ve 
Kimya Endüstrisi Kurumunda yapılan görevde yükselme ve 
unvan değişikliği sınavına ilişkin sorusu ve Millî Savunma 
Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/28480) 58 (1) 4132:4136 

NAZLIAKA Aylin (Ankara) – Bakanlıktaki boş engelli 
kadrolarına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet 
Yılmaz’ın cevabı (7/28479) 58 (1) 4130:4131 

– Personel alımlarına ilişkin sorusu ve Millî Savunma 
Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/28477) 58 (1) 4124:4127 

– Ramazan ayında oruç tutmayan personele yönelik liste 
tutulduğu iddiasına ve kurum yemekhanelerine ilişkin sorusu 
ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/28478) 58 (1) 4128:4129 

– Yurt dışı görevlendirmelere ilişkin sorusu ve Millî Sa-
vunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/28476) 58 (1) 4114:4123 

ORAN Umut (İstanbul) – Askeri birliklerde satışına 
izin verilen gazetelere ilişkin sorusu ve Millî Savunma Baka-
nı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/29069) 58 (1) 4473:4474 

ÖĞÜT Ensar (Ardahan) – Astsubayların çalışma ko-
şullarına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yıl-
maz’ın cevabı (7/25645) 58 (1) 1285:1286 

– Şehit yakını, gazi ve vazife malulü personelin sorunla-
rına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın 
cevabı (7/29071) 58 (1) 4477:4478 

– Yurt dışına gönderilen personele ilişkin sorusu ve Millî 
Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/26476) 58 (1) 2238:2239 
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ŞEKER Mehmet (Gaziantep) – Savunma Sanayi Müs-
teşarlığındaki bir daire başkanlığının kendisine bağlı olmayan 
bir birim çalışanı hakkında mesleki deneyim durumunu gös-
terir belge düzenlediği iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Sa-
vunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/25054) 58 (1) 778:779 

TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – Askerlik 
hizmetini yaparken kötü muameleye maruz kalanlara ve 
hayatını kaybedenlere ilişkin sorusu ve Millî Savunma Baka-
nı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/29073) 58 (1) 4479:4480 

– Bakanlığa yönelik siber saldırılara ve alınan önlemlere 
ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın 
cevabı (7/26067) 58 (1) 1722:1723 

– Bakanlık çalışanlarının e-posta ve sosyal medya hesap-
larının izlenip izlenmediğine ilişkin sorusu ve Millî Savunma 
Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/26477) 58 (1) 2240:2241 

– Bakanlık makam odalarındaki ofis mobilyalarına ve 
Bakanlığın kırtasiye harcamalarına ilişkin sorusu ve Millî 
Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/26947) 58 (1) 2731:2733 

– Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin sorusu ve 
Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/28482) 58 (1) 4137:4138 

– Doğal kaynak suyu alımlarına ilişkin sorusu ve Millî 
Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/29070) 58 (1) 4475:4476 

– TSK tarafından gerçekleştirilecek olan askerî araç alı-
mında yaşanan sorunlara ilişkin sorusu ve Millî Savunma 
Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/28046) 58 (1) 3729:3730 

– TSK’ye bağlı sosyal tesislerde içki satışının yasaklan-
dığı iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet 
Yılmaz’ın cevabı (7/25052) 58 (1) 776:777 

YALÇIN Edip Semih (Gaziantep) – Terörle mücadele 
sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralananlar ile üstün 
başarılı olanların işe alınmalarında öncelik tanınması kararı-
nın uygulamasına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı 
İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/26472) 58 (1) 2230:2232 

YENİÇERİ Özcan (Ankara) – 2002-2013 yılları ara-
sında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda tadilat, dekorasyon ve 
çevre düzenlemesi kapsamında yapılan ödemelere ilişkin 
sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı 
(7/26473) 58 (1) 2233:2235 

    
    

Orman ve Su İşleri Bakanından    
ACAR Gürkut (Antalya) – Orman alanı tahsislerine 

ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğ-
lu’nun cevabı (7/26490) 58 (1) 2274:2276 
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ADAN Celal (İstanbul) – Bakanlığa bağlı kurum ve ku-
ruluşlara ait lojmanlar ile söz konusu lojmanların satışına 
ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğ-
lu’nun cevabı (7/26955) 58 (1) 2742:2743 

– Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin 
sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun 
cevabı (7/29082) 58 (1) 4484:4485 

– Bakanlık kadrolarında istihdam edilen engelli personel 
sayısına ve engelli personele yönelik çalışmalara ilişkin 
sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun 
cevabı (7/27735) 58 (1) 3469:3470 

– İlk atama ve tayin gibi nedenlerle İstanbul’a gelen ve 
İstanbul’dan ayrılan personel ile İstanbul’daki personelin 
sorunlarına ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı 
Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/26486) 58 (1) 2258:2259 

– İstanbul’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda gö-
rev yapan taşeron işçilere ilişkin sorusu ve Orman ve Su 
İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/26954) 58 (1) 2740:2741 

– Soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına 
ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğ-
lu’nun cevabı (7/26960) 58 (1) 2753:2754 

AKÇAY Erkan (Manisa) – Aras Nehri’nin elektrik ve 
sulama potansiyeline ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri 
Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/26482) 58 (1) 2247:2249 

– Aydıntepe-Çayıryolu II. Merhale (DOKAP) Projesi’ne 
ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğ-
lu’nun cevabı (7/28049) 58 (1) 3734:3736 

– Bayburt’a yönelik bazı proje ve yatırımlara ilişkin so-
rusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı 
(7/28053) 58 (1) 3742:3745 

– Bayburt’taki Küçük Su İşleri Projesi’ne ilişkin sorusu 
ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı 
(7/28051) 58 (1) 3740:3741 

– Manisa’daki Kula Peribacaları’nın tabiat parkı ilan 
edilmesinin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin sorusu ve 
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı 
(7/26483) 58 (1) 2250:2252 

BALUKEN İdris (Bingöl) – HES’lere ilişkin sorusu ve 
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı 
(7/28062) 58 (1) 3765:3767 

BAYRAKTUTAN Uğur (Artvin) – Artvin’deki bir 
HES projesinde ruhsat alınmadan inşaata başlandığı iddiasına 
ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğ-
lu’nun cevabı (7/25068) 58 (1) 782:784 

BULDAN Pervin (Iğdır) – Şanlıurfa’daki bazı sulama 
projelerinde yaşanan sorunlara ilişkin sorusu ve Orman ve Su 
İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/28054) 58 (1) 3746:3749 
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BÜYÜKATAMAN İsmet (Bursa) – Bakanlığın Bur-
sa’daki projelerine ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Ba-
kanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/26487) 58 (1) 2260:2267 

DEDEOĞLU Mesut (Kahramanmaraş) – 2012 yılında 
eğitim amaçlı yurt dışına gönderilen Bakanlığa bağlı kurum 
ve kuruluş personeline ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri 
Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/27302) 58 (1) 3069:3071 

– Kiralanan veya satın alınan araçlara ilişkin sorusu ve 
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı 
(7/27303) 58 (1) 3072:3074 

DİBEK Turgut (Kırklareli) – Kırklareli Kayalıköy Ba-
rajı’na ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel 
Eroğlu’nun cevabı (7/25659) 58 (1) 1301:1303 

DUDU Mevlüt (Hatay) – Hatay’ın Belen ilçesinde bir 
köyde yapılan ağaç kesimlerine ilişkin sorusu ve Orman ve 
Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/27300) 58 (1) 3062:3064 

DÜZGÜN Orhan (Tokat) – Tokat ili Reşadiye ilçesin-
de bulunan Keti Yaylası’nın içme suyu sorununa ilişkin 
sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun 
cevabı (7/25654) 58 (1) 1296:1297 

EDİBOĞLU Mehmet Ali (Hatay) – Hatay’ın Belen il-
çesindeki bir mesire alanına ilişkin sorusu ve Orman ve Su 
İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/26961) 58 (1) 2755:2757 

– Tuz Gölü’nün kuruma tehlikesine karşı bir çalışma ya-
pılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri 
Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/25660) 58 (1) 1304:1305 

EKİNCİ Kemal (Bursa) – Bursa’daki Orhangazi ve 
Keramet sulama birliklerinin sorunlarına ilişkin sorusu ve 
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı 
(7/25665) 58 (1) 1310:1312 

GÜR Nazmi (Van) – Van Muradiye Şelalesi üzerinde 
bulunan HES’lerin çevreye etkilerine ilişkin sorusu ve Orman 
ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/25661) 58 (1) 1306:1307 

IŞIK Alim (Kütahya) – Bakanlık aleyhine açılan dava-
lara ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel 
Eroğlu’nun cevabı (7/26497) 58 (1) 2296:2298 

– Bakanlık kadrolarında engelli istihdamına ilişkin soru-
su ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı 
(7/27737) 58 (1) 3476:3478 

– Bakanlık üst düzey yönetici kadrolarında vekâleten gö-
rev yapan personele ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri 
Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/26495) 58 (1) 2290:2292 

– Haklarında soruşturma açılan personele (7/26494), 
2002-2013 yılları arasında KPSS ile işe alınan personele ve 
atamalar ile ilgili iddialara (7/27304) ve 2002-2013 yılları 
arasında mülakat ile işe alınan personele (7/27305) ilişkin 
soruları ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun 
cevabı  58 (1) 2282:2289 
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– Kütahya’daki dere ıslah projelerine ilişkin sorusu ve 
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı 
(7/28050) 58 (1) 3737:3739 

– Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı bir beldede yer alan 
orman arazisindeki ağaçların kesildiği iddiasına ilişkin sorusu 
ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı 
(7/26952) 58 (1) 2737:2739 

– Muhalefet partilerine mensup kişilerin fişlenerek Ba-
kanlık tarafından gerçekleştirilen ihaleleri kazanmalarının 
engellendiği iddialarına ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri 
Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/26958) 58 (1) 2750:2752 

– Müşavir ve danışman kadrolarına atanan personele 
(7/27736) ve bazı personelin kanuna aykırı olarak işe gelme-
diği halde maaşını almaya devam ettiği iddiasına (7/27738) 
ilişkin soruları ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğ-
lu’nun cevabı 58 (1) 3471:3475 

– Orman muhafaza memuru atamalarına ilişkin sorusu 
ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı 
(7/29080) 58 (1) 4481:4483 

– Yabancı gerçek veya tüzel kişiler tarafından Bakanlık 
aleyhine açılan davalara ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri 
Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/26496) 58 (1) 2293:2295 

İNCE Muharrem (Yalova) – Yalova’da kestane ağaç-
larının kurumasına ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Ba-
kanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/29088) 58 (1) 4493:4494 

KESİMOĞLU Mehmet S. (Kırklareli) – Ağaçlandır-
ma çalışmalarına ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı 
Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/26951) 58 (1) 2734:2736 

KÖKTÜRK Ali İhsan (Zonguldak) – Orman Genel 
Müdürlüğünde personele ödenen mesai ücreti ile hizmetin 
özelleştirilmesine ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı 
Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/28487) 58 (1) 4141:4142 

NAZLIAKA Aylin (Ankara) – Personel alımlarına iliş-
kin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun 
cevabı (7/28502) 58 (1) 4147:4148 

– Personele dağıtılan ikramiyelere, hakkında soruşturma 
açılan personele ve hizmet içi eğitimlere ilişkin sorusu ve 
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı 
(7/28488) 58 (1) 4143:4144 

– Ramazan ayında oruç tutmayan personele yönelik liste 
tutulduğu iddiasına ve kurum yemekhanelerine ilişkin sorusu 
ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı 
(7/28503) 58 (1) 4149:4150 

OĞAN Sinan (Iğdır) – Iğdır’da dolu yağışı nedeniyle 
mağdur olan çiftçilere ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri 
Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/26069) 58 (1) 1724:1725 



 C. B. S a y f a  

– 88 – 

– Iğdır’daki sel yataklarına ilişkin sorusu ve Orman ve 
Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/26484) 58 (1) 2253:2255 

– Iğdır’ın bir beldesindeki toprak sulama kanallarının yol 
açtığı sorunlara ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı 
Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/26488) 58 (1) 2268:2270 

ORAN Umut (İstanbul) – İzmir'de katıldığı bir etkin-
likte yapıldığı iddia edilen konuşmaya ilişkin sorusu ve Or-
man ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/28486) 58 (1) 4139:4140 

ÖĞÜT Ensar (Ardahan) – Bakanlıkta vekâleten görev-
li bürokratlara ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı 
Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/25653) 58 (1) 1294:1295 

– Çıldır Gölü'ndeki kirliliğe ilişkin sorusu ve Orman ve 
Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/28496) 58 (1) 4145:4146 

– Diğer kurumlardan naklen atanan personele ilişkin so-
rusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı 
(7/29092) 58 (1) 4500:4501 

– Keçileri ormanda otlatma yasağının kaldırılmasına 
ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğ-
lu’nun cevabı (7/26962) 58 (1) 2758:2760 

– Şehit yakını, gazi ve vazife malulü personelin sorunla-
rına ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel 
Eroğlu’nun cevabı (7/29091) 58 (1) 4498:4499 

ÖĞÜT Kadir Gökmen (İstanbul) – DSİ’nin Çankı-
rı’nın Kızılırmak ilçesinde gerçekleştirdiği bir projeye ilişkin 
sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun 
cevabı (7/29089) 58 (1) 4495:4497 

ÖZ Ali (Mersin) – Bakanlık personelinin psikolojik ta-
ciz (mobbing) şikâyetlerine ve yapılan işlemlere ilişkin soru-
su ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı 
(7/27733) 58 (1) 3465:3466 

– Orman muhafaza memuru iken başka illerde yükseko-
kul kazananların o illere atanmasına ilişkin sorusu ve Orman 
ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/27734) 58 (1) 3467:3468 

ÖZKOÇ Engin (Sakarya) – Sapanca Gölü çevresindeki 
işletmelerin yasa dışı olarak gölden su çektiği iddialarıyla 
ilgili açıklamasına ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Baka-
nı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/25070) 58 (1) 785:786 

SARIBAŞ Ali (Çanakkale) – İstanbul Orman İşletme 
Müdürlüğünün tesis ihtiyacını karşılamak üzere imara açıla-
cağı iddia edilen araziye ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri 
Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/26489) 58 (1) 2271:2273 

SERTER Fatma Nur (İstanbul) – İstanbul’un Adalar 
ilçesinde yangın riskine karşı yürütülen çalışmalara ilişkin 
sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun 
cevabı (7/28055) 58 (1) 3750:3752 
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SOYDAN Mustafa Serdar (Çanakkale) – Çanakkale 
ve çevresindeki su havzalarının korunmasına yönelik çalış-
malara ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel 
Eroğlu’nun cevabı (7/25655) 58 (1) 1298:1300 

– Su kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmalara 
ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğ-
lu’nun cevabı (7/28505) 58 (1) 4151:4153 

ŞAFAK Doğan (Niğde) – Niğde Mahmutlu Köyü Göleti 
ve Su Toplama Havuzunun fiziki yapı sorunlarına ilişkin 
sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun 
cevabı (7/27301) 58 (1) 3065:3068 

ŞEKER Bahattin (Bilecik) – Sakarya Nehri üzerinde 
kurulan HES’lerin etkilerine ilişkin sorusu ve Orman ve Su 
İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/28048) 58 (1) 3731:3733 

TAN Altan (Diyarbakır) – Bursa’nın Orhaneli ilçesin-
deki bir köyün içme suyu sorununa ilişkin sorusu ve Orman 
ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/25664) 58 (1) 1308:1309 

– Erzurum’un Hınıs ilçesindeki bazı arazilerin sulama 
sorununa (7/25072) ve Diyarbakır’ın Bismil ilçesine bağlı bir 
beldedeki sel baskınlarına (7/25073) ilişkin soruları ve Or-
man ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı 58 (1) 787:790 

TANRIKULU Ahmet Kenan (İzmir) – İzmir Beydağ 
Barajı’ndan Beydağ ve çevresindeki vatandaşların yararlan-
masına yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Orman ve Su 
İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/28057) 58 (1) 3755:3756 

TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – Ağaçlan-
dırma çalışmalarına ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri 
Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/25667) 58 (1) 1313:1315 

– Ankara'da yapılan inşaat çalışmaları sırasında kesilen 
ağaçlara ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel 
Eroğlu’nun cevabı (7/28509) 58 (1) 4160:4161 

– Bakanlık makam odalarındaki ofis mobilyalarına ve 
Bakanlığın kırtasiye harcamalarına ilişkin sorusu ve Orman 
ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/26957) 58 (1) 2747:2749 

– Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin sorusu ve 
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı 
(7/28507) 58 (1) 4156:4157 

– Hidroelektrik santrallere ilişkin sorusu ve Orman ve Su 
İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/28506) 58 (1) 4154:4155 

– İstanbul'da yapılan inşaat çalışmaları sırasında kesilen 
ağaçlara ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel 
Eroğlu’nun cevabı (7/28508) 58 (1) 4158:4159 

TÜRELİ Rahmi Aşkın (İzmir) – Küçük Menderes 
Havzası’nda kestane rekoltesinde yaşanan düşüşe ilişkin 
sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun 
cevabı (7/26075) 58 (1) 1726:1728 
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– Küçük Menderes Sulama Projesi kapsamında yapıla-
cak arazi toplulaştırmalarına ilişkin sorusu ve Orman ve Su 
İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/26956) 58 (1) 2744:2746 

TÜRKKAN Lütfü (Kocaeli) – Kocaeli’de bir köyde 
yapılan ağaç kesimine ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri 
Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/29083) 58 (1) 4486:4487 

TÜZEL Abdullah Levent (İstanbul) – İstanbul Mas-
lak’ta bir orman arazisinin imara açılmasına ilişkin sorusu ve 
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı 
(7/27299) 58 (1) 3058:3061 

YENİÇERİ Özcan (Ankara) – 2002-2013 yılları ara-
sında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda tadilat, dekorasyon ve 
çevre düzenlemesi kapsamında yapılan ödemelere ilişkin 
sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun 
cevabı (7/26485) 58 (1) 2256:2257 

– 2002-2013 yılları arasında erozyondan zarar gören ara-
zilere (7/27889), erozyon ile mücadele çalışmalarına 
(7/27896) ve çölleşme etkisindeki arazilere (7/29084) ilişkin 
soruları ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun 
cevabı  58 (1) 3593:3597 

– 2002-2013 yılları arasında göllerde yaşanan sığlaşma 
ve küçülmelere ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı 
Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/28056) 58 (1) 3753:3754 

– 2002-2013 yılları arasında orman alanları ile ilgili veri-
lere ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel 
Eroğlu’nun cevabı (7/28059) 58 (1) 3759:3760 

– 2002-2013 yılları arasında Van Gölü’ndeki kaçak balık 
avcılığına ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel 
Eroğlu’nun cevabı (7/26492) 58 (1) 2279:2281 

– 2002-2013 yılları arasında yok olan orman alanlarına 
ve nedenlerine ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı 
Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/28061) 58 (1) 3763:3764 

– 2002-2013 yılları arasında zarar gören ve kuruyan 
ağaçlara ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel 
Eroğlu’nun cevabı (7/28058) 58 (1) 3757:3758 

– Bolu Yeniçağa Gölü’nde yapılan su analizlerine ilişkin 
sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun 
cevabı (7/26491) 58 (1) 2277:2278 

– Orman kaynaklarının azalmasının engellenmesi kap-
samında yapılan çalışmalara (7/29085), ormanların geliştiril-
mesi kapsamında yapılan çalışmalara (7/29086), sürdürülebi-
lir orman yönetimi çalışmalarına (7/29087) ve 2002-2013 
yılları arasında yanan ormanlara (7/29093) ilişkin soruları ve 
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı  58 (1) 4488:4492 

– Ormanların karbon tutma kapasitelerine ve ormanlar-
daki biyolojik çeşitliliğe ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri 
Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/28060) 58 (1) 3761:3762 



 C. B. S a y f a  

– 91 – 

Sağlık Bakanından    
AYDOĞAN Nursel (Diyarbakır) – Hastalara ait bilgi-

lerin üçüncü şahıslarla rıza alınmaksızın paylaşıldığı iddiala-
rına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğ-
lu'nun cevabı (7/25686) 58 (1) 1318:1321 

BAYRAKTUTAN Uğur (Artvin) – Hopa ve Artvin 
Devlet Hastanelerindeki kardiyoloji servisinin yetersizliğine 
ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun 
cevabı (7/23209) 58 (1) 260:262 

BULDAN Pervin (Iğdır) – Van’ın Başkale ilçesinin 
sağlık hizmetinde yaşadığı sorunlara ilişkin sorusu ve Sağlık 
Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun cevabı (7/23948) 58 (1) 360:363 

CİHANER İlhan (Denizli) – Çardak Entegre Hastanesi 
yönetimi ile ilgili iddialara ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı 
Mehmet Müezzinoğlu'nun cevabı (7/22925) 58 (1) 194:196 

DEDEOĞLU Mesut (Kahramanmaraş) – Bağlı ku-
rumların eğitim ve dinlenme tesislerine ilişkin sorusu ve 
Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun cevabı (7/26079) 58 (1) 1729:1731 

ERDOĞDU Aykut (İstanbul) – Hudut ve Sahiller Sağ-
lık Genel Müdürlüğünün bütçesi ile ilgili çeşitli hususlara 
ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun 
cevabı (7/28064) 58 (1) 3768:3771 

GÜR Nazmi (Van) – Başkale Devlet Hastanesinin dok-
tor açığına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzi-
noğlu'nun cevabı (7/23947) 58 (1) 356:359 

IŞIK Alim (Kütahya) – Bakanlık ve bağlı, ilgili ya da 
ilişkili kurum veya kuruluşlarca yapılan harcamalara ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun cevabı 
(7/22932) 58 (1) 197:201 

– Haklarında soruşturma açılan personele ilişkin sorusu 
ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun cevabı (7/26520) 58 (1) 2299:2302 

– Kütahya’da madde kullanımı nedeniyle hayatını kay-
beden bir çocuğa ve madde bağımlılığının engellenmesi 
kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin sorusu ve Sağlık 
Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun cevabı (7/24476) 58 (1) 417:421 

– Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı bir köydeki içme su-
yunda yüksek miktarda arsenik bulunmasına ve bölge halkı-
nın sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin sorusu ve Sağlık 
Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun cevabı (7/27753) 58 (1) 3479:3482 

KAPLAN Hasip (Şırnak) – Gebelik testi yaptıran ka-
dınların ailelerine haber verildiği iddialarına ilişkin sorusu ve 
Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun cevabı (7/25253) 58 (1) 985:987 

NAZLIAKA Aylin (Ankara) – Kürtaj konusu bağla-
mında hasta haklarının ihlal edildiği iddialarına ilişkin sorusu 
ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun cevabı (7/25688) 58 (1) 1325:1328 
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ÖĞÜT Ensar (Ardahan) – Ardahan’daki verem vaka-
larına ve veremle mücadele kapsamında yapılan çalışmalara 
ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun 
cevabı (7/22938) 58 (1) 202:204 

ÖĞÜT Kadir Gökmen (İstanbul) – Karabük’teki has-
tanelerde yaşandığı iddia edilen sorunlara ilişkin sorusu ve 
Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun cevabı (7/25687) 58 (1) 1322:1324 

TANAL Mahmut (İstanbul) – İstanbul ili Şile ilçesin-
deki diyaliz merkezi ve sağlık ocaklarına ilişkin sorusu ve 
Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun cevabı (7/25673) 58 (1) 1316:1317 

TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – Bakanlığın 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinde çalışan personel ile 
Müşavirliğin dışarıdan hizmet alımına ilişkin sorusu ve Sağ-
lık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun cevabı (7/23946) 58 (1) 354:355 

– İstanbul’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin sorusu 
ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun cevabı (7/23512) 58 (1) 314:318 

– İzmir’e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin sorusu ve 
Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun cevabı (7/23511) 58 (1) 309:313 

    
    

TBMM Başkanından    
AKGÖL Hasan (Hatay) – Mobbing şikâyetlerine iliş-

kin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili 
Sadık Yakut’un cevabı (7/29665) 58 (1) 4515:4516 

GÜVEN Hülya (İzmir) – Kamu Denetçiliği Kurumuna 
başvuran engelli vatandaşlara ilişkin sorusu ve Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi Başkan Vekili Sadık Yakut’un cevabı 
(7/29664) 58 (1) 4510:4514 

– Kamu Denetçiliği Kurumuna insan hakları, temel hak 
ve özgürlükleri, kadın ve çocuk hakları konularında yapılan 
başvurulara ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkan Vekili Sadık Yakut’un cevabı (7/29663) 58 (1) 4506:4509 

– Kamu Denetçiliği Kurumuna mobbing konusunda ya-
pılan başvurulara ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkan Vekili Sadık Yakut’un cevabı (7/29662) 58 (1) 4502:4505 

İNCE Muharrem (Yalova) – TBMM’ye bağlı saray, 
kasır ve köşklerin giriş ücretlerine ve ziyaretçi sayılarına 
ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili 
Sadık Yakut’un cevabı (7/25718) 58 (1) 1330:1331 

NAZLIAKA Aylin (Ankara) – TBMM’ye bağlı birim-
lerdeki boş engelli kadrolarına ilişkin sorusu ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sadık Yakut’un cevabı 
(7/27785) 58 (1) 3489:3492 

ÖZBOLAT Durdu (Kahramanmaraş) – Sayıştay ra-
porlarında kamu zararı kısmının kaldırılmasına ilişkin sorusu 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sadık Ya-
kut’un cevabı (7/27782) 58 (1) 3483:3488 
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ÖZKES İhsan (İstanbul) – İnternet üzerinden yayın 
yapan bir kişiye ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkan Vekili Sadık Yakut’un cevabı (7/25108) 58 (1) 791:792 

TANAL Mahmut (İstanbul) – TBMM'nin fiziki şartla-
rının engelli erişimine uygun hale getirilmesine ilişkin sorusu 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sadık Ya-
kut’un cevabı (7/28567) 58 (1) 4162:4165 

TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – 22’nci Ya-
sama Dönemi’nden itibaren verilen yazılı ve sözlü soru öner-
gelerine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkan Vekili Sadık Yakut’un cevabı (7/26112) 58 (1) 1732:1735 

YENİÇERİ Özcan (Ankara) – 2002-2013 yılları ara-
sında TBMM ve bağlı kuruluşlarda tadilat, dekorasyon, çevre 
düzenlemesi kapsamında yapılan ödemelere ilişkin sorusu ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sadık Yakut’un 
cevabı (7/25717) 58 (1) 1329 

    
    

OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI    
ÇİÇEK Cemil (TBMM Başkanı) (Ankara) – Yeni ya-

sama yılının milletimize ve Türkiye Büyük Millet Meclisine 
hayırlı olmasını dilediğine ilişkin  58 (1) 155:158 

    
    

ÖNERİLER    
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ    
– Dilekçe Komisyonunun 13 üyeden, Plan ve Bütçe 

Komisyonunun Anayasa’nın 162’nci maddesi gereği 40 
üyeden, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun 3346 
sayılı Kanun’un 3’üncü maddesi gereği 35 üyeden, Avrupa 
Birliği Uyum Komisyonunun 25 üyeden, diğer komisyonların 
26 üyeden kurulmasına ve komisyon üyeliklerinin siyasi parti 
gruplarına ve bağımsızlara dağılımının ilişik listedeki şekilde 
olmasına; Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1 Ekim 2013 Salı 
günkü yeni yasama yılının ilk birleşiminde bu önerinin gö-
rüşmelerinin tamamlanmasından sonra başka konuların görü-
şülmemesine ilişkin  58 (1) 168:169 
 



 C. B. S a y f a  

– 94 – 

SÖZ ALANLAR 
(Soyadı Sırasına Göre) 

 

 
 

 C. B. Sayfa 
A) MİLLETVEKİLLERİ    
ÇİÇEK Cemil (TBMM Başkanı) (Ankara) – ÇİÇEK 

Cemil (TBMM Başkanı) (Ankara) – Yeni yasama yılının 
milletimize ve Türkiye Büyük Millet Meclisine hayırlı olma-
sını dilediğine ilişkin konuşması 58 (1) 155:158 

    
    
B) CUMHURBAŞKANI    
GÜL Abdullah (Cumhurbaşkanı) – 24’üncü Dönem 

Dördüncü Yasama Yılı açış konuşması 58 (1) 158:167 
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