
I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II.- GELEN KÂĞITLAR

III.- YOKLAMALAR

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI

1.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, İstanbul’un sorunlarına
ilişkin gündem dışı konuşması

2.- Kars Milletvekili Yunus Kılıç’ın, Veteriner Hekimler Günü’ne ilişkin
gündem dışı konuşması

3.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, 1 Mayıs Emek ve
Dayanışma Günü’ne ilişkin gündem dışı  konuşması
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V.- AÇIKLAMALAR
1.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’da sulu tarım yapan

çiftçilerin sorunlarına ilişkin açıklaması
2.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Sapanca Gölü’nün kurutulmaması

ve su ihtiyacının karşılanabilmesi için gereken tedbirlerin alınması
gerektiğine ilişkin açıklaması

3.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Meclisi ve Hükûmeti, çocukların
güvenliği ve sağlığı için gereken önlemleri almak üzere birlikte mücadele
vermeye çağırdığına ilişkin açıklaması

4.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, sağlıkla ilgili kişisel verilerin
korunması için kanun çıkarılması gerektiğine ilişkin açıklaması

5.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, 1 Mayıs Emek ve
Dayanışma Günü’nü kutladığına ilişkin açıklaması

6.- Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, Muğla’nın Seydikemer
ilçesinde meydana gelen dolu afetine ilişkin açıklaması

7.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, çiftçilerin kuraklık
nedeniyle yaşadıkları sorunlara ilişkin açıklaması

8.- İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, Halk Bankası eski Genel Müdürünün
Ziraat Bankası Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasının yanlış olduğuna
ilişkin açıklaması

9.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, UNESCO Dünya Kültür Mirası
Geçici Listesi’nde yer alan İznik’e gereken özenin gösterilmesi için ihtiyaç
duyulan kaynağın acilen ayrılması gerektiğine ilişkin açıklaması

10.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 6495 sayılı Yasa’nın
uygulama yönetmeliğinin derhâl çıkarılarak şehit ailelerinin ve gazilerin
mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması

11.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, taş ocaklarının doğanın,
tarımın ve insanlığın düşmanı olduğuna ve Malatya’da açılan taş ocaklarına
verilen ruhsatların bir kez daha gözden geçirilmesi gerektiğine ilişkin
açıklaması

12.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde
meydana gelen dolu afetine ilişkin açıklaması

13.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, HDP olarak, bütün işçilerin
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladıklarına ilişkin açıklaması

14.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, 28 Nisan Dünya
İş Sağlığı ve Güvenliği Günü’ne, Hayatlarını İş Kazalarında Kaybeden
Aileler Platformu’nun 28 Nisanın anma ve yas günü olarak ilan edilmesi
önerisini CHP Grubu olarak desteklediklerine, Parlamento Muhabirleri
Derneğinin 50’nci kuruluş yıl dönümünü kutladıklarına, HDP’ye grup
oluşturmaları nedeniyle hayırlı olsun dileğinde bulunduklarına ve 1 Mayıs
Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladıklarına ilişkin açıklaması
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15.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, YSK’nın Hatay’da
kısıtlı oldukları için oy kullanamayan kişilerle ilgili yaptığı tespitlere ve yeni
Parlamento grubu HDP’ye başarılar dilediğine ilişkin açıklaması

16.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, resmî olarak Meclis çalışmalarına
başlayan HDP’nin çalışmalarının hayırlı ve uğurlu olmasını dilediğine ve güney
Kürdistan’da yapılan bombalı saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet,
yaralılara acil şifalar dilediğine ilişkin açıklaması

17.- Samsun Milletvekili Ahmet Yeni’nin, bazı sendikaların 1 Mayıs
İşçi Bayramı’nı Taksim’de kutlamak için ısrar etmelerine işçilerin karşı
çıkması gerektiğine ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladığına
ilişkin açıklaması

18.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma
Günü’nü kutladığına ve Gezi olaylarına katıldıkları için iş akitleri feshedilen
Ankara Büyükşehir Belediyesi işçilerinin yanında olduklarına ilişkin açıklaması

19.- İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır’ın, Parlamento Muhabirleri
Derneğinin 50’nci kuruluş yıl dönümünü kutladıklarına ilişkin açıklaması

20.- İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, kadın çiftçilere
“ehil” sıfatı verilmemesinin kadın hakları açısından sakıncalı olduğuna
ilişkin açıklaması 

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ
1.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 20 milletvekilinin, yaş meyve

ve sebze üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin
belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/916)

2.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 19 milletvekilinin, elma
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin
belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/917)

3.- Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve 20 milletvekilinin, Kırım Kongo
kanamalı ateşi hastalığının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/918)

B) MECLİS SORUŞTURMASI ÖNERGELERİ
1.- Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç ve 76 milletvekilinin,

Ekonomi eski Bakanı M. Z. Çağlayan hakkında, bir şahıstan sağlanan miktar
ve değeri tespit edilemeyen bazı maddi menfaatler karşılığında bu şahsın
İran’a altın ihracatı yapması işlerinde imtiyaz sağladığı, Gana’dan kaçak
yollarla yurda sokulmak istendiği iddia edilen 1,5 ton altınla ilgili adli ve
idari soruşturmaları engelleyerek altının Dubai’ye çıkışını sağlamaya çalıştığı
ve bu eylemlerin Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet oluşturduğu,
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TCK’nın 204 ve 252’nci maddelerine uyduğu; İçişleri eski Bakanı M. Güler
hakkında, bir şahıstan sağlanan miktar ve değeri tespit edilemeyen bazı
maddi menfaatler karşılığında bu şahsın araçlarına trafikte emniyet şeridini
kullanma imtiyazı verdiği ve söz konusu şahıs için koruma polisi
görevlendirdiği, bu şahısla ilgili adli veya istihbari çalışma yapılıp
yapılmadığının araştırılması için talimat verdiği, bu şahsın usulsüzlükleri
hakkında basında çıkacak haberlerin engellenmesi için girişimlerde
bulunduğu ve bu eylemlerin TCK’nın 204, 255, 252 ve 285’inci maddelerine
uyduğu; AB eski Bakanı E. Bağış hakkında, bir şahıstan sağlanan miktar ve
değeri tespit edilemeyen bazı maddi menfaatler karşılığında bu şahsın turizm
belgeli bir otel kiralama girişimi ile yakınlarına vize alınması işleri için
aracılık ettiği ve bu eylemlerin TCK’nın 255 ve 252’nci maddelerine uyduğu;
Çevre ve Şehircilik eski Bakanı E. Bayraktar hakkında, bir suç örgütünün
yönetici ve üyelerinin kendilerine sağlanan ve miktar ve değeri tespit
edilemeyen bazı menfaatler karşılığında kişiye özel imtiyazlı imar planlarını
onaylattıkları ve imar planlarına aykırı olarak yapılan bazı projelerin
usulsüzlüklerine göz yumdukları ve denetimlerden sorunsuzca geçmelerini
sağladıkları ve bu eylemlerin TCK’nın 255 ve 257’nci maddelerine uyduğu
iddialarıyla Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/8) 

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

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

D) TEZKERELER
1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Türkiye Büyük Millet

Meclisi Başkanı Cemil Çiçek Başkanlığındaki heyetlerin; 

Moldova Meclis Başkanı Igor Corman ile Amerika Birleşik Devletleri
Temsilciler Meclisi Başkanı John Boehner’in vaki davetlerine icabet etmek
üzere adı geçen ülkelere,

Romanya Temsilciler Meclisi Başkanı Valeriu Ştefan Zgonea’nın
davetine icabetle Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Parlamenter Asamblesi Açılış
Toplantısı’na katılmak üzere Romanya’ya,

Resmî birer ziyarette bulunmaları hususlarına ilişkin tezkeresi (3/1479)

2.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Türkiye Büyük
Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır’ın Romanya
Senatosu Dışişleri Komitesi Başkanı Petru Filip’in vaki davetine icabetle
Türkiye-Romanya-Polonya Parlamentoları Dışişleri Komisyonları Ortak
Toplantısı’na katılması hususuna ilişkin tezkeresi (3/1480)



E) ÖNERGELER
1.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, (2/271) esas numaralı

Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin
doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/155)

VII.- USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER
1.- İçişleri eski Bakanı Muammer Güler, Avrupa Birliği eski Bakanı

Egemen Bağış, Ekonomi eski Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan ile Çevre ve
Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar haklarındaki (9/7) esas numaralı
Meclis Soruşturması Önergesi’nin İç Tüzük’e aykırılığı tespit edilerek geri
çekilmesinden sonra (9/8) esas numaralı Meclis Soruşturması Önergesi’nin
Meclis Başkanlığı tarafından Genel Kurula sevk edilmesinin İç Tüzük
hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında 

VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
1.- Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın, Bingöl Milletvekili İdris

Baluken’in usul tartışması üzerinde yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ
Grubuna sataşması nedeniyle konuşması

2.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Adıyaman
Milletvekili Ahmet Aydın’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında
CHP Grubuna sataşması nedeniyle konuşması

3.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Adıyaman Milletvekili Ahmet
Aydın’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna
sataşması nedeniyle konuşması

4.- Konya Milletvekili Faruk Bal’ın, Adıyaman Milletvekili Ahmet
Aydın’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında MHP Grubuna
sataşması nedeniyle konuşması

5.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Manisa Milletvekili Muzaffer
Yurttaş’ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet
Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması

6.- Manisa Milletvekili Muzaffer Yurttaş’ın, Manisa Milletvekili Özgür
Özel’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına ve Adalet ve
Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle konuşması

IX.- ÖNERİLER
A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
1.- CHP Grubunun, Manisa Milletvekili Özgür Özel ve arkadaşları

tarafından Soma’daki tüm maden ocaklarında meydana gelen iş kazalarının
ve yaşanan ölümlerin sorumluları ile nedenlerinin araştırılması amacıyla
23/10/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş
olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 29 Nisan 2014 Salı
günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli
birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi
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2.- AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma gün ve saatleri ile
gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine; (9/8), (9/3), (9/4), (9/5) ve
(9/6) esas numaralı Meclis Soruşturması Önergelerinin 5 Mayıs 2014
Pazartesi günkü gündemin “Özel Gündemde Yer alacak İşler” kısmının
sırasıyla 1, 2, 3, 4 ve 5’inci sıralarına alınmasına, Anayasa’nın 100’üncü
maddesi gereğince Meclis soruşturması açılıp açılmaması konusundaki
görüşmelerin TBMM Genel Kurulunun 5 Mayıs 2014 Pazartesi günkü
birleşiminde yapılmasına ve bu görüşmelerin tamamlanmasına kadar
çalışmalarını sürdürmesine; 6, 13, 20 ve 27 Mayıs 2014 Salı günkü
birleşimlerinde bir saat süreyle sözlü soruların görüşülmesini müteakip diğer
denetim konularının görüşülmeyerek gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri
ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında yer alan işlerin
görüşülmesine; 7, 14, 21 ve 28 Mayıs 2014 Çarşamba günkü birleşimlerinde
sözlü soruların görüşülmemesine; 564 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın İç
Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde
görüşülmesine ilişkin önerisi 

X.- SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI
1.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, noter ücretlerinin düzenlenmesine

ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/127) ve Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanı Ayşenur İslam’ın cevabı

2.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Bakanlığın Ankara’daki
taşınmazlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru
önergesi (6/2781) Cevaplanmadı

3.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına
yapılan atamalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/3151) ve Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanı Ayşenur İslam’ın cevabı

4.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, süt sığırcılığı projesi kapsamında
tahsis edilen hayvanlarla ilgili ödemelere ilişkin sözlü soru önergesi (6/3593)
ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam’ın cevabı

5.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat ve Diyarbakır’daki
ailelere yönelik sosyal destek projelerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/3610)
ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam’ın cevabı

6.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bazı illerdeki verilere yönelik
gelir getirici projelere ilişkin sözlü soru önergesi (6/3612) ve Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanı Ayşenur İslam’ın cevabı

7.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, engelli ve yaşlı vatandaşlara
yapılan ödemelere ilişkin sözlü soru önergesi (6/3860) ve Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanı Ayşenur İslam’ın cevabı

8.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan
araçlar ile diğer taşınır mallara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından
sözlü soru önergesi (6/3882) Cevaplanmadı
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9.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan
taşınmazlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/3926) ve Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanı Ayşenur İslam’ın cevabı

10.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlığa bağlı
birimlerde görev yapan engelli personel sayısına ilişkin sözlü soru önergesi
(6/3954) ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam’ın cevabı

11.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında
sosyal ve ekonomik destek sağlanan ailelere ilişkin sözlü soru önergesi
(6/3957) ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam’ın cevabı

12.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Türkiye’nin
yoksulluk haritası konusundaki çalışmalara ilişkin sözlü soru önergesi
(6/3958) ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam’ın cevabı

13.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında
sosyal ve ekonomik destek sağlanan ailelere ilişkin sözlü soru önergesi
(6/3967) ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam’ın cevabı

14.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen
taşınır mal satışlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü
soru önergesi (6/4038) Cevaplanmadı

15.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen
taşınmaz satışlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru
önergesi (6/4052) Cevaplanmadı

16.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık kadrolarına ve personel
durumuna ilişkin sözlü soru önergesi (6/4119) ve Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanı Ayşenur İslam’ın cevabı

17.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında
Bakanlıkta hizmet alımı yoluyla veya sözleşmeli olarak çalıştırılan personele
ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/4167)
Cevaplanmadı

18.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sosyal yardımlaşma ve dayanışma
vakıflarından yardım alan ailelerin sayılarına ilişkin sözlü soru önergesi
(6/4227) ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam’ın cevabı

19.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da sosyal yardımlaşma
ve dayanışma vakıflarından yardım alan ailelerin sayılarına ilişkin sözlü soru
önergesi (6/4228) ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam’ın cevabı

20.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yoksulluk sınırının altında gelire
sahip ailelere ilişkin sözlü soru önergesi (6/4229) ve Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanı Ayşenur İslam’ın cevabı

21.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da yoksulluk sınırının
altında gelire sahip ailelere ilişkin sözlü soru önergesi (6/4230) ve Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam’ın cevabı
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22.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, ailesinin geliri belirli bir tutarı
geçen engellilerin engelli aylıklarının kesildiği iddiasına ilişkin sözlü soru
önergesi (6/4369) ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam’ın cevabı

23.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık
tarafından kiralama yoluyla kullanılan hizmet binalarına ilişkin Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/4567) Cevaplanmadı

24.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, muharip gazilerin sorunlarına
ilişkin sözlü soru önergesi (6/5071) ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Ayşenur İslam’ın cevabı

25.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, şehitlik ve gazilik maaşlarına
ilişkin sözlü soru önergesi (6/5072) ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Ayşenur İslam’ın cevabı

26.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yardıma muhtaç vatandaş
sayısına ve yapılan yardımlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/5073) ve Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam’ın cevabı

27.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’daki yardıma muhtaç
vatandaş sayısına ve yapılan yardımlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/5074)
ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam’ın cevabı

28.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yönelik proje ve
yatırımlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/5202) ve Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanı Ayşenur İslam’ın cevabı

29.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, kadınların toplumda
yaşadığı sorunlar konusunda duyarlılık sağlamak amacıyla yürütülmekte olan
çalışmalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/5266) ve Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanı Ayşenur İslam’ın cevabı

30.- Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, Adana'daki sokak çocuğu
sayısına ve sokak çocukları ile ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin sözlü soru
önergesi (6/5275) ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam’ın cevabı

31.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, gönüllü kuruluşların
faaliyetlerinin arttırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin sözlü soru
önergesi (6/5311) ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam’ın cevabı

32.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık tarafından
gençlerin ve sivil toplum kuruluşlarının gönüllülük çalışmalarının desteklenmesi
adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin sözlü soru önergesi
(6/5325) ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam’ın cevabı

33.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık tarafından özel
sektörün sivil toplum kuruluşlarını desteklemesini sağlamak adına
yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin sözlü soru önergesi (6/5326)
ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam’ın cevabı
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34.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık tarafından kadınların
ve sivil toplum kuruluşlarının gönüllülük çalışmalarının desteklenmesi adına
yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin sözlü soru önergesi (6/5327) ve
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam’ın cevabı

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

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

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

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

3.- Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve Türk Medeni
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Trabzon
Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; 5578 Sayılı Toprak Koruma ve
Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve
Adalet Komisyonu ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporları
(1/788, 2/1599) (S. Sayısı: 564) 

XII.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI
1.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, MNGIE hastalığına yakalanan

bir vatandaşa ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun
cevabı (7/38450)

2.- Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker'in, Türkiye'de ALK testinin
yapılabileceği bir patoloji laboratuvarı bulunup bulunmadığına ilişkin sorusu
ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun cevabı (7/38832)

3.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ta madde bağımlılığı
tedavisi gören hasta sayısına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Mehmet
Müezzinoğlu'nun cevabı (7/39168)

4.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, AR-GE'ye ayrılan kaynağa
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı
(7/40213)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kamu kurum ve
kuruluşlarında işe alım mülakatlarında ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin
sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/40243)
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6.- Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da doğal gaza zam
yapıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız’ın cevabı (7/40311)

7.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, boraks üretimi ve ihracatına
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı
(7/40313)

8.- Burdur Milletvekili Hasan Hami Yıldırım'ın, Burdur'da meydana
gelen elektrik kesintilerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız’ın cevabı (7/40474)

9.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, olası kuraklık durumunda
yaşanacak enerji üretimi kaybına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/40475)

10.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, kamuya ait kömür madenlerine
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı
(7/40476)

11.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da
Bakanlığa ait olan gayrimenkul, arsa ve araziler ile bunların satış ve kiralama
işlemlerine ilişkin sorusu ve Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun
cevabı (7/40624)

12.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, enerji ve madencilik
sektörlerinde AB Müktesebatına uyum sağlanması adına yürütülen çalışma
ve projelere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız’ın cevabı (7/40686)

13.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Türkiye'nin bir enerji
koridoru haline getirilmesi adına yürütülen çalışma ve projelere ilişkin sorusu
ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/40687)

14.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, istatistik ve planlama
altyapısının güçlendirilmesi adına yürütülen çalışma ve projelere ilişkin
sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/40688)

15.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, kamuda kadın istihdamına
ve bu sayının artırılmasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız’ın cevabı (7/40689)

16.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Bakanlığın AR-GE
çalışmalarına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın
cevabı (7/40740)

17.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, TÜRGEV'e yapılan bağış ve
yardımlara ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı
(7/40906)
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18.- İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiray'ın, Başbakan ile oğlu
arasında geçtiği iddia edilen telefon konuşmaları ile ilgili yayınların
cezalandırılmasına yönelik rapor düzenlemeleri konusunda RTÜK
uzmanlarına talimat verildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı
Bülent Arınç’ın cevabı (7/40911)

19.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Türk Hava Yollarına ait
bankolarda ses kaydı yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı
Mehmet Şimşek’in cevabı (7/41206)

20.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, TRT'nin yayınlarında
siyasi partilerle ilgili haberlere ayrılan zamana ilişkin sorusu ve Başbakan
Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/41282)

21.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, 2012 ve 2013 yıllarına ait
ithalat verilerine ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati
Yazıcı’nın cevabı (7/41369)

22.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da
Bakanlığa ait olan arsa ve araziler ile bunların satış ve kiralama işlemlerine
ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/41702)

23.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Suriyeli
sığınmacıların Şanlıurfa mitingine zorla götürüldüğü iddialarına,

Yerel seçimlerde alınan güvenlik önlemlerine ve görevlendirilen
güvenlik görevlisi sayısına,

Bir inşaat firmasının aldığı ihalelere,

İlişkin soruları ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/41885),
(7/41887), (7/41890)

24.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir televizyon
kuruluşunun yayınlarına sansür uygulandığı iddialarına,

İşsiz vatandaşların iş bulmaları karşılığında iktidar partisi teşkilatlarına
bağış yapmak ve üye olmak zorunda bırakıldıkları iddiasına,

Bazı mitinglere öğrenciler, fabrika işçileri, belediye çalışanları ve
Suriyeli sığınmacıların zorla götürüldüğü iddialarına,

İlişkin soruları ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı
(7/41886), (7/41888), (7/41889)
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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak üç oturum yaptı.

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Ermeni soykırımı iddialarına,

Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş, Gökçeada’nın ve Bozcaada’nın sorunlarına,

Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel, Denizli ve çevresinde yaşanan don afeti nedeniyle tarım
üreticilerinin yaşadığı sorunlara,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 19 milletvekilinin, kamu kurum ve
kuruluşları tarafından yapılan araç kiralama ihalelerinin (10/913),

Mersin Milletvekili Vahap Seçer ve 21 milletvekilinin, Suriye’de yaşanan olayların bölge
illerimizin ekonomilerine etkilerinin (10/914),

Erzincan Milletvekili Muharrem Işık ve 19 milletvekilinin, Erzincan’ın tarım, hayvancılık ve
ekonomi alanındaki sorunlarının (10/915),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve
görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

Başbakanlığın, İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel hakkında tanzim edilen 2 adet soruşturma
dosyasının yeniden değerlendirilmesi için evrakın ve fezlekenin iade edilmesine ilişkin tezkeresi
okundu; Anayasa Komisyonu ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyonda bulunan
(3/386) ve (3/672) esas numaralı dosyaların Hükûmete geri verildiği açıklandı.

İçişleri eski Bakanı Muammer Güler, Avrupa Birliği eski Bakanı Egemen Bağış, Ekonomi eski
Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan ile Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar haklarındaki
Meclis Soruşturması Önergesi (9/7), imza sahiplerinden bazılarının imzalarını geri almaları ve
Anayasa’nın 100’üncü maddesinde aranan yeterli sayıda imza şartını yitirmesi nedeniyle gündemden
çıkarıldı.

İzmir Milletvekili Oktay Vural, (9/7) esas numaralı Meclis Soruşturması Önergesi’nin Meclis
Başkanlığı tarafından işleme alınmaması gerektiğini ifade ettiklerine ve bazı milletvekillerinin
imzalarını çekmelerinin muhalefetin ortaya koyduğu tavrın ne kadar doğru olduğunu gösterdiğine,

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, (9/7) esas numaralı Meclis Soruşturması Önergesi’nin,
adı geçen bakanlarla ilgili tüm iddiaların araştırılması ve hakikatin bulunması amacıyla yeni bir
önerge vermek üzere geri çekildiğine,

Sinop Milletvekili Engin Altay, (9/7) esas numaralı Meclis Soruşturması Önergesi’nin Meclis
Başkanlığı tarafından işleme alınmaması gerektiğini Cumhuriyet Halk Partisi olarak kendilerinin de
ifade ettiklerine ve yeni bir soruşturma önergesinin 4 eski bakan için birleştirilerek Genel Kurulun
takdirine sunulmasının doğru olmadığına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.
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CHP Grubunun, 24/4/2014 tarihinde İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi ve arkadaşları
tarafından 1 Mayısta Taksim Meydanı’nda emekçilerin kutlama yapmasına ilişkin tartışılan sorunlara
çözüm bularak Türkiye’nin altına imza attığı uluslararası sözleşmelere, yasalara uygun tartışmasız ve
gerilimsiz 1 Mayıs kutlamaları için doğru politikaları ve anlayışları ortaya çıkarmak amacıyla Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan genel görüşme önergesinin (1344 sıra no.lu), Genel
Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 24 Nisan 2014 Perşembe
günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde
yapılmasına ilişkin önerisinin görüşmeleri tamamlandı.

Sinop Milletvekili Engin Altay, Sinop Milletvekili Mehmet Ersoy’un CHP grup önerisi üzerinde
yaptığı konuşması sırasında CHP Grup Başkanına,

İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi, Sinop Milletvekili Mehmet Ersoy’un CHP grup önerisi
üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Sinop Milletvekili Mehmet Ersoy, Sinop Milletvekili Engin Altay’ın ve İstanbul Milletvekili
Süleyman Çelebi’nin sataşma nedeniyle yaptıkları konuşmaları ve Hakkâri Milletvekili Adil
Zozani’nin yaptığı açıklaması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

Hakkâri Milletvekili Adil Zozani, Sinop Milletvekili Mehmet Ersoy’un CHP grup önerisi
üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Sinop Milletvekili Mehmet Ersoy’un sataşma nedeniyle
yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ, Sinop Milletvekili Mehmet Ersoy’un CHP grup önerisi
üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

Yapılan yoklamalar sonucunda toplantı yeter sayısı bulunmadığından, alınan karar gereğince, 29
Nisan 2014 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere 16.22’de birleşime son verildi.

Sadık YAKUT
Başkan Vekili

Muhammet Rıza YALÇINKAYA Dilek YÜKSEL
Bartın Tokat

Kâtip Üye Kâtip Üye

– 127 –

Gökhan –

TBMM B: 82 29 . 4 . 2014



II.- GELEN KÂĞITLAR
No: 118

25 Nisan 2014 Cuma
Tasarılar

1.- Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı Arasında 2 Haziran 1987 Tarihinde Ankarada
İmzalanan Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Değiştiren
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/895) (Plan ve Bütçe ile
Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2014)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Ormancılık Alanında
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/896) (Tarım,
Orman ve Köyişleri  ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2014)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Balıkçılık ve Su
Ürünleri Alanında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/897)
(Tarım, Orman ve Köyişleri  ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2014)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Kültür Varlığının Yasa
Dışı İthali ve İhracının, Transitinin ve Mülkiyet Transferinin Yasaklanması ve Önlenmesine İlişkin
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/898) (Milli Eğitim, Kültür,
Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2014)

5.- Güneyde Sürdürülebilir Kalkınma İçin Bilim ve Teknoloji Komisyonuna Üye Devlet Olarak
Katılım Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/899) (Sanayi,
Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş
tarihi: 17.04.2014)

6.- Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/900) (Milli
Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2014)

7.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma
Sanayi İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/901)
(Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2014)

Teklifler
1.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın; On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe

Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanunda Kısmi Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2099) (Plan ve Bütçe; Sanayi, Ticaret,
Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:
07.04.2014)

2.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununun 41. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2100) (Milli Savunma;
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:
08.04.2014)

3.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın; 1512 Sayılı Noterlik Kanunun 59. Maddesinde
Noterlerin Hastalıkları Halinde Yapılacak İşlemlere İlişkin Sorunların Giderilmesi Hakkında Kanun
Teklifi  (2/2101) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet  Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş
tarihi: 15.04.2014)
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4.- İstanbul Milletvekili Melda Onur'un; Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2102) (Çevre; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Sanayi, Ticaret,
Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2014)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel
Tatiller Hakkında Kanunda ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Teklifi (2/2103) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına)
(Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2014)

6.- İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın'ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2104) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan
ve Bütçe  Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2014)

7.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu ve 1 Milletvekilinin; Giresun, Ordu, Trabzon
İllerinde Meydana Gelen Don Afetinden Zarar Gören Çiftçilere Yardım Yapılması Hakkında Kanun
Teklifi (2/2105) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:
18.04.2014)

No: 119

28 Nisan 2014 Pazartesi

Tasarılar

1.- Türkiye Cumhuriyeti Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti
İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı Arasında Bilim, Teknoloji, Sanayi ve Girişimcilik Alanında
İşbirliğini Güçlendirmeye Yönelik Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı (1/902) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2014)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür
Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/903) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2014)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma
Anlaşmasına Değişiklik Getirilmesine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı (1/904) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına)
(Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2014)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Norveç Krallığı Hükümeti Arasında Enerji Alanında
İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
(1/905) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına)
(Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2014)

TBMM B: 82 29 . 4 . 2014

–Gökhan

– 129 –



– 130 –

Gökhan –

TBMM B: 82 29 . 4 . 2014

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/906) (Milli Eğitim,
Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2014)

Teklifler
1.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 2429 Sayılı Bayram ve Genel Tatiller Kanununda

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2106) (Adalet ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa
geliş tarihi: 09.04.2014)

2.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in; Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Teklifi (2/2107) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2014)

3.- Amasya Milletvekili Ramis Topal'ın; Köy Enstitüleri Sistemini Araştırma Enstitüsü
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/2108) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor
Komisyonlarına ) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2014)

4.- İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın'ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2109) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan
ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2014)

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri
1.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamındaki

soruşturmalara ve mahkeme kararlarının uygulanmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı
soru önergesi (7/38071) 

2.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, bir tutuklunun haklarını kullanmasının cezaevi yönetimi
tarafından engellendiği iddialarına ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38072) 

3.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, emniyet genel müdürlüklerinde gazetecilere uygulanan
yasaklara ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38073) 

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, eski bakanlara tahsis edilen makam
araçlarına ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38074) 

5.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Manisa’daki ceza infaz kurumlarında çalışan personelin
sorunlarına ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38075) 

6.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevindeki bir hükümlünün sağlık
sorunlarına rağmen gerekli tedaviyi almasına izin verilmediği iddialarına ilişkin Adalet Bakanı’ndan
yazılı soru önergesi (7/38076) 

7.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Siirt E Tipi Kapalı Cezaevinde yaşandığı iddia edilen
hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38077) 

8.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Manisa’da inşa edilen bir öğrenci yurduna ilişkin Gençlik
ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38104) 

9.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, eski bakanlara tahsis edilen makam
araçlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38105) 

10.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, hakem ve gözlemcilerin sorunlarına ilişkin Gençlik ve
Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38236) 

11.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, bir spor kulübüne yapılan bağışlara ilişkin Gençlik ve
Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38237) 



12.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, bir spor kulübüne yapılan bağışların kayıt altına
alınmadığı iddialarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38238) 

13.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, İstanbul Maslak’ta İstanbul Golf Kulübünce kullanılan
bir arazinin boşalttırılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38239) 

14.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan’ın, Gezi Parkı protestolarına katılan bazı
öğrencilerin yurtlardan çıkarıldığı iddiasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi.
(7/38348) 

15.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, yaş ve fiili hizmet sürelerini dolduranların
emekliye ayrılmalarına ilişkin çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı
soru önergesi (7/39842) 

16.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir'in, toplu açılış törenlerinde dağıtılan satranç takımlarına
ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/39863) 

17.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, işyeri yönetmeliklerine ve bunların
denetimine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/39864) 

18.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, bir medya grubunun satışıyla ilgili iddialara ilişkin
Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/39865) 

19.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, bir Kutsal Emanetin Irak'a gönderilmesi ve kamuya
giriş sınavlarında yapılan mülakatlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/39867) 

20.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Diyarbakır'da asılan bazı posterlere ilişkin
Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/39868) 

21.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün, üniversite öğrencileri ve asistanlar hakkında yapılan
disiplin soruşturmalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/39871) 

22.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
kapsamında yapılan başvurulara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/39872) 

23.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in, bir kamu bankasının reklam harcamalarına ilişkin
Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/39873) 

24.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in, bir kamu bankasının reklam harcamalarına ilişkin
Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/39874) 

25.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013 yılından itibaren bağlı kurum ve
kuruluşlarca düzenlenen ihalelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/39875) 

26.- Van Milletvekili Kemal Aktaş'ın, anadillerin korunmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru
önergesi (7/39877) 

27.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun, bir Kutsal Emanetin Irak'a gönderileceğine
yönelik haberlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/39879) 

28.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
kapsamında yapılan başvurulara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Beşir Atalay)  yazılı soru önergesi
(7/39882) 

29.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013 yılından itibaren bağlı kurum ve
kuruluşlarca düzenlenen ihalelere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Beşir Atalay)  yazılı soru
önergesi (7/39883) 
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30.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
tarafından kullanılmakta olan bazı uygulamalar için satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Başbakan
Yardımcısı'ndan (Ali Babacan)  yazılı soru önergesi (7/39884) 

31.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bankacılık sektöründeki gelişme potansiyelinin
değerlendirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan)  yazılı soru
önergesi (7/39885) 

32.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bankacılık Düzenleme
ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen eğitim programlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan
(Ali Babacan)  yazılı soru önergesi (7/39886) 

33.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
tarafından bazı uygulamalar için satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan
(Ali Babacan)  yazılı soru önergesi (7/39887) 

34.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
tarafından kullanılmakta olan uygulamalar ile kurumsal veri tabanlarının iyileştirilmesi için satın alınan
mal ve hizmetlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan)  yazılı soru önergesi (7/39888) 

35.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
tarafından kullanılmakta olan Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi (eBYS), Bağımsız Denetim Takip
Sistemi (BADES) ve Sızma Testi Modülü için satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Başbakan
Yardımcısı'ndan (Ali Babacan)  yazılı soru önergesi (7/39889) 

36.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
tarafından internet erişimi, video konferans sistemi ve akıllı masa kurulumu için satın alınan mal ve
hizmetlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan)  yazılı soru önergesi (7/39890) 

37.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bankacılık Düzenleme
ve Denetleme Kurulu tarafından düzenlenen eğitim programlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan
(Ali Babacan)  yazılı soru önergesi (7/39891) 

38.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
tarafından kurumun idari ve mali özerkliğinin güçlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin
Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan)  yazılı soru önergesi (7/39892) 

39.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bankacılık Düzenleme
ve Denetleme Kurumu tarafından satın alınan arsalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali
Babacan)  yazılı soru önergesi (7/39893) 

40.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, bir kargo uçağında bulunan altınlara ilişkin Başbakan
Yardımcısı'ndan (Ali Babacan)  yazılı soru önergesi (7/39894) 

41.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
kapsamında yapılan başvurulara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan)  yazılı soru önergesi
(7/39895) 

42.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013 yılından itibaren bağlı kurum ve
kuruluşlarca düzenlenen ihalelere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan)  yazılı soru
önergesi (7/39896) 

43.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün, bir kamu bankasının verdiği kredilerle ilgili iddialara
ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan)  yazılı soru önergesi (7/39897) 
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44.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir bankada yapılan inceleme ile ilgili iddialara
ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan)  yazılı soru önergesi (7/39898) 

45.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında BDDK tarafından satın
alınan arsalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan)  yazılı soru önergesi (7/39899) 

46.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında BDDK tarafından
düzenlenen eğitim programlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan)  yazılı soru
önergesi (7/39900) 

47.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, BDDK kurumsal veri tabanlarının iyileştirilmesi
için yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan)  yazılı soru
önergesi (7/39901) 

48.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, BDDK tarafından kullanılan elektronik bilgi
yönetimi sistemi için satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan)
yazılı soru önergesi (7/39902) 

49.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, BDDK tarafından kurum internet erişiminde
operatör yedekliliğin saptanması için satın alınan mal ve hizmetlere Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali
Babacan)  yazılı soru önergesi (7/39903) 

50.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, BDDK tarafından kullanılan ağırlıklandırılmış
birleşik derecelendirilme uygulaması için satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Başbakan
Yardımcısı'ndan (Ali Babacan)  yazılı soru önergesi (7/39904) 

51.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, intranet sitesinin yenilenmesine yönelik mal ve
hizmet alımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan)  yazılı soru önergesi (7/39905) 

52.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca
yürütülen bazı projelere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan)  yazılı soru önergesi
(7/39906) 

53.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, idari ve mali özerkliğin yerleştirilmesine ve
personel rejimindeki farklı statülerin giderilmesine yönelik çalışma ve projelere ilişkin Başbakan
Yardımcısı'ndan (Ali Babacan)  yazılı soru önergesi (7/39907) 

54.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013 yılından itibaren bağlı kurum ve
kuruluşlarca düzenlenen ihalelere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Emrullah İşler)  yazılı soru
önergesi (7/39908) 

55.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında
yapılan başvurulara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Emrullah İşler)  yazılı soru önergesi (7/39909) 

56.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, aile danışmanı istihdamına ilişkin Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/39925) 

57.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, kadın sığınma evleri ve aile irşat ve rehberlik
bürolarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/39926) 

58.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, sığınma evlerinde kalan kadın ve çocukların
sorunlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/39927) 

59.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, çocuk istismarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/39928) 

– 133 –

Gökhan –

TBMM B: 82 29 . 4 . 2014



60.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında
yapılan başvurulara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/39929) 

61.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013 yılından itibaren bağlı kurum ve
kuruluşlarca düzenlenen ihalelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi
(7/39930) 

62.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında çalışan kadın
yönetici sayısına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/39931) 

63.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
kapsamında yapılan başvurulara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/39932) 

64.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013 yılından itibaren bağlı kurum ve
kuruluşlarca düzenlenen ihalelere ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/39933) 

65.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013 yılından itibaren bağlı kurum ve
kuruluşlarca düzenlenen ihalelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi
(7/39936) 

66.- İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler'in, memurlara bir derece verilmesine ilişkin Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/39938) 

67.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013 yılından itibaren bağlı kurum ve
kuruluşlarca düzenlenen ihalelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru
önergesi (7/39940) 

68.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013 yılından itibaren bağlı kurum ve
kuruluşlarca düzenlenen ihalelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi
(7/39944) 

69.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, bir kargo uçağında bulunan altınlara ilişkin Dışişleri
Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/39945) 

70.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
kapsamında yapılan başvurulara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/39946) 

71.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013 yılından itibaren bağlı kurum ve
kuruluşlarca düzenlenen ihalelere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/39947) 

72.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, Bakanlık teşkilatında çalışan kadın yönetici sayısına
ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/39948) 

73.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen
peyzaj çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/39983) 

74.- Çorum Milletvekili Tufan Köse'nin, Çorum ili Laçin ilçesine bağlı bir mahallenin yol
sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/39984) 

75.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Bakanlıkça satın alınan gazete ve dergilere ilişkin
İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/39985) 

76.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, bir kargo uçağında bulunan altınlara ilişkin İçişleri
Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/39986) 

77.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya Kent Konseyi tarafından astırılan afişlere
ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/39987) 

78.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, vergi müfettişliğine giriş mülakatlarına ilişkin İçişleri
Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/39988) 
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79.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum ilinde bazı mahalle muhtarlıklarının
sınırlarının değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/39989) 

80.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013 yılından itibaren bağlı kurum ve
kuruluşlarca düzenlenen ihalelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/39990) 

81.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün, eski İçişleri Bakanı ile ilgili yolsuzluk iddialarına
ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/39991) 

82.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
kapsamında yapılan başvurulara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/39992) 

83.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ankara'daki barajların doluluk oranlarına ilişkin
İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/39993) 

84.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında çalışan kadın
yönetici sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/39994) 

85.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars ve Iğdır'da spor turizmini geliştirmek adına
yürütülen projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/40004) 

86.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van ve Ağrı'da spor turizmini geliştirmek adına
yürütülen projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/40005) 

87.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Gümüşhane ve Bayburt'ta spor turizmini geliştirmek
adına yürütülen projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/40006) 

88.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum ve Elazığ'da spor turizmini geliştirmek adına
yürütülen projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/40007) 

89.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl ve Batman'da spor turizmini geliştirmek adına
yürütülen projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/40008) 

90.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bitlis ve Siirt'te spor turizmini geliştirmek adına
yürütülen projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/40009) 

91.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Adıyaman ve Hakkari'de spor turizmini geliştirmek
adına yürütülen projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/40010) 

92.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Muş ve Şırnak'ta spor turizmini geliştirmek adına
yürütülen projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/40011) 

93.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum ve Elazığ yörelerine ait ağıt ve türkülerin
derlenmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/40012) 

94.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da spor turizmini geliştirmek
adına yürütülen projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/40013) 

95.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl ve Batman yörelerine ait ağıt ve türkülerin
derlenmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/40014) 

96.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Mardin ve Osmaniye'de spor turizmini geliştirmek
adına yürütülen projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/40015) 

97.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bitlis ve Siirt yörelerine ait ağıt ve türkülerin
derlenmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/40016) 

98.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da spor turizmini geliştirmek adına yürütülen
projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/40017) 
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99.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Adıyaman ve Hakkari yörelerine ait ağıt ve türkülerin
derlenmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/40018) 

100.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Muş ve Şırnak yörelerine ait ağıt ve türkülerin
derlenmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/40019) 

101.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa yörelerine ait ağıt ve
türkülerin derlenmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/40020) 

102.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Mardin ve Osmaniye yörelerine ait ağıt ve türkülerin
derlenmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/40021) 

103.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars ve Iğdır yörelerine ait ağıt ve türkülerin
derlenmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/40022) 

104.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Gümüşhane ve Bayburt yörelerine ait ağıt ve
türkülerin derlenmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/40023) 

105.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van ve Ağrı yörelerine ait ağıt ve türkülerin
derlenmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/40024) 

106.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, Türkiye'nin tanıtımına yönelik projelere ilişkin
Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/40025) 

107.- Muş Milletvekili Demir Çelik'in, Türkiye'deki sit alanlarına ve kültür ve tabiat varlıklarını
koruma kurullarının kararlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/40026) 

108.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
kapsamında yapılan başvurulara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/40027) 

109.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013 yılından itibaren bağlı kurum ve
kuruluşlarca düzenlenen ihalelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/40028) 

110.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, sit alanlarına ve Antalya ilindeki bir
projeye ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/40029) 

111.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında çalışan kadın
yönetici sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/40030) 

112.- İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, pırlanta, elmas ve yakuta uygulanan KDV oranlarına
ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/40042) 

113.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013 yılından itibaren bağlı kurum ve
kuruluşlarca düzenlenen ihalelere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/40046) 

114.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, astsubayların özlük haklarına ilişkin
Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/40047) 

115.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı'da özel eğitim ve rehabilitasyon
merkezi açılıp açılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/40048) 

116.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta özel eğitim ve
rehabilitasyon merkezi açılıp açılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi
(7/40049) 

117.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl, Batman ve Bitlis'te özel eğitim ve
rehabilitasyon merkezi açılıp açılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi
(7/40050) 
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118.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Siirt, Adıyaman ve Hakkari'de özel eğitim ve
rehabilitasyon merkezi açılıp açılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi
(7/40051) 

119.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Muş, Şırnak ve Diyarbakır'da özel eğitim ve
rehabilitasyon merkezi açılıp açılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi
(7/40052) 

120.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Şanlıurfa, Mardin ve Osmaniye'de özel eğitim ve
rehabilitasyon merkezi açılıp açılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi
(7/40053) 

121.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi
açılıp açılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/40054) 

122.- Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın, Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında
Yükselme Yönetmeliği'ne ve uzman ve başöğretmenlik sınavlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan
yazılı soru önergesi (7/40055) 

123.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Milli Eğitim Bilişim Sistemleri (MEBBİS) için
satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/40056) 

124.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında hayırsever kişi ve
kurumlarca yaptırılan okul ve derslik sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi
(7/40057) 

125.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik
yürütülen çalışmalara ve derslik sayısı ile öğretmen başına düşen öğrenci sayılarına ilişkin Milli
Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/40058) 

126.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, okul ve derslik sayılarına ilişkin Milli Eğitim
Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/40059) 

127.- İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter'in, İstanbul'da kurulması öngörülen bir vakıf
üniversitesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/40060) 

128.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, hakkında yürütmeyi durdurma kararı verilen
2013 yılı SBS sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/40061) 

129.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
kapsamında yapılan başvurulara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/40062) 

130.- Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, haklarında soruşturma açılan bazı okul personeline
ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/40063) 

131.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013 yılından itibaren bağlı kurum ve
kuruluşlarca düzenlenen ihalelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/40064) 

132.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, iş dünyasının ihtiyaç ve beklentilerine uygun
eğitim verilmesine yönelik projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/40065) 

133.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, istihdam edilebilme becerilerinin arttırılmasına
yönelik projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/40066) 

134.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, teknik eğitim veren okul sayısının ve
donanımlarının arttırılmasına yönelik projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi
(7/40067) 
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135.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında okullarda yaşanan
şiddet olaylarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/40068) 

136.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, sivil toplum kuruluşlarının dezavantajlı
öğrencilere yönelik çalışmalarının desteklenmesine yönelik projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan
yazılı soru önergesi (7/40069) 

137.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, engelli bireylerin eğitimine yönelik projelere
ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/40070) 

138.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, okullar ve bölgeler arası başarı farklılıklarının
giderilmesine yönelik projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/40071) 

139.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yön vermek
adına yürütülen projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/40072) 

140.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, öğretmenlerin özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim
Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/40073) 

141.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlıkça yürütülen bazı çalışma ve projelere
ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/40074) 

142.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, engelli bireylerin eğitim haklarını kullanabilmelerine
yönelik projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/40075) 

143.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, okul öncesi eğitime, gelişimsel özelliklere ve
başarılı öğretmenlerin uzun süreli çalıştırılmasının özendirilmesine yönelik çalışma ve projelere
ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/40076) 

144.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, organize sanayi bölgelerinde mesleki ve teknik
eğitimin geliştirilip teşvik edilmesine yönelik projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru
önergesi (7/40077) 

145.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, dezavantajlı öğrencilere ve uluslararası eğitim
araştırmaları merkezi kurulmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan
yazılı soru önergesi (7/40078) 

146.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, eğitim fakültelerine, rehberlik hizmetlerine ve
deneyimli öğretmenlere yönelik çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru
önergesi (7/40079) 

147.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, öğrenci başına yapılan ortalama harcamalara ve
Bakanlık bütçesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/40080) 

148.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, öğrenci merkezli bir eğitim sistemi ile ilerleme
matrikslerinin beceri odaklı olarak yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin
Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/40081) 

149.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, milli eğitim bilişim sistemleri için yapılan mal ve
hizmet alımlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/40082) 

150.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Her Çocuk Başarır kampanyasına ilişkin Milli
Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/40083) 

151.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2004-2014 yılları arasında evlerinden okullarına
taşınan engelli öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/40084) 
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152.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, eğitimde fırsat ve imkan eşitliğine yönelik çalışma
ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/40085) 

153.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Özel Eğitimin Güçlendirilmesi Projesine ilişkin
Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/40086) 

154.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Görme Engelliler Okuma Yazma Kılavuzuna ve
işaret dili eğiticilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/40087) 

155.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, rehber öğretmenlere yönelik 2002-2014 yıllarına
ait verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/40088) 

156.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, rehberlik hizmetlerine yönelik çalışma ve projelere
ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/40089) 

157.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, üstün yetenekli çocuklara ilişkin Milli Eğitim
Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/40090) 

158.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında çalışan kadın
yönetici sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/40091) 

159.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, askerlik görevini yaparken hayatını kaybeden bir ere
ve kışlalarda yaşanan intihar vakalarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi
(7/40092) 

160.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Hava Kuvvetleri Komutanlığından istifa eden savaş
pilotlarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/40093) 

161.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş'ün, Afyonkarahisar'da meydana gelen
cephanelik patlamasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/40094) 

162.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, astsubayların özlük haklarına ilişkin Milli
Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/40097) 

163.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, askerlik görevi sırasında intihar eden bir kişinin
ailesinden hazine zararı adı altında istenen bedele ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru
önergesi (7/40098) 

164.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş'ın, hızlı tren hatlarında kullanılan beton
traverslere ve Afyonkarahisar Beton Travers Fabrikasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/40111) 

165.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan'ın, İstanbul'da inşaatı devam eden 3. köprüye ve
bunun çevresel etkilerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru
önergesi (7/40112) 

166.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, bir kargo uçağında bulunan altınlara ilişkin Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/40113) 

167.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, Balıkesir ili Gönen ilçesinin ulaşım
sıkıntısına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/40114) 

168.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013 yılından itibaren bağlı kurum ve
kuruluşlarca düzenlenen ihalelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı
soru önergesi (7/40116) 
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No: 120
29 Nisan 2014 Salı

Raporlar
1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık ve

Su Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile
Çevre Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/828) (S. Sayısı: 572) (Dağıtma tarihi:
29.04.2014) (GÜNDEME)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/834) (S. Sayısı: 573) (Dağıtma tarihi: 29.04.2014) (GÜNDEME)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/845) (S. Sayısı: 574) (Dağıtma tarihi: 29.04.2014) (GÜNDEME)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda
Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/848) (S. Sayısı: 575) (Dağıtma tarihi:
29.04.2014) (GÜNDEME)

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Alanında
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre
Komisyonu, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ile Dışişleri
Komisyonu Raporları (1/851) (S. Sayısı: 576) (Dağıtma tarihi: 29.04.2014) (GÜNDEME)

6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri
Komisyonu Raporu (1/864) (S. Sayısı: 577) (Dağıtma tarihi: 29.04.2014) (GÜNDEME)

7.- Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Türkiyede Bir DSÖ Ülke Ofisi Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/879) (S. Sayısı: 578) (Dağıtma
tarihi: 29.04.2014) (GÜNDEME)

Sözlü Soru Önergeleri
1.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, Kahramanmaraş'ta yaşanan don

olaylarından etkilenen meyve üreticilerinin zararlarına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi
(6/5441) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2014)

2.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, sarı basın kartı sahibi basın
mensuplarından alınan silah taşıma ve bulundurma ruhsatı harçlarına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru
önergesi (6/5442) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2014)

3.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, emekli esnaf ve sanatkârların yaşlılık
aylıklarından yapılan sosyal güvenlik destek primi kesintisine ilişkin Başbakan'dan sözlü soru
önergesi (6/5443) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2014)

4.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, doğru ve uygun malzemelerle yapılmayan
kan alma işleminin hastalar için hayati riskler taşıdığı iddiasına ve bu konuda yapılan çalışmalara
ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/5444) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2014)
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5.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, işsizliğin artmasının nedenlerine ve alınan
tedbirlere ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/5445) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2014)

6.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, iş kazalarına ilişkin Başbakan'dan sözlü
soru önergesi (6/5446) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2014)

7.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, eski Halkbank Genel Müdürünün Ziraat Bankası
Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan)  sözlü soru
önergesi (6/5447) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2014)

8.- Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, Bakanlık personeli arasındaki maaş farklılığına ilişkin
Maliye Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5448) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2014)

9.- Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, aile hekimliği muayenelerinden ve emeklilerden katkı
payı alınması uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5449) (Başkanlığa
geliş tarihi: 15.04.2014)

10.- Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, Adana ve ilçelerinde meydana gelen don olaylarından
etkilenen çiftçilerin zararlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi
(6/5450) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2014)

11.- Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, YGS sonuçlarıyla ilgili analizlerin yayımlanmamasına
ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5451) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2014)

12.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, sanayi sektörünün milli gelirdeki
payının gerilemesine ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/5452) (Başkanlığa geliş tarihi:
15.04.2014)

13.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, büyükşehir belediyelerinin tarıma
ayırdığı kaynağa ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/5453) (Başkanlığa geliş tarihi:
15.04.2014)

14.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, yeni emekli olan kişilerin emeklilik
maaşlarının düştüğü iddialarına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/5454) (Başkanlığa geliş
tarihi: 15.04.2014)

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in, Suriye'de Ağustos 2013'te düzenlenen sarin gazı
saldırısı ile ilgili yabancı bir gazeteci tarafından ortaya atılan iddiaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru
önergesi (7/42311) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2014)

2.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in, Ulukışla'da emniyet güçlerine yönelik olarak
gerçekleştirilen saldırıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/42312)
(Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2014)

3.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Diyarbakır İl Özel İdaresinin taşınır ve taşınmaz
malvarlığı ile personelinin devrine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/42313) (Başkanlığa
geliş tarihi: 14.04.2014)

4.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'nın Karacabey ve Mustafakemalpaşa
ilçelerinden geçmesi planlanan yeni otoyola ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/42314)
(Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2014)
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5.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, 10 Nisan 2014 tarihinde Antakya'dan İskenderun'a
doğru yol alan bir tıra ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç)  yazılı soru önergesi (7/42315)
(Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2014)

6.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bir vakfın malvarlığına ilişkin Başbakan
Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç)  yazılı soru önergesi (7/42316) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2014)

7.- Muş Milletvekili Demir Çelik'in, Ankara Sincan Çocuk Cezaevi'nde kalan çocuk
mahkumların haklarının ihlal edildiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi
(7/42317) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2014)

8.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin, Erzurum H Tipi Cezaevindeki kolon kanseri tedavisi
gören bir hükümlüye ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42318) (Başkanlığa geliş
tarihi: 14.04.2014)

9.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Gümüşhane E Tipi Cezaevindeki bir mahkum
tarafından yazılan Kürtçe şiir kitabının basıldıktan sonra cezaevine girişinin engellendiği iddiasına
ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42319) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2014)

10.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy'un, 30 Mart 2014 yerel seçimlerine giren bazı siyasi partilerin
seçime girme yeterliliği olmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42320)
(Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2014)

11.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, kayıp çocuk sayısına ve kayıp çocuklarla ilgili
yürütülen çalışmalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42321) (Başkanlığa geliş
tarihi: 14.04.2014)

12.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, 2005-2014 yılları arasında işkence suçu işlediği
iddiasıyla hakkında soruşturma açılan kolluk görevlisi sayısına ve bu konuda yürütülen yargılamalara
ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42322) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2014)

13.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, Bandırma 1 ve 2 nolu T Tipi Kapalı
cezaevlerinin kanalizasyon ve doktor sorununa ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi
(7/42323) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2014)

14.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, 30.03.2014 tarihinde Burhaniye Adalet
Sarayındaki güvenlik kameralarının çalışmamasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi
(7/42324) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2014)

15.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bazı siyasi partilerle ilgili çeşitli verilere ilişkin
Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42325) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2014)

16.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, yeni Avukatlık Kanunu Tasarısına ilişkin Adalet
Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42326) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2014)

17.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, kayıp çocuk sayısına ve kayıp çocuklarla ilgili
yürütülen çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42327)
(Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2014)

18.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim
Fakültesi tarafından görme engelli öğrenciler için oluşturulan e-öğrenme programının altyapısını
oluşturan sitenin kapatılması nedeniyle mağduriyet yaşayan öğrencilere ilişkin Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42328) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2014)
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19.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, istihdam piyasası ile ilgili çeşitli hususlara
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42329) (Başkanlığa geliş
tarihi: 11.04.2014)

20.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli hususlara
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42330) (Başkanlığa geliş
tarihi: 11.04.2014)

21.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, 2014 yılında meydana gelen iş kazalarına ve işçi
ölümlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42331) (Başkanlığa
geliş tarihi: 15.04.2014)

22.- Van Milletvekili Aysel Tuğluk'un, kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında gerçekleştirilen
yıkımlarda ortaya çıkan asbestli malzemelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru
önergesi (7/42332) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2014)

23.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2013 yılında Erzurum ilinde Bakanlığa bağlı kurum
ve kuruluşlarca yapılan ihalelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi
(7/42333) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2014)

24.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, son beş yılda yapılan ÇED başvurularıyla ilgili
iddialara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42334) (Başkanlığa geliş
tarihi: 15.04.2014)

25.- Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu'nun, Suriye'de Ağustos 2013'te düzenlenen sarin
gazı saldırısı ile ilgili yabancı bir gazeteci tarafından ortaya atılan iddiaya ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan
yazılı soru önergesi (7/42335) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2014)

26.- Hakkari Milletvekili Adil Zozani'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kürt öğrencilere
yönelik gerçekleştirildiği iddia edilen saldırılara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi
(7/42336) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2014)

27.- Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu'nun, Rus makamlarının Montrö Sözleşmesinin
ihlal edildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42337) (Başkanlığa geliş
tarihi: 15.04.2014)

28.- Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu'nun, 21.03.2014 tarihinde Suriye'nin Keseb
kasabasına yapılan saldırılarda Türkiye sınırından geçişlerin ve top atışlarının yaşandığı iddialarına
ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42338) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2014)

29.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, Bakanlığın merkez ve taşta birimlerinde kadın yönetici
sayısının artırılması yönündeki çalışmalara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi
(7/42339) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2014)

30.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Türkiye ile ABD arasındaki yıllık ticaret hacmine
ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42340) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2014)

31.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Türkiye ile Almanya arasındaki yıllık ticaret hacmine
ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42341) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2014)

32.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Türkiye ile Fransa arasındaki yıllık ticaret hacmine
ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42342) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2014)

33.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, asbest yataklarının denetimi ve asbestin
insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri ile ilgili çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42343) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2014)

– 143 –

Gökhan –

TBMM B: 82 29 . 4 . 2014



34.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, Bakanlığın merkez ve taşra birimlerinde kadın yönetici
sayısının artırılması yönündeki çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru
önergesi (7/42344) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2014)

35.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı bir köyün petrol
arama ve çıkarma çalışmalarından kaynaklanan sorunlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42345) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2014)

36.- Hakkari Milletvekili Adil Zozani'nin, yerel yönetimlere yeraltı ve yerüstü enerji
kaynaklarından pay aktarılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi
(7/42346) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2014)

37.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, Bakanlığın merkez ve taşra birimlerinde kadın yönetici
sayısının artırılması yönündeki çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi
(7/42347) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2014)

38.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da üniversite öğrencilerinin yurt sorununa
ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42348) (Başkanlığa geliş tarihi:
15.04.2014)

39.- Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, Bakanlar Kurulunda elektrik borcu bulunan çiftçilere
destekleme ödemesi yapılmayacağı yönünde karar alınmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42349) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2014)

40.- Adana Milletvekili Ali Demirçalı'nın, tarımsal veriminin artırılmasına yönelik çalışmalara
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42350) (Başkanlığa geliş
tarihi: 15.04.2014)

41.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, 29-31 Mart 2014 tarihleri arasında yaşanan don
vakaları nedeniyle fındık, zeytin ve kayısı üreticilerinin yaşadığı mağduriyete ilişkin Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42351) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2014)

42.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, 2003-2013 yılları arasında ithal edilen fidan, çiçek,
tohum ve ağaçlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42352) (Başkanlığa
geliş tarihi: 15.04.2014)

43.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, otomotiv sektöründe yaşanan daralmaya ilişkin
Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42353) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2014)

44.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, eski bir bakana hediye edildiği iddia edilen saate
ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42354) (Başkanlığa geliş tarihi:
15.04.2014)

45.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve
Dayanışma Günü çerçevesinde yapılacak etkinliklere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi
(7/42355) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2014)

46.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cumhuriyet Halk Partisi Genel
Başkanı'na TBMM'de gerçekleştirilen saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi
(7/42356) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2014)

47.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, trafiğe kayıtlı araçlar, trafik denetimleri ve trafik
kazaları gibi konulardaki çeşitli verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42357)
(Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2014)
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48.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin, Kars'ta kaybolduktan sonra ölü olarak bulunan bir
çocuk için yürütülen arama çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42358)
(Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2014)

49.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Diyarbakır İl Özel İdaresinin taşınır ve taşınmaz
malvarlığı ile personelinin devrine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42359)
(Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2014)

50.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, kayıp çocuk sayısına ve kayıp çocuklarla ilgili
yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42360) (Başkanlığa geliş
tarihi: 14.04.2014)

51.- Van Milletvekili Nazmi Gür'ün, Van ilindeki bir lisenin polisler tarafından sürekli gözetim
altında tutulduğu ve öğrencilerin rahatsız edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru
önergesi (7/42361) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2014)

52.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, Türkiye'den gençlerin bazı örgütler tarafından
savaşmak için Suriye'ye götürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi
(7/42362) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2014)

53.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van'da düzenlenen bir gösteriye polisin müdahalesi
sırasında bir kişinin ağır şekilde yaralanmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi
(7/42363) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2014)

54.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma
araçlarının 11.03.2014 tarihinde Kızılay'daki duraklardan yolcu almadığı iddiasına ilişkin İçişleri
Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42364) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2014)

55.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'de P plaka uygulaması konusunda yaşanan
sorunlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42365) (Başkanlığa geliş tarihi:
15.04.2014)

56.- Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, susuzluk ve kuraklık tehlikesine karşı alınan önlemlere
ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42366) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2014)

57.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, belediyeler tarafından kullanılan fidan, tohum, çiçek
ve ağaçlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42367) (Başkanlığa geliş tarihi:
15.04.2014)

58.- Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, son dönemde Mogan Gölünde yaşanan yangınlara
ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42368) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2014)

59.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, İstanbul Ataşehir'de kentsel dönüşüm
kapsamında evi yıkılacak bir engelli vatandaşın sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru
önergesi (7/42369) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2014)

60.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanına yumruklu
saldırıda bulunan vatandaşla ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42370)
(Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2014)

61.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, 6360 sayılı Kanun uyarınca tüzel kişiliği
kaldırılan il özel idarelerinin mal varlıklarının akıbetine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru
önergesi (7/42371) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2014)
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62.- Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı spor
klüplerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42372) (Başkanlığa geliş tarihi:
15.04.2014)

63.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2002-2014 yılları arasında Samsun ilinde alınan teşvik
belgesi sayısına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42373) (Başkanlığa geliş tarihi:
15.04.2014)

64.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki tarihi surların yanında
yeni binalar yapmak için kazı çalışması başlatıldığı iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan
yazılı soru önergesi (7/42374) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2014)

65.- Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş'ın, Çanakkale Zaferinin 100. yıl kutlamalarına yönelik
iddialara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42375) (Başkanlığa geliş tarihi:
15.04.2014)

66.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, 2003-2014 yılları arasındaki trafik cezalarına ilişkin
Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42376) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2014)

67.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Antalya'da satışı yapılan 2/B arazilerine ve bir
vatandaşın 2/B tapusunun iptal edilmesine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42377)
(Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2014)

68.- Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde bazı öğrenci
gruplarına yönelik olarak gerçekleştiği iddia edilen saldırılara ilişkin  Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı
soru önergesi (7/42378) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2014)

69.- Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, eğitimdeki nitelik kaybına ve bunun öğrenci başarısı
üzerindeki etkisine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42379) (Başkanlığa geliş
tarihi: 11.04.2014)

70.- Van Milletvekili Nazmi Gür'ün, Van ilindeki bir lisenin polisler tarafından sürekli gözetim
altında tutulduğu ve öğrencilerin rahatsız edildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı
soru önergesi (7/42380) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2014)

71.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2013 yılında Erzurum ilinde Bakanlığa bağlı kurum
ve kuruluşlarca yapılan ihalelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42381)
(Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2014)

72.- Denizli Milletvekili İlhan Cihaner'in, Gazi Üniversitesinde öğretim elemanlarına mobbing
yapıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42382) (Başkanlığa
geliş tarihi: 15.04.2014)

73.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, FATİH projesi kapsamında Balıkesir'de dağıtılan
tabletlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42383) (Başkanlığa geliş tarihi:
15.04.2014)

74.- İzmir Milletvekili Erdal Aksünger'in, 6528 sayılı Kanun uyarınca görevi sona erecek
yöneticilere ve bu yöneticiliklere yapılacak yeni atamalarda bir sendikaya mensup kişilerin
kayırılacağı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42384) (Başkanlığa
geliş tarihi: 15.04.2014)

75.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, FATİH projesiyle ilgili çeşitli hususlara ilişkin Milli
Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42385) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2014)
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76.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Suriye sınırında Türk jetlerince bir Suriye savaş
uçağının düşürülmesine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42386)
(Başkanlığa geliş tarihi: 07.04.2014)

77.- Hakkari Milletvekili Adil Zozani'nin, bedelli askerlik ile ilgili Bakanlık bünyesinde çalışma
yapılıp yapılmadığına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42387) (Başkanlığa
geliş tarihi: 11.04.2014)

78.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, Bakanlığın merkez ve taşra birimlerinde kadın yönetici
sayısının artırılması yönündeki çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru
önergesi (7/42388) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2014)

79.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, 2003-2013 yılları arasında gerçekleştirilen fidan
üretimine ve ithal edilen fide, tohum ve fidanlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru
önergesi (7/42389) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2014)

80.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, Manyas ilçesinde yürütülen bazı projelerin
çiftçilere etkilerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42390) (Başkanlığa
geliş tarihi: 15.04.2014)

81.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, tecavüz vakaları, kürtaj, sağlık
çalışanlarına yönelik şiddet gibi çeşitli konulara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi
(7/42391) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2014)

82.- Van Milletvekili Kemal Aktaş'ın, Van Kadın ve Doğum Hastanesi'ndeki doktor
yetersizliğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42392) (Başkanlığa geliş tarihi:
11.04.2014)

83.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, asbest yataklarının denetimi ve asbestin
insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri ile ilgili çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru
önergesi (7/42393) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2014)

84.- Muş Milletvekili Demir Çelik'in, Van Bölge Kadın ve Doğum Hastanesi'nde görev yapan
doktor sayısının yetersiz olmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42394)
(Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2014)

85.- Muş Milletvekili Demir Çelik'in, İstanbul'da bir hastanede yaşandığı iddia edilen olaya
ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42395) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2014)

86.- Van Milletvekili Nazmi Gür'ün, Van'ın İpekyolu ilçesinde sedef hastalığına yakalanan iki
çocuğun tedavisine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42396) (Başkanlığa geliş tarihi:
14.04.2014)

87.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, personel alımıyla ilgili bir açıklamasına ilişkin Sağlık
Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42397) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2014)

88.- Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, alerjik rahatsızlıklar konusunda halkın
bilgilendirilmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42398) (Başkanlığa geliş tarihi:
15.04.2014)

89.- Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Manisa'nın Soma ilçesinde yapımı planlanan yeni
hastaneye ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42399) (Başkanlığa geliş tarihi:
15.04.2014)
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90.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, TÜVTÜRK ile ilgili şikayetlere ilişkin
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42400) (Başkanlığa geliş
tarihi: 11.04.2014)

91.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Demirci-Yerbasan-Selendi yolunun tamamlanmamış
olmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42401)
(Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2014)

92.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, Bakanlığın merkez ve taşra birimlerinde kadın yönetici
sayısının artırılması yönündeki çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan
yazılı soru önergesi (7/42402) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2014)

93.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2013 yılında Mardin ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve
kuruluşlarca yapılan ihalelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru
önergesi (7/42403) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2014)

94.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bazı firmaların sahiplerine ilişkin Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42404) (Başkanlığa geliş tarihi:
15.04.2014)

Meclis Araştırması Önergeleri
1.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 20 Milletvekilinin, yaş sebze ve meyve üreticilerinin

sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/916) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2012)

2.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 19 Milletvekilinin, elma üreticilerinin sorunlarının
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/917) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2012)

3.- Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve 20 Milletvekilinin, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
hastalığından korunmak için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/918) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2012)

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri
1.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, askerlik görevini yaparken şüpheli bir şekilde ölen

kişiye ilişkin Milli Savunma Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38148)

2.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Manisa’nın Köprübaşı ilçesindeki eski
uranyum madeninin radyoaktif kirliliğe yol açtığı iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanı’ndan yazılı
soru önergesi (7/38151)
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29 Nisan 2014 Salı

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.00

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU

KÂTİP ÜYELER: Fehmi KÜPÇÜ (Bolu), Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 82’nci Birleşimini açıyorum.

III.- YOKLAMA

BAŞKAN – Elektronik cihazla yoklama yapacağız.

Yoklama için üç dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlayacağız.

Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.

Gündem dışı ilk söz, İstanbul’un sorunları hakkında söz isteyen İstanbul Milletvekili Kadir
Gökmen Öğüt’e aittir. 

Buyurunuz Sayın Öğüt. (CHP sıralarından alkışlar)

Sayın milletvekilleri, biraz sessiz olursak kürsüdeki Sayın Milletvekilini daha iyi duyacağız,
lütfen efendim.

Buyurunuz.

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI

1.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, İstanbul’un sorunlarına ilişkin gündem dışı
konuşması

KADİR GÖKMEN ÖĞÜT (İstanbul) – Saygıdeğer Başkan, değerli milletvekilleri; İstanbul’un
sorunlarıyla ilgili söz almış bulunmaktayım.Bugün kentimizin en önemli problemleri; trafik kaosu,
imar kirliliği, ormanların talanı ve kuraklık tehlikesi yani yüz günlük su rezervinin kalmış olmasıdır.
Ama ben yine bu hafta, İstanbul halkını ilgilendiren en önemli sorunun 1 Mayıs ve Taksim Meydanı
olduğuna inanıyorum.

Değerli milletvekilleri, iki gün sonra 1 Mayıs İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Dayanışma ve
Mücadele Günü’nü kutlayacağız. Afrika’dan Asya’ya, Amerika’dan Avrupa’ya yüz milyonlarca
emekçi, baskısız, sömürüsüz bir düzen özlemini alanlardan haykıracak. Ne var ki hepinizin
hatırlayacağı üzere geçtiğimiz yıl İstanbul’daki 1 Mayıs olayları tüm dünyanın tanıklık ettiği bir
rezalete dönüşmüştür. Bunun tek sorumlusu, her durum ve fırsatta işçisini, emekçisini ezmeye çalışan
AKP hükûmetidir. Sizin deyiminizle “Fevkalade orantılı bir müdahale” neticesinde yüzlerce kişi
yaralanmış, hastaneye kaldırılmış, kalp krizi geçirmiş -sadece kamuoyuna yansıdığı kadarıyla- bir kişi
görme yetisini yitirmiş, bir diğeri de beyin ameliyatı geçirmiştir. Dünyanın her ülkesinde 1 Mayıs,
adına yaraşır gibi kutlanırken İstanbul’da “Fevkalade orantılı müdahale”nin bilançosu budur. 
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Görevi emniyeti sağlamak olan polisler, çoluk çocuk, genç yaşlı bir yana hastaneleri, parti
otobüslerini gaz yağmuruna tutmuştur. İstanbul Valisinin “marjinal gruplar” olarak nitelediği,
Başbakanın “militan” diye adlandırdığı bu ülkenin işçileri, emekçileri ve onların örgütlü mücadelesine
destek veren milyonlardır.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, gürültü var efendim.

KADİR GÖKMEN ÖĞÜT (Devamla) - Bakınız, 1 Mayıs, 2010, 2011 ve 2012’de Taksim’de
kutlanırken polisin tek bir müdahalesi olmamış, tek bir damla kan akmamıştır; ta ki sizler, geçen
seneki 1 Mayıs kutlamalarını tüm dünyanın tanıklık ettiği bir rezalete dönüştürene kadar. Gazcı
valiniz hafta sonunda nedamet getirmiş, Gezi direnişi sırasında iyi yönetemediğini itiraf etmiştir.
Hükûmetin başı “Turist sayısı azalıyor.” yalanına sarılmışken vali yine turist sayısının arttığını
söylemiştir. Şimdi ise “Esnaf zarar görür.” yalanına sığınıyorlar. 

Kahraman mı, paralel mi olduğuna karar veremediğiniz polisleriniz müdahale etmez, ağlamaktan
sorumlu bakanınız tehditlerine son verirse bu 1 Mayıs şenlik ve bayram havası içinde geçecektir.

Bakınız, bu fotoğraf -2010 yılı 1 Mayısında Taksim’e çıkan- Tarlabaşı yokuşunda asılan afişin
fotoğrafıdır. Algı yönetiminde ve bunun yanı sıra toplum hafızasını küçümseyerek kendi
söylediklerini inkâr eden AKP, tam dört yıl önce Taksim’i 1 Mayıs kutlamalarına açarak Taksim’e
duyulan özlemi istismar etmiştir.

2010 1 Mayıs sonrası, Recep Tayyip Erdoğan, AKP grup toplantısında yaptığı o konuşmada
şunları söyledi: “2010 1 Mayısı Türkiye'nin nasıl değiştiğinin, nasıl olgunlaştığının, tabularını nasıl
yıktığının, statükoyu nasıl aştığının, tahrik ve provokasyonun korkularından nasıl sıyrıldığının somut
bir abidesi olmuştur. Türkiye bu manzara için, bu bayram havası için tam otuz iki yıl beklemiştir.
Taksim’deki dostluk, kardeşlik ve dayanışma tablosu Türkiye'nin çetelerle mücadelesinin bir
eseridir.” 

Şimdi sormazlar mı “Ne değişti?” diye! “Taksim’den ümidinizi kesin, devletle bir gerilime
girmeyin.” diyorlar. Tahrik ve provokasyon korkularınız tekrar mı nüksetti? Bir kez olsun söylediğiniz
ve yaptığınız birbirini tutsun. Ya gerçek demokrat olun ya Putin türü Avrasyalı bir iktidar olun, karar
verin. 

Değerli milletvekilleri, şunu bilin ki gösteriler izne tabi değildir. DİSK ve KESK’in yapmış
olduğu başvuru neticesinde, 22 Kasım 2010 tarihinde verilen kararla Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi Taksim’in 1 Mayıs alanı olduğuna hükmetmiştir. Bu, yüz yıllık bir mücadelenin eseridir,
yürütmenin başının herhangi bir lütfu değildir.

İstanbul’da 1 Mayıs alanı Taksim’dir çünkü emekçiler için Taksim demek inatlaşma değil,
demokrasi mücadelesinin olmazsa olmazlarındandır çünkü Taksim 37 insanımızın katledildiği
meydandır. Emekçilere yapılan en kanlı saldırı olan 1977 katliamının ardından -bu kardeşlerimiz
katledilmiştir- bu meydanın adı “Taksim” olmuştur, bu nedenle Taksim 1 Mayıs alanıdır ancak
“emek” ve “emekçi” kelimelerinin anlamını bilmeyenler bunu idrak edemezler. 

Myanmarlı insan hakları savunucusu San Suu Kyi’nin bir sözü var: “İnsanı yoldan çıkaran güç
yani kudret değil, korkudur.” Gücü kaybetme korkusu gücü kullananları bozar, yoldan çıkartır. En
baskıcı ve ezici düzenlerde bile cesaret yükseldikçe yükselir, zira korku uygar insanın doğal hâli
değildir. Yaşasın 1 Mayıs işçi ve emekçinin mücadele günü!

Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 
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Teşekkür ederim.(CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Öğüt.

Gündem dışı ikinci söz, Veteriner Hekimler Günü hakkında söz isteyen Kars Milletvekili Yunus
Kılıç’a aittir. 

Buyurunuz Sayın Kılıç. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

2.- Kars Milletvekili Yunus Kılıç’ın, Veteriner Hekimler Günü’ne ilişkin gündem dışı konuşması
YUNUS KILIÇ (Kars) – Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; bugün sizlere, dünyanın

insanlık tarihi kadar eski olan, hayvanların evcilleştirilmeleriyle başlayan ve çok yakın zamanlara
kadar modern anlamda bilim dalı hâline gelmemiş olan, ülkemizde de tarihi çok eski olmayan bir
meslek grubundan ve onun hizmet alanı ile ülkemize ve insanlığa yapmış olduğu katkılardan
bahsetmek istiyorum. 

Bu arada, aynı zamanda, bugün Parlamento Muhabirleri Derneğinin de 50’nci kuruluş yıl
dönümü. Bizimle beraber, bu Mecliste, ülkemizin bilgilendirilmesine, gündemin takibine katkı
sağlayan bu emektar meslek grubunun da bu gününü kutluyor, bütün çalışanlarına sağlık, sıhhat
diliyorum. 

Saygıdeğer milletvekilleri, veteriner hekimlik, aslında dünyayla birlikte, insanlıkla birlikte
başlayan ve ampirik düzeyde uzun yıllar, bin yıllar süregelmiş olan, insanlığın özellikle beslenme
noktasında sıkıntıya girdiği yıllarda anımsanmış olan, önemi artan ve gıda yoksulluğunun çözümüne
de kendine ihtiyaç duyulduğu devirlerde önemli katkılar sunan ve bu manada da bilimsel alanda
hoşgörü görmeye başlayan, dünyada yerini almaya başlayan bir meslek grubu. Hepiniz bilirsiniz, en
zor olan, gecesi gündüzü olmayan, hastanın bizzat ayağına giden, zor şartlarda çalışan bu meslek
grubu, ilk olarak 1762 yılında Fransa’da bilimsel bir meslek grubu olarak ortaya çıkıyor, okulları
kuruluyor. Bunun sebebine baktığınız zaman, özellikle Avrupa’da, o yıllarda sığır vebası gibi…
İnsanların hayvansal proteine en fazla ihtiyacı olduğu yıllarda çok ciddi hayvan ölümlerini takiben,
toplumsal bir ihtiyaçtan doğan ve buradan dünyaya yayılan bir meslek grubu.

Ülkemize baktığınız zaman arkadaşlar, aynı sebeplerle, özellikle 1800’lü yıllardan sonra
ülkemizde de hayvan hastalıklarının artması ve insanlarımız için ana geçim kaynağı, besin kaynağı olan
hayvansal üretimin düşmesiyle beraber hatırlanan ve Askerî Veteriner Okulu olarak kurulan, daha
sonra 1889’da Sivil Veteriner Okulu olarak hayata geçen ve Atatürk’ün Ankara’ya taşıyarak modern
bir yapıya kavuşturmuş olduğu veteriner fakültesi görünümüne de o yıllardan sonra kavuşuyor. 

Aslında, saygıdeğer milletvekilleri, hekimlik genel bir kavram; tıp hekimliği ve veteriner hekimlik
bunun ayrılmaz iki parçası. Eski yıllarda sadece hayvan sağlığını korumaya yönelik bir meslek olarak
görülmüş olan veteriner hekimlik, bu manada da dünyada gerekli saygınlığı görmüş olmasına rağmen
ne yazık ki gelişmemiş ülkelerde bu saygınlığını bir türlü oturtamamış, buna kavuşamamış ve
dolayısıyla da hayvansal üretim bu ülkelerde genellikle medeni ülkelerdekinin, gelişmiş ülkelerdekinin
çok gerisinde kalmış. Oysa, biz şu genel kabulü biliyoruz: İnsanların, toplumların yeterli hayvansal
gıdayı alamadıkları takdirde bilimi, teknolojiyi üretmeleri, geliştirmeleri, kullanmaları asla mümkün
değildir. Bu gerçekten hareketle baktığınız zaman, dünyada veteriner hekimliğin geliştiği, tek tip, tek
sağlık içerisine yerleştirildiği, entegre edildiği, tıp eğitiminin içerisinde yeterli saygıyı, hürmeti gördüğü
ülkelerde hayvansal üretimlerin son derece artmış olduğunu, toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak
düzeyde olduğunu görürüz. Bu, aslında ülkemizin de son yıllarda üzerinde durduğu önemli
kavramlardan bir tanesi ama ne yazık ki bu manada hak etmiş olduğu yere hâlâ gelemediğini görüyoruz. 
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Bu manada, Hükûmet olarak veteriner hekimliğini tıp hekimliği içerisine, sağlığın içerisine, üretimin
içerisine, gıdayla olan, gıda eksikliğiyle olan mücadelenin içerisine hak ettiği ölçülerde yerleştirmemiz
gereken bir süreçten geçiyoruz. Bu manada, AK PARTİ’nin geldiği güne kadar istihdamda ciddi sıkıntılar
çeken bu meslek grubu, son on yılda yaklaşık 6 bin kişiyi istihdam etmiş, istihdam problemlerini ciddi
ölçülerde çözmüş ama özlük haklarıyla olan problemlerinin ve özellikle veteriner uzmanlık eğitimiyle
alakalı olan taleplerinin hâlâ devam ettiğini biliyoruz. Hükûmet olarak, onların bir meslektaşı olarak ve
bir akademisyen olarak bu meseledeki katkımızın süreceğini ve veteriner hekimlikle alakalı gerek özlük
haklarının iyileştirilmesiyle ilgili gerekse veteriner hekimliğin icrasında… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

YUNUS KILIÇ (Devamla) – …meydana gelen sıkıntıları bir an önce aşmak noktasındaki
gayretimizin devam edeceğini söylüyor, saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Kılıç.

Gündem dışı üçüncü söz, 1 Mayıs İşçi Bayramı hakkında söz isteyen İstanbul Milletvekili
Süleyman Çelebi’ye aittir.

Buyurunuz Sayın Çelebi. (CHP sıralarından alkışlar)

3.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne ilişkin
gündem dışı  konuşması

SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; hepinizi saygıyla, sevgiyle
selamlıyorum.

Öncelikle, 1 Mayıs, işçilerin birlik, mücadele, dayanışma gününü bu karanfille kutluyorum.
Hepinizi bir kez daha selamlıyorum.

Değerli arkadaşlarım, 1 Mayısın ilk başladığı, ilk mücadele verildiği tarihten bugüne kadar tam
yüz yirmi sekiz yıl geçti. Yani Amerika’daki işçiler kölelik koşullarına karşı, on dört, on altı, on sekiz
saat çalışmaya karşı bir mücadele verdiler ve sekiz saat çalışma gücünü elde ettiler ve tam aradan yüz
yirmi sekiz yıl geçti ve 1 Mayıs İşçi Bayramı olalı da tam yüz yirmi beş yıl geçti. Yüz yirmi beş
yıldır bütün ülkelerde 1 Mayıs, işçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olarak kutlanıyor. Keşke
bugün biz de bu ülkede 1 Mayısı özgürce kutlama hakkına sahip olsaydık; bugün keşke yine kölelik
koşullarında çalışma bu ülkede olmasaydı. Bugün hâlen ülkemizde on iki, on üç, on dört saatlik
çalışma koşulları devam ediyor, hâlen bu ülkede çok acımasız bir taşeron uygulaması devam ediyor.

4/C’li bir arkadaşımız 4/C statüsüne geçtiği için intihar etti ve dün Diyarbakır’da öldü ve 22’nci
ölüm. 

Keşke 4/C statüsündeki insanların koşullarını iyileştirdiğimiz bir Türkiye olabilseydi, keşke
biraz önce bu karanfilleri bize dışarıda dağıtan genç öğretmenlerin atamaları yapılmış olsaydı ve
intihar etmemiş olsalardı, keşke bu ülke şu anda gerçekten bu yaşanan iş kazalarının, iş cinayetlerinin
son bulduğu bir ülke olsaydı, böyle bir coşkuyla 1 Mayısı kutluyor olabilseydik. Hâlen yasakların
egemen olduğu, tanziminin iktidar tarafından şekillendirildiği bir 1 Mayıs sürecini yeniden bir gerilim
süreci olarak yaşıyoruz. Bunu bu ülke hak etmiyor değerli arkadaşlar. 

Bakın, biraz önce Kadir Gökmen Öğüt bu kürsüden gösterdi ama yeterince anlaşıldı mı
bilmiyorum: “Artık 1 Mayıs Hem Bayram Hem Taksim’de. Kutlu Olsun.” Yapan, bu ilanı yapan
kim? AKP’nin İstanbul İl Başkanı. Hem Taksim hem 1 Mayıs tatil. Nerede yaptılar? Taksim’de. Peki
ne oldu Taksim’de? 2010’da 1 Mayıs kutlandı mı? Kutlandı. Herkese örnek gösterdiniz mi?
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Gösterdiniz. 2011’de kutlandı mı? Kutlandı. Herkese örnek gösterdiniz mi, bütün dünyaya “örnek 1
Mayıs” diye söylediniz mi? Söylediniz. Peki, 2012’de kutladınız mı? Kutladınız. Peki, bir sorun oldu
mu? Olmadı. Peki ne oluyor? Yeni tanzim şu: Cumhurbaşkanlığı seçimi var, bu işçiler bir araya gelip,
böyle, birlikte bu sorunlarını, işte emeklilikte yaşa takılanları, işte taşeron uygulamasını, 4/C
statülerini, işsizlik sorununu, yoksulluk sorununu haykırmasınlar, birlikte olmasınlar diye...
Ankara’da bile…

AHMET YENİ (Samsun) – Başka yerde yapamazlar mı? 

SÜLEYMAN ÇELEBİ (Devamla) – Senin buna aklın ermez, senin kafan çalışmaz bu işlere,
sen başka işlere bak. 

AHMET YENİ (Samsun) – Çalışır!

SÜLEYMAN ÇELEBİ (Devamla) – O nedenle…

AHMET YENİ (Samsun) – Başka yere, başka yere!

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Olmaz ama, böyle konuşamazsın, olmaz; herkesin kafası
çalışıyor. 

SÜLEYMAN ÇELEBİ (Devamla) – Diktatörce konuşmasın oradan, laf atmasın, bilmediği
şeylere konuşmasın. 

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Herkesin kafası çalışıyor. Olmadı, olmadı…

SÜLEYMAN ÇELEBİ (Devamla) – Şimdi, dolayısıyla değerli arkadaşlarım, bu 1 Mayısta da
artık bu yasakların kalktığı, özgürce 1 Mayısın kutlandığı bir dönemi yaşıyoruz, yaşamak istiyoruz
ve artık bu oyun oynanmasın istiyoruz, bu sendikaların üzerindeki bu oyunlara artık iktidarın son
vermesini istiyoruz. 

Ankara’da, bakın, birlikte kutluyorlardı bütün örgütler, şimdi onları da ayırdı. İktidar, Başbakan
TÜRK-İŞ’le görüştü, “Sizin ne işiniz var bu DİSK’le, KESK’le beraber.” dedi, onu da ayırdı. Şimdi
iki ayrı miting Ankara’da da kutlanacak, bu da başarıldı. Şimdi, İstanbul açısından da, Taksim
açısından da böyle bir sorunla karşı karşıyayız. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

SÜLEYMAN ÇELEBİ (Devamla) – Ben 1 Mayısı, bir kez daha işçilerin birlik, mücadele,
dayanışma gününü kutluyorum. 

Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Çelebi. 

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Satır. 

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Sayın Başkan, sayın konuşmacı, bir az evvel, kendisine
cevap veren bir milletvekili arkadaşımıza “Senin kafan çalışmaz, diktatörce konuşmasın.” dedi. 

BAŞKAN – Efendim?

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – “Senin kafan çalışmaz, diktatörce konuşmasın.” dedi.
Bu üslubu kendisine ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna yakıştırmadığımı, grubumuzdaki herhangi
bir arkadaşa böyle bir söz söylemesini de doğru bulmadığımı, özür dilemesi gerektiğini ifade
ediyorum. 
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Teşekkür ederim. 

BAŞKAN – Doğrudur efendim. 

Teşekkür ederiz. 

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Hepimizin kafası çalışıyor!

SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) – Çalışmaz, çalışmaz!

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Çalışıyor!

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Senin kafan çalışmaz! 

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Çalışıyor, çok iyi çalışıyor. 

BAŞKAN – Şimdi gündeme geçmeden önce, sisteme girmiş sayın milletvekillerine birer dakika
söz vereceğim. 

Buyurunuz Sayın Halaman. 

V.- AÇIKLAMALAR
1.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’da sulu tarım yapan çiftçilerin sorunlarına ilişkin

açıklaması
ALİ HALAMAN (Adana) – Sayın Başkanım, teşekkür ederim. 

Sayın Başkanım, ben özellikle -bugün de tarımla ilgili bir yasa geliyor- Adana bölgesinde sulu
tarım yapan yani çiftçilik yapan insanların son zamanlarda özellikle Enerji Bakanlığının yani
TEDAŞ’ın elektriği özelleştirmesinden dolayı yani dağıtımını, tahsilatını özel sektöre vermesi
dolayısıyla bu sulu tarım yapan, dinamo kullanan, yer altından su çekenleri -baraj suyu kullananlarla
ilgili- “Elektrik parasını ödemedi.” diyerek, “Elektrikte kaçak çok.” diyerek kaçak payı zammı
yaparak bunu vermeyenleri icraya verip adliye kapılarında çiftçinin beklemesine, tarımla uğraşan
insanların mağduriyetini Enerji Bakanı, Su Bakanı, dolayısıyla Tarım Bakanının, zaten havalar iyi
gitmedi, dolayısıyla… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Halaman.

Sayın Akar.

2.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Sapanca Gölü’nün kurutulmaması ve su ihtiyacının
karşılanabilmesi için gereken tedbirlerin alınması gerektiğine ilişkin açıklaması

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Sayın Başkan, bugünlerde yeterince yağmur yağmaması veya
son aylarda istenilen düzeyde kar ve yağmur yağmaması sonucu Sakarya ilinin içme suyunu, Kocaeli
ilinin sanayi ve içme suyunu karşılayan Sapanca Gölü kurumak üzeredir. Sapanca Gölü’nü besleyen
dereler üzerinde 28 adet su dolum tesisi bulunmaktadır ve bunun yanında da yine, Kocaeli
bölgesinden -Balaban Deresi gibi- Sapanca Gölü’nü besleyen derelerin yönü Kocaeli’nin içme suyu
ihtiyacını karşılayabilmek için Yuvacık Barajı’na doğru yönlendirilmeye çalışılmaktadır. Bu derelerin
aktığı yerdeki can suyu ihtiyacı da ortadan kalkmakta, aynı zamanda, Sapanca’nın ihtiyacı olan
dereler de kurutulmaktadır. Bir an önce, Sapanca Gölü’nün kurutulmaması için ve su ihtiyacının
karşılanabilmesi için gereken tedbirlerin alınmasını rica ediyorum.

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Akar.
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Sayın Öz…
3.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Meclisi ve Hükûmeti, çocukların güvenliği ve sağlığı için

gereken önlemleri almak üzere birlikte mücadele vermeye çağırdığına ilişkin açıklaması
SAKİNE ÖZ (Manisa) – Sayın Başkan, çocuklarımıza huzurlu ve güvenli bir gelecek kurmamız

gerekirken bugün çok derin iki acıyla sarsıldık. Kayıp çocuklarımızdan yavrumuz Umut’u Manisa
Akhisar’da, güzel Gizem’i Adana’da yitirdik. Çocuklarımıza Allah’tan rahmet ve kederli ailelerine
başsağlığı diliyorum, sabırlar diliyorum.

Şiddete, istismara uğrayan, ailesinden koparılan, farklı nedenlerle ailelerinin gözü yollarda kalan
çocuklarımızın güvenliği ve sağlığı için, Meclisimizi ve Hükûmeti, partilerüstü bir anlayışla
çalışmaya, alınması gereken önlemler için birlikte mücadele vermeye çağırıyorum.

Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Öz.
Sayın Atıcı…
4.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, sağlıkla ilgili kişisel verilerin korunması için kanun

çıkarılması gerektiğine ilişkin açıklaması
AYTUĞ ATICI (Mersin) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Başkan, son günlerde bazı kimseler eczanelere gidip bizim mahrem sağlık bilgilerimizi

sorgulamak ve almak üzere çalışmalar yapmaktalar. Sayın Sağlık Bakanı da “Olmaz böyle şey,
yapılmamalı.” diye bir söylemde bulunmuş. Ancak çok iyi biliyoruz ki, 663 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname’yle, AKP Hükûmeti, bütün mahrem bilgilerimizin, bütün sağlık bilgilerimizin
satılabileceğini buraya da getirmeden Bakanlar Kurulunda karara bağlamış idi. Şimdi, Çalışma
Bakanı ülkedeki reçete bilgelerini 72 milyona satmışken hiçbir Hükûmet yetkilisi “Biz yaptık,
başkaları yapmaz.” diyemez. Bu iş başından beri yanlıştır. Acilen kişisel verilerin korunması kanunu
çıkarılmalıdır ve Çalışma Bakanı da Sağlık Bakanı da “Biz hata yaptık.” diyerek özür dilemelidir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Atıcı. 
Sayın Tüzel… 
5.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü

kutladığına ilişkin açıklaması
ABDULLAH LEVENT TÜZEL (İstanbul) – Sayın Başkan, bugün Parlamentoda grup oluşturan

Halkların Demokratik Partisini ve milletvekili arkadaşlarımı Türkiye halklarının işçi, emekçi kadın
ve gençlerini emek, demokrasi ve barış mücadelesinde başarı dileklerimle selamlıyorum. 

1 Mayıs İşçi Bayramı’na doğru işçi sınıfımıza saldırılar sürüyor. Geçen hafta Ankara Büyükşehir
Belediye Başkanı Melih Gökçek, haziran grevine katıldıkları için 14 kamu emekçisini işten attı. Bu
emek düşmanlığının hesabı verilmelidir. 

1 Mayısa üç kala Bursalı çocuk işçi, Nevşehirli madenci iş cinayetlerine kurban giderken
Başbakan yasaklar peşinde. Taksim Meydanı’nı isteyen sendikacıları şımarıklıkla suçlayan
Başbakana söylenecek şey,  iş cinayetleri, atılmalar, kölelik son bulsun diye 1 Mayısta alanlara çıkmak
istemek değil, bunlar sürsün diyerek yasakçı siyaset yapmak asıl şımarıklıktır. 

İşçi sınıfının birlik ve mücadele günü 1 Mayıs kutlu olsun. 
Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Tüzel. 
Sayın Erdoğan… 
6.- Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, Muğla’nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen dolu

afetine ilişkin açıklaması
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Muğla ilimizin Seydikemer ilçesine bağlı Kumluova ve Karadere Mahallelerinde 28 Nisan günü

yağan dolu nedeniyle üreticilerimizin seraları çok ciddi zarar gördü ve 1.500 dönümden fazla cam
ve plastik sera kullanılamaz hâle geldi. Zaten çok düşük fiyatlarla ürün satmakta olan köylülerimizin
bu zararları telafi etmeleri mümkün değildir. Tarım Bakanlığının buradaki zararları tespit ederek
muhakkak bu çiftçilerimize destek çıkması gerekmektedir.

Yine, bu süreçte, diğer bölgelerimizde de meydana gelen tabii afetler nedeniyle zarar gören
bütün çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum.

Sağ olun.
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Erdoğan.
Sayın Varlı…
7.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, çiftçilerin kuraklık nedeniyle yaşadıkları sorunlara

ilişkin açıklaması
MUHARREM VARLI (Adana) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Bilindiği gibi, ülkemizde bir tarımsal kuraklık yaşanıyor; İç Anadolu Bölgesi’nde, Akdeniz

Bölgesi’nde, daha doğrusu güneydoğu, GAP bölgesi hariç Türkiye'nin her tarafında bir kuraklık
yaşanıyor. Bundan dolayı buğdayda çok aşırı derecede bir verim düşüklüğü yaşanacak. Dolayısıyla,
Türkiye'nin, ihtiyacını karşılaması mümkün değil. Çiftçiler de zaten gübre, mazot ve işçilik girdisiyle
zor günler geçirirken bir de böyle bir şeyle karşı karşıya kaldıklarında çok sıkıntılı bir dönemin
içerisine girecekler. Onun için, Hükûmetin bir an önce bu kuraklıkla alakalı tespitleri yaptırıp çiftçinin
tarım krediye, Ziraat Bankasına olan borçlarının yeniden yapılandırılması, borcu olmayanların da
düşük faizli kredilerle desteklenmesi lazım.

Hakikaten, kendi bölgemden biliyorum, buğdayı birçok insan silaj yapmak için biçiyor şu anda.
Pamuk ektiler, kuraklıktan dolayı pamuk olmadı, söktüler, tekrar yeniden pamuk ekiyorlar, dolayısıyla
maliyeti ikiye katlıyor ve aşırı derecede bir sıkıntı var. Bunu, lütfen Hükûmet dikkate alsın.

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Varlı.
Sayın Çam…
8.- İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, Halk Bankası eski Genel Müdürünün Ziraat Bankası

Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasının yanlış olduğuna ilişkin açıklaması
MUSA ÇAM (İzmir) – Teşekkürler Sayın Başkan.
Geçtiğimiz günlerde İngiltere’de Kültür Bakanı Maria Miller 7 bin euro usulsüz harcama yaptığı

için istifa etti. Maria Miller ev alıyor ve ev alırken kullandığı kredi miktarını doğru deklare etmediği
nedeniyle istifa etmek zorunda kaldı ve Başbakan Cameron da istifasını kabul etti.

Yine, Avustralya’nın Yeni Güney Galler Eyaleti Başbakanı Barry O'Farrell’in 3 bin dolar
değerinde bir şarabı bir iş adamından hediye kabul ettiği ortaya çıktı ve Başbakan “Şarabın fiyatının
bu kadar yüksek olduğunu bilmiyordum.” demesine rağmen kamuoyundan gelen baskılar sonucunda
Başbakanlıktan istifa etmek mecburiyetinde kaldı.
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Fakat bizim ülkemizde, Halk Bankası Genel Müdürünün ayakkabı kutularında 4,5 milyon dolar
bulunuyor ama istifa ediyor fakat arkasından da Ziraat Bankası Yönetim Kuruluna atanıyor. Yani
şöyle: Ciğer, kediye emanet edilmiş oluyor. 

Şimdi, sormak istiyoruz buradan Hükûmete: Dünyada bu kadar…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
MUSA ÇAM (İzmir) - …istifalar olurken, istifalar gerçekleşirken bu nasıl yapılıyor?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Çam.
Sayın Erdemir…
9.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’nde yer

alan İznik’e gereken özenin gösterilmesi için ihtiyaç duyulan kaynağın acilen ayrılması gerektiğine
ilişkin açıklaması

AYKAN ERDEMİR (Bursa) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Bursa, bu yıl, 18 Nisan Dünya Kültür Mirası Günü’nü daha büyük bir coşkuyla kutladı. Dünya

Kültür Mirası Günü’nden üç gün önce Bursa’nın göz bebeği ilçemiz İznik’te, UNESCO Dünya Kültür
Mirası Geçici Listesi’ne dâhil edilmenin sevinci yaşanıyordu. İznik, listeye Türkiye’den giren 54,
dünyadan giren 1.628 kültür varlığından biri olmaya hak kazandı. Emeği geçen tüm yetkililere
teşekkür ediyoruz. Ne yazık ki, yine nisan ayı içinde, İznik Roma Antik Tiyatrosu’ndaki kazı
çalışmaları ödenek yetersizliği nedeniyle durduruldu. Kısa bir süre sonra da İznik’in Elmalıdağ
yamacında bulunan “Berber Kaya” adlı iki bin iki yüz yıllık lahdin 17 ayrı parçaya ayrılmış olduğu
ve herhangi bir restorasyon çalışması yürütülmediği basında yer aldı. Değeri dünyaca tescillenmiş
İznik’e gereken özenin gösterilmesini, ihtiyaç duyulan kaynağın acilen ayrılmasını bir kez daha
hatırlatır, saygılar sunarım.

Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Erdemir.
Sayın Yeniçeri…
10.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 6495 sayılı Yasa’nın uygulama yönetmeliğinin

derhâl çıkarılarak şehit ailelerinin ve gazilerin mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğine ilişkin
açıklaması

ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
6495 sayılı Yasa’yla şehit aileleri ve gazilere tanınan iş hakkı kapsamı genişletilerek bütün harp

ve vazife malulleri ile terör mağdurlarına da iş hakkı tanınmıştı. Yasada, uygulama usul ve esaslarıyla
ilgili olan uygulama yönetmeliğinin yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren dört ay içerisinde
çıkarılacağı da hüküm altına alınmıştı. 2013 tarihinde dört aylık süre dolmuş olmasına rağmen, hâlen
yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe sokulamamıştır. Ne yayınlanmaz yönetmelikse, bundan dolayı,
şehit ve gaziler büyük mağduriyet çekmektedir. Bu keyfî ve ciddiyetsiz tutum nedeniyle, terörden
zarar görmüş vatandaşlarımız, şehit aileleri ve gazilerimiz mağdur olmaktadır. İlgili yönetmeliğin
derhâl çıkarılarak bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor. İktidarı, şehit aileleri ve gazilerimizle empati
kurmaya davet ediyor, derhâl bu mağduriyete son vermesi için yetkilileri bir kez daha uyarıyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Yeniçeri.
Sayın Ağbaba…
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11.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, taş ocaklarının doğanın, tarımın ve insanlığın
düşmanı olduğuna ve Malatya’da açılan taş ocaklarına verilen ruhsatların bir kez daha gözden
geçirilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması

VELİ AĞBABA (Malatya) – Teşekkür ederim.

2004 yılında yürürlüğe giren Maden Yasası’nın ardından, tüm Türkiye'de olduğu gibi Malatya’da
da gelişigüzel taş ocağı ruhsatı verilmeye başlandı. Dağı, ovası cennet olan Malatya taş ocağı cenneti
oldu. Artık herkes yaşayarak görüyor ki taş ocakları, başta insan sağlığı olmak üzere, hayvancılığı,
tarım arazilerini ve su kaynaklarını yok ediyor. Doğanşehir Kelhalil, Dedeyazı, Akçadağ, Karapınar
ve Cevizpınar, Yeşilyurt Kozluk köyü, Örnek köy, Arguvan’ın bazı köyleri, Arapgir’in Alıçlı köyünde
hayatı olumsuz etkiliyor. Görgü, Haçova, Kuyulu, Kuşdoğan, Fatih ve Duruldu Mahallelerini, yani
Çerkezyazısı’nı da olumsuz etkileyen bu taş ocağı var. Bölgede yaşayanlar taş ocağının kapatılması
için defalarca girişimde bulundu, Bakanlığa başvurdular, ben de defalarca Mecliste gündeme
getirdim, ancak sonuç değişmedi; şimdi de öğrendik ki, bırakın taş ocağının kapatılmasını, firmalar
kapasite artırmak için Bakanlığa başvuruyor, Bakanlık da olumlu yaklaşıyor bu duruma.

Ben buradan çağrı yapmak istiyorum. Taş ocakları doğanın düşmanı, tarımın düşmanı, insanlığın
düşmanı; bunlara ruhsat verenlerin bir kez daha bu ruhsatları gözden geçirmelerini diliyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Ağbaba.

Sayın Yüksel…

12.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen dolu afetine
ilişkin açıklaması

ALAATTİN YÜKSEL (İzmir) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Türkiye'de üretilen kirazın yaklaşık yüzde 15’ini yetiştiren İzmir Kemalpaşa ilçemizde,
Bağyurdu, Ören, Sütçüler, Yiğitler, Armutlu beldelerimizde tam bir afet yaşanmıştır. Bölgede on
dakika süren dolu yağışı, kiraz, erik, üzüm, şeftali gibi meyvelerin yüzde 80’ini telef etmiştir, özellikle
tam da hasattaki ihraç ürünü kirazın yüzde 90’ı zarar görmüştür. Köylünün bir yıllık emeği yok
olmuştur. Zarar tespit çalışmalarının bir an önce sonuçlandırılması, üreticilerimizin yaşamlarını
sürdürebilmeleri ve yeniden ürün yetiştirebilmeleri için desteğe ihtiyaçları vardır. Çiftçilerimizin her
türlü borçları ertelenmeli, yeniden faizsiz kredi olanağı sağlanmalıdır. Köylü perişan durumdadır ve
iklim değişikliği nedeniyle çok yerde afet yaşanmaktadır. Çiftçiye yardım edebilmek için Afet
Yasası’nın yeniden Mecliste ele alınıp düzenlenmesi gerekmektedir.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Yüksel.

Sayın Kaplan…

13.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, HDP olarak, bütün işçilerin 1 Mayıs Emek ve
Dayanışma Günü’nü kutladıklarına ilişkin açıklaması

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Halkların Demokratik Partisi olarak başta Taksim olmak üzere Türkiye’nin her yerinde
kutlanacak olan 1 Mayıs işçilerin, emekçilerin bayramını kutluyoruz.
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Ey Hükûmet! Panzer sürmeyin, TOMA’dan su sıkmayın, gaz atmayın, barikat kurmayın;
bayramda yasak, dayak, tutanak, nutuk olmasın; bayram da emekçiler için bayram tadında geçsin,
kutlansın; emekçiler özgür olsun ve eğitim emekçileri, atanamayan bütün öğretmenler hep aklınızda
olsun diyoruz. Bütün işçilerin 1 Mayıs işçi bayramını, emek bayramını kutluyoruz buradan.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Kaplan.

Sayın Hamzaçebi…

14.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği
Günü’ne, Hayatlarını İş Kazalarında Kaybeden Aileler Platformu’nun 28 Nisanın anma ve yas günü
olarak ilan edilmesi önerisini CHP Grubu olarak desteklediklerine, Parlamento Muhabirleri Derneğinin
50’nci kuruluş yıl dönümünü kutladıklarına, HDP’ye grup oluşturmaları nedeniyle hayırlı olsun dileğinde
bulunduklarına ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladıklarına ilişkin açıklaması

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

28 Nisan tarihi Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Günü olarak ilan
edilmiştir. Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği açısından yapılan istatistikler bu açıdan durumumuzun iyi
olmadığını göstermektedir. 100 bin kişi arasında, her 100 bin kişiden iş sağlığı ve iş güvenliği açısından
iş kazalarına uğrayan vatandaşlarımızın sayısı açısından Avrupa’da 1’inci durumdayız, dünyada 2’nci
durumdayız. Böylesi kötü bir tabloyu düzeltmek Türkiye’nin en önemli görevlerinden birisidir.

Dün, Parlamentonda, siyasi parti gruplarını ziyaretleri kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi
Grubunu da ziyaret eden Hayatlarını İş Kazalarında Kaybeden Aileler Platformu 28 Nisan tarihinin
anma ve yas günü olarak ilanını öneriyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak bu öneriyi
destekliyoruz. Bunu desteklememizin nedeni, Türkiye’nin böylesi bir acı tabloyu giderek azaltarak
ortadan kaldırmasıdır.

Bugün, ayrıca, Parlamento Muhabirleri Derneğinin kuruluşunun 50’nci yıl dönümü. Meclisin
yayınlarının kısıtlandığı, basın üzerinde büyük bir sansürün olduğu, haberleşme özgürlüğüne
Hükûmet tarafından müdahale edildiği bir süreçte, Parlamento muhabirlerini ve onların derneğini,
onların varlığını son derece önemsiyoruz; 50’nci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun diyorum. 

Halkların Demokratik Partisine, Türkiye  Büyük Millet Meclisinde grup oluşturmaları nedeniyle
hayırlı olsun diyorum, Parlamento çalışmalarında başarılar diliyorum. 

1 Mayısın tüm çalışanlara, tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. 1 Mayıs Bayramı’nı
kutluyorum, emekçilerin bu bayramını kutluyorum.

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Hamzaçebi.

Sayın Öğüt…

15.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, YSK’nın Hatay’da kısıtlı oldukları için oy
kullanamayan kişilerle ilgili yaptığı tespitlere ve yeni Parlamento grubu HDP’ye başarılar dilediğine
ilişkin açıklaması

KADİR GÖKMEN ÖĞÜT (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
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Yüksek Seçim Kurulunun, AKP’nin “Kısıtlı oldukları için oy kullanamazlar.” diye öne sürdüğü
Hatay’daki 5.600 kişinin oy kullanıp kullanmadığının tespitini yapacağı, bu sebeple, izne ayrılan
bazı hâkimleri göreve çağırdığı bilinmektedir. YSK, Hatay’da da ilçe seçim kurulundan, oy kullanma
ehliyeti olmadığı hâlde oy verenlerin tespitini istemiştir. 

Kamuoyu özellikle Hatay’la ilgili bazı soruların yanıtını beklemektedir: Burada 5.600 kişinin oy
kullanma ehliyetinin olmadığı kim tarafından, nasıl tespit edilmiştir? Bu bilgi için Sağlık Bakanlığının
veri tabanı kullanılmış mıdır? Bu bilgiye isteyen her parti erişebilecek midir? Bu bilgilerin tüm illerde
tespiti mümkün müdür? İlaveten, itiraz edilen diğer il ve ilçelerde de böyle bir tespit çalışması
yapılacak mıdır?

Yeni Parlamento grubu HDP’ye de başarılar dilediğimi buradan iletmek istiyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Öğüt.

ÜNAL KACIR (İstanbul) – Sayın Başkan, bu soru kime soruldu? Böyle bir usul yok!

BAŞKAN – Sayın Baluken, buyurunuz.

16.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, resmî olarak Meclis çalışmalarına başlayan HDP’nin
çalışmalarının hayırlı ve uğurlu olmasını dilediğine ve güney Kürdistan’da yapılan bombalı saldırıda
hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediğine ilişkin açıklaması

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Başkan, Halkların Demokratik Partisi bugün resmî olarak Meclis çalışmalarına başlamış
bulunmaktadır. Öncelikle, tüm ülkemize ve halkımıza hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Türkiye’deki
tüm farklılıkları, halkları, kültürleri, inançları, ezilen kimlikleri, emekçileri kapsayacak yeni bir
siyasetin yolunun açıldığını belirtmek istiyoruz. Anadolu ve Mezopotamya’nın kadim kültürünün,
Türkiye’deki demokrasi, özgürlük, barış ve kardeşlik mücadelesinde bizim mücadelemize, HDP’nin
mücadelesine ilham olacağını belirtmek istiyoruz. Türkiye’deki radikal demokrasi mücadelesinde
yeni bir kulvarın açıldığını, sol sosyalist kesimleri, Müslüman demokratları, liberal demokratları bu
kulvarda yanımızda görmek istediğimizi ifade etmek istiyorum. 

Yine, dün güney Kürdistan’ın Xaneqin kentinde yapılan bir bombalı saldırıda 30’un üzerinde
Kürt’ün yaşamını yitirdiğini ve onlarcasının yaralandığını; bugün de Xaneqin kentinin Sediya
ilçesinde yapılan çifte bombalı saldırıda yine 30 insanımızın yaşamını yitirdiğini ve onlarcasının
yaralandığını büyük bir acıyla öğrenmiş bulunmaktayız. Yaşamını yitiren tüm insanlarımıza Allah’tan
rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. 

Bu konuşmayı yapmadan önce ajanslara düşen son dakika haberinde de Şam’da bir dinî enstitüye
yapılan saldırıda 14 Suriyeli öğrencinin yaşamını yitirdiğini yine büyük bir üzüntüyle öğrenmiş
bulunuyoruz. 

Gerek Kürdistan’daki gerek Suriye ve Orta Doğu’daki bu savaş sürecinin bir an önce bitmesi,
halkların iradesine dayalı bir barış sayfasının bir an önce açılmasını Halkların Demokratik Partisi
olarak talep ediyoruz. Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti devletine ve Hükûmetine de gerekli sorumlu
politikaları üretmeleri çağrısında bulunuyoruz. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Baluken. 
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Sayın Yeni…

17.- Samsun Milletvekili Ahmet Yeni’nin, bazı sendikaların 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı Taksim’de
kutlamak için ısrar etmelerine işçilerin karşı çıkması gerektiğine ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma
Günü’nü kutladığına ilişkin açıklaması

AHMET YENİ (Samsun) – Sayın Başkanım, hayatımı yirmi beş yıl banka işçisi olarak
sürdürdüm. 1 Mayıs İşçi Bayramı, AK PARTİ döneminde resmî bayram olarak kanunlaştı. Yıllarca
işçileri istismar edenler 1 Mayısı bayram dahi yapamadılar. İşçi Bayramı’nı, işçilerimiz devletin
kutlamalar için müsaade ettiği meydanlarda kutlamak istemektedirler. Bazı sendikalarımızın
Taksim’de ısrar etmelerine işçilerimiz karşı çıkmalıdırlar. 

1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun. 

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Yeni.

Sayın Gök…

18.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladığına ve
Gezi olaylarına katıldıkları için iş akitleri feshedilen Ankara Büyükşehir Belediyesi işçilerinin
yanında olduklarına ilişkin açıklaması

LEVENT GÖK (Ankara) – Sayın Başkan, ben de tüm emekçi arkadaşlarımızın 1 Mayıs Bayramı’nı
kutluyorum. 1 Mayıslar iktidarın ve ülkeyi yönetenlerin istediği yerde değil, o bayramı kutlamak isteyen
emekçi kardeşlerimizin arzu ettikleri yerde kutlanmalı ve iktidar da bunun önünü açmalıdır. 

Ankara Büyükşehir Belediyesinde, Gezi olaylarına katıldıkları için iş akitlerinin feshedilmesi
yanında, olağanüstü bir şekilde, çalışanlar üzerinde baskı artmış ve çalışanların büyük bir çoğunluğu
pek çok dış ilçelere sürülmüşlerdir. Yani bir yandan işçi kıyımı, emekçi kıyımı, AKP’nin elinde
bulunan tüm kadrolarda olanca hızıyla devam etmektedir. İşte, bu şartlarda 1 Mayısı kutlayacağız.
Ama herkes bilmelidir ki emek en yüce değerdir ve biz de parti olarak onların yanındayız.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Gök.

Sayın Satır…

19.- İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır’ın, Parlamento Muhabirleri Derneğinin 50’nci
kuruluş yıl dönümünü kutladıklarına ilişkin açıklaması

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Sayın Başkan, 29 Nisan 1964 tarihinde Parlamento
Muhabirleri Derneği kurulmuştur. Halkın haber alma hürriyetinin Türkiye Büyük Millet Meclisindeki
temsilcileri olarak görev yapan Parlamento muhabirlerinin doksan dört yıllık Parlamento
geleneğimizin ayrılmaz bir parçası olduklarına inanıyor, siyaset ve halk arasında köprü görevi yapan
Parlamento muhabirlerinin ellerinde taşıdıkları aynanın hiç kırılmamasını temenni ediyorum. 

Bu vesileyle, Parlamento Muhabirleri Derneğinin kuruluşunun 50’nci yılını  kutluyor, bugüne
kadar olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da Türkiye Büyük Millet Meclisinin tamamlayıcı bir unsuru
olarak görevlerini başarıyla yürüteceklerine inandığım bütün Parlamento muhabirlerine selam ve
saygılarımı sunuyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Satır.

Gündeme geçiyoruz sayın milletvekilleri.

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır.
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Ayşenur İslam, gündemin “Sözlü Sorular” kısmının 1,
1253, 1513, 1808, 1820, 1822, 2008, 2027, 2067, 2091, 2094, 2095, 2104, 2162, 2173, 2233, 2273,
2330, 2331, 2332, 2333, 2458, 2643, 3093, 3094, 3095, 3096, 3224, 3288, 3297, 3333, 3347, 3348
ve 3349’uncu sıralarında yer alan önergeleri birlikte cevaplandırmak istemişlerdir. Sayın Bakanın
bu istemini sırası geldiğinde yerine getireceğim.

Meclis araştırması açılmasına ilişkin üç önerge vardır, okutuyorum:
VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ
1.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 20 milletvekilinin, yaş meyve ve sebze üreticilerinin

sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/916)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Ülkemiz genelinde yaş meyve ve sebze üreticilerimizin sorunları bir türlü çözüme kavuş-

turulamamıştır. Özellikle seçim bölgem olan Mersin ilinde yaş meyve ve sebze üreticilerimizin
sorunları her geçen yıl katbekat artmıştır.

Mersin ilimizin Silifke ilçesinde erik, çilek, limon; Anamur ve Bozyazı ilçelerinde muz, çilek;
Aydıncık'ta örtü altı sebzecilik, çeşitli meyveler; Gülnar'da kayısı, şeftali, badem; Mut ilçemizde
kayısı, zeytin; Tarsus'ta narenciye, tahıl ve bağcılık; Erdemli'de limon, örtü altı sebzecilik; merkez
ilçelerimiz olan Akdeniz, Yenişehir, Toroslar ve Mezitli'de sahil kesimlerinde turunçgil, örtü altı
sebzecilik, orta kısımlarında ise meyvecilik ve bağcılık üretimi yapılmaktadır. Yapılan bu üretimler
ülkemiz ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılamaktadır.

Yaş meyve ve sebze üreticilerimizi özellikle tarım girdileri oldukça zor durumlara düşürmekte
ve yaşamlarını idame ettirme konusunda sıkıntılı günler geçirmesine neden olmaktadır. Örneğin,
Haziran 2002 yılında yüzde 21'lik amonyum sülfat gübresinin tonu 180 TL iken bugünkü fiyatı 700
TL, yüzde 33 nitrat gübresinin tonu 200 TL iken bugünkü ulaştığı rakam 900 TL'yi bulmaktadır.
Yine 2002 Haziranda mazotun litresi 1 TL iken bugün ise 4 TL'nin üzerindedir.

Ancak seçim bölgem olan Mersin'de üreticilerimiz 2002 yılında limonun kilosunu 50-60 kuruşa
satarken geldiğimiz bugünde kilosunu 35-40 kuruşa satarak sezonu sona erdirmiştir. Portakal 2002
yılında kilosu 27-35 kuruş iken bu yıl 30-40 kuruş aralığındadır. Yine üreticilerimiz 2002 Haziranda
üretmiş oldukları mandalinanın kilosunu 35-45 kuruşa satarken bu yıl 40-50 kuruş aralığında
satabilmektedir. Bu örnekleri diğer meyve tür ve çeşitlerinde çoğaltmak tabiatıyla mümkündür.

Görüldüğü üzere yaş meyve ve sebze üreticilerimizin kullanmış oldukları tarım girdilerinin
fiyatları kat kat artarken üretmiş oldukları meyve ve sebzelerin satışında herhangi bir değişiklik
olmamıştır. Hatta bazı ürünlerde geriye doğru hareketlilik de gözlenmiştir.

Bu zor şartlar altında her ne pahasına olursa olsun üretimlerini sürdürmeye çalışan çiftçilerimizin
çarklarını döndürmek için Ziraat Bankasından kullanmış oldukları işletme kredi limitlerinin aşağıya
çekilmesi de üreticilerimizde ağır hasarlar meydana getirmiştir.

Örneğin örtü altı yetiştiricilikte 1 dekar işletme kredisinin 2011 yılında 10 bin lira alarak kullanan
örtü altı sebze üreticilerimizin 2012 yılında bahse konu işletme kredileri 4,6-4,8 bin TL civarına
düşürülmüştür. 2012 yılında 40 kuruş/kg maliyetle üretilen biberi ortalama 30-40 kuruşla satan
çiftçimiz, Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatiflerine borçlarını ödeyemez hâldedirler. Bu
çiftçimiz, başka kaynaklardan borç bularak Ziraat Bankası borçlarını ödese bile geriye aynı miktarda
kredi alamadıkları için şu anda borcunu da ödeyemeden ne olacağını endişeyle beklemektedir.
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Eğer bu durum düzeltilmezse çiftçi üretemeyecek ve elindeki tarlası, bahçesi satılacaktır. Bu
çok açık bir şekilde görülmektedir.

Keza, Mersin ilimizde mart ayında yaşanan don ve dolu doğal afeti nedeniyle turunçgil ve meyve
üreticilerimiz de zor durumda kalmışlar, banka borçlarını ödeyemez hâle gelmişlerdir.

Yaş meyve sebzelerimizin ihracatında önemli rol oynayan Suriye ve İran gibi ülkeler ile olan
gerginlikler nedeniyle, bu ürünlerimizin ne bu ülkelere ne de yol güzergâhı bakımından bu ülkelerden
geçilmesi gereken diğer ülkelere satışı engellemiştir.

Tüm ülke genelimizde yaş meyve ve sebze üreticilerimizin sorunlarının araştırılıp, çözüm
yollarının üretilmesi amacıyla Anayasa’mızın 98’inci ve Meclis İçtüzüğü’nün 104 ve 105’inci
maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz.

1) Ali Rıza Öztürk (Mersin)
2) Celal Dinçer (İstanbul)
3) Muharrem Işık (Erzincan)
4) Mehmet Şeker (Gaziantep)
5) Ahmet İhsan Kalkavan (Samsun)
6) Osman Aydın (Aydın)
7) Kadir Gökmen Öğüt (İstanbul)
8) Mahmut Tanal (İstanbul)
9) İhsan Özkes (İstanbul)
10) Mustafa Sezgin Tanrıkulu (İstanbul)
11) Veli Ağbaba (Malatya)
12) Ali Özgündüz (İstanbul)
13) Haydar Akar (Kocaeli)
14) Ramis Topal (Amasya)
15) Selahattin Karaahmetoğlu (Giresun)
16) Ali Sarıbaş (Çanakkale)
17) Mehmet Volkan Canalioğlu (Trabzon)
18) Gürkut Acar (Antalya)
19) Özgür Özel (Manisa)
20) Ali İhsan Köktürk (Zonguldak)
21) Bülent Tezcan (Aydın)
2.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 19 milletvekilinin, elma üreticilerinin sorunlarının araştırılarak

alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/917)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Ülkemizde yaklaşık olarak 2,5 milyon ton üretimi gerçekleştirilen elmanın son yıllarda bodur ve

yarı bodur çeşitlerinin dikilmesi ile bahçeler yenilenmiş, tüketicinin de talebinin daha yoğun olduğu
yeni standart çeşitler artırılmıştır. Elma üretiminde görülen olumlu gelişmelere rağmen üretici
emeğinin karşılığını alamamaktadır. Ülkemiz dünya elma üretiminde 3’üncü sırada iken elma
üreticisinin yeterli geliri elde edememesi ve üretim aşamasında yaşanan sorunlar karşısında 6’ncı
sıraya gerilemiş bulunmaktayız.
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Elma üreticilerinin en büyük sorunu başta pazarlama ile birlikte depolama imkânlarının
yetersizliği, paketleme, ambalajlama ve sınıflandırma işlemlerinin eksikliğidir. Elma üreticisi
pazarlama sorununu aşabilmek için çaba göstermektedir. Ancak, hâlen maliyetin altında ürün
satılmakta, hatta üretici alıcı bulmakta zorlanmaktadır. 

Tüketici talebine yönelik üretim gerçekleştirmek amacıyla bahçeler yenilenmiş, pazar sorununu
çözmek amacıyla üretici birlikleri kurulmuştur. Ancak, kurulan birlikler resmiyette var olmasına
rağmen henüz uygulamada aktif hâle gelememektedir. Özellikle üretici birliklerinin ticari faaliyet
yapamaması birliklerin aktif olmasındaki en büyük engellerin başında yer almaktadır.

Ülkemizin depolama kapasitesi yetersiz olup elma üretimimizin yarısı depolara girmemekte ve
yetersiz depolarda muhafaza edilmektedir. Bu da elma kalitesinin çabuk yitirilmesine neden olmakta,
ürünün önemli bölümünün hasadı takiben iç pazara sunulmasını zorunlu kılmaktadır. Bu elmalar
marketlerde, depolarda saklanmış ithal edilen ürünlerle aynı anda satışa sunulmakta olup çok düşük
fiyatlara rağmen alıcı bulmakta zorlanmaktadır.

Tüm bu sorunlar karşısında çıkış yolu bulamayan elma üreticisi elmasını pazarlayamamaktadır.
Elma fiyatları her yıl bir önceki yıla göre gerilemektedir. Meyve suyu fabrikaları ise stoklarının yeterli
olduğunu belirterek alım yapmak istememektedirler. Geçen yıl 25 kr/kg'dan elma alan fabrikalar bu
yıl 8-9 kr/kg'dan almaktadırlar. 

Üretilen 2,5 milyon ton elmanın sadece %0,3'ü ihraç edilebilmektedir. Elma ihracatının
artırılması gerekmektedir. İhracat denilince sadece AB akla gelmemeli, diğer pazarlar da dikkate
alınarak bir pazar araştırması yapılmalıdır. Bunun için geçmiş yıllarda verilen ihracat iadesi desteği
yeniden uygulanmalıdır.

Ülkemizdeki elma üretilen bölgelerden biri de Bolu ilimize bağlı Seben ilçemizdir. İlçede uzun
yıllardır çiftçilerimiz bu meyvenin üretimini yapmaktadırlar. Golden, Starking, Amasya ve Grany
Smith cinslerinin yetiştirildiği bölgede, 2009 yılında 11.200 ton, 2010 yılında 9.800 ton, 2011 yılında
ise 10.500 ton üretim yapılmıştır. İlçede yaklaşık olarak bine yakın üretici bulunmakta, 13.755 dekar
alanda ise dikili ağaç bulunmaktadır. İlçenin ekonomisinde elma yetiştiriciliği hayati öneme sahipken
üretici ülke genelindeki sorunları yaşamaktadır.

Bu düşünceler doğrultusunda, Seben ilçemiz başta olmak üzere, üretim aşamasından
pazarlamaya kadar olan süreçte elma üreticisinin sorunlarının ve çözüm önerilerinin belirlenmesi
amacıyla Anayasa’nın 98'inci, İç Tüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması
açılmasını arz ve teklif ederiz.

1) Tanju Özcan (Bolu)

2) Celal Dinçer (İstanbul)

3) Hurşit Güneş (Kocaeli)

4) Muharrem Işık (Erzincan)

5) Veli Ağbaba (Malatya)

6) Mehmet Şeker (Gaziantep)

7) Özgür Özel (Manisa)

8) Ahmet İhsan Kalkavan (Samsun)

9) Osman Aydın (Aydın)
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10) Kadir Gökmen Öğüt (İstanbul)
11) İhsan Özkes (İstanbul)
12) Mahmut Tanal (İstanbul)
13) Haydar Akar (Kocaeli)
14) Ramis Topal (Amasya)
15) Selahattin Karaahmetoğlu (Giresun)
16) Ali Sarıbaş (Çanakkale)
17) Mehmet Volkan Canalioğlu (Trabzon)
18) Gürkut Acar (Antalya)
19) Ali İhsan Köktürk (Zonguldak)
20) Bülent Tezcan (Aydın)
3.- Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve 20 milletvekilinin, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığının

nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/918)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Her yıl yaz mevsiminin yaklaşmasıyla artan kene ölümleri tekrar ortaya çıkmıştır. Kenelerin

ısırmasıyla artan ve yurttaşlarımızı paniğe sokan vakalar ölümlerle sonuçlanmaktadır. Ülkemizde
Kırım Kongo kanamalı ateşiyle son iki haftada 18 yurttaşımız hayatını kaybetmiştir.

Yurttaşlarımızın hayatını kaybetmesine neden olan kenelerden korunmak ve Kırım Kongo
kanamalı ateşi hastalığını önlemek amacıyla TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105’inci maddeleri ve
Anayasa’nın 98’inci maddesi gereğince Meclis araştırmasını arz ederiz.

1) Bülent Tezcan (Aydın)
2) Celal Dinçer (İstanbul)
3) Hurşit Güneş (Kocaeli)
4) Haydar Akar (Kocaeli)
5) Muharrem Işık (Erzincan)
6) Ahmet İhsan Kalkavan (Samsun)
7) Veli Ağbaba (Malatya)
8) Mehmet Şeker (Gaziantep)
9) Kadir Gökmen Öğüt (İstanbul)
10) Osman Aydın (Aydın)
11) Özgür Özel (Manisa)
12) Mahmut Tanal (İstanbul)
13) İhsan Özkes (İstanbul)
14) Mustafa Sezgin Tanrıkulu (İstanbul)
15) Ramis Topal (Amasya)
16) Selahattin Karaahmetoğlu (Giresun)
17) Ali Sarıbaş (Çanakkale)
18) Mehmet Volkan Canalioğlu (Trabzon)
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19) Gürkut Acar (Antalya)
20) Ali İhsan Köktürk (Zonguldak)
21) Ali Rıza Öztürk (Mersin)
BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.
Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki

görüşmeler sırası geldiğinde yapılacaktır.
Şimdi, bir Meclis soruşturması önergesi vardır. Önerge bastırılıp sayın üyelere dağıtılmıştır.
Meclis soruşturması önergesini okutuyorum: 
B) MECLİS SORUŞTURMASI ÖNERGELERİ
1.- Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç ve 76 milletvekilinin, Ekonomi eski Bakanı M. Z.

Çağlayan hakkında, bir şahıstan sağlanan miktar ve değeri tespit edilemeyen bazı maddi menfaatler
karşılığında bu şahsın İran’a altın ihracatı yapması işlerinde imtiyaz sağladığı, Gana’dan kaçak
yollarla yurda sokulmak istendiği iddia edilen 1,5 ton altınla ilgili adli ve idari soruşturmaları
engelleyerek altının Dubai’ye çıkışını sağlamaya çalıştığı ve bu eylemlerin Kaçakçılıkla Mücadele
Kanunu’na muhalefet oluşturduğu, TCK’nın 204 ve 252’nci maddelerine uyduğu; İçişleri eski Bakanı
M. Güler hakkında, bir şahıstan sağlanan miktar ve değeri tespit edilemeyen bazı maddi menfaatler
karşılığında bu şahsın araçlarına trafikte emniyet şeridini kullanma imtiyazı verdiği ve söz konusu
şahıs için koruma polisi görevlendirdiği, bu şahısla ilgili adli veya istihbari çalışma yapılıp
yapılmadığının araştırılması için talimat verdiği, bu şahsın usulsüzlükleri hakkında basında çıkacak
haberlerin engellenmesi için girişimlerde bulunduğu ve bu eylemlerin TCK’nın 204, 255, 252 ve
285’inci maddelerine uyduğu; AB eski Bakanı E. Bağış hakkında, bir şahıstan sağlanan miktar ve
değeri tespit edilemeyen bazı maddi menfaatler karşılığında bu şahsın turizm belgeli bir otel kiralama
girişimi ile yakınlarına vize alınması işleri için aracılık ettiği ve bu eylemlerin TCK’nın 255 ve
252’nci maddelerine uyduğu; Çevre ve Şehircilik eski Bakanı E. Bayraktar hakkında, bir suç
örgütünün yönetici ve üyelerinin kendilerine sağlanan ve miktar ve değeri tespit edilemeyen bazı
menfaatler karşılığında kişiye özel imtiyazlı imar planlarını onaylattıkları ve imar planlarına aykırı
olarak yapılan bazı projelerin usulsüzlüklerine göz yumdukları ve denetimlerden sorunsuzca
geçmelerini sağladıkları ve bu eylemlerin TCK’nın 255 ve 257’nci maddelerine uyduğu iddialarıyla
Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/8) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Anayasa'nın 2’nci maddesinde belirtilen hukuk devleti, insan haklarına dayanan, bu hak ve

özgürlükleri koruyup güçlendiren, eylem ve işlemleri hukuka uygun olan, her alanda adaletli bir
hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, hukuk güvenliğini sağlayan, Anayasa'ya aykırı durum
ve tutumlardan kaçınan, hukuku tüm devlet organlarına egemen kılan, Anayasa ve yasalarla kendini
bağlı sayan, yargı denetimine açık olan devlettir. (AYMK., E. 2006/23, K. 2010/27, T. 4.2.2010;
AYMK., E. 2008/105, K. 2010/123, T. 30.12.2010; AYMK., E. 2006/23, K. 2010/27, T. 4.2.2010;
AYMK., E. 2006/65, K. 2009/114, T. 23.7.2009)

Hak arama hürriyetini düzenleyen Anayasa'nın 36’ncı maddesinin birinci fıkrasında, "Herkes,
meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak
iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.” denilerek yargı mercilerine davacı ve davalı
olarak başvurabilme ve bunun doğal sonucu olarak da iddia, savunma, adil yargılanma hakkı güvence
altına alınmıştır. (AYMK., E. 2008/102, K. 2010/14, T. 21.1.2010)
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Anayasa'nın 38’inci maddesine göre ise, "Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu
sayılamaz." Buna göre, her türlü suçun sanıkları, başta 38’inci madde olmak üzere, Anayasa ve
yasaların korumasında olan, suçsuzluk varsayımından yararlanması gereken kişilerdir. Ceza
hukukunun temel ilkelerinden olan suçsuzluk karinesi, hakkında suç isnadı bulunan bir kişinin, adil
bir yargılama sonunda suçlu olduğuna dair kesin hüküm tesis edilene kadar masum sayılması
gerektiğini ifade etmekte ve hukuk devleti ilkesinin de bir gereğini oluşturmaktadır. Şu hâlde,
yüklenen suç ne olursa olsun, tüm sanıkların suçsuzluk karinesinden yararlanması ve kendini
savunabilmesi için her türlü olanağın sağlanması gerekir. (AYMK., E. 2007/68, K.2010/2, T.
14.1.2010; AYMK., E. 1991/18, K. 1992/20, T. 31.3.1992)

Öte yandan, Anayasa'nın 98’inci maddesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi edinme ve
denetim yolları arasında sayılan ve Başbakan veya bakanlar hakkında bu görevleri sırasında işledikleri
iddia edilen suçlarla ilgili Meclis soruşturması açılmasına dair usul ve esaslar yine Anayasa'nın
100’üncü maddesi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 107 ila 113’üncü maddeleri
arasında düzenlenmiştir.

T.B.M.M İçtüzüğü'nün 107’nci maddesine göre; "Görevde bulunan veya görevinden ayrılmış
olan Başbakan ve bakanlar hakkında Meclis soruşturması açılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
tamsayısının en az onda birinin vereceği bir önerge ile istenebilir. Bu önergede; Bakanlar Kurulunun
genel siyasetinden veya bakanlıkların görevleriyle ilgili işlerden dolayı hakkında soruşturma açılması
istenen Başbakan veya bakanın cezai sorumluluğu gerektiren fiillerinin görevleri sırasında
işlendiğinden bahsedilmesi, hangi fiillerinin hangi kanun ve nizama aykırı olduğunun gerekçe
gösterilmek ve maddesi de yazılmak suretiyle belirtilmesi zorunludur."

Bu bağlamda; 17 Aralık 2013 ve 25 Aralık 2013 gününden itibaren medyaya ve kamuoyuna
yansıdığı üzere;

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Narkotik Suçlar Bürosunun 2012/120653 no.lu
soruşturma dosyası ile hakkında suç örgütü kurmak ve yönetmek, resmî belgede sahtecilik, kaçakçılık,
rüşvet alıp vermek ve benzeri suçları işlediği iddia edilen şüpheli Rıza Sarraf ve bu suçlarla bağlantılı
olduğu iddia edilen bir kısım şahıslar 17 Aralık 2013 günü gözaltına alınmış, haklarındaki soruşturma
hâlen devam etmektedir. İddia edilen bu eylemlerin işlendiği tarih itibarıyla, Ekonomi Bakanı olarak
görev yapan Mersin Milletvekili Mehmet Zafer Çağlayan, İçişleri Bakanı olarak görev yapan Mardin
Milletvekili Muammer Güler ve Avrupa Birliği Bakanı olarak görev yapan İstanbul Milletvekili
Egemen Bağış hakkında, bakanlık görevini yürüttükleri sırada şüpheli Rıza Sarraf ile bir suç ilişkisine
girdiklerine dair iddialar kamuoyu gündeminde yer almıştır.

Yine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında 25 Aralık 2013
günü "Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, nüfuz ticareti, suçtan
kaynaklanan mal varlığını aklama, resmî belgede sahtecilik" iddialarıyla gözaltına alınan ve aralarında
kamu görevlilerinin de bulunduğu bazı şüphelilerle; iddia edilen suçların işlendiği tarih itibarıyla
Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak görev yapan Trabzon Milletvekili Erdoğan Bayraktar'ın Bakanlık
görevini yürüttüğü sırada bu eylemlerin bilgisi dâhilinde olduğu iddia edilmektedir.

Bu kapsamda;

1) Ekonomi eski Bakanı Mersin Milletvekili Mehmet Zafer Çağlayan hakkında: Rıza Sarraf’tan
sağlanan, miktar ve değeri tespit edilemeyen bazı maddi menfaatler karşılığında;

a) Bu şahsın İran'a altın ihracatı yapması işlerinde imtiyaz sağladığı,
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b) Gana'dan kaçak yollarla yurda sokulmak istendiği iddia edilen 1,5 ton altınla ilgili adli ve
idari soruşturmaları engelleyerek, altının Dubai'ye çıkışını sağlamaya çalıştığı iddia edilmektedir.

Yukarıda sayılan ve Ekonomi eski Bakanı Mersin Milletvekili Mehmet Zafer Çağlayan
tarafından işlendiği iddia edilen eylemler, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet,
5237 sayılı TCK’nın 204’üncü (Resmî belgede sahtecilik) ve 252’nci (Rüşvet) maddelerine tekabül
ettiğinden, bu iddiaların gerçekliğinin araştırılması ve soruşturulması gereği ortaya çıkmaktadır.

2) İçişleri eski Bakanı Mardin Milletvekili Muammer Güler hakkında: Rıza Sarraf’tan sağlanan,
miktar ve değeri tespit edilemeyen bazı maddi menfaatler karşılığında;

a) Bu şahsın araçlarına trafikte emniyet şeridini kullanma imtiyazı verdiği ve adı geçen şahıs için
koruma polisi görevlendirdiği,

b) Bu şahısla birlikte gözaltına alınan bazı şüphelilerin ve yakınlarının yasaya aykırı olarak
istisnai yoldan Türk vatandaşlığına geçirilmesini sağladığı,

c) Bu şahısla ilgili adli veya istihbari çalışma yapılıp yapılmadığının araştırılması için talimat
verdiği,

d) Bu şahsın usulsüzlükleri hakkında basında çıkacak haberlerin engellenmesi için girişimde
bulunduğu iddia edilmektedir.

Yukarıda sayılan ve İçişleri eski Bakanı Mardin Milletvekili Muammer Güler tarafından işlendiği
iddia edilen eylemler, 5237 sayılı TCK’nın 204’üncü (Resmi belgede sahtecilik), 255’inci (Nüfuz
ticareti), 252’inci (Rüşvet) ve 285’inci (Gizliliğin ihlali) maddelerine tekabül ettiğinden, bu iddiaların
gerçekliğinin araştırılması ve soruşturulması gereği ortaya çıkmaktadır.

3) Avrupa Birliği eski Bakanı İstanbul Milletvekili Egemen Bağış hakkında: Rıza Sarraf’tan
sağlanan, miktar ve değeri tespit edilemeyen bazı maddi menfaatler karşılığında;

a) Bu şahsın turizm belgeli bir otel kiralama girişimi ile yakınlarına vize alınması işleri için
aracılık ettiği,

b) Bu şahısla ilgili bir soruşturma olup olmadığı yönünde ilgili kurum ve kuruluşlarda araştırılma
yapılmasını sağladığı,

c) Bu şahsın faaliyetiyle ilgili olarak basında haber yapılmasının önlenmesi için girişimlerde
bulunduğu,

İddia edilmektedir.

Yukarıda sayılan ve Avrupa Birliği eski Bakanı İstanbul Milletvekili Egemen Bağış tarafından
işlendiği iddia edilen eylemler, 5237 sayılı TCK’nın 255’inci (Nüfuz ticareti) ve 252’nci (Rüşvet)
maddelerine tekabül ettiğinden, bu iddiaların gerçekliğinin araştırılması ve soruşturulması gereği
ortaya çıkmaktadır.

4) Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Trabzon Milletvekili Erdoğan Bayraktar hakkında:

Bir suç örgütünün yönetici ve üyelerinin kendilerine sağlanan ve miktar ve değeri tespit
edilemeyen bazı menfaatler karşılığında;

a) Kişiye özel imtiyazlı imar planlarını onaylattıkları,

b) İmar planlarına aykırı olarak yapılan bazı projelerin usulsüzlüklerine göz yumdukları ve
denetimlerden sorunsuzca geçmelerini sağladıkları;

İddia edilmektedir.

– 168 –

Gökhan 54–57

TBMM B: 82 29 . 4 . 2014 O: 1



Bu eylemlerin bir kısmının Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Trabzon Milletvekili Erdoğan
Bayraktar'ın görevde olduğu sırada ve onun bilgisi doğrultusunda gerçekleştirildiği; ayrıca bu
Bakanlıktan iş alan bazı şirketlerin yemek işlerinin yakınlarının ortağı olduğu şirketlere verilmesi
için tavassut ettiği iddia edilmektedir.

Yukarıda sayılan ve Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Trabzon Milletvekili Erdoğan Bayraktar
tarafından işlendiği iddia edilen eylemler, 5237 sayılı TCK’nın 255’inci (Nüfuz ticareti) ve 251’inci
(Görevi kötüye kullanma) maddelerine tekabül ettiğinden, bu iddiaların gerçekliğinin araştırılması ve
soruşturulması gereği ortaya çıkmaktadır.

Ayrıca, adı geçen bakanlar, TBMM Başkanlığına verdikleri 19/3/2014 tarihli dilekçeleri ile de
kendileri hakkındaki iddiaların hesap verme sorumluluğunun bir gereği olarak bir soruşturma
komisyonu kurularak araştırılmasını talep etmişlerdir.

Yukarıda belirtilen gerekçelerle;

Ekonomi eski Bakanı Mersin Milletvekili Mehmet Zafer Çağlayan, İçişleri eski Bakanı Mardin
Milletvekili Muammer Güler, Avrupa Birliği eski Bakanı İstanbul Milletvekili Egemen Bağış ile
Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Trabzon Milletvekili Erdoğan Bayraktar hakkında, bakanlık görevini
yürüttükleri sırada ve görevleriyle ilgili işlerden dolayı işlendiği iddia edilen ve cezai sorumluluğu
gerektiren eylemlerinin soruşturularak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için, Anayasa'nın 100’üncü
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 107’nci maddeleri gereğince Meclis soruşturması
açılmasını arz ve teklif ederiz.

1) Süreyya Sadi Bilgiç (Isparta)

2) Erol Kaya (İstanbul)

3) Nurdan Şanlı (Ankara)

4) Fevai Arslan (Düzce)

5) Osman Çakır (Düzce)

6) Abdulkerim Gök (Şanlıurfa)

7) Seyit Eyyüpoğlu (Şanlıurfa)

8) Ekrem Çelebi (Ağrı)

9) Şirin Ünal (İstanbul)

10) Adnan Yılmaz (Erzurum)

11) Safiye Seymenoğlu (Trabzon)

12) Abdullah Nejat Koçer (Gaziantep)

13) Derya Bakbak (Gaziantep)

14) Ünal Kacır (İstanbul)

15) Sermin Balık (Elâzığ)

16) Sevim Savaşer (İstanbul)

17) Tülay Kaynarca (İstanbul)

18)  Muhammet Bilal Macit (İstanbul)

19) Mehmet Geldi (Giresun)
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20) Yaşar Karayel (Kayseri)
21) Bedrettin Yıldırım (Bursa)
22)  İsmail Aydın (Bursa)
23) Hüseyin Şahin (Bursa)
24) Cahit Bağcı (Çorum)
25) Osman Kahveci (Karabük)
26) Cengiz Yavilioğlu (Erzurum)
27) Mustafa Gökhan Gülşen (Kastamonu)
28) Ülker Güzel (Ankara)
29) Ali Küçükaydın (Adana)
30) Pelin Gündeş Bakır (Kayseri)
31) Sadık Badak (Antalya)
32) Soner Aksoy (Kütahya)
33) Cem Zorlu (Konya)
34) Nesrin Ulema (İzmir)
35) Ali Aydınlıoğlu (Balıkesir)
36) Mehmet Domaç (İstanbul)
37) Ahmet Erdal Feralan (Nevşehir)
38) Zeki Aygün (Kocaeli)
39) Ömer Faruk Öz (Malatya)
40) Mehmet Akyürek (Şanlıurfa)
41) İsmet Uçma (İstanbul)
42) Sebahattin Karakelle (Erzincan)
43) Kemalettin Aydın (Gümüşhane)
44) Ahmet Arslan (Kars)
45) Mehmet Süleyman Hamzaoğulları (Diyarbakır)
46) Uğur Aydemir (Manisa)
47) Mehmet Kerim Yıldız (Ağrı)
48) Gönül Bekin Şahkulubey (Mardin)
49) Ahmet Haldun Ertürk (İstanbul)
50) Ali Gültekin Kılınç (Aydın)
51) Fatma Salman (Ağrı)
52) Orhan Atalay (Ardahan)
53) Sıtkı Güvenç (Kahramanmaraş)
54) İlhan Yerlikaya (Konya)
55) Salih Fırat (Adıyaman)
56) Selçuk Özdağ (Manisa)
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57) İsmail Güneş (Uşak)
58) Mehmet Sarı (Gaziantep)
59) Mehmet Erdoğan (Gaziantep)
60) Halil Özcan (Şanlıurfa)
61) Mehmet Metiner (Adıyaman)
62) Zeynep Karahan Uslu (Şanlıurfa)
63) Murtaza Yetiş (Adıyaman)
64) Hüseyin Tanrıverdi (Manisa)
65) Ali Şahin (Gaziantep)
66) Muzaffer Yurttaş (Manisa)
67) Suat Kılıç (Samsun)
68) Ahmet Tevfik Uzun (Mersin)
69) Suat Önal (Osmaniye)
70) Orhan Karasayar (Hatay)
71) Ercan Candan (Zonguldak)
72) Afif Demirkıran (Siirt)
73) Sevde Bayazıt Kaçar (Kahramanmaraş)
74) Temel Coşkun (Yalova)
75) Osman Aşkın Bak (İstanbul)
76) Mehmet Yüksel (Denizli)
77) Adem Tatlı (Giresun)
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan…
BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Hamzaçebi.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, efendim, şimdi, Adalet ve Kalkınma

Partisine mensup milletvekilleri 4 eski bakanla ilgili olarak daha önce vermiş oldukları soruşturma
önergesini geri çektiler, onun yerine biraz önce sizin okuduğunuz soruşturma önergesi talebini içeren
yazıyı verdiler.

Biz, o zaman, Cumhuriyet Halk Partisi olarak söz konusu Meclis soruşturma önergesi –Adalet
ve Kalkınma Partisinin Meclis soruşturma önergesi- verildiği zaman, bunun İç Tüzük’e uygun
olmadığını ifade etmiştik. Aslında Meclis Başkanlığının böyle bir soruşturma önergesini İç Tüzük’ün
107’nci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle iade etmesi gerekirdi. Maalesef Meclis Başkanlığı,
Meclis Başkanı daha doğrusu, tarafsızlığını yitirmiş olduğu için bu soruşturma önergesini işleme
koydu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna geldi. 

Öyle anlaşılıyor ki bunun İç Tüzük’e aykırılığı tespit edildi -muhtemelen Meclis Başkanı veya
Başkanlığı da kendilerini uyarmış olabilir- başka, tabii ki, mahzurlar da görüldü, siyasi birtakım
mahzurlar görüldü ve Adalet ve Kalkınma Partisi o zaman “Bizim verdiğimiz önerge yeterli, İç
Tüzük’e uygundur.” derken, şimdi o önergeyi geri çekip bir başka önergeyi buraya vermiş durumda.
Meclis Başkanlığı, daha önceki soruşturma önergesini Genel Kurula sevk etmek suretiyle İç Tüzük’e
aykırı davranmıştır efendim. 

Bu usul nedeniyle, usuldeki bu yanlışlık nedeniyle ben usul tartışması açıyorum Sayın Başkan. 
MEHMET DOĞAN KUBAT (İstanbul) – Lehte. 
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MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Aleyhte. 
AYTUĞ ATICI (Mersin) – Aleyhte. 
BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Hamzaçebi. 
AHMET AYDIN (Adıyaman) – Lehte Sayın Başkanım. 
ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) – Aleyhte. 
PERVİN BULDAN (Iğdır) – Aleyhte.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Aleyhte. 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Evet, önce lehte olana vereceksiniz herhâlde. 
BAŞKAN – Evet, lehte Sayın Aydın, buyurunuz. 
AHMET AYDIN (Adıyaman) – Efendim, önce usul tartışmasını isteyenin konuşması lazım,

usul tartışması talebinde bulunan arkadaşın konuşması lazım, hangi usulle ilgili tartışma açmış. 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Usul, önce lehte. 
BAŞKAN – Şimdi, tabii, demin Sayın Hamzaçebi açıklamayı yaptı. Siz “Lehte.” dediğiniz için

siz de lehinde şey yapabilirsiniz ama nasıl arzu ederseniz. 
O zaman, Sayın Aydın, çünkü usul önce lehte, sonra aleyhtedir. Siz usul tartışmasının lehinde

söz aldığınız için Sayın Kubat, lehte. 
Sayın Aydın yerine Sayın Kubat, buyurunuz efendim, beş dakika süre veriyorum. (AK PARTİ

sıralarından alkışlar)
VII.- USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER

1.- İçişleri eski Bakanı Muammer Güler, Avrupa Birliği eski Bakanı Egemen Bağış, Ekonomi eski
Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan ile Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar haklarındaki
(9/7) esas numaralı Meclis Soruşturması Önergesi’nin İç Tüzük’e aykırılığı tespit edilerek geri
çekilmesinden sonra (9/8) esas numaralı Meclis Soruşturması Önergesi’nin Meclis Başkanlığı
tarafından Genel Kurula sevk edilmesinin İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında 

MEHMET DOĞAN KUBAT (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
Çok değerli milletvekilleri, partimiz mensubu milletvekilleri tarafından verilen Meclis

soruşturma önergesinin usulen görüşülemeyeceğine ilişkin açılan usul tartışmasında Başkanlığın
tutumu, zımni tutumu bunun görüşülmesi yolunda olduğu için, lehinde bunun görüşülebileceğine
dair söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle de yüce heyetinizi saygılarımla selamlarım.

Değerli milletvekilleri, Anayasa’nın 98’inci maddesinde Meclis soruşturması, TBMM’nin bilgi
edinme ve denetim yolları arasında sayılmış; yine, Anayasa’nın 100’üncü maddesinde de Meclis
soruşturması açılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. 

100’üncü maddede “Başbakan ve bakanlar hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
tamsayısının en az onda birinin -yani 55 milletvekilinin- vereceği önerge soruşturma açılması
istenebilir. Meclis, bu istemi bir ay içinde görüşür ve gizli oyla karara bağlar.” şeklinde emredici
hüküm yer almıştır. 

Yine, aynı maddenin ikinci fıkrasında bu komisyonun kuruluş ve çalışma usulü düzenlenmiş,
üçüncü fıkrasında raporun görüşülmesi usulü düzenlenmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 107 ve devamı maddelerinde de yine Meclis
soruşturması açılmasına ilişkin usul ve esaslar ayrıntılı biçimde düzenlenmiştir.
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107’nci madde, görevde bulunan veya görevinden ayrılmış olan başbakan ve bakanlar hakkında
Meclis soruşturması açılmasının 55 milletvekili tarafından önerge vermek suretiyle istenebileceğini
hükme bağlamıştır. Bizim partimize mensup milletvekilleri tarafından Meclis Başkanlığına sunulan
(9/8) esas no.lu Meclis Soruşturması Önergesi’nde bu sayı gerçekleşmiştir. 

Yine, 107’nci maddenin ikinci fıkrasında “Bu önergede; Bakanlar Kurulunun genel siyasetinden
veya bakanlıkların görevleriyle ilgili işlerden dolayı hakkında soruşturma açılması istenen Başbakan
veya bakanın cezai sorumluluğu gerektiren fiillerinin görevleri sırasında işlendiğinden bahsedilmesi,
hangi fiillerinin hangi kanun ve nizama aykırı olduğunun gerekçe gösterilmek ve maddesi de
yazılmak suretiyle belirtilmesi zorunludur.” şeklinde bir düzenleme getirilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, bilindiği üzere, biz, geçen ay içerisinde de bu konuda benzer bir önerge
vermiştik ve burada usuli tartışmalar, muhalefetimizin de kendilerince haklı, bizce de
değerlendirilmeye layık eleştirileri vardı. Biz, bu eleştirileri de dikkate almak suretiyle, parti
grubumuza mensup önerge sahiplerinin, daha önceki önerge sahibi milletvekili arkadaşlarımız,
verdikleri önergede bütün bu… Anayasa’nın 100 ve İç Tüzük’ün 107’nci maddesinde bir Meclis
soruşturması açılmasına ilişkin usuli şartların tamamının şu önergeyle karşılandığı çok net biçimde
önerge okunduğu zaman görülecektir. Burada kendilerine birtakım suçlar isnat edilen sayın eski
bakanlar hakkında tek tek bu isnat maddelerinin neler olduğu ve bu eylemlerin neler olduğu, bunların
Türk Ceza Kanunu ve diğer ceza kanunlarında hangi hükümleri, maddeleri ihlal ettiği açık bir biçimde
belirtilmiştir. Dolayısıyla, bu şeklî şartları gerçekleştirmiş olması bağlamında bu önergenin İç Tüzük
ve Anayasa’ya aykırı bir yönü yoktur. 

Aynı önergede verilmesi noktasında ileri sürülen itirazlara da şu cevabı vermek isterim: İç Tüzük
ve Anayasa’da “Ayrı, illa ayrı düzenlenmesi gerekir.” şeklinde bir emredici hüküm yoktur. Geçmiş
uygulamalarda da birden fazla bakanın farklı eylemlerden dolayı aynı soruşturma önergelerinde
haklarında soruşturma açılması istendiğine dair uygulama örneklerimiz de mevcuttur. Dolayısıyla,
gerçekten, önerge, muhalefetin de verdiği önergelerle, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından dört ayrı
önergede belirtilen hususları da mündemiç bir önergedir. 

Bu anlamda önergenin görüşülmesinde Anayasa ve İç Tüzük hükümlerine aykırı bir yön
olmadığından Başkanımızın bu önergenin görüşülmesi gerekliliğine ilişkin tutumunun lehinde
olduğumu belirtiyor, yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Kubat. 
Aleyhinde Sayın Hamzaçebi.
Buyurunuz Sayın Hamzaçebi. (CHP sıralarından alkışlar)
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 19 Mart 2014

tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisini olağanüstü toplantıya
çağırdık. Milliyetçi Hareket Partisi ve Barış ve Demokrasi Partisi ile bazı bağımsız milletvekillerimizin
de desteğiyle o gün Türkiye Büyük Millet Meclisi olağanüstü toplandı. Toplantının konusu 4 eski
bakanla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Savcılığından Türkiye Büyük Millet Meclisine intikal etmiş
olan fezlekelerin görüşülmesi, bu fezlekelerde yer alan iddiaların Türkiye Büyük Millet Meclisinin
bilgisine sunulmasıydı. Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu bu görüşmeyi engellemek için Genel
Kurulun dışında bekledi, temsilci olarak birkaç milletvekilini içeride bulundurdular, beklediler ki
muhalefet partisi 184 kişilik toplantı yeter sayısını bulamazlar, Meclis de kendiliğinden toplanamaz,
biz de bunu görüşmeyiz ve bu işten kurtuluruz. Niyet buydu ama burada gerçekten iyi bir sınav veren
muhalefet partileri ve bağımsız milletvekilleri toplantıyı gerçekleştirdiler. Onun üzerine Adalet ve
Kalkınma Partisi milletvekilleri dışarıdan içeriye girmek zorunda kaldılar. Niyetiniz görüşmek değildi,
sadece kaçamadığınız için buraya geldiniz, gelmek zorunda kaldınız.
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ÜNAL KACIR (İstanbul) – İçerideydik, buradaydık.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) – Ve onlar okunmayınca, o gün akşam, biz
Cumhuriyet Halk Partisi olarak, daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri, 4 eski bakanla
ilgili dört ayrı Meclis soruşturma önergesi verdiler. Bakanlarla ilgili olarak ileri sürülen suç iddiaları
neyse bunları önergeye arkadaşlarımız yazdı ve Meclis Başkanına verdiler. Aynı gün akşam
saatlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi de bizi takip ederek, uydurma bir önergeyle Meclis soruşturma
talebini Meclis Başkanına verdiler. Önerge uydurma çünkü bir suç iddiası yok. 4 eski bakanla ilgili
olarak sadece -hepsini aynı kefeye koymuşlar- “nüfuz ticareti ve görevi kötüye kullanma” şeklinde,
böyle, onları da kırmayacak şekilde bir üslupla bir ifade ortaya konulmuş. “Bu incelensin ama bunu
incelerken -diyor o önerge- asıl bunları medyaya kim sızdırdı, kim haber konusu yaptı, bunlara da
bunun hesabını soralım.” cümlelerini buraya yazmışlar. 

Önerge İç Tüzük’e uygun değil. Bu suçların görev sırasında işlenip işlenmediği yazılı değil.
Fiiller neler, bunlardan hiç söz edilmemiş. Biz, bunu, ertesi hafta Genel Kurulda gündeme getirdik.
Sözcüleriniz kürsüye çıktı “Hayır, bu, İç Tüzük’e gayet uygun.” dediler. “Açın, bakın Ceza
Kanunu’nu, şunu, bunu, İç Tüzük’e gayet uygun.” diye bu kürsüde aslanlar gibi onu savundunuz. 

Şimdi, İç Tüzük’e uygun olmadığı ortaya çıktı. Ama sadece bir İç Tüzük’e saygı gereği bunu
düzeltmiyorsunuz tabii ki. Yani keşke İç Tüzük’e, hukuka saygının gereği bunu buraya getiriyor,
düzeltiyor olsanız. O zaman fark edemediğiniz şuydu, siyaseten akıl edemediğiniz konu: Aslında bir
yolsuzluğu örtbas etmek istiyorsunuz ama -yani o bakanlarınız bunlara bulaşmış olduğu için- nasıl örtbas
edeceğinizi de bilemediğiniz için telaşla bir şey yazmışsınız. Fark ettiniz ki “Buraya rüşvet iddiasını biz
yazmadık. Yazmayınca ileride, bu, tekrar soruşturma konusu olur, başımız derde girer, rüşveti de yazalım
da bunu öyle kapatalım.” Getirme nedeniniz o. Bu yolsuzluğu örtbas etmek için getiriyorsunuz. 

Eleştirmek istediğim Meclis Başkanının tutumudur Sayın Güldal Mumcu’nun tutumu değil,
Meclis Başkanı Sayın Cemil Çiçek’in tutumudur. Bu önergeyi İç Tüzük’e aykırı olduğu için iade
etmesi gerektiği hâlde iade etme cesaretini gösterememiştir, hukuku çiğnemiştir. O gün, o dosyaları,
bilgileri Genel Kurulun bilgisine sunmamak suretiyle hukuku çiğnemiştir. 

Değerli milletvekilleri, ben, şuna gönülden inanıyorum: Bu Parlamento, Adalet ve Kalkınma
Partisi Grubu birisinin emrinde asker olan bir grup değildir. Bu yolsuzluklara hiç kimsenin Adalet ve
Kalkınma Partisi Grubunda “Gönül rahatlığıyla örtbas edelim.” diyecek bir cümlesi yoktur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) – 1 Mart tezkeresinde bu Parlamento, Adalet ve
Kalkınma Partisi Grubu iyi bir sınav vermiştir. Burada da iyi bir sınav vereceğine, Adalet ve
Kalkınma Partisi Grubu içerisindeki milletvekillerimizin sağduyularının bu soruşturma ve bu
önergelerin görüşülme sürecinde galip geleceğine inanmak istiyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Hamzaçebi. 
Bingöl Milletvekili İdris Baluken…
AHMET AYDIN (Adıyaman) – Efendim, ikinci lehte bizde değil miydi? 
BAŞKAN – Lehteydi o. 
AHMET AYDIN (Adıyaman) – Nasıl? İki tane lehte vardı bizde. Bir lehte, bir aleyhte; ikinci

lehtenin bizde olması lazım. 
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BAŞKAN – Değil efendim; iki tane lehte vardı bir sizin, bir de Sayın Buldan’ın ve Buldan’ın
yerine şimdi Sayın Baluken konuşacak. 

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Sayın Kubat’ın da vardı lehte sözü. 

BAŞKAN – Siz Sayın Doğan Kubat’a devrettiniz sözünüzü. 

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Hayır, sırasını devrettik. İkinci lehte o olduğu için ilk o
konuşacaktı.

BAŞKAN – Evet, yanlış anlamışsınız efendim. Birinci lehte siz, ikincisi de Sayın Buldan’dı
efendim. 

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Hayır biz yanlış anlamadık da, siz yanlış uygulamış olabilirsiniz
Başkanım. 

BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Baluken.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Evet, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben de Genel Kurulu
saygıyla selamlıyorum. 

Doğrusu, AK PARTİ Grup Başkan Vekilinin bizim konuşmamızdan, kürsüden konuşmamızdan,
bu konuda rahatsız olmasını da kendisine yakıştırmadığımı ifade etmek istiyorum. 

Bu soruşturma önergesi buraya geldiğinde, biz grup başkan vekilleri olarak Meclis başkan
vekiliyle bir toplantı yaptık ve bu toplantıda, verilen soruşturma önergesinin usule uygun olmadığını,
İç Tüzük’e uygun olmadığını İç Tüzük’teki ilgili maddeden çok açık bir şekilde ifade etmiştik. Çünkü
İç Tüzük’ün 107’nci maddesinde şöyle deniliyor soruşturma önergeleriyle ilgili: “Bakanlar Kurulunun
genel siyasetinden veya bakanlıkların görevleriyle ilgili işlerden dolayı hakkında soruşturma açılması
istenen Başbakan veya bakanın cezai sorumluluğu gerektiren fiillerinin görevleri sırasında
işlendiğinden bahsedilmesi, hangi fiillerinin hangi kanun ve nizama aykırı olduğunun gerekçe
gösterilmek ve maddesi de yazılmak suretiyle belirtilmesi zorunludur.” denilmişti. Daha önce AK
PARTİ’nin getirdiği soruşturma önergesinde bu fiillerden hiç bahsedilmiyor. 4 sayın bakan hakkındaki
iddianamede hangi fiillerin olduğu, bu fiillerin hangi maddeye aykırı olduğuyla ilgili hiçbir şey yok.
Biz bunu hem arkada yaptığımız toplantıda ifade ettik hem de Genel Kurulda yaptığımız konuşmada
ifade ettik ama buraya çıkan AK PARTİ’nin sayın grup başkan vekilleri ısrarla bu soruşturma
önergesinin usule ve İç Tüzük’e uygun olduğunu ifade ettiler ve sayısal çoğunluk, parmak çoğunluğu
sizde olduğu için de -parmak çoğunluğuyla- muhalefetten gelen bu uyarıları dikkate almadınız. Bunu
hep yapıyorsunuz. Muhalefet doğru bir şey söylese bile siz doğru olduğunu bile bile yanlış kararların
altına imza atıyorsunuz. Doğrusu hem ayıp ediyorsunuz hem de ülke açısından yanlış yapıyorsunuz. 

Sizin böyle yapmanıza alıştık ama Meclis Başkanının ısrarla sanki AK PARTİ’nin buradaki -Genel
Kurul- işleyişini gözetecek şekilde bir işleyişi yürütmesini de artık bir kenara bırakması gerektiğini
ifade etmek istiyoruz. Meclis Başkanı, verilen soruşturma önergesinin İç Tüzük’e aykırı olduğunu
çok iyi biliyor. Bunu bilmesine rağmen daha önce vermiş olduğunuz soruşturma önergesini kabul
etmesi, itirazlarımıza rağmen de Genel Kuruldaki görüşmeden çekmemiş olması büyük bir ayıptır.
Bugün de bu ayıp ortaya çıkmıştır. Bunun yanlış olduğunu siz de fark ettiniz ve soruşturma önergesine,
İç Tüzük’e uygun şekilde fiilleri yazmak zorunda kaldınız. Burada sorun, soruşturma önergesine teknik
açıdan fiilleri yazıp yazmadığınız değil, sorun 17 Aralık operasyonundan sonra sizin takınmış
olduğunuz tavır. 17 Aralıkta iki şey ortaya çıktı: Birincisi, yolsuzlukla mücadele. İkincisi, ortaya çıkan
paralel devletle mücadele. Bu iki konuda kamuoyunda ve halkta yoğun bir beklenti var. 
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Biz, 17 Aralığın hemen ertesinde, Meclise, o zaman Barış ve Demokrasi Partisi olarak iki
araştırma önergesi verdik; hem yolsuzlukla mücadele konusunda hem paralel devletle mücadele
konusunda Meclisin inisiyatif almasını önerdik ama maalesef o önerilerimiz bugüne kadar Meclis
gündemine gelmiş değil. Sizler de bu konuda Meclisi devreye koyacak, kamuoyunu, halkı tatmin
edecek hiçbir çalışma yürütmediniz. Eğer o fırsatı doğru değerlendirebilseydiniz, yolsuzluğun üzerine
sizler gidebilseydiniz, aynı zamanda bu paralel devletle de etkin bir mücadele ortaya koymuş
olsaydınız, bu ülkenin gündemine, demokratikleşmeyi sağlayacak çok ciddi bir temiz eller
operasyonunu bugüne taşımış olabilirdiniz ama maalesef bugüne kadar bu konuda iktidar partisi
olarak üzerinize düşeni yapmadınız.

Bakın, bugün yolsuzluklarla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi dört soruşturma önergesi vermiş. Biz
biliyoruz ki sizin verdiğiniz önerge de daha çok CHP’nin verdiği önergelerin önünü almak ve
oluşturduğunuz komisyonla biraz aklama komisyonu şeklinde bir işleyişi esas alıyor. Doğrusu bunu
öngörüyorsanız, bunu yapacaksanız büyük bir yanlış yaparsınız. Bu yolsuzlukların üzerine Meclisin
korkusuz bir şekilde gitmesi lazım, iktidar partisinin buna öncülük etmesi lazım, paralel devletle
mücadeleyi de gündemden düşürmemeniz lazım. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

İDRİS BALUKEN (Devamla) – Her gün paralel devletten şikâyet edip bugüne kadar hiçbir şey
yapmamış olmak da çözümsüzlüğün ta kendisidir diyorum. 

Dolayısıyla Meclis Başkanını, bundan sonraki işlemlerde İç Tüzüğe uygun hareket etmeye davet
ediyorum. Muhalefetten ya da iktidar partisinden gelip gelmemesine bakmadan, Meclis Başkanı bu
İç Tüzük’e uymak zorundadır diyorum. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Baluken.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Aydın.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Sayın Başkanım, Sayın Hatip konuşmasında öncelikle “Benim
konuşmamdan niye rahatsız oluyorsunuz?” dedi; bir. İkincisi “AK PARTİ grup başkan vekilleri ayıp
ediyor.” dedi, birtakım ifadeler kullandı. Bir başkası, en sonu, önemli olan “AK PARTİ milletvekilleri
bu önergeyi ilgili bakanları aklamak üzere vermiştir.” gibi bir anlamsız ifade kullanmıştır.

Efendim, sataşmadan söz istiyorum.

BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Aydın.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Bu sataşma değil ki. Bu bal gibi bir eleştiri. Her şeye sataşma
derseniz, olmaz.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Teşbihtir, tespittir, eleştiridir.

BAŞKAN – İzah edecek efendim.

Buyurunuz.

VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın, Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in usul tartışması
üzerinde yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Grubuna sataşması nedeniyle konuşması

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.
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Çok değerli arkadaşlar, Meclis İç Tüzüğü’müzün 107 ve devamı, Anayasa’mızın 100’üncü
maddesi, soruşturma komisyonunun hangi usullere ilişkin olarak kurulacağını, talep edileceğini çok
açık yazmıştır. Orada da “onda bir milletvekili” derken, 55 milletvekilinin kurulma talebiyle bu
komisyonun kurulabileceğini, önerilebileceğini ifade etmiştir. İlgili arkadaşlarımız ilgili imzalarını
tamamlayarak komisyon talebinde bulunmuştur; birincisi bu. Ve doğru bir taleptir.

Kaldı ki o talep esnasında, henüz Meclis Başkanlık Divanı tarafından gönderilen fezlekenin o
özet kısmı, soruşturmayla ilgili kısmı okutulmamıştı. Birtakım iddialar yersiz, eksik olabilir.

Üçüncüsü ve en önemli husus: 55 milletvekiliyle bu komisyonu kurabilirdiniz, talep edebilirdiniz
17 Aralıktan 19 Marta kadar. Peki, niye hiç kılınızı kıpırdatmadınız? Niye, siz samimiyseniz,
içtenseniz, gerçekten bunun üzerine gitmek istiyorduysanız, 19 Marta kadar, ta ki AK PARTİ Grubu
milletvekilleri, AK PARTİ’li milletvekilleri o komisyon kurulması noktasında talepte bulunmadan
önce böyle bir talebiniz olmadı? 19 Marta gelir gelmez, siz kurmuyorsanız da, AK PARTİ Grubunun
milletvekilleri, bugüne kadar hiçbir yolsuzluğun üzerini örtmedi, hiçbir yolsuzluğu kapatmadı ve ilgili
bakanlarla ilgili ne iddia varsa her türlü kapsamlı iddialara da yer vermek suretiyle bir önerge verdi.

Evet, yetersiz olabilirdi belki. Daha sonra bütün iddialar, basında yer alan iddialar, burada okunan
iddialar, fezlekeler, hepsi bir araya getirilmek suretiyle, samimi olan arkadaşlar gerçekten imzasını
çekmek suretiyle o önergeyi düşürdüler ve tam derinlemesine bir soruşturma yapılması adına, kiminle
ilgili ne iddia varsa, daha kapsamlı, daha detaylı bir önerge verdiler. Ve komisyon kurulmasını ilk
önce AK PARTİ’li milletvekilleri talep etti, kusura bakmayın. 

Dolayısıyla, biz, AK PARTİ olarak bugüne kadar hiçbir yolsuzluğun üzerini kapatmadık, bundan
sonra da kapatmayacağız diyorum.

Teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Aydın.
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan…
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan…
Buyurunuz Sayın Hamzaçebi.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Efendim, Sayın Aydın konuşmasında “Adalet ve

Kalkınma Partisi soruşturma önergesini verene kadar Cumhuriyet Halk Partisi vermedi.” şeklinde
bir değerlendirmeyi de yapmak suretiyle…

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – “Bütün muhalefet vermedi…” Bize de söz hakkı doğmuştur.
AHMET AYDIN (Adıyaman) – Doğrudur, biz vereceğimizi söylediğimiz ana kadar vermediler

efendim.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – …gerçeğe aykırı bir ifadede bulunmuştur.

Partimizin politikası öyle değildir. 69’uncu maddeye göre söz istiyorum.
İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Aynı gerekçeyle bizler de söz istiyoruz Sayın Başkan. Bütün

muhalefeti zan altında bıraktı.
FARUK BAL (Konya) – Biz de Sayın Başkan…
BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Hamzaçebi.
AHMET AYDIN (Adıyaman) – Sayın Başkanım, özellikle bilinmesini istiyorum: 19 Martta

geldiğimizde ilk yaptığımız basın toplantısı açıklamasında eğer… Ana muhalefet -55 milletvekili
vardı hazırda- soruşturma komisyonunu bugüne kadar talep etmedi. Onlar istemiyorsa da biz açacağız
dedik ve ondan sonra ana muhalefet soruşturma komisyonu talebinde bulundu. İlk veren AK PARTİ
milletvekilleridir.
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BAŞKAN – Sayın Aydın, siz izah ettiniz. Şimdi, Sayın Hamzaçebi açıklama getirmek istiyor.

Buyurunuz efendim.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Niye vermediniz bugüne kadar?

2.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın
sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında CHP Grubuna sataşması nedeniyle konuşması

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Şimdi Sayın Başkan, değerli milletvekilleri… 

Sayın Aydın, sizi ben ciddi bir hukukçu olarak bilirim, gerçeğe aykırı bu açıklamalarınızı
yadırgadım.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Gerçeğe aykırı değil, biz talep ettik.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) – Böyle parti menfaati uğruna insanlar gerçekleri
saptırmazlar. Hiç doğru değil.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Gerçeğe aykırı değil. Siz saptırıyorsunuz.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) – Gerçeği ben size açıklayacağım.

Şu da sorulabilir, hep sordunuz: 17 Aralıktan bu yana bu soruşturma önergesini Cumhuriyet
Halk Partisi niye vermedi? 55 imzayla niye vermedi?

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Evet. Niye vermediniz?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) – Her zaman verebilirdi. Hukuken vermek mümkün
ama biz, bakanlar hakkında bir soruşturma önergesi talep etmek gibi bir işi ciddi bir iş olarak alırız,
savcılık bir çalışma yapıyorsa o çalışmanın, o soruşturmanın sonucunun ortaya çıkmasını bekleriz.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Beklemek zorunda değilsiniz.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) – Efendim, bekle…

Siz, tabii, Meclis Başkanlığıyla   birlikte   bir  ittifak  kurduğunuz  için -Meclis Başkanıyla- bu suçu
gizleme ittifakı, hesap edemediniz bazı şeyleri. Parlamentonun son çalışma günleri… 28 Şubat Cuma
günü burada çalışıyoruz. “MİT yasasını da çıkaralım.” diye bizimle bir temas yürüttünüz hemen
uzlaşmayla. Bu uzlaşmayla çıkmaz, uzlaşmayla çıkacak olan bir yasa değil, dünya kadar problem var
burada dedim. Hemen ertesi günü, 1 Mart günü öğlen saatlerinde -saat onda sabah- Meclisi tatile
soktunuz. Niye soktunuz biliyor musunuz? Meğer o fezlekeler Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına
gelmiş; saklıyorsunuz bunu, gizliyorsunuz Meclis Başkanıyla birlikte; birkaç gün daha Meclis çalışırsa
bu duyulur, bu fezlekeler Genel Kurulda konuşulur, bunu istemiyorsunuz. Aman Meclisi tatile sokalım…

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Zaten bütün iddialar, bütün “tape”ler sizde vardı. 

GÜLAY DALYAN (İstanbul) – Bunu cümle âlem konuştu.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) – Hanımefendi, size hiç yakışmıyor laf atmak.

GÜLAY DALYAN (İstanbul) – Allah Allah, izin mi alacağız?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) – O kıyafetinizin şıklığı o laf atmanın sakilliğini
gizleyemiyor. 

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) – Ne alakası var?

GÜLAY DALYAN (İstanbul) – İzin mi alacağız?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) – Ayıp, olmuyor.
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GÜLAY DALYAN (İstanbul) – Biz  her zaman şıklığımızı koruyoruz, siz partililerinize konuşun.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) – Bakın…
ÜNAL KACIR (İstanbul) – Hamzaçebi, doğruyu söyle, doğruyu!
GÜLAY DALYAN (İstanbul) – İzin mi alacağız? İzin mi alacağız?
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) – Sakladınız, gizlediniz; o ortaya çıktı, gizlediğiniz;

onun üzerine biz Meclisi olağanüstü toplantıya çağırdık.
Hepinize saygılar sunuyorum.
AHMET AYDIN (Adıyaman) – Ya, o fezlekelerin hepsi sizde vardı zaten, “tape”ler vardı. 
ÜNAL KACIR (İstanbul) – Niye getirmediniz o zaman soruşturma komisyonu talebinizi?
AHMET AYDIN (Adıyaman) – Bütün “tape”ler, bütün fezlekeler zaten sizde vardı.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Hamzaçebi.
FARUK BAL (Konya) – Sayın Başkan, biraz önce Adalet ve Kalkınma Partisi…
İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Sayın Başkan…
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan…
BAŞKAN – Hanginiz konuşacaksınız, Sayın Baluken mi?
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Grup adına konuşacağım.
İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Aynı gerekçeyle…
BAŞKAN – Aynı gerekçeyle, buyurunuz, açıklama getirmek istiyorsunuz. 
Sonra size söz vereceğim. 
AHMET AYDIN (Adıyaman) – Efendim, sataşmadım ki arkadaşlara.
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Grup adına ama araştırma önergesinde konuşan biri olarak daha

önce bu konuda, “Yapılmadı.”  dedi, ona…
AHMET AYDIN (Adıyaman) – Sayın Başkanım, hangi gerekçeyle sataştım? Ben İdris Bey’e

sataşmadım ki.
BAŞKAN – “Muhalefet olarak böyle yapmadınız.” dediğiniz için efendim, muhalefet…
AHMET AYDIN (Adıyaman) – 55 milletvekili yok ki, ben ana muhalefete söyledim.
BAŞKAN – “Muhalefet” dediniz efendim, onun için…
AHMET AYDIN (Adıyaman) – 55 milletvekili olan ana muhalefet, diğer muhalefetin 55’i yok ki.
BAŞKAN – Müsaade ediniz, iki dakika…
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Baba muhalefetiz Sayın Aydın, bizi öyle küçümseme ha!
BAŞKAN – İki dakika izah etsin o da.
Buyurunuz efendim…
AHMET AYDIN (Adıyaman) – Ama Sayın Başkanım, doğru söylüyorsunuz, arkadaşımız da

konuşsun, ben konuşmaktan da gocunmam ama hak neyse, hukuk neyse o olsun.
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Aydın, burada bir de baba muhalefet var ha, ona göre,

konuşurken kavramlara dikkat et!
BAŞKAN – Sayın Aydın, müsaade edin, hak ve hukuk yerini bulsun.
Buyurunuz Sayın Baluken.
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3.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın sataşma nedeniyle
yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna sataşması nedeniyle konuşması

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Evet, teşekkür ediyorum.

Sayın Aydın bugün gerçekten bizi şaşırtıyor, muhalefetin burada konuşmasından rahatsız oluyor.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Ya, bak gene söz hakkı doğuyor.

İDRİS BALUKEN (Devamla) – Şimdi, genel bir değerlendirme yaptınız ve muhalefet
partilerinin bugüne kadar 17 Aralıkla ilgili Meclis Genel Kurulunda yeterince bu işin üzerine
gitmediğini ima ettiniz.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Hayır, niye komisyon kurma talebi vermedi? 

İDRİS BALUKEN (Devamla) – Şimdi, Sayın Hamzaçebi zaten ifade etti…

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Komisyon dedim.

İDRİS BALUKEN (Devamla) – Yani bir soruşturma önergesinin verilmesi ve komisyon
kurulması için, doğal olarak, soruşturma iddianamesinin içeriğini öğrenme ve fezlekelerin içeriğini
öğrenme gibi bir bekleme olabilir ama o güne kadar Meclis Genel Kuruluna defalarca 17 Aralık
operasyonuyla ilgili araştırma önergeleri geldi. Hem Cumhuriyet Halk Partisi hem Barış ve
Demokrasi Partisi hem de Milliyetçi Hareket Partisi defalarca “Bir komisyon kuralım. Yolsuzluk
nerede yapılmış…

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Ama o, araştırma önergesiyle olmaz, o, soruşturmayla olur. 

İDRİS BALUKEN (Devamla) – …boyutu nedir; bunu hep beraber açığa çıkarmak için Meclis
inisiyatif alsın.” diye Genel Kurulda gündem işletti ve Meclis tutanaklarında -isterseniz çıkaralım-
bütün o görüşmelerde yapılan konuşmalar ortadadır. Bütün o süreçlerde siz, Meclisin, 17 Aralık
operasyonuyla ilgili, yolsuzlukların üzerine gidilmesiyle ilgili talebi için “ret” oyu verdiniz.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Araştırma önergesi olmaz İdris Bey, soruşturma olur burada.

İDRİS BALUKEN (Devamla) – Şimdi, “ret” oyu vermişseniz, buraya gelip farklı bir algı
yaratmayın. 

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Ama işte araştırma olmaz. 

İDRİS BALUKEN (Devamla) – Şimdi şöyle bir algı içerisindesiniz: Biz, işte bu iddialar
ortadayken seçime gittik, seçimde de yüksek oranda oy aldık. Dolayısıyla, bir yönüyle sandıkta sanki
bu yolsuzluklar aklanmış gibi bir algı da var sizde.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Olur mu öyle bir şey!

İDRİS BALUKEN (Devamla) – Böyle bir algı var ise bunun yanlış olduğunu ifade etmek
istiyorum.

Soruşturma önergelerinden de korkmamanız, araştırma önergelerinden de korkmamanız ve
yolsuzlukların üstüne gitmek için de sizin öncülük yapmanız gerekir. Bugüne kadar bu, sizin
açınızdan bir yetersizlikti. Bundan sonra oluşacak soruşturma komisyonunda da bu duyarlılıkta
olmanızı bekliyoruz. 

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Bu duyarlılıkta olmasak bir talepte bulunmayız İdris Bey. 

İDRİS BALUKEN (Devamla) – Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Baluken. 
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AHMET AYDIN (Adıyaman) – Eğer duyarlılık olmasa bu talep orada okutulmazdı.
İDRİS BALUKEN (Bingöl) – CHP dört tane vermiş ya.
AHMET AYDIN (Adıyaman) – CHP bizden sonra verdi.
BAŞKAN – Sayın Kaplan, açıklama yaptı Grup Başkan Vekili. 
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan, yolsuzluklarla ilgili, paralelle ilgili araştırma

önergesini veren, geçen hafta da bu konuda konuşan bir milletvekiliyim malum. 
BAŞKAN – Evet. 
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Bizi yok sayarak sataşmada bulundu. Grup adına konuştum ve

imzası olan, bu kürsüden konuşan biri olarak cevap vermek istiyorum.
BAŞKAN – Lütfen, mikrofonu açayım, söyleyiniz, izahınızı yapınız lütfen.
HASİP KAPLAN (Şırnak) – O zaman hiç gerek yok Sayın Başkan, yani bize demediğini

bırakmayacak… 55 tane imzam olsa ben zaten soruşturma önergesini sizden çok önce verirdim.
AHMET AYDIN (Adıyaman) – İdris Bey cevap verdi Hasip Bey, sana ne oluyor?
HASİP KAPLAN (Şırnak) – 100 bilmem kaç milletvekilim olsa Anayasa Mahkemesinde

bilmem ne yapardım. Yani milletvekili sayımız 34, inşallah önümüzdeki seçimlerde 334. Ona
güvenerek bize oradan saldırmayın. 

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Ona halk karar verir, ona halk karar verir Hasip Bey.
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Burada da “Ana muhalefete söyledik.” deyip, bizi de küçümseyip…

Burada militan demokratik muhalefet var, baba gibi muhalefet ediyoruz, açık söyleyeyim. 
AHMET AYDIN (Adıyaman) – Ya sekiz seçimdir gidiyoruz, hep “önümüzdeki seçim”

diyorsunuz, dokuzuncuda gene gideriz, kafanızı yormayın. 
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Kaplan.
Buyurunuz Sayın Bal, aleyhte olarak, buyurunuz efendim.
Onun için de, hem aleyhte hem o sataşmadan dolayı size bir dakika daha süre vereceğim.
Buyurunuz.
FARUK BAL (Konya) – Sayın Başkan, iki dakika değil mi efendim benim sataşmadan dolayı

hakkım? İki dakika efendim…
BAŞKAN – Buyurunuz efendim, tamamlarsanız…
4.- Konya Milletvekili Faruk Bal’ın, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın sataşma nedeniyle

yaptığı konuşması sırasında MHP Grubuna sataşması nedeniyle konuşması
FARUK BAL (Konya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önce, biraz önce Adalet ve

Kalkınma Partisi adına konuşan sayın hatibin sözlerini değerlendirerek başlamak istiyorum.
Parlamenter demokrasiler tehdit altına girdiğinde elbette ki muhalefete görev düşer ama ondan

önce, yapımız, sistemimiz itibarıyla, bu Meclisten hükûmet çıkarmış olan, hükûmet çıkaran parti
grubuna, kendi içerisinde, kendine çekidüzen verebilme görevi düşer. Parti grubu içerisinde yolsuzluğa
bulaşmış, rüşvete bulaşmış, kara para aklama işlerine bulaşmış, saatlerle, poşetlerle, paketlerle,
birtakım milyon dolarlarla uğraşmış olan bakanların parti içerisinde değerlendirilmesi gerekmektedir.
Bu, Adalet ve Kalkınma Partisinde olmayan bir durumdur. Olmaması doğaldır; AKP tek adam
yönetimine göre dizayn edilmiş bir parti olduğu için, kendi içerisinde kendi hukuksuzluklarını
düzeltme, ona çare bulma gibi bir ehliyet ve liyakati yoktur.
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Diğer taraftan, 17 Aralık ve 25 Aralık tarihleri Türk siyasi hayatında ve Türk hukuk tarihinde
çok önemli olayları işaret etmektedir. Bu iki tarih Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir hükûmetin 4
bakanının, çok ciddi iddialarla çocuklarının ve ileride kendilerine ulaşabilecek delillerle haklarında
soruşturma başladığının tarihidir. Milliyetçi Hareket Partisi hakka, hukuka, adalete ve tüyü bitmedik
yetim hakkına önem veren bir parti olarak bu konuyla ilgili her türlü yolu, yöntemi denemiş ve bu
konunun gündemde tutulabilmesi için, ilgililerin hesap verebilmesi için gerekli mücadeleyi yapmış
bir partidir. Ancak, sayın hatip konuşurken İç Tüzük’ün 107’nci maddesini bilmesi gerekir,
Anayasa’nın da 100’üncü maddesini bilmesi gerekir. Orada der ki: “55 milletvekilinin imzasıyla
araştırma önergesi verilebilir.” Bu 55 milletvekili bir şekil şartıdır. Milliyetçi Hareket Partisi’nin 1’i
cezaevinde olan Engin Alan Paşa’mız olmak üzere toplam 52 milletvekili olduğu için, bu önergeyi
verme imkânına sahip değildi.

VII.- USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER (Devam)

1.- İçişleri eski Bakanı Muammer Güler, Avrupa Birliği eski Bakanı Egemen Bağış, Ekonomi eski
Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan ile Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar haklarındaki
(9/7) esas numaralı Meclis Soruşturması Önergesi’nin İç Tüzük’e aykırılığı tespit edilerek geri
çekilmesinden sonra (9/8) esas numaralı Meclis Soruşturması Önergesi’nin Meclis Başkanlığı
tarafından Genel Kurula sevk edilmesinin İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında (Devam)

BAŞKAN – Usul üzerinde, buyurun.

FARUK BAL (Konya) - Diğer taraftan, 17 Aralık ve 25 Aralık tarihlerinde yapılmış olan
operasyonları, Adalet ve Kalkınma Partisi, kendi içerisinde bir sonuca ulaşarak hukuken muhatapları
hakkında gerekli araştırma ve soruşturmaları başlatmak yerine, bunların üstünü örtebilmek, bunları
kapatabilmek, bunları kamuoyundan gizleyebilmek için olmadık yollara başvurmuşlardır. Bu olmadık
yollardan bir tanesi de şudur: 19 Mart tarihinde Meclis, bu olayı görüşmek üzere, olağanüstü toplantı
yapmak suretiyle bir araya gelmiştir. Burada Adalet ve Kalkınma Partisi, meselenin üstünü örtmek…
Olaya karışmış olan, haklarında çok ciddi iddialar bulunan bakanların isimlerini telaffuz etmişler
ama fiilleriyle ilgili tek kelime, yasal kelime, İç Tüzük’ün ifade ettiği anlamda kanuni tanım ifade
etmemek suretiyle bunu kamuoyundan gizlemeye çalışmışlardır. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisinin
iradesine karşı bir saygısızlıktır, bu saygısızlık maalesef Meclis Başkanlığı tarafından da aynen
Meclisten geçirilmek suretiyle Meclisin kararı hâline getirilmiştir. O derecede karar hâline
getirilmiştir ki o toplantıda milletvekillerinin, Meclise gelmiş olan soruşturma evrakını inceleme
yetkileri bile ellerinden alınmıştır.

Diğer taraftan, değerli arkadaşlarım, 17 ve 25 Mart tarihlerindeki olaylar, Türk siyasi hayatında
vahşi ve vahim bir olaydır. Bu vahşi ve vahim olay bizim hukukumuza göre suçtur; bu vahşi ve vahim
olay bizim örfümüze, âdetimize göre ayıptır ve bizim itikadımıza göre de günahtır. 

Adalet ve Kalkınma Partisi, bundan sıyrılmak yerine, bunun üstünü örtebilmek için olmadık
yollara başvurmuş ve “paralel devlet” diye bir şey icat ederek gayrimelhuz, gayrimüşahhas bir hedefe
doğru devletin tüm kurumlarını harekete geçirerek bu yolsuzluğun üstünü kapatabilmek için çare
aramaktadır. Eğer bir paralel devlet arıyorsanız açık seçik vardır, bir değil iki tane vardır. Bir tanesi,
AKP’nin yandaşlarının devlet kademeleri içerisine girmiş, partizanca hareket eden, valisinden,
müsteşarına kadar oluşmuş olan bir AKP devleti; diğeri de Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde
vatandaştan, Türkiye Cumhuriyeti devletinin vatandaşından vergi toplayan, Türkiye Cumhuriyeti
devleti vatandaşını terör örgütüne asker alan, Türkiye Cumhuriyeti devletinin birimlerinin, ordusunun,
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polisinin mensuplarından kimlik soran ve “Karakol yaptırılmasın.” diyerek de yolları kapatıp birtakım
faaliyetlerde bulunan... Paralel devlet varsa bu iki paralel devletle uğraşmak lazım. Onun yerine, 17
Aralık ve 25 Aralık tarihlerindeki operasyonlarda milyon dolarların delilini tespit eden polislere,
milyon dolarların delilini tespit eden savcılara karşı “paralel devlet” suçlamasıyla yapılmış olan bir
karalama ve bununla da yolsuzluğu, rüşveti örtme operasyonu maalesef burada sizin parmaklarınızla
bir anlam ifade edebilir ama mahkemeyikübrada hiçbir anlam ifade etmez.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Bal.

Sayın milletvekilleri, (9/8) esas numaralı Meclis Soruşturması Önergesi biraz önce bilgilerinize
sunulmuştu. 

Yapılan usul tartışmasının benim bu önergeyi işleme alıp almamam konusunda olmadığı netlik
kazandığı için görüşmelere devam ediyoruz. 

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)
B) MECLİS SORUŞTURMASI ÖNERGELERİ (Devam)
1.- Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç ve 76 milletvekilinin, Ekonomi eski Bakanı M. Z.

Çağlayan hakkında, bir şahıstan sağlanan miktar ve değeri tespit edilemeyen bazı maddi menfaatler
karşılığında bu şahsın İran’a altın ihracatı yapması işlerinde imtiyaz sağladığı, Gana’dan kaçak
yollarla yurda sokulmak istendiği iddia edilen 1,5 ton altınla ilgili adli ve idari soruşturmaları
engelleyerek altının Dubai’ye çıkışını sağlamaya çalıştığı ve bu eylemlerin Kaçakçılıkla Mücadele
Kanunu’na muhalefet oluşturduğu, TCK’nın 204 ve 252’nci maddelerine uyduğu; İçişleri eski Bakanı
M. Güler hakkında, bir şahıstan sağlanan miktar ve değeri tespit edilemeyen bazı maddi menfaatler
karşılığında bu şahsın araçlarına trafikte emniyet şeridini kullanma imtiyazı verdiği ve söz konusu
şahıs için koruma polisi görevlendirdiği, bu şahısla ilgili adli veya istihbari çalışma yapılıp
yapılmadığının araştırılması için talimat verdiği, bu şahsın usulsüzlükleri hakkında basında çıkacak
haberlerin engellenmesi için girişimlerde bulunduğu ve bu eylemlerin TCK’nın 204, 255, 252 ve
285’inci maddelerine uyduğu; AB eski Bakanı E. Bağış hakkında, bir şahıstan sağlanan miktar ve
değeri tespit edilemeyen bazı maddi menfaatler karşılığında bu şahsın turizm belgeli bir otel kiralama
girişimi ile yakınlarına vize alınması işleri için aracılık ettiği ve bu eylemlerin TCK’nın 255 ve
252’nci maddelerine uyduğu; Çevre ve Şehircilik eski Bakanı E. Bayraktar hakkında, bir suç
örgütünün yönetici ve üyelerinin kendilerine sağlanan ve miktar ve değeri tespit edilemeyen bazı
menfaatler karşılığında kişiye özel imtiyazlı imar planlarını onaylattıkları ve imar planlarına aykırı
olarak yapılan bazı projelerin usulsüzlüklerine göz yumdukları ve denetimlerden sorunsuzca
geçmelerini sağladıkları ve bu eylemlerin TCK’nın 255 ve 257’nci maddelerine uyduğu iddialarıyla
Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/8) (Devam)

BAŞKAN – Anayasa'nın 100’üncü maddesindeki “Meclis, bu istemi en geç bir ay içinde görüşür
ve karara bağlar.” hükmü uyarınca, biraz önce okunan Meclis soruşturması önergesinin görüşülme
gününü de kapsayan Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu önerisini biraz sonra işleme alacağım. 

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

milletvekillerine düşen 1 üyelik için aday olmak isteyen siyasi parti grubu mensubu olmayan
milletvekillerinin yazılı olarak müracaat etmelerine ilişkin duyuru
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BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda siyasi parti grubu
mensubu olmayan milletvekillerine de 1 üyelik düşmektedir. Bu Komisyona aday olmak isteyen,
siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerinin 5 Mayıs 2014 Pazartesi günü saat 18.00’e
kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yazılı olarak müracaat etmelerini rica ediyorum. 

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

D) TEZKERELER
1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil

Çiçek Başkanlığındaki heyetlerin; 
Moldova Meclis Başkanı Igor Corman ile Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi

Başkanı John Boehner’in vaki davetlerine icabet etmek üzere adı geçen ülkelere,
Romanya Temsilciler Meclisi Başkanı Valeriu Ştefan Zgonea’nın davetine icabetle Güney Doğu

Avrupa Ülkeleri Parlamenter Asamblesi Açılış Toplantısı’na katılmak üzere Romanya’ya,
Resmî birer ziyarette bulunmaları hususlarına ilişkin tezkeresi (3/1479)

28/4/2014
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek Başkanlığındaki heyetlerin;
1) Moldova Meclis Başkanı Igor Corman ile Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi

Başkanı John Boehner'in, vaki davetlerine icabet etmek üzere adı geçen ülkelere resmî ziyaretlerde
bulunması hususu, 28/3/1990 tarihli ve 3620 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin
Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 6'ncı maddesi,

2) Romanya Temsilciler Meclisi Başkanı Valeriu Ştefan Zgonea'nın davetine icabetle, Güney Doğu
Avrupa Ülkeleri Parlamenter Asamblesi Açılış Toplantısı’na katılmak üzere Romanya'ya resmî ziyarette
bulunması hususu, 28/3/1990 tarihli ve 3620 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin
Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 9’uncu maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine sunulur.

Cemil Çiçek
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı
III.- YOKLAMA

(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Yoklama istiyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN – Yoklama talebi vardır, yerine getireceğim. 
Sayın Hamzaçebi, Sayın Çıray, Sayın Atıcı, Sayın Ağbaba, Sayın Çam, Sayın Toptaş, Sayın

Güven, Sayın Öz, Sayın Özel, Sayın Haberal, Sayın Kaplan, Sayın Akar, Sayın Özkoç, Sayın Tayan,
Sayın Danışoğlu, Sayın Güler, Sayın Dinçer, Sayın Işık, Sayın Özkan, Sayın Genç.

İki dakika süre veriyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN – Toplantı yeter sayısı yoktur. 
Birleşime on dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.47
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İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 16.58

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU
KÂTİP ÜYELER: Fehmi KÜPÇÜ (Bolu), Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 82’nci Birleşiminin İkinci
Oturumunu açıyorum.

III.- YOKLAMA
BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresinin oylamasından önce yapılan

yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamamıştı. Şimdi yeniden elektronik cihazla yoklama yapacağız. 
Yoklama için üç dakika süre veriyorum.
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)
BAŞKAN – Toplantı yeter sayısı vardır.

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)
D) TEZKERELER (Devam)
1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil

Çiçek Başkanlığındaki heyetlerin; 
Moldova Meclis Başkanı Igor Corman ile Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi

Başkanı John Boehner’in vaki davetlerine icabet etmek üzere adı geçen ülkelere,
Romanya Temsilciler Meclisi Başkanı Valeriu Ştefan Zgonea’nın davetine icabetle Güney Doğu

Avrupa Ülkeleri Parlamenter Asamblesi Açılış Toplantısı’na katılmak üzere Romanya’ya,
Resmî birer ziyarette bulunmaları hususlarına ilişkin tezkeresi (3/1479) (Devam)
BAŞKAN – Tezkereyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul

edilmiştir.
Diğer tezkereyi okutuyorum:
2.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri

Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır’ın Romanya Senatosu Dışişleri Komitesi Başkanı Petru Filip’in
vaki davetine icabetle Türkiye-Romanya-Polonya Parlamentoları Dışişleri Komisyonları Ortak
Toplantısı’na katılması hususuna ilişkin tezkeresi (3/1480)

29 Nisan 2014
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır’ın Romanya
Senatosu Dışişleri Komitesi Başkanı Petru Filip’in vaki davetine icabetle Türkiye-Romanya-Polonya
Parlamentoları Dışişleri Komisyonları Ortak Toplantısı’na katılımı öngörülmektedir. 

Adı geçen komisyon başkanının söz konusu toplantıya katılımı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin
Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 6’ncı maddesi uyarınca Genel Kurulun
tasviplerine sunulur. 

Cemil Çiçek 
TBMM Başkanı 
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BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi
vardır. Okutup işleme alacağım ve daha sonra oylarınıza sunacağım. 

IX.- ÖNERİLER

A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ

1.- CHP Grubunun, Manisa Milletvekili Özgür Özel ve arkadaşları tarafından Soma’daki tüm
maden ocaklarında meydana gelen iş kazalarının ve yaşanan ölümlerin sorumluları ile nedenlerinin
araştırılması amacıyla 23/10/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş
olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 29 Nisan 2014 Salı günkü birleşiminde
sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

29/4/2014

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulu 29/4/2014 Salı günü (bugün) toplanamadığından, grubumuzun aşağıdaki
önerisinin İç Tüzük’ün 19’uncu maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını saygılarımla
arz ederim. 

Mehmet Akif Hamzaçebi 

İstanbul 

Grup Başkan Vekili 

Öneri: 

Manisa Milletvekili Özgür Özel ve arkadaşları tarafından Soma’daki tüm maden ocaklarında
meydana gelen iş kazalarının ve yaşanan ölümlerin sorumluları ile nedenlerinin araştırılması amacıyla
23/10/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması
önergesinin (1060 sıra no.lu) Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin
önüne alınarak 29/4/2014 Salı günlü birleşimde sunuşlarda okunması ve görüşmelerinin aynı tarihli
birleşiminde yapılması önerilmiştir. 

BAŞKAN – İlk konuşmacı Muş Milletvekili Demir Çelik. (HDP sıralarından alkışlar)

Buyurunuz efendim. 

DEMİR ÇELİK (Muş) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri şahsım ve Halkların
Demokratik Partisi adına saygı ve sevgiyle selamlayarak konuşmama başlamak istiyorum. Halkların
Demokratik Partisinin bugün ilk kez Türkiye Meclisinde siyasal temsiliyet hakkını kazanmasından
kaynaklı, önemsediğimden ibaret bir konuşma yapmak istiyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; işçiler, Sanayi Devrimi’yle birlikte kendilerine göreceli
verildiği sanılan özgür emeklerini satmaktan öte, taşınmaz ya da taşınır, hiçbir olanağı, imkânı
olmayan kesimdir; yoksuldur, açtır, sefalet içerisinde yüzen kesimdir, emeğinden başka da satacak
bir değeri yoktur. Emeğini satmak adına, bazen bizlerin girmekten ürküntü duyduğumuz izbe
yerlerde, güneşin girmediği, özgürlüklerin, hakların hiçe sayıldığı yerlerde yaşamlarını idame ettirme,
ailelerini geçindirme arayışının dışında bir çabaları, gayretleri, arayışları, niyetleri de yoktur.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen, biraz sessiz olursak…
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DEMİR ÇELİK (Devamla) – Emeğini satmak durumunda kalan bu kardeşlerimiz, bu
vatandaşlarımız, asgari ücretle, grev ve toplu sözleşmeden yoksun, sendikal örgütlenme hakkından
yoksun, sadece ve tek başına, yaşamın kuru ekmek ve katıkla geçeceği günler için, maden
ocaklarında, limanlarda, tersanelerde, fabrikalarda, tarlalarda yaşam sürdürmek koşuluyla karşı
karşıyalar. Bu insanlarımız, bu vatandaşlarımız, bu kardeşlerimiz sosyal güvenlikten yoksun
oldukları, sendikalı oldukları için, onlar ve aileleri mağdurdur; mağduriyet üzerinden her gün edebiyat
yapan siyasal partilerin görmediği, görmek istemediği bir realite olarak karşımızda durmaktadırlar. 

Son on dört yıldır, işçilerin on binlercesi bu duyarsızlığımızın sayesinde, bu vurdumduymazlığımızın
sayesinde, görmeme ısrarında bulunuyor olmamızdan kaynaklı yaşamını yitiriyor. İnsanlarımız maden
ocaklarında, tersanelerde, limanlarda, fabrikalarda, tarlalarda yaşamını sürdürüyorken bu Meclis
onların güvenlik içerisinde yaşamasının koşulunu yaratamıyorsa, bu Meclis onların insani yaşam
koşullarına erişmesinin olanaklarını, imkanlarını yaratmıyorsa her şeyden önce sorgulanması gereken,
bu eksiklik olmalı. O nedenle, işçi kıyımlarına, işçi ölümlerine duyarsız kalmanın her şeyden önce,
bir vatandaş olarak, bir vekil olarak yüreğimi sızlattığını ifade etmek istiyorum. Hele hele iki gün
sonrası da 1 Mayıs. 1 Mayıs ki dünya işçi, emekçi bayramı; 1 Mayıs ki dünya işçi sınıfının birlik,
dayanışma günü. Birlik ve dayanışma günü olan 1 Mayısın bayram coşkusuyla alanlarda,
meydanlarda hak mücadelesinin bayramına dönüştürülmesi gerekirken yasakçı zihniyete takılarak
alanlar işçilere, meydanlar işçilere dar edilmek isteniyor. Hani özgürlükler? Hani barış? Hani
kardeşlik? Hani hak ve hukuk? İşçi olunca, öteki olunca, mazlum olunca, yoksul olunca hiçbir haktan,
hiçbir özgürlükten nasibini almayacak ama zenginseniz, mal, mülk sahibiyseniz, elit siyaseti
yürütüyorsanız, egemenseniz, iktidar sahibiyseniz her türlü hakkı kendinizde görme alışkanlığından
vazgeçiniz. Artık, egemen varsa onun mazlumu, yoksulu, yönetileni de vardır, onu da dikkate alan
bir algı ve anlayışla yaklaşmak gerekirken ölümlerin ardı arkası kesilmiyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; işçiler bizim vurdumduymazlığımızın sayesinde, işçiler
sosyal güvenlikten yoksun olmaktan dolayı yaşamlarını yitiriyor ama aynı işçiler, aynı çalışanlar
siyasilerin keyfî yaklaşımları, uygulamalarıyla da sosyal ve siyasal travma yaşıyor.  Bu insanlarımız
yoksulluk sınırı olan 3 milyon 500 bin gibi bir rakamın çok altında maaşa sahip, o özlük haklarının
verdiği kıt kanaat geçinme durumu ve koşullarıyla karşı karşıyadır. Yetmezmiş gibi, keyfî
davranıyoruz, kendimize göre yönetiyoruz.

Son zamanlarda duyuyoruz ve işitiyoruz ki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Melih
Gökçek’in keyfî yaklaşımı ve uygulamalarıyla, 657’ye tabi TÜM BEL-SEN üyesi 14 arkadaşımızın,
kardeşimizin -Haziran 2013’teki Gezi olaylarından kaynaklı yaşanan hukuksuzluğa vurgu yapmak,
eleştirmek adına basın açıklamasına katıldıkları gerekçesiyle- iş akitleri feshediliyor, işten atılıyorlar.
Bu keyfî uygulamanın hesabını birileri sormak durumunda. Eğer hukuk devleti isek, eğer hâlâ
vicdanlarımız kararmamış, körelmemişse demokratik hukuk devletinde olması mümkün olmayan bu
keyfî uygulamalar bir an evvel son bulmalıdır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; her rejimde, her sistemde mutlaka iktidar vardır ama
demokrasi dediğimiz siyasal sistemde muhalefet de vardır. İktidarın, muhalefet olmaksızın,
muhalefetin eleştirel, ön açıcı yaklaşımını dikkate almaksızın keyfî uygulamaları bizi mutlak iktidara
götürür, bizi otoriterizmden de öte totaliter, monark yönetimlere götürür. Biz buna el birliğiyle, yürek
birliğiyle “Dur” demek zorundayız, bugün sıra bizdedir. Keyfî uygulamaların arkasında olur,
sahiplenirsek sıranın kime geleceği belli olmaz. O nedenle, kendinize yapılmasını istemediğiniz
muamele ve uygulamalardan kaçınmak insan olmanın, ahlaki, vicdani toplum savunucusu olmanın
olmazsa olmaz kriteridir. Böylesi keyfî uygulamalara Meclis duyarsız davranacaksa, herkesin
yaptığının yanına kâr kaldığı bir sistem, olsa olsa yüz yıl öncesinin, yüzlerce yıl öncesinin keyfî,
padişahvari, krallık rejimlerinde rastlayabileceğimiz uygulamalardır.
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Biz yönetim dışında kalmış olabiliriz, biz iktidar dışında kalmış olabiliriz ama iktidar dışında da
kalmış olsak, muhalefet de olsak, yönetim dışında da olsak biz milyonlarız. Bu milyonların açlığı,
yoksulluğu, sefaleti eğer bir gün görülmezse, dikkate alınmazsa, ölümlerin önüne geçilmezse, inanın,
kendisini bizden saymayanların da kurtulmak adına çabalarının yetersiz kalacağı, bir ölüm korkusu
çemberiyle karşı karşıya kalırız. O nedenle, 2002’den bu yana, on ikinci yılını doldurmak üzere olan
AKP iktidarının keyfî, kendine göreci, benmerkezci anlayışından sıyrılması, olması gereken tek
adımdır. Bunda ısrar etmek, sadece AKP’ye kaybettirmeyecektir; Türkiye halklarına, Türkiye
kimliklerine, inançlarına, kültürlerine, çoklu kültürüne, kimliğine zarar verir. 

O nedenle, işçi ölümlerinin önüne geçmek, onları sosyal güvenlik sahibi yapmak, toplu iş ve grev
hakkı sahibi yapmak bizim temel görevimiz ve sorumluluğumuzdur. Bunun gereği olarak, bundan
sonra, 28 Nisan, işçi ölümlerinin gerekçesine binaen yas günü ilan edilmeli, yeni işçi ölümlerinin
yaşanmaması adına Mecliste tüm siyasi partilerin duyarlılığıyla gerekli yasal ve anayasal değişiklikler
yapılarak toplum güvenliği sağlanmalı. 

Ne Başbakanın ne MİT’in ne de özel kişilerin güvenliği bu Meclisin gündemi olmamalı.
Meclisin gündemi tarihsel, siyasal, sosyal değerlerimizden bir bütündür, toplumun güvenliğidir,
toplumun ihtiyaçlarıdır. Bu ihtiyaçları karşılamak Meclisin temel görevi diyor, saygılar sunuyorum.
(HDP ve CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Çelik.

Manisa Milletvekili  Özgür Özel. 

Buyurunuz Sayın Özel.(CHP sıralarından alkışlar)

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

51 milletvekili arkadaşımızla birlikte verdiğimiz araştırma önergesi üzerinde söz almış
bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

1 Mayısa iki gün kaldı. İki gün içinde, dünyanın dört bir tarafında, Havana’dan Tokyo’ya,
Moskova’dan Washington’a kadar her yerde, işçi sınıfında tatlı bir telaş var, bayramlarını kutlamak
istiyorlar. Bu kutlamaların yapılacağı meydanlarda hazırlık yapılıyor, güzergâhlar belirleniyor,
kutlama törenleriyle ilgili çeşitli çalışmalar yapılıyor. Oysa Türkiye'de, işçiler istedikleri meydanlarda
bayramlarını kutlayamıyorlar. Başbakanın, valinin, İçişleri Bakanının dayattığı bir meydandaki
kutlamalara Türkiye'de İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Emniyeti hazırlanıyor 40 bin polisle. 40 bin
memur, 40 bin gösterici bir yere toplandığında başlı başına bir haberdir ama herhâlde, dünyanın
hiçbir yerinde, 40 bin kişi bir hak, bir özgürlük kullanılmasın, bir bayram kutlanmasın diye hazırlık
yapmaz. 50 tane yeni, gıcır gıcır, dumanı üstünde TOMA. Dışarıya elektrik verebilen, dokunanın
çarpılacağı, yeni mücadele gücü olan TOMA’larla hazırlık yapıyorlar, sanki polis teçhizatının
sergileneceği bir polis bayramı. Böyle bir anlayışı şiddetle kınıyoruz. İki kıtayı birbirine bağlayan,
dünyanın göz bebeği bir kentte, 2014 yılında 40 bin polis 1 Mayıs hazırlığı yapıyorsa bu, o vali için,
İçişleri Bakanı için, Başbakan için ve iktidar partisi grubu için bir utanç vesilesidir, bunun altını
çizmek istiyorum. 

Bunun yanında, 1 Mayısın bayram olması için, AKP son günlerde sürekli “Onu biz bayram
yaptık.” diyor. Bu, dilinden düşüremediği millî iradeyi küçümsemektir. 1 Mayıs, 2009 yılında, 4
siyasi parti grubunun uzlaşısıyla bu Meclisten geçmiş, bayram olmuştur ama -o günü, ne siyasi parti
grupları ne iktidar partisi ne Başbakan- 1 Mayısı Türkiye emekçi sınıfı, işçi sınıfı söke söke bayram
yapmıştır, bu da böyle bilinsin. (CHP sıralarından alkışlar)
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O tarihlerde utanmadan, sıkılmadan AKP’nin il başkanlığının bastırdığı bir afişi dikkatlerinize
sunmak istiyoruz: “1 Mayıs, hem bayram hem Taksim’de kutlu olsun.” diyor. Bunu iktidar partisi
milletvekillerinin dikkatine sunuyorum, ümit ediyorum bununla ilgili söyleyecek bir sözünüz vardır.
İktidar partisi grubuna sataşıyorum, çıkın, cevap verin, “1 Mayıs Taksim’de kutlanacak müjdesini bu
afişe yazan bizler, 1 Mayısı yasakladık, gerekçemiz de budur.” deyin.

ÜNAL KACIR (İstanbul) – Yenikapı’yı yeni yaptık, Yenikapı yoktu o zaman.
ÖZGÜR ÖZEL (Devamla) – Yenikapı’yı yeni yaptınız. Yenikapı âdeta şudur: Bir işçi sınıfı,

kendi sınıf mücadelesinin gereği olarak, kendi mücadelesinin sembolü olan bir alanda, şehitler
verdiği, kayıplar verdiği 1977 1 Mayısının taziyesini, kutlayacağı bir yerde… Şimdi, dünyada ve
Türkiye’de kaybettiği itibarını geri kazanmak isteyen birilerinin özgürlükçü, tarihle hesaplaşan, taziye
mesajlarını verdiği bir noktada kendi ülkesindeki 1 Mayıs 1977’nin taziyesini ve Gezi şehitlerinin
taziyesini veremiyorsa o yaptığı taziyenin de bir kıymeti yoktur, içtenliği yoktur, bu da böyle bilinsin.
(CHP sıralarından alkışlar) 

ÜNAL KACIR (İstanbul) – Sebep olanlara yazıklar olsun!
ÖZGÜR ÖZEL (Devamla) – Taksim’de serbestçe 1 Mayıs kutlandığında bugüne kadar hiçbir

olay olmadı ama Taksim yasaklandığında neler olduğunu hep birlikte gördük. 
Şimdi, bir meydan savaşına hazırlanıyorsunuz. Oysa, geçen sene, Galatasaraylı taraftarlar,

yasaklanan Taksim Meydanı’nda, “Düşersiniz, çukurlar var!” denen Taksim Meydanı’nda, yasaktan
dört gün sonra şampiyonluk kutladılar. Bu sene, nisan ayının son günlerinde, Fenerbahçe taraftarı
Taksim Meydanı’nda şampiyonluğu kutladı. 

Bir işçi kardeşimizi düşünün, Fenerbahçe ya da Galatasaray taraftarı, üzerinde takımının forması
varsa Taksim Meydanı ona açık ama üzerinde işçi önlüğü varsa Taksim Meydanı ona yasak ama
AKP’nin tüm kıdemli, tüm yetkili ağızları diyorlar ki “Bu bir siyasi yasaklama değildir.” Ufak atın
da civcivler yesin! Bu söylediğinize kimseler inanmaz. Orada, 1 Mayısta Taksim Meydanı’na işçi
önlüğüyle çıkıp meydanda kutlamaları yapmak, takımların futbol maçlarında kazandıkları zaferleri
kutlaması kadar -en az- meşrudur, onurludur ve eninde sonunda, size rağmen, yine de bu hak söke
söke geri alınacaktır. (CHP sıralarından alkışlar)

Geçen sene “Çukurlar var, düşersiniz!” diye yasakladığınız meydan bu sene metrekare olarak
genişledi ama bu sene de oraya yasak koyuyorsunuz. Çünkü, mesele, Türkiye’de Taksim Meydanı’nın
genişlemesi ya da daralması değil; mesele, Türkiye’de özgürlük alanının, demokrasi alanının
daralıyor olmasıdır. Meydanlar istediğiniz kadar büyük olsun, demokrasi ve özgürlükler daralıyorsa
işte o zaman işçi sınıfının Taksim’e çıkmasına da izin vermezsiniz; karşı karşıya bulunduğumuz
durum budur. 

Taksim sembolik önemdedir, tarihî önemdedir, sınıfsal bir öneme sahiptir. Ama, Taksim Meydanı
için “Size büyük bir meydan yaptık, gidin orada kutlayın. Eğer oraya gitmek istemez de Taksim’e
çıkmak isterseniz başınıza geleceklerden siz mesulsünüz.” demek, ülkenin tamamını kucaklayacak
bir devlet adamı dili ve söylemi değildir. Bu demokrasi dili de değildir, bu özgürlükler dili de değildir.
Bu olsa olsa otoriter bir dildir, bu olsa olsa faşizan bir dildir, bu olsa olsa diktatöryal bir dildir ve bu
dil, ne ülkeye ne de bu dilin sahibine son sentezde fayda etmeyecektir. (CHP  sıralarından alkışlar) 

Bugün verdiğimiz araştırma önergesi Soma’daki işçi kayıplarıyla ilgiliydi. Soma’da maden
ocaklarında sürekli patlamalar oluyor ve o patlamalarda işçilerimizi kaybediyoruz. Verdiğimiz soru
önergelerine cevap: “10 kere denetledik, 66 tane kusur; şu kadar para cezası verdik.” Sonuç: Yeni
patlama, yeni ölümler.
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Peki, bir şirket var; adı Uyar Madencilik, Manisa milletvekilleriyle en iyi ilişkiler hâlinde. Bu
madencilikte o kadar büyük sıkıntılar, kusurlar var ama son kazaya kadar defalarca denetlendi, bir
türlü ceza almadı. Peki, bu işin kerameti ne? Bu işin kerameti ve hikmeti bu barette gizli arkadaşlar,
bu barette. Sayın Başbakan Manisa’da Cumhuriyet Meydanı’na çıkar, der ki: “Somalı işçi kardeşlerim
burada mı?” Askerî bir disiplinle dizilmiş 3 bin Somalı maden işçisi baretleri kaldırır, neşesiz, mutsuz,
heyecansız, dimdik durur çünkü bir gün önce onların yemek fişleri madende toplanmıştır, ertesi gün
miting alanı çıkışında geri dağıtılacaktır. Başbakan selamlanacak, çıkarken kimlik geri alınacaktır.
Yevmiye işlemektedir, Başbakan için görev yapılmaktadır. Selamı çakarsın, çakmadıysan ertesi gün
işinden olursun. İşinden olmayanlar madene inerler; maden patlar, işçi ölür. Ölen ölür, kalan sağlar
Recep Tayyip Erdoğan’a yetmektedir! (CHP sıralarından alkışlar)

Meydanlardaki bu baret selamlamasını gündeme getirdiğimde Sayın Bakan Faruk Çelik,
tutanaklarda var, aynen şöyle dedi: “Ne var bunda? Yani, bir vatandaş siyasi bir partiye üye olamaz
mı? Bir vatandaş bir siyasi partiye gönül vermiş, işçisine izin verip, ücretini verip onu bir mitinge
götüremez mi?” Bu da siyasi tarihimize, bu Meclisin tutanaklarına böyle geçti. Böyle bir anlayış
olmaz. “İşçi benim işçim, parasını veririm, ister madene sokarım ister mitinge götürürüm ister pikniğe
götürürüm.” anlayışı olmaz. Yeryüzü sıcak olsun diye, o soğuk maden ocağına inip alnının terini
ekmeğine tuz eyleyen işçilerin emeklerini, alın terlerini, yaşama mücadelelerini bir siyasi partinin
geleceğine, onun ikbali için, genel başkanının oradaki miting meydanını doldurmasına, alkışlamasına
tahvil etmeye çalışanlar, bu yaptıklarının hesabını eninde sonunda, tarih karşısında, hem Türkiye işçi
sınıfına hem de bu ülkenin güzel emekçi insanlarına verecekler arkadaşlar. (CHP sıralarından alkışlar)

Dünyanın hiçbir yerinde, çalışma ve sosyal güvenlik bakanları kazalardan sonra “Arkadaşlar
öldüler ama cesetleri yanmamıştı, güzel öldüler.” demez. Dünyanın hiçbir yerinde, başbakanlar “Bu
mesleğin fıtratında ölüm var.” demez. İnsanın fıtratında ölüm var, hayatın kendisinde ölüm var ama
“Bu mesleğin fıtratında ölüm var.” demez. Dünyada başbakanlar böyle ölümler olunca istifa ederler
ama bizimki pişkin pişkin…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
ÖZGÜR ÖZEL (Devamla) - …fıtrat göndermesi yapmaktadır.
Hepinize saygılar sunuyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Özel.
Manisa Milletvekili Muzaffer Yurttaş.
Buyurunuz Sayın Yurttaş. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
MUZAFFER YURTTAŞ (Manisa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle hepinizi

saygıyla selamlıyorum.
Manisa’mızda, hafta sonunda, Alaşehir ilçemiz, Şehzadeler ilçesi ve Saruhanlı’da dolu hasarı

meydana gelmiştir. Çiftçilerimizin zararlarının tespiti yapılmaktadır. Çiftçilerimize geçmiş olsun
dileklerimi ileterek sözlerime başlamak istiyorum.

Manisa, yer altı ve yer üstü kaynakları bakımından zengin bir ilimizdir; tarım kentidir, sanayi
kentidir, maden ve turizm kentidir. 

Soma ilçemiz, kömür madenleri açısından ve enerji üretimi açısından önemli bir ilçemizdir.
Aynı zamanda, Gördes’te nikel madeni, Turgutlu Çaldağı’nda nikel madeni çıkarılmaktadır. 

Jeotermal açıdan Manisa’mız zengin bir bölgeye sahiptir. Manisa’da Salihli ile Alaşehir arasında
Türkiye'nin en sıcak jeotermal suyu -287 derece sıcaklığında- çıkarılmıştır; enerji üretiminde, konut
ısıtmada, kaplıcada ve seracılıkta kullanılacaktır.
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Soma, bizim, ekmeğini taştan çıkaran yani kömürden çıkaran çalışkan işçilerimizin memleketidir.
Burada maden ocakları, kömür madenleri ve aynı zamanda enerji üretimi yapılmaktadır. Soma’nın
genç, çalışkan Belediye Başkanı Hasan Ergene’nin yapmış olduğu projelerle bölge ısıtma sistemi
yani SEAŞ’ın üretiminden elde edilen buharla tüm konutların, ilk etapta 8.100 konutun ısıtılması
planlanmaktadır.

Yıllarca çevreyi kirleten SEAŞ’ın bacalarına 9 milyon euro harcanarak AK PARTİ döneminde
filtreler takılmış ve AK PARTİ’yle çevre temizliği sağlanmıştır. 

Tüm kazalarda ölen işçilerimize Allah’tan rahmet diliyorum, ailelerine başsağlığı diliyorum.

Yaklaşan 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı, bir işçi emeklisinin çocuğu olarak tebrik ediyorum. AK
PARTİ sayesinde, 1 Mayıs, işçi bayramı ve resmî tatil olmuştur. Burada, 2009’da bunun bayram
olduğu ifade edildi; evet, AK PARTİ iktidarında bu, bayram yapılmıştır. 

Yer altı madenlerimizin yeryüzüne en güvenilir yöntemle çıkarılmasının yanındayız. Yine,
Haziran 2012 yılında, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası AK PARTİ tarafından hizmete
sokulmuştur. “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.” düsturuyla hareket etmeye ve bir insanımızın bile
burnunun kanamaması için gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz. Kamu ve özel sektörde aynı
hassasiyeti göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Hiçbir kurum ve kuruluşa karşı bu konuda
toleransımız olamaz. Çare madenleri kapatmak değil; üretim ve istihdamı artırmak, iş sağlığı ve
güvenliği konusunda gerekli çalışmaları yapmaktır.

İş kazalarının olduğu Soma’da, bahsedilen Darkale Maden İşletmesi kapatılmıştır, artık orada
üretim yapılmamaktadır. Benden önce konuşan değerli Manisa Milletvekili arkadaşımız, buradaki
şirketlerle Manisa milletvekillerinin bir diyaloğunun olduğundan bahsetti. Ben değerli kardeşime
şunu hatırlatmak istiyorum: 2013 yılında, yılbaşında Sayın  Kılıçdaroğlu’nun ziyaret ettiği maden,
en çok kazaların olduğu ve kapatılan Soma Darkale madenidir. Soma’da ELİ Müessesesi, İmbat
Madencilik ve Soma Kömür İşletmeleri olmak üzere, yaklaşık 14.200 kişiye iş kapısı mevcuttur. ELİ
Müesseselerinde 1.456 kişi çalışmaktadır. Kaza sıklık oranı, 1 milyon iş saatinde meydana gelen
kaza sayısı olarak 5,6’dır. Kaza ağırlık oranı, bin iş saatinde meydana gelen gün kaybı olarak 0,19’dur.
İmbat Madencilikte yılda 5,5 milyon ton kömür üretimi gerçekleşmektedir. 5.250 personel çalışmakta,
93 mühendis, 201 tekniker, 30 iş güvenliği uzmanı çalıştırılmaktadır. Soma Kömür İşletmelerinde
5.600 personel çalışmakta; 102 mühendis, 200 tekniker, 14 iş güvenliği uzmanı çalıştırılmaktadır.

Yer altı kömür madenciliği dünyanın en ağır ve en tehlikeli işleri arasında sayılmaktadır.
Soma’daki maden işletmelerinin madencilik sektörü açısından dünyadaki ve Türkiye’deki pek çok
madene göre daha iyi konumda olduğu bu rakamlardan da ortaya çıkmaktadır.

Soma’da çalışan firmalar iş kazalarını önlemek için mevzuatın istediği tüm önlemleri almalarına
rağmen, işin doğası gereği, tehlikeli ve ağır işlerde zaman zaman istenmeyen kazalar olmaktadır.

AK PARTİ’yi işçi düşmanı gibi göstermek, AK PARTİ’yi özgürlüklerin düşmanı göstermek hiç
kimsenin ne haddinedir ne de hakkınadır. Evet, bugüne kadar iş sağlığı ve güvenliği konusunda
tedbirleri aldık. İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nı çıkardık. İnşallah, bu dönem içerisinde taşeron
işçilerle ilgili yasayı da Meclisimize getireceğiz. Kıdem tazminatları, iş sağlığı ve güvenliği
konusunda alınacak tedbirler ve taşeron işçilerin özlük haklarının iyileştirilmesi de ümit ediyoruz ki
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Meclise bu dönem içerisinde getirilecek ve taşeron
işçilerimizin kaygı ve endişeleri giderilecektir. Bu konuda, yine, taşeron işçilere de müjdeyi AK
PARTİ iktidarı verecektir. Evet, talepler var.
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Geçmişe dönüp baktığımızda aldığımız yol ortadadır. AK PARTİ, iş sağlığı ve güvenliği
konusunda nasıl bugüne kadar önlemleri aldıysa bundan sonra da aynı önlemleri almaya devam
edecektir.

1 Mayıs İşçi Bayramı. Evet, biz istiyoruz ki işçilerimiz en geniş meydanlarda bayramlarını
kutlasınlar. Biz, özgürlüklerden yanayız; başörtüsü özgürlüğünü getiren biziz, okuma özgürlüğünü
getiren biziz, düşünce özgürlüğünü getiren biziz. İşçilerimize bu 1 Mayısı resmî tatil ilan edip bayram
yapan bir iktidarı “işçi düşmanı” olarak suçlamak hiç kimsenin haddine değildir. Ben bir işçi
çocuğuyum, işçi emeklisinin çocuğuyum ve bu konuda AK PARTİ’nin yapmış olduğu çalışmalar
herkes tarafından takdirle izlenmektedir. Sendikal düzenlemeler AK PARTİ sayesinde çok ileri bir
safhaya gelmiştir. Evet, yapacak daha çok işimiz var ve bu işlerimiz olduğu için bugüne kadar millet
bize girdiğimiz tüm seçimlerde, 3 genel seçimde oy verdi; işçisi de oy verdi, memuru da oy verdi,
işvereni de oy verdi, vermeye de devam ediyor. İnşallah, bundan sonraki dönemde de hem
işverenlerin hem işçilerin sorunlarını çözecek olan, iş sağlığı ve güvenliği konusunda en güzel
düzenlemeleri kimsenin burnu kanamayacak şekilde yapacak olan da AK PARTİ’dir. 

Bu duygu ve düşüncelerle bütün işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı tebrik ediyorum.

Yüce Meclisi ve bizleri televizyonları karşısında izleyen değerli hemşehrilerimi, tüm
vatandaşlarımı sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Yurttaş.

Manisa Milletvekili Erkan Akçay. (MHP sıralarından alkışlar)

Buyurunuz Sayın Akçay.

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisinin,
Soma’daki maden ocaklarında meydana gelen iş kazalarının ve yaşanan ölümlerin sorumluları ile
nedenlerinin araştırılması ve bu kazalara karşı gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik Meclis araştırma
komisyonu kurulmasıyla ilgili grup önerisinin lehinde söz aldım. Muhterem heyetinizi Milliyetçi
Hareket Partisi ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, ülkemizde enerji talebinin yerli üretimle karşılanma oranı gittikçe
azalmaktadır. 1990’lardaki yüzde 48 oranından 2012 yılında yüzde 27’ye kadar düşmüştür.
Türkiye’nin birincil enerji tüketiminin yüzde 87’sini karşılayan doğal gazın yüzde 98’i, petrolün
yüzde 91’i ithal edilirken linyit kömürünün tamamı ülkemizde üretilmektedir ve Türkiye'deki yaklaşık
2 milyar tonluk linyit kömürü rezervinin 753 milyon tonu Soma’dadır. Soma’da günde 15 milyon ton
tüvenan linyit kömürü üretilmektedir. Soma’da üretilen linyit kömürü Soma termik santrallerine yakıt
temin etmekte, ısınma ve sanayide ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Değerli milletvekilleri, Türkiye, iş kazalarında Avrupa'da 1’inci, dünyada 3’üncü sıradadır.
Türkiye'deki işçi ölümleri ortalaması ise Avrupa Birliğinin 8,5 katıdır. Türkiye'de 2002-2013 yılları
arasında toplam 880 bin iş kazası yaşanmış, bu kazalarda 13.442 vatandaşımız yani işçimiz hayatını
kaybetmiştir. Dolayısıyla, AKP döneminde Türkiye'de ortalama her gün 219 iş kazası meydana
gelmiş ve bu kazalarda da günde ortalama 4 işçi hayatını kaybederken 5 işçi de iş göremez hâle
gelmiştir. 2002 yılındaki iş kazalarında 872 işçi hayatını kaybederken, 2013 yılında iş kazalarında
1.235 kişi hayatını kaybetmiştir. Bu rakamları iş kazalarındaki artışa dikkat çekmek amacıyla
söylüyorum.
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Yine, TÜİK’in 2013 iş kazalarını araştırma sonuçlarına göre iş kazası oranının en yüksek olduğu
sektör madencilik sektörüdür. Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründeki kazaların toplam kazalar
içindeki payı yüzde 13,4’tür. Maden işçileri iş güvenliğinin hiçe sayıldığı maden ocaklarında düşük
ücret ve uzun mesai saatleriyle çalışmaktadır. Maden işçileri yaptıkları iş ve çalışma koşullarından
dolayı genç yaşta sağlık sorunlarıyla boğuşmak zorunda kalmaktadır. Özelleştirme, taşeronlaştırma
ve rödovans gibi yanlış uygulamalar ve bilhassa denetimin yeterince yapılmaması iş kazalarının
artmasına neden olmaktadır. Türkiye, ölümlü maden kazalarında dünyada 1’incidir. 

2013 yılı sonu itibarıyla Soma’nın nüfusu 105 bindir. Soma’da çalışan nüfusun yaklaşık 16 bini
maden çalışanıdır. Maden çalışanlarının 14 bini özel sektörde, 2 bini kamu madenlerinde
çalışmaktadır. Maden çalışanlarının yaklaşık 12 bini de yer altında çalışmaktadır. 105 bin kişinin
yaşadığı Soma’da, 2013 yılında, sadece Soma Devlet Hastanesinde 650 bin poliklinik, 150 bin acil
yardım hizmeti verilmiştir. Yine, 2013 yılında Soma ilçemizde 5 bin iş kazası meydana gelmiştir. Bu
kazaların yüzde 90’ı maden ocaklarında, maden sahalarında yaşanan kazalardır. Maden kazalarının
birçoğunu da yanık yaraları oluşturmaktadır. Soma Devlet Hastanesinde yanık ünitesi olmadığı için
özellikle maden kazalarındaki yanık yaralıları başka illere sevk edilmek için saatlerce bekletilmekte,
bu da ölümlerin artışına neden olmaktadır. Acilen Soma Devlet Hastanesinde de yanık ünitesi
kurulması ihtiyacı vardır. Bugüne kadar Soma’daki Türkiye Kömür İşletmelerine bağlı Ege Linyit
İşletmesindeki kazalarda 79 madenci hayatını kaybetmiştir.

Bazı özel maden şirketlerindeki kaza istatistikleri ise âdeta insanın kanını dondurmaktadır.
AKP’li bir milletvekilinin arkasında olduğu iddia edilen “Uyar Madencilik” adındaki bir şirket 17
Aralık 2003 yılında kamudan Darkale maden ocağını kiralamıştır. Bu maden ocağında 2011 yılında
238    –lütfen, dikkatinizi çekiyorum değerli milletvekilleri- 2012 yılında 255 iş kazası olmuş, 2003-
2013 yılları arasındaki kazalarda da 10’dan fazla işçi hayatını kaybetmiştir. Biraz önce de sayın
konuşmacıların dile getirdiği üzere bu bilhassa Darkale maden ocağı işletmelerinin işçileri yıllardır
AKP’nin Manisa seçim mitinglerine zorla baretleriyle  birlikte getirilmektedir.

MUSA ÇAM (İzmir) – Kadrolu!
ERKAN AKÇAY (Devamla) – Âdeta mitingler için kadrolu hâle getirilmiştir.
Bu Darkale  maden ocağında her geçen yıl kazaların artmasına, yer altında ruhsat ihlali

yapılmasına ve bu şirketin devlete yaklaşık 30 milyon sosyal güvenlik prim borcu olmasına rağmen
şirket faaliyetine devam etmiştir.

Soma’da Uyar Madenciliğin işlettiği Darkale ve Azyak’ta meydana gelen kazaları da geçtiğimiz
2013 yılı bütçe görüşmeleri sırasında da defaatle dile getirdik ve bu konuda da soru önergeleri verdik.

Soru önergemizi cevaplandıran Sayın Enerji Bakanı, Uyar Madenciliğin Soma Darkale
mevkiinde yer altı ocağını 17 Aralık 2003 tarihinden bu yana kiraladığı cevabını veriyor ve Darkale
maden ocağında 20 Ekim 2013 tarihinde meydana gelen iş kazası sonucunda yapılan teftiş sonucunda
7 madde hâlinde mevzuata aykırılık tespit edildiği için  kapatıldığını bildirdi. Bu iş yerinde 2006,
2007, 2011 ve 2012 yılında olmak üzere toplam 5 denetim yapıldığı söylendi. Yapılan bu denetimler
sonucunda Uyar Madencilik şirketine 202 milyon lira idari para cezası verildiği ve ayrıca bu
madencilik şirketinin de yer altından sınır ihlali yaptığı yani hırsızlık yaptığı, maden çaldığı da söz
konusudur. Bu, Bakanlığın verdiği bilgi dâhilindedir yani Bakanlık da bunu bilmektedir.

20 Ekim 2013 tarihinde meydana gelen ölümlü kazalar nedeniyle yapılan denetimler sonucu
yaklaşık 800 işçinin çalıştığı Darkale maden ocağı kapatıldı ve Uyar Madencilik işçilerinin kıdem ve
ihbar tazminatını da ödememiştir.
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Darkale ocağında 8 saat çalışması gereken işçiler 12 saat çalıştırılıp primleri ödenmemiştir.
Azyak’ta yer üstünde birikmiş binlerce ton şlam, toprakla örtülmediği için yanmakta, aşırı derecede
çevre kirliliği oluşmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, bu maden kazalarını azaltmak için öncelikle denetim savsaklanmadan
çok etkin hâle getirilmelidir. Maalesef, AKP iktidarının en zayıf olduğu, en yanlış iş yaptığı konuların
başı, genel olarak ifade ediyorum, denetim konusudur. Yani “denetim” kavramını asla ağzına almak
istememekte ve denetimden sürekli kaçmaktadır. Bu denetim etkin kılınmalı, yaptırımlar caydırıcı
hâle getirilmelidir ve maden ocaklarında taşeron sistemi de kaldırılmalıdır. İş sağlığı ve güvenliğinden
sorumlu mühendis iş akdi ve ücret yönünden işverenden bağımsız olmalıdır. Uluslararası Çalışma
Örgütü’nün 176 sayılı Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Sözleşmesi mutlaka onaylanmalıdır. İş
güvenliğiyle ilgili, yeterince, gerekli denetime ilişkin ve eğitime ilişkin çalışmalar da yapılmalıdır. 

Maden işçilerinin aldıkları ücret yetersizdir. İş güvenliği taşeron patronların iki dudağı
arasındadır. İş güvenliği yeterli olmayan ocaklarda düşük ücretle, uzun mesai saatleriyle çalışan
madencilerimiz yaptıkları iş ve çalışma koşullarının olumsuzluğu nedeniyle de genç yaşta çok ciddi
sağlık sorunlarıyla karşılaşmaktadır. 

Bu düşüncelerle, hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Akçay.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Hamzaçebi.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Efendim, Sayın Erkan Akçay’dan önce kürsüde
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına konuşan bir milletvekili Genel Başkanımız Sayın Kemal
Kılıçdaroğlu’nun 2012 yıl başını geçirdiği madenle ilgili olarak “O madeni işleten şirketle bizim
değil, sizin ilginiz var.” diyerek sataşmada bulunmuştur. Söz istiyorum efendim.

Sayın Özgür Özel konuşacak.

BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Özel. (CHP sıralarından alkışlar)

VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam)
5.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Manisa Milletvekili Muzaffer Yurttaş’ın CHP grup önerisi

üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması
ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi bir kez daha saygıyla

selamlıyorum.

AKP Grubu adına konuşan Manisa Milletvekilimiz Sayın Muzaffer Yurttaş, kapatılan Uyar
Madencilikle ilgili olarak, partilerinin bu madenle bir ilgisinin olmadığını ancak Sayın Genel
Başkanımızın yeni yıla bu madende girdiğini ifade ederek açıklanmaya muhtaç ve fevkalade yanlış
yöne çekilen bir ifade kullanmıştır, onun için kürsü almış bulunuyorum.

Sayın Genel Başkanımız yeni yıl kutlamasını Zonguldak’taki bir maden ocağında yapmak üzere
planlamasını yapmış, gerekli başvurularda bulunmuştur. Ancak, aynı tarihte o maden ocağında Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanının yeni yıla gireceği gerekçe gösterilerek Sayın Genel Başkanımıza bir
başka madeni tercih edebilecekleri ifade edilmiş, bunun üzerine, Ege Linyitleri İşletmesi Uyar
Madenciliği kendisi tespit ederek “Bu madene gidebilirsiniz.” demiştir. Sanki Cumhuriyet Halk
Partisinin kendi tercihiymiş gibi yapılan ima doğru değildir. 
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Ama doğru olan şudur: Uyar Madencilik her soruşturma geçirdiğinde Manisa milletvekilleriyle
birlikte TKİ Genel Müdürünün odasında gidip gerekli görüşmeler yapılmıştır. Sayın Tanrıverdi o
maden ocağındaki kişilerin ismiyle kendi adını kefalet koymuştur. Her seferinde çıkıp bu kürsüden
savundunuz ve o maden ocağında 66 tane kusur bulunup binlerce yaralı, onlarca ölüm ortaya çıkana
kadar kılınızı kıpırdatmadınız. Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer muhalefet partilerinin konunun
araştırılmasına yönelik verdikleri tüm önergeleri reddettiniz, verilen tüm soru önergelerine dolambaçlı
yollardan, madeni koruyarak ilgili bakanlar cevap verdiler. Mitinglerinizde -bizim mitingimizde yok-
sizin mitinginizde o madenin işçileri taşındı.

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Özel.

MUZAFFER YURTTAŞ (Manisa) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Yurttaş.

MUZAFFER YURTTAŞ (Manisa) – Konuşmacı şahsıma sataşmada bulunmuştur. 69’a göre söz
istiyorum. 

BAŞKAN – Hangi konuda? Nasıl? 

MUZAFFER YURTTAŞ (Manisa) – AK PARTİ’nin, AK PARTİ milletvekillerinin Uyar
Madenciliği savunduğunu belirtmiş ve TKİ’nin müdürünün odasına giderek bu konuyu
savunduğumuzu belirtmiştir. Bu yanlış bilgiyi...

BAŞKAN – Evet, buyurunuz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

6.- Manisa Milletvekili Muzaffer Yurttaş’ın, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in sataşma nedeniyle
yaptığı konuşması sırasında şahsına ve Adalet ve Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle konuşması

MUZAFFER YURTTAŞ (Manisa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bizim gayemiz
Soma’yı ve Somalıyı savunmaktır. Hiçbir maden şirketiyle ne partimizin ne milletvekillerimizin bir
ilişkisi söz konusu değildir.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Yemin et Muzaffer Ağabey, inanacağım! Yemin et, inanacağım!

MUZAFFER YURTTAŞ (Devamla) – Evet, ben bahsettiğiniz o toplantıların hiçbirinde
olmadım. 

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Muzaffer Ağabey, yemin et, çıkıp özür dileyeceğim!

MUZAFFER YURTTAŞ (Devamla) – Olmadım, olmadım... 

Ayrıca, şunu da belirtmek istiyorum: Soma’daki bu maden sekiz ay önce kapatılmıştır. Bu
madenin işçilerinin bir kısmı İmbat Madencilik, bir kısmı da Soma Kömürlerine geçiş yapmıştır.
Burada Milliyetçi Hareket Partisine ait milletvekilimiz konuşurken Soma’daki yanıklardan bahsetti.
Evet, iktidarımız zamanında, Soma’da, 49 bin metrekare, içerisindeki malzemelerle birlikte yaklaşık
60 trilyon liraya mal olacak, 300 yataklı, tam donanımlı bir devlet hastanesinin yüzde 75’i
tamamlanmıştır. Bu yıl içerisinde de Somalının, işçilerimizin hizmetine geçirilecektir. 

Bizim partimizin Soma’daki herhangi bir madenle ilişkisi asla olamaz. Olanlar, olduğunu
söyleyenler partimize ve milletvekillerimize iftira etmektedirler. 

Ben Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Yurttaş.
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IX.- ÖNERİLER (Devam)
A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ (Devam)
1.- CHP Grubunun, Manisa Milletvekili Özgür Özel ve arkadaşları tarafından Soma’daki tüm

maden ocaklarında meydana gelen iş kazalarının ve yaşanan ölümlerin sorumluları ile nedenlerinin
araştırılması amacıyla 23/10/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan
Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 29 Nisan 2014 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda
okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi (Devam)

BAŞKAN – Cumhuriyet Halk Partisi Grubu önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir.

Şimdi, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir
önerisi vardır, okutup daha sonra oylarınıza sunacağım.

2.- AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma gün ve saatleri ile gündemdeki sıralamanın
yeniden düzenlenmesine; (9/8), (9/3), (9/4), (9/5) ve (9/6) esas numaralı Meclis Soruşturması
Önergelerinin 5 Mayıs 2014 Pazartesi günkü gündemin “Özel Gündemde Yer alacak İşler” kısmının
sırasıyla 1, 2, 3, 4 ve 5’inci sıralarına alınmasına, Anayasa’nın 100’üncü maddesi gereğince Meclis
soruşturması açılıp açılmaması konusundaki görüşmelerin TBMM Genel Kurulunun 5 Mayıs 2014
Pazartesi günkü birleşiminde yapılmasına ve bu görüşmelerin tamamlanmasına kadar çalışmalarını
sürdürmesine; 6, 13, 20 ve 27 Mayıs 2014 Salı günkü birleşimlerinde bir saat süreyle sözlü soruların
görüşülmesini müteakip diğer denetim konularının görüşülmeyerek gündemin “Kanun Tasarı ve
Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında yer alan işlerin görüşülmesine; 7, 14, 21 ve
28 Mayıs 2014 Çarşamba günkü birleşimlerinde sözlü soruların görüşülmemesine; 564 sıra sayılı
Kanun Tasarısı’nın İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde
görüşülmesine ilişkin önerisi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulu 29/04/2014 Salı günü (bugün) toplanamadığından, İç Tüzük’ün 19’uncu
maddesi gereğince grubumuzun aşağıdaki  önerisinin Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim.

Mihrimah Belma Satır

İstanbul

AK PARTİ Grup Başkan Vekili

Öneri:

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında bulunan
564, 531, 554 ve 423 sıra sayılı kanun tasarılarının bu kısmın 3, 4, 5 ve 6’ncı sıralarına alınması ve
diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesi, 

Genel Kurulun;

Haftalık çalışma günlerinin dışında 05 Mayıs 2014 Pazartesi günü saat 14:00'te toplanması;

(9/8), (9/3), (9/4), (9/5) ve (9/6) esas numaralı Meclis soruşturması önergelerinin; 05/05/2014
Pazartesi günkü gündemin “Özel Gündemde Yer alacak İşler” kısmının sırasıyla 1, 2, 3, 4 ve 5’inci
sıralarına alınması ve Anayasa’nın 100’üncü maddesi gereğince Meclis soruşturması açılıp
açılmaması konusundaki görüşmelerin TBMM Genel Kurulunun 05/05/2014 Pazartesi günkü
birleşimde yapılması ve bu görüşmelerin tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürmesi,
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6, 13, 20 ve 27 Mayıs 2014 Salı günkü birleşimlerinde bir saat sözlü soruların görüşülmesini
müteakip diğer denetim konularının görüşülmeyerek gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile
Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında yer alan işlerin görüşülmesi,

7, 14, 21 ve 28 Mayıs 2014 Çarşamba günkü birleşimlerinde sözlü soruların görüşülmemesi,

30 Nisan 2014 Çarşamba günkü birleşiminde 521 sıra sayılı Kanun Tasarısı’na kadar olan işlerin
görüşmelerinin tamamlanmasına kadar;

6, 13, 20 ve 27 Mayıs 2014 Salı günkü birleşimlerinde 15:00 - 21:00 saatleri arasında,

7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 ve 29 Mayıs 2014 çarşamba ve perşembe günkü birleşimlerinde 14:00 -
21:00 saatleri arasında,

Yukarıda belirtilen birleşimlerde gece 24:00'de günlük programın tamamlanamaması halinde
günlük programın tamamlanmasına kadar;

Çalışmalarını sürdürmesi;

564 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı’nın İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak
görüşülmesi ve bölümlerinin ekteki cetveldeki şekliyle olması, 

Önerilmiştir.

564 Sıra Sayılı

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve Türk Medeni Kanununda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı

(1/788, 2/1599)

BÖLÜMLER BÖLÜM MADDELERİ BÖLÜMDEKİ 

MADDE SAYISI

1. BÖLÜM Çerçeve 1 inci madde ila çerçeve 5’inci 

maddeyle ihdas olunan 8/Ğ maddesi arası 13

2. BÖLÜM Çerçeve 5’inci maddeyle ihdas olunan 8/H 

maddesi ila 12’nci maddeler arası 12

TOPLAM MADDE SAYISI 25

BAŞKAN – Önerinin lehinde İstanbul Milletvekili Mehmet Doğan Kubat.

Buyurunuz Sayın Kubat. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

MEHMET DOĞAN KUBAT (İstanbul) – Sayın Başkanım, çok değerli milletvekili
arkadaşlarım; grubumuz tarafından verilmiş öneri lehinde görüşlerimi ifade etmek üzere söz almış
bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygılarımla selamlarım.

Değerli arkadaşlar, grup önerimizde  Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu haftaki gündemi ve
mayıs ayındaki çalışma gün ve saatlerine ilişkin bazı teklifler yer almaktadır. Buna göre, 4 tane kanun
teklifi ve tasarısının gündemin ön sıralarına alınması, bunlardan 564 sıra sayılı –ki temel kanun olarak
görüşülmesi önerilmektedir- Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Tasarısı’nın görüşmelerinin,
eğer yüce Genel Kurul önerimizi kabul ederse, bugün yapılması ve yarın da bitimine kadar Genel
Kurulun çalışması önerilmektedir.
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Değerli arkadaşlarım, yine, biraz önce de gündeme geldi, eski 4 bakan hakkında Cumhuriyet
Halk Partisi ve AK PARTİ Grubu milletvekillerince verilmiş olan 5 adet soruşturma önergesinin 5
Mayıs Pazartesi günü saat 14.00’te Genel Kurul toplanmak suretiyle özel gündemde görüşülmesi
önerilmektedir.

ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Salı günü görüşelim, pazartesi tatil. 

MEHMET DOĞAN KUBAT (Devamla) - Mayıs ayında çalışma günlerimiz salı günü saat
15.00-21.00, çarşamba ve perşembe günleri de 14.00 ile 21.00 arasında olacaktır.

Önerimize desteklerinizi bekler, yüce heyetinizi saygılarımla selamlarım. (AK PARTİ
sıralarından alkışlar)

AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) – Sayın Vekilim, salı günü görüşmeyi yapalım. 

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Kubat.

Aleyhinde İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi. 

Buyurunuz Sayın Hamzaçebi. (CHP sıralarından alkışlar)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; daha önce
kürsüye çıktığımda fezleke konusunu konuşmuştuk ama zamanın yeterli olmaması nedeniyle bazı
görüşlerimi tam olarak sizlere ifade edememiştim. 

Şimdi, Sayın Kubat Adalet ve Kalkınma Partisinin grup önerisinde nelerin olduğunu söyledi.
Öneriye göre, bakanlar hakkındaki Meclis soruşturma önergeleri herhangi bir iş günü değil yani
Meclis televizyonunun yayın yaptığı günlerde değil pazartesi günü yapılacak. Bunun tek nedeni var:
Bu görüşmelerin milletin gözünden kaçırılması. Başka hiçbir nedeni yok. 

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Son gün olması…

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) – Efendim, son günle ilgisi yok. O zaman getirin
yarın görüşelim. Bugüne kadar bir aylık bir süre vardı, bir aylık süreyi kullanmadınız, son gün diye
getirip pazartesine koyuyorsunuz. Bugün yapalım, yarın yapalım veya pazartesi yapıyor isek gelin
hep beraber karar alalım, eğer korkmuyorsanız o görüşmeleri Meclis televizyonu yayınlasın. Hadi,
var mısınız? Eğer niyetiniz milletin gözünden bunu kaçırmak değil ise gelin “Varız.” deyin, Meclis
televizyonu bunları yayınlasın.

İkincisi: Biz, Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri Meclis soruşturma önergelerini 19 Mart
tarihinde verdik, Adalet ve Kalkınma Partili milletvekilleri de o tarihte verdi ama sonra onu geri
çektiler, İç Tüzük’e uygun yeni önergeyi geçen hafta verdiler yani biz daha önce verdik bunu. Öyle
olduğu hâlde Adalet ve Kalkınma Partisinin grup önerisinde Meclis soruşturma önergelerinin
görüşülme sırası olarak 1’inci sıraya Adalet ve Kalkınma Partisi kendi önergesini yazmış. Niye
değiştiriyorsunuz sırayı? Niye ilk sıraya Meclise intikal ettiği sıraya göre Cumhuriyet Halk Partililerin
önergesini koymuyorsunuz? Niye? Samimi değilsiniz. Samimi olsanız bu önergeler daha önce geldiği
için onu ilk sıraya koyarsınız. Niyet samimi değil. Niyet, bu soruşturmaları usulen burada açıyor
gözükmek, Cumhuriyet Halk Partililerin önergelerini reddetmek ve bu yolsuzlukların üstünü
kapatmak ama ben Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu içerisinde bu yolsuzluğun kapatılmasına izin
vermeyecek milletvekilleri olduğuna inanıyorum. Bu bir sınavdır. 1 Mart 2003 tarihinde bu
Parlamentonun verdiği onurlu sınavı Parlamento bir kez daha gösterecektir, buna inanıyorum. 
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Değerli milletvekilleri, 1 Mayıs tarihi yaklaşıyor. Türkiye’de 1 Mayıs tarihi, 1 Mayıs emek
bayramı kutlamaları iki yıldır sorunlu, daha önce de sorunluydu. 2008 yılında o zamanın Hükûmeti
Taksim’deki 1 Mayıs kutlaması talebine izin vermedi. Daha sonra 2010 yılında 1 Mayıs bayram ilan
edildi. Hatta o zaman Adalet ve Kalkınma Partisi 1 Mayısı bayram ilan etmiş olması nedeniyle şöyle
bir afişi İstanbul’da astı: “Artık 1 Mayıs hem bayram hem Taksim’de, kutlu olsun. Adalet ve
Kalkınma Partisi İstanbul İl Başkanlığı.” Bakın, millete o zaman böyle bir cümleyle, böyle bir
sloganla, afişle 1 Mayıs bayramı takdim edildi: “Artık 1 Mayıs Taksim’de kutlanacak.” Çok güzel,
biz de bundan mutlu olduk o zaman. 2011 yılında kutlandı, sorun olmadı. Gayet güzel. Kısıtlamalar
kaldırıldı. 2012 yılında kutlandı. 2013 yılıyla beraber sorunlar başladı. Şimdi tekrar 1 Mayıs nedeniyle
Taksim vatandaşlara kapatılıyor. Şimdi, bunu kapatan Hükûmet, bunu kapatan anlayış kendisinin
demokrat olduğunu söylüyor.

Değerli milletvekilleri, bakın, Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin tarafı olan bir
ülkedir, bu sözleşmeye imza atmıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, yine, Türkiye’yle ilgili
davaları gören bir mahkemedir. Sizin yani Adalet ve Kalkınma Partisi Hükûmetinin 1 Mayıs 2008
tarihinde Taksim Meydanı’nda yapılacak kutlamalara izin vermeme yönündeki işlemi Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesine götürülmüş ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunu iptal etmiştir. Şunu
demiştir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi: Toplantı ve gösteri özgürlüğü ifade özgürlüğünün bir
parçasıdır. Toplantı ve gösteri özgürlüğünü ifade özgürlüğünden, düşünce özgürlüğünden
ayıramazsınız. Bunu bu konuda… Yani toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak isteyenlerin belirli
hakları vardır. Elbette hiçbir hak demokraside sınırsız değildir ancak eğer bir yerin, bir mekânın
tarihsel önemi var ise, mekânın, yine, sembol olma özelliği var ise toplantı yapmak isteyenler o
meydanı talep etme hakkına sahiptirler. Taksim Meydanı, 1 Mayıs 1977 tarihinde orada meydana
gelen ve 34 vatandaşımızın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan acı olay nedeniyle o olayın sembolü
olan bir yer olmuştur ve 1 Mayıs geleneksel olarak orada kutlanır. 

Şimdi “Bu meydanı ben size vermiyorum.” demek, durup dururken gerilim yaratmaktır.
“Yenikapı’ya git, Maltepe’ye git…” Görünüşte özgürlükçü gibi gözüken bu tavır, gerçekte
vatandaşlarımızın elinden bu meydanın alınması yani ifade özgürlüklerinin elinden alınması,
sınırlandırılmasıdır. 2011 yılının 1 Mayısını barış içerisinde o meydanda kutlamadık mı? Herkes yok
muydu orada? 2012’de yok muydu? Neden bundan kaçınıyorsunuz? 

Bir dönem “Peyami Safa” isimli romancımızın bir romanı vardı, çok meşhurdu o romanı bir
dönem: “Fatih-Harbiye.” Toplumdaki kutuplaşmayı -kutuplaşma demeyelim- daha doğrusu, toplumda
farklı görüşlere, farklı yaşam anlayışlarına sahip kesimlerin arasındaki farklılıkları vurgulayan, bunun
üzerine kurulmuş olan bir romandır; önemli ve güzel bir romandır. Fatih, “muhafazakâr” olarak
isimlendirdiğimiz vatandaşların, o yaşam anlayışındaki vatandaşların sembolü olan bir ilçe olarak,
yerleşim yeri olarak o romanda anlatılır. Harbiye de daha “modern” olarak isimlendirilen yaşamın
içinde olan vatandaşlarımızın sembolü olan bir semt olarak o romana girmiştir. 

Şimdi bu “Fatih-Harbiye” ikilemi eskilerde kaldı, şimdi “Yenikapı-Taksim” ikilemi var,
“Yenikapı-Taksim” karşıtlığı var. Fatih-Harbiye’de bir karşıtlık yoktu ama Yenikapı-Taksim’de bir
karşıtlık var; Taksim’de özgürlük isteyenler, Yenikapı’da özgürlüğe taraftar olmayanlar var. Böylesi
bir karşıtlığı, Peyami Safa’dan yıllarca sonra bu Hükûmet Türkiye’nin önüne getirdi, koydu. 

Şimdi, bu Hükûmet ne diyordu? “Biz her türlü vesayete karşıyız.” Vesayeti kim savunur, kim
ister? Jakoben devlet anlayışına sahip olanlar ister. Jakoben devlet anlayışı, toplumla devlet arasında,
yönetici kesim arasında hiyerarşik bir ilişki olduğunu kabul eder. Bu hiyerarşik ilişki uyarınca,
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yöneticiler, hükûmettekiler toplumu kendi anlayışlarına göre biçimlendirmek isterler. İşte, tam da
şimdi jakoben bir anlayış Türkiye’de yönetimde var. Kendi istediği gibi toplumu biçimlendirmek
istiyor. Ceberut devlettir bu. “Benim istediğim yerde gösteri yapacaksın, benim istediğim yerde miting
yapacaksın. Ben istemiyorsam mitingi de yapmayacaksın, gösteriyi de yapmayacaksın.” Bu
anlayıştan özgürlük çıkmaz, bu anlayıştan demokrasi çıkmaz. 

Değerli milletvekilleri, Hükûmete şunu tavsiye ediyorum: Meydanlardan korkmayın. Meydanlardan
sadece ve sadece otoriter yönetimler korkar. Meydanlardan korkulmaya başlandığı anda bu korkunun,
inanın, ecele faydası yoktur. Bugün arkanızda halk desteği olmuş olabilir ama bu destek süratle, bir
anda kaybolabilir. Gelin, bu meydanları millete yasaklamayalım, bu 1 Mayısı bir kavga ve gerilim
konusu olmaktan çıkaralım; barış içinde, el ele kutlayalım; bütün görüş sahipleri, bütün fikir sahipleri
meydanlarda olsun, meydanları millete açalım. 

Sözlerimi burada bitirirken hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Hamzaçebi. 
Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can. 
Buyurunuz Sayın Can. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Genel Kurulu saygıyla

selamlıyorum.
Sayın Doğan Kubat grup önerimizden  bahsetti. Grup önerimizle 564 sıra sayılı Toprak Reformu

Kanunu’nu gündemin 3’üncü  sırasına almayı planlıyoruz. 
Yine, 531, 554 ve 423 sıra sayılı uluslararası sözleşmelerin, gündemin 4, 5 ve 6’ncı sıralarına

alınmasını ve diğer işlerin de buna göre teselsül ettirilmesini öneriyoruz.
Toprak Koruma Kanunu iki bölüm şeklinde temel kanun olarak görüşülecek ve 25 maddeden

oluşmakta. İki bölüm hâlinde Genel Kurulun gündemine gelecek.
Haftalık çalışma günlerini ise: 5 Mayıs 2014 Pazartesi günü saat 14.00'te Genel Kurul toplanarak

(9/8), (9/3), (9/4), (9/5) ve (9/6) esas numaralı Meclis soruşturması önergelerinin  gündemin "Özel
Gündemde Yer alacak İşler" kısmının 1, 2, 3, 4 ve 5’inci sıralarına alınmasını, sayın bakanlarla ilgili
soruşturma önergelerinin görüşülmesini öneriyoruz. 

Biz soruşturma önergelerini Genel Kurulun gündeminden kaçırmayı düşünmüyoruz. Şayet,
kaçıracak olsaydık bu önergeleri vermezdik; dolayısıyla bu önergeleri verdiğimiz için görüşülecek.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;  6, 13, 20 ve 27 Mayıs Salı günleri  bir  saat sözlü soruların
görüşülmesini müteakip diğer kısımdaki işlerin görüşülmesi; 7, 14, 21 ve 28 Mayıs 2014 Çarşamba
günkü birleşimlerde sözlü soruların görüşülmemesi, 30 Nisan 2014 Çarşamba günkü birleşimde 521
sıra sayılı Kanun Tasarısı’na kadar olan işlerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar; 6, 13, 20 ve
27 Mayıs 2014 Salı günkü birleşimlerde 15.00–21.00 saatleri arasında; 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 ve 29
Mayıs 2014 Çarşamba ve Perşembe günkü birleşimler ise 14.00–21.00 saatleri arasında, günlük
programların 24.00’te tamamlanamaması hâlinde programa devam edilmesi ve çalışmaların bu
şekilde sürdürülmesini AK PARTİ grup önerisi olarak Genel Kurulun takdirlerine sunuyoruz. 

Grup önerimize desteklerinizi bekliyor, Genel Kurulu tekrar saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Can. 
Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu. 
Buyurunuz efendim. 
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YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Değerli milletvekilleri, Adalet ve Kalkınma Partisinin teklifini göz önüne aldığımızda şunları

görüyoruz: Geçen dönemde ileriye sürdükleri, özellikle “Özel Gündemde Yer Alacak İşler” kısmında
söz konusu olan ve Anayasa’nın 100’üncü maddesi gereğince, Meclis soruşturması açılıp açılmaması
konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisine verdikleri önergenin şu şekliyle tekrar ele alınmasında
yarar görüyorum. Her şeyden önce, o tarihte hatırlarsanız verilen önergenin eksik ve yetersiz
olduğunu özellikle vurgulamıştık, 100’üncü maddeye göre, hangi sebeple suçlandıkları, hangi
maddeye göre suçlandıkları ve cezalandırma istediklerinin de belirtilmesinden söz etmiştik ama o
tarihte bunlardan kaçınıldı, verilmedi ancak bugün bununla ilgili gelen önerge detaylı ve 100’üncü
maddeye de uygun şekilde hazırlanıp verilmiş. Ancak, burada şunu özellikle belirtmek istiyorum: Bu
önergenin pazartesi günü ele alınması, gerçekten AKP’nin bugüne kadar yapmış olduğu
yolsuzluklarının olmadığı ve bundan yüzlerinin akıyla çıkacakları, bunun bir iftira olduğu şeklindeki
iddialarını çürütmektedir. Zira, Meclis pazartesi günü bu konuyu görüşecekse, kamuoyundan
gizlenen, televizyonlar kapalı olduğu için kamuoyunun bunlardan haberdar olmayacakları bir güne
getirmiş olmaları, aslında kendilerinin de suçsuzluklarına inanmadıklarının önemli bir göstergesi
olarak ortaya çıkmaktadır. Zira, bu kadar bu konuda kendilerinden emin iseler pazartesi günü
getirmelerini anlamak mümkün değildir. “Efendim, son günü pazartesi.” gibi bir iddiayla ortaya
çıkmaları da kabul edilemez. Zira, bir ay geçti, bu bir ay içerisinde bütün günlerin sanki suyu çıktı,
en son güne getirmek gibi bir duruma girdiler. 

Şimdi, değerli milletvekilleri, aslında, suçlu ve yolsuzlukla itham edilen 4 bakanla ilgili olarak
kendilerinin de bir dilekçeyle bu konuda bir komisyon kurulması isteğinde bulundukları ifade ediliyor.
Şimdi, şurasını muhakkak ki iyi düşünmemiz lazım, bu bakanlar gerçekten toplum içerisinde önemli
bir şekilde suçlanmaktadırlar ve herkesin âdeta kafasına nakşedilmiş bir suçluluk meselesi var,
yolsuzluk meselesi var. Madem bu bakanlar suçsuz, öyleyse bu insanlara bir an önce aklanma
hakkının da verilmesi gerekir ve bunun kamuoyunun nezdinde yapılması birinci derecede önemlidir.

Şimdi, siz, hem Mecliste bu komisyonun kurulmasıyla ilgili bütün görüşmeleri hasıraltı
edeceksiniz, kamuoyundan gizleyeceksiniz hem de bu insanların aklanması konusunda rahat bir
şekilde kendilerine savunma izni vermeyeceksiniz. Aslında bir komisyon kurulmasına bile gerek
yoktur bu konuda. Doğrudan doğruya, mademki bu bakanlar aklanmak için başvuruda bulundular,
Meclis bir yargı organı değil, öyleyse,  bu yargı organı olmadığı için, bu komisyonun herhangi bir
şekilde bu bakanları suçlaması veya suçlamaması da söz konusu olmadığına göre, sadece Türkiye
Büyük Millet Meclisinin bu bakanların özgür iradeleriyle yargılanmalarına izin  vermesi görevini
yerine getirmesi gerekir. Böylece bakanlar doğrudan doğruya mahkemeye gitsinler ve aklansınlar.
Eğer dediğiniz gibi bunlar düzmece ise, birtakım, işte, uyduruk “tape”lerle meydana gelmiş böyle bir
suçlama yapılıyorsa o zaman yapacağımız en önemli iş, bu insanların kendilerini aklamalarına fırsat
vermektir. Siz istediğiniz kadar Mecliste komisyon kurulmasını reddedin, bununla ilgili bir komisyon
kurulmasını reddedin bu durum daha da sizleri suçlandıracaktır, sadece bakanları değil, sizi de suçlu
hâle getirecektir çünkü onların yargılanmasına fırsat verecek bir işi savsakladığınız anlaşılacaktır.
Dolayısıyla, onların bir an önce aklanmaları, toplum içerisinde de yüzlerinin akıyla dolaşabilmeleri
için mahkemelere çıkmalarına bu Meclisin izin vermesi gerekir. Bu izinle mahkemelere çıksınlar,
aklansınlar. Adil mahkemelerden söz ediyorsak o zaman bunun yapılması lazım. Yok, “Mahkemeler
adil değildir.” diyorsanız, “Mahkemelere güvenmiyoruz.” diyorsanız, o zaman siz yürütmesiniz,
yürütme organı olarak veya Meclis yasama organı olarak bu mahkemelerin adil yargılama imkânı
verecek şekilde düzenlenmeleri gerekir. Eğer bunu düzenlemiyorsak mahkemelere suç bulamazsınız.
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Dolayısıyla, bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisinin yapacağı en önemli işlerden bir tanesi bu
gündem maddesinde, bu bakanlara kendilerini özgür iradeleriyle savunma hakkını tanımaktır.
Nitekim, burada sizler de yazmışsınız: Mahkûm edilmeden hiç kimsenin suçlu sayılamayacağını
belirtmişsiniz. Evet, bu uluslararası hukukta da geçerlidir, yani İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde
de geçerlidir, kişiye savunma hakkı vermeden yargılanamayacağı, yargılanmadan da mahkûm
edilemeyeceği belirtilir. Öyleyse suçlanan ve suçlulukla itham edilen bu kişilerin bir an önce hukuk
karşısına çıkarılmalarına izin vermelisiniz.

Hukuk dediğimiz zaman, aslında hukuk, Türkiye Büyük Millet Meclisin alacağı kararlarla önüne
set çekilecek bir kuruluş ve merci değildir. Hukuk, tamamen bağımsız şekilde hareket edip adil bir
yargılamayla kişilere adalet dağıtmakla mükelleftir. Bunu yapmadığımız taktirde bundan sonraki bütün
Mecliste meydana gelen olaylar, dışarıda meydana gelen olayların hiçbirisi mahkemelerin aldıkları
kararlarda güven vermeyecektir ve hukuka saygıyı da ortadan kaldıracaktır, bu da ülkede bir kaos
ortamına doğru iter toplumu. Bu bakımdan, bunların bir an önce, pazartesi günü eğer yapılacaksa bile
Meclis televizyonunun açılması, halka duyurulması ve herhangi bir şekilde komisyon kurulmadan
doğrudan doğruya Meclisin yargılanmaya izin vermesi en doğru harekettir diye düşünüyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Halaçoğlu.
Adalet ve Kalkınma Partisi grup önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul

etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Şimdi de İç Tüzük’ün 37’nci maddesine göre verilmiş bir doğrudan gündeme alınma önergesi

vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.
VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)

E) ÖNERGELER
1.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, (2/271) esas numaralı Terörle Mücadele

Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin
önergesi (4/155)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
(2/271) esas numaralı Kanun Teklifimin İçtüzük 37’ye göre Genel Kurul’da görüşülmesini

saygılarımla arz ederim.
Ahmet Toptaş

Afyonkarahisar
BAŞKAN – Teklif sahibi olarak Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş.
Buyurunuz Sayın Toptaş.
AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 3713 sayılı Terörle

Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde söz almış bulunuyorum.
Bu vesileyle yüce Meclisi saygılarımla selamlarım.

Değerli milletvekilleri, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21’inci maddesinde
yapılmasını teklif ettiğimiz değişikliklerle şehit yakınları ve malullere ve malul gazilere tanınan
hakların daha da genişletilmesini; ulaşımda pozitif ayrımcılıktan Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet
Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitim gören öğrenci ve öğrenci adaylarının da bu haklardan
yararlanmalarını; şehit yakınları ve malullerin yerelde ulaşım olanaklarından ücretsiz olarak
yararlanmalarını; hak sahibi şehit yakınları ve malullerin kira yardımından on yıl yerine on beş yıl
süreyle yararlanmalarını istedik. 
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Yine bu teklifle Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü okullarındaki öğrenci ve
öğrenci adaylarından hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve malul olanlara iş imkânları
sağlanmasını; evli şehit personele sağlanan iş hakkının ikiye çıkarılmasını, bir hakkın şehidin
kardeşlerinden biri, diğerini eş ve çocuklarından birinin kullanmasını; malul gazi personelin kendisinin
iş hakkını kullanabilmesi, kendisi çalışamayacak durumda ise bu hakkı eş ve çocuklarından birinin
kullanması veya hakkını kardeşlerinden birine devretmesinin sağlanmasını istedik.

Yine bu teklifle Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğünde personel yetiştiren
orta dereceli okullar, meslek yüksekokulları ile akademilerde öğretim gören öğrenci ve öğrenci
adayları ile bu iki kurum hesabına veya kendi hesabına okumaktayken terör eylemlerine muhatap
olarak hayatını kaybedenlerin hak sahibi yakınları ile malullerin yurt içi ve yurt dışında tedavi
olanaklarından yararlandırılmaları; yaşamak için gerekli hareketleri yapamayanlara rehabilitasyon
ve bakım merkezlerinde masrafları devlet tarafından karşılanarak mağduriyetlerinin giderilmesinin
sağlanmasını istedik.

Yine, operasyon hazırlıkları ve intikalleri esnasında meydana gelen kazalarda hayatını
kaybedenlerin hak sahibi ve malullerinin de sayılan haklardan yararlanmalarını sağlamak istedik.

Değerli milletvekilleri, terör eylemlerine muhatap olan şehitlerimizin bize emanet bıraktığı eş ve
çocukları ile yakınlarına, malul gazilerimize ve malul kalanlara karşı borç ödemek amacıyla yaptığımız
ve yapmamız gereken bu iyileştirmeleri içeren kanun teklifimizi 02/01/2012 tarihinde Meclis
Başkanlığına sunduk. Hükûmet, bizim teklifimizden aylar sonra benzer konularda 04/07/2012,
12/07/2012, 12/07/2013 ve 02/06/2014 tarihlerinde dört ayrı yasa teklifi yaparak, yasa tasarısı değişikliği
yaparak teklifimizde talep edilen bir kısım iyileştirmeleri yaptı. Ne gariptir ki bizim kanun teklifimiz
Hükûmetin tasarılarıyla birlikte ele alınmadı, -biz yedi ay önce vermiştik- alınsaydı, komisyonlarda
bizim teklifimizde talep ettiğimiz iyileştirme önerilerimiz de görüşülür, eksik kalanlar da tamamlanırdı. 

Muhalefet milletvekillerinin aynı konudaki tekliflerini yok sayan ve bizim tekliflerimizi diğer
yasa teklifiyle birleştirmeyen komisyonların yaptıkları eylemler, millî iradeyi temsil eden bütün
milletvekilleriyle iktidar milletvekilleri arasındaki farkı ortaya koyması bakımından anlamlıdır,
manidardır. İktidar milletvekillerinin tekliflerinin anında komisyona havale edilip, alelacele görüşülüp
gündeme alınmasını anlıyorum. İktidar, kendine acilen lazım olan “Hâkimler ve Savcılar Yüksek
Kurulu Yasası, İnternet Yasası, MİT Yasası” gibi yasa tekliflerini kendi ihtiyacı için apar topar
çıkarırken, şehit yakınları ve malul gaziler için çıkardığı yasaların yasa emri olduğu hâlde uygulama
yönetmeliklerini iki yılda çıkaramıyorsa, 1915 yılında yaşananlardan dolayı Ermenilere üzüntülerini
bildiren ve taziyelerini bildiren Hükûmetin, şehit yakınlarımıza da, gazilerimize de bir özür borcu
vardır diye düşünüyorum. 

Hâlâ yönetmelik çıkmadığı için iki yıldır çıkarılan yasal haklardan yararlanamayan şehitlerimizi
ve yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Toptaş. 
Niğde Milletvekili Doğan Şafak…
Buyurunuz Sayın Şafak. 
DOĞAN ŞAFAK (Niğde) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Afyonkarahisar Milletvekilimiz Sayın Ahmet Toptaş

tarafından 02/01/2012 tarihinde verilen 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerine şahsım adına söz aldım. 
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Değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun nasıl işlediğini bugün
bir kez daha görmüş bulunmaktayız. Verilen kanun tekliflerinin iki yıl aradan sonra Genel Kurulda
ancak görüşülüyor olması bir talihsizliktir. 

Değerli milletvekilleri, AKP Hükûmeti 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda değişikler
yapmış, ancak yaptığı düzenlemelerin kapsamı vermiş olduğumuz kanun teklifinden daha sınırlı
kalmıştır. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21’inci maddesindeki değişikliklerle, kamu
görevlileri yurt içinde ve yurt dışında kamu konutlarından yararlanmaktayken malul olanların
kendileri, ölenlerin aylığa müstahak dul ve yetimleri, Kamu Konutları Kanunu’nda gösterilen özel
tahsisli konutlarda oturanlar hariç olmak üzere, bir yıl süreyle kamu konutlarından yararlanmaya
devam ederler. Bu süre sonunda kamu konutlarından çıkarılacaklar ile kamu konutundan
yararlanamayanlar ve özel tahsisli konutlarda oturanların istekleri hâlinde ikametgâh olarak
kullanacakları yurt içindeki taşınmazın kira bedeli on beş yıl süreyle devletçe karşılanır. Mevcut
kanundaysa kira bedeli on yıl süreyle karşılanmaktadır. Ayrıca, uzman çavuş, astsubay ve subay
yakınları bu haktan yararlanırken şehit erlerin ve gazilerin aileleri bu haktan yararlanamamaktadırlar. 

Değerli milletvekilleri, serbest dolaşım kartı uygulaması iki yıl önce yasallaşmış ama geçtiğimiz
günlerde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yönetmelik yeni çıkarılmıştır. Çıkan yasada,
iki yıl sonra, serbest dolaşım hakkı kullanma hakkı için yönetmelik çıkartan iktidar, geçen iki yılda
şehit yakınlarını, harp malulü ve gazilerimizi, yakınlarını mağdur etmiştir.

Bizim önerimiz, bu yasa çıktıktan sonra, iki yıl boyunca mağdur edilen şehitlerimizin,
gazilerimizin ve onların yakınlarının verilen bu bir haktan iktidarın sorumsuzluğu yüzünden
yararlanamaması nedeniyle, ilgili ve yeni bir düzenlemeyle, geçmiş iki yıla dönük belirlenecek
miktarda bir ödeme yapılmasıdır. İktidar partisi olmanız, çoğunluğun sizde olması nedeniyle bu hatayı
düzeltmeniz gerekmektedir. Yaptığınız yasalarla, geç çıkardığınız yönetmeliklerle vatandaşı
sorunlarla baş başa bırakmaktasınız. Gelin, hep birlikte, Meclis olarak bu sorunu çözelim. Biz
Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu göreve hazırız. Bu vatan için canlarını seve seve veren
şehitlerimizin emaneti olan yakınlarının, bedenlerini düşünmeden siper eden gazilerimizin ve onların
yakınlarının bu mağduriyetini ortadan kaldırmak görevimiz değil mi? 

Sayın milletvekilleri, yine bu kanun teklifiyle, şehit yakınları, gazi ve yakınlarına terör
mağduriyetleri nedeniyle ikinci iş hakkı önerilmektedir. Hükûmetiniz tarafından çıkarılan yasayla
bu hak verilmiş görülmektedir. Yine Temmuz 2013 yılında çıkartılan yasa düzenlemesinde, dört ay
içerisinde ilgili bakanlık tarafından yönetmelik çıkartılacağı belirtilmiştir. Buna rağmen, Nisan 2014
yılına gelinmiş olmasına rağmen hâlâ bir yönetmelik ortada yoktur, maalesef çıkartılmamıştır. Şehit
ve gazi işlemleri şube müdürlüklerine şehit yakınları, gazi ve yakınları bir yıldır ikinci iş hakkından
yararlanmak için müracaat etmişler, birkaç gün önce bu müdürlükler tarafından Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığına bağlı il müdürlüklerine evraklarını yeni teslim etmelerine rağmen yönetmelik
çıkmadığı için herhangi bir işlem yapılmamıştır.

Değerli arkadaşlar, kanun teklifimize ret oyu vereceğinizi biliyoruz. Şehit ve gazilerimizin
yakınlarının sabırsızlıkla beklediği yönetmeliğin bir an önce çıkartılmasını Meclis kanalıyla iletiyor,
yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Şafak. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir. 
Sayın milletvekilleri, on beş dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.28
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ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 18.51

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU
KÂTİP ÜYELER: Fehmi KÜPÇÜ (Bolu), Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 82’nci Birleşiminin Üçüncü
Oturumunu açıyorum.

Gündemin “Sözlü Sorular” kısmına geçiyoruz.
X.- SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI (x)

1.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, noter ücretlerinin düzenlenmesine ilişkin Adalet
Bakanından sözlü soru önergesi (6/127) ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam’ın cevabı

2.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Bakanlığın Ankara’daki taşınmazlarına ilişkin Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2781) Cevaplanmadı

3.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara
ilişkin sözlü soru önergesi (6/3151) ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam’ın cevabı

4.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, süt sığırcılığı projesi kapsamında tahsis edilen
hayvanlarla ilgili ödemelere ilişkin sözlü soru önergesi (6/3593) ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Ayşenur İslam’ın cevabı

5.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat ve Diyarbakır’daki ailelere yönelik sosyal destek
projelerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/3610) ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam’ın
cevabı

6.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bazı illerdeki verilere yönelik gelir getirici projelere
ilişkin sözlü soru önergesi (6/3612) ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam’ın cevabı

7.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, engelli ve yaşlı vatandaşlara yapılan ödemelere ilişkin
sözlü soru önergesi (6/3860) ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam’ın cevabı

8.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlar ile diğer taşınır
mallara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3882) Cevaplanmadı

9.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin sözlü
soru önergesi (6/3926) ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam’ın cevabı

10.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlığa bağlı birimlerde görev yapan
engelli personel sayısına ilişkin sözlü soru önergesi (6/3954) ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Ayşenur İslam’ın cevabı

11.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında sosyal ve ekonomik destek
sağlanan ailelere ilişkin sözlü soru önergesi (6/3957) ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur
İslam’ın cevabı

12.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Türkiye’nin yoksulluk haritası
konusundaki çalışmalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/3958) ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Ayşenur İslam’ın cevabı
                                    
(x) Sözlü soru önergeleri Genel Kurulda okunmamış olup tutanağa eklidir.
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13.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında sosyal ve ekonomik destek
sağlanan ailelere ilişkin sözlü soru önergesi (6/3967) ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur
İslam’ın cevabı

14.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen taşınır mal
satışlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/4038) Cevaplanmadı

15.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen taşınmaz satışlarına
ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/4052) Cevaplanmadı

16.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık kadrolarına ve personel durumuna ilişkin sözlü
soru önergesi (6/4119) ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam’ın cevabı

17.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında Bakanlıkta hizmet alımı
yoluyla veya sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından
sözlü soru önergesi (6/4167) Cevaplanmadı

18.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından yardım
alan ailelerin sayılarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/4227) ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Ayşenur İslam’ın cevabı

19.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da sosyal yardımlaşma ve dayanışma
vakıflarından yardım alan ailelerin sayılarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/4228) ve Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanı Ayşenur İslam’ın cevabı

20.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yoksulluk sınırının altında gelire sahip ailelere ilişkin
sözlü soru önergesi (6/4229) ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam’ın cevabı

21.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da yoksulluk sınırının altında gelire sahip
ailelere ilişkin sözlü soru önergesi (6/4230) ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam’ın
cevabı

22.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, ailesinin geliri belirli bir tutarı geçen engellilerin engelli
aylıklarının kesildiği iddiasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/4369) ve Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanı Ayşenur İslam’ın cevabı

23.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla
kullanılan hizmet binalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi
(6/4567) Cevaplanmadı

24.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, muharip gazilerin sorunlarına ilişkin sözlü soru önergesi
(6/5071) ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam’ın cevabı

25.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, şehitlik ve gazilik maaşlarına ilişkin sözlü soru önergesi
(6/5072) ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam’ın cevabı

26.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yardıma muhtaç vatandaş sayısına ve yapılan yardımlara
ilişkin sözlü soru önergesi (6/5073) ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam’ın cevabı

27.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’daki yardıma muhtaç vatandaş sayısına ve
yapılan yardımlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/5074) ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur
İslam’ın cevabı

28.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin sözlü soru
önergesi (6/5202) ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam’ın cevabı
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29.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, kadınların toplumda yaşadığı sorunlar konusunda
duyarlılık sağlamak amacıyla yürütülmekte olan çalışmalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/5266) ve
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam’ın cevabı

30.- Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, Adana'daki sokak çocuğu sayısına ve sokak çocukları
ile ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/5275) ve Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanı Ayşenur İslam’ın cevabı

31.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, gönüllü kuruluşların faaliyetlerinin arttırılmasına
yönelik çalışma ve projelere ilişkin sözlü soru önergesi (6/5311) ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Ayşenur İslam’ın cevabı

32.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık tarafından gençlerin ve sivil toplum
kuruluşlarının gönüllülük çalışmalarının desteklenmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere
ilişkin sözlü soru önergesi (6/5325) ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam’ın cevabı

33.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık tarafından özel sektörün sivil toplum
kuruluşlarını desteklemesini sağlamak adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin sözlü
soru önergesi (6/5326) ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam’ın cevabı

34.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık tarafından kadınların ve sivil toplum
kuruluşlarının gönüllülük çalışmalarının desteklenmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere
ilişkin sözlü soru önergesi (6/5327) ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam’ın cevabı

BAŞKAN – “Sunuşlar” bölümünde belirttiğim üzere, birlikte cevaplandırmak istediği sözlü soru
önergelerini cevaplandırması için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Ayşenur İslam’ı kürsüye
davet ediyorum.

Buyurunuz efendim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI AYŞENUR İSLAM (Sakarya) – Sayın Başkan,
değerli milletvekilleri; sözlü soruları cevaplandırmak üzere huzurunuzda bulunuyorum.

Sayın Reşat Doğru’nun sorusuyla başlıyorum. Sayın Reşat Doğru noter ücretleri hakkında bilgi
istiyor, “Acaba bir indirime gitmeyi düşünüyor musunuz?” diyor. Adalet Bakanlığınca her yıl mart
ayından önce noterlik ücret tarifesinde yapılacak değişiklikler ve ücretlerdeki artışlar ele alınmaktadır.
Bu hususta Türkiye Noterler Birliğinin görüşü alınmakta, ayrıca Türkiye İstatistik Kurumu tarafından
saptanan tüketici fiyat endeksini ve gayrisafi yurt içi hasıla oranında meydana gelen artışlar
değerlendirilmekte ve buna göre artışlar yapılmaktadır. Bu kapsamda, 2004 yılında noterlik ücret
tarifesinde yüzde 7,5 oranında bir artış uygun görülerek tarife hazırlanmıştır.

Sayın Ali Halaman’ın sorusu: Adana ve ilçelerindeki sokak çocuklarını soruyor, ayrıca
“Ülkemizde ne kadar sokak çocuğu var?” Bakanlığımıza bağlı çocuk ve gençlik merkezlerine
yönlendirilen ve sosyal destek hizmetlerinden yararlandırılan kayıtlı çocuk sayısı 120. Ülkemiz
genelinde ise belirtilen sebeplerle 10.213 çocuğa hizmet verilmiş olup, koruma ihtiyacı içindeki tüm
çocuklar durumlarına uygun sosyal hizmet modellerinden yararlandırılmaktadırlar. 

Bir başka soruda Türkiye’de hâlen “sokak çocuğu” olarak adlandırılan, ayrılmış ailelerin veya
kimsesizlikten dolayı sokakta bulunan sokak çocuklarının sayısı isteniyor. Kuruluşlarımızdan hizmet
alan çocukların bölgelere göre dağılımı: Akdeniz Bölgesi’nde 2.306, Güneydoğu Anadolu
Bölgesi’nde 3.027, İç Anadolu Bölgesi’nde 1.442, Ege Bölgesi’nde 1.001, Doğu Anadolu
Bölgesi’nde 535, Marmara Bölgesi’nde 1.649, Karadeniz Bölgesi’nde 253 çocuk.
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Bakanlığımız hizmetlerinden yararlandırılan çocuklar, yukarıda belirtilen sebeplerle sokakta
risk altında olan çocuklarla sınırlı değildir. Söz konusu çocukların ailelerini, kardeşlerini ve sokakla
ilişkilendirilmeyen ancak risk altında olan çocukları da bu hizmetler kapsamaktadır. 

Bir başka soruda terör örgütünün gösterilerinde ön plana çıkan çocukların tespiti ve ıslahı için
neler yapıldığı soruluyor. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 10’uncu maddesi gereğince dil, ırk,
renk, cinsiyet, siyasi düşünce, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetmeksizin, tüm çocuklar
kanun önünde eşit haklara sahiptir. Bu çerçevede, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve 5395
sayılı Çocuk Koruma Kanunu gereğince, korunma ihtiyacı içinde bulunan tüm çocuklar hakkında
ilgili mahkeme tarafından hükmedilen koruyucu ve destekleyici tedbirler çerçevesinde hizmetlerimiz
yürütülmektedir.

Sayın Özcan Yeniçeri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından gençlerin ve STK’ların
gönüllülük çalışmalarının desteklenip desteklenmediğini soruyor, “Gençlerin gönüllülük hakkındaki
bilgilendirilmeleri sağlanıyor mu?” diyor, bunlarla ilgili çalışma ve projelerin olup olmadığını
soruyor. 

Bakanlığımız hizmetlerini, katılımcı bir anlayışla, verimli bir düzeyde gerçekleştirmek için
toplumun her kesiminin katkısı ve iş birliğiyle yürütmek bizim temel hedeflerimizden birisidir. Bu
bağlamda, kurumlarımızda koruma ve bakım altında bulunan gençlerimizin bilgilendirilmeleri, hayata
hazırlandırılmaları konularında “Nar Taneleri Projesi” uygulanmaya devam edilmektedir.
Gençlerimiz üniversite sınavlarına hazırlanmaktalar. Bu konularda illerimizde üniversite
öğrencilerinin bilgi ve birikimlerinden yararlanıyoruz. Ayrıca, Bakanlığımız, çocuklarımızın ve
gençlerimizin eğitsel, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılarak eğitilmeleri ve sosyalleşmeleri için,
Masa Tenisi, Güreş, Badminton, Yüzme, Voleybol ve Satranç Federasyonlarıyla birlikte her yıl
faaliyetler düzenlemektedir. 

Sayın Yeniçeri’nin başka bir sorusu: “Kadınların yaşadıkları sorunlara ilişkin, duyarlılık
sağlamak adına yürütülmekte olan çalışma ve projeler var mı?” 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı 2014-2018 yılları içinde güncellenmektedir. Bu
kapsamda, Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi, eğitim, ekonomi, yoksulluk, yetki
ve karar alma mekanizmaları, sağlık, medya ve çevre alanlarında, kamu kurum ve kuruluşları, yerel
yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin katkılarıyla hedef ve
stratejiler belirlenmektedir. Ayrıca, Bakanlığımız tarafından yürütülen 2009 IPA-1 Aile İçi Şiddetle
Mücadele İçin Kadın Konukevleri Projesi kapsamında, ilgili taraflara yönelik, kadına karşı şiddet ve
toplumsal cinsiyet eşitliği eğitim programları düzenlenmesi, 26 ili kapsayan mevcut durum analizleri
ile eğitim ihtiyacı analizleri çıkarılması ve hizmet birimlerimize yönelik iyi uygulamalara örnek
geliştirilmesi planlanmaktadır. Projenin tanıtım toplantısı 7/5/2014 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Bunun yanı sıra, kadının insan haklarının korunması ve kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasında
farkındalık artırmak ve bilinç düzeyi yükseltmek amacıyla Türkiye’de Kadınların Ekonomik
Fırsatlara Erişiminin Artırılması Projesi kapsamında “Adım Adım Anadolu” buluşması toplantıları,
Türkiye Kadın Girişimciler Derneği iş birliği ile gençlere yönelik fikir kampları; Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği iş birliğinde kadın çiftçi eğitimleri de
düzenlenmektedir.
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Sayın Yeniçeri’nin bir başka sorusu: “Eğitim hakkından yararlanamamış kadınların eğitim
imkânlarından yararlandırılması mümkün müdür, böyle projeler var mıdır?” Bakanlığımız tarafından
geliştirilen ve 81 ilde eş zamanlı olarak Aralık 2012 tarihinden itibaren başlatılan Toplum
Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi ve Kadınlar İçin Meslek Eğitim Projesi kapsamında, örgün
eğitim dışında kalmış kadınların yeniden eğitime kazandırılması ve mesleki açık öğretim lisesine
yönlendirilmesi yoluyla kadınların toplumsal yaşama daha fazla dâhil olması, ekonomik ve sosyal
yönden güçlendirilmeleri sağlanmaktadır.

Sayın Yeniçeri’nin bir başka sorusu: “2014 Ocak ayı itibarıyla kadınların ve STK’ların
gönüllülük çalışmalarının desteklenmesiyle ilgili çalışmalar var mı, projeler var mı? Ayrıca,
kadınların gönüllülük adına bilgilendirilmesinin sağlanması için neler yapıyorsunuz?” Avrupa Birliği
2009 Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA) çerçevesinde, Bakanlığımızın yararlanıcısı olduğu, Kadına
Yönelik Şiddetle Mücadele Yerel ve Ulusal STK’ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi Hibe Programı
yürütülmektedir. Program kapsamında, kadına karşı şiddetin önlenmesi, kadınların güçlendirilmesi
ve haklarının korunması, kadın-erkek eşitliğinin geliştirilmesi gibi alanlarda sivil toplum
kuruluşlarınca hazırlanan küçük ölçekli projelere hibe destekleri sağlanmaktadır. 11 ilde farklı sivil
toplum kuruluşları tarafından yürütülmekte olan 19 projeye hibe desteği verilmiştir. Projeler 1/2/2014
tarihi itibarıyla başlamış olup uygulanma süreleri 12 ila 24 ay arasında değişmektedir.

Sayın Yeniçeri’nin bir başka sorusu: “2014 yılı Ocak itibarıyla toplumsal gönüllülük bazlı
faaliyetlerin sayısının artırılması ve hâlihazırdaki gönüllü kurumların desteklenmesi adına
çalışmalarınız ve projeleriniz var mı?” 

Avrupa Birliği 2009 Katılım Öncesi Mali Yardım çerçevesinde, Bakanlığımızın yararlanıcısı
olduğu Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Yerel ve Ulusal STK’ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi
Hibe Programı yürütülmektedir biraz önce söylediğim gibi. Program kapsamında, kadına karşı
şiddetin önlenmesi, kadınların güçlendirilmesi ve haklarının korunması, kadın-erkek eşitliğinin
geliştirilmesi gibi alanlarda sivil toplum kuruluşlarınca hazırlanan küçük ölçekli projelere hibe
destekleri sağlanmaktadır, biraz önce söyledim. 11 ilde sivil toplum kuruluşları tarafından
yürütülmekte olan 19 projeye hibe desteği verilmiştir. Bunların uygulama süreleri on iki ila yirmi dört
ay arasında değişmektedir. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi
Ortak Programı kapsamında 2013 yılı içerisinde 9 sivil toplum kuruluşu hibe kazanmış durumdadır.
Hibe programının ikinci teklif çağrısı başvuruları değerlendirme süreci de hâlen devam etmektedir.

Öte yandan, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı, 2014-2018 yılları için güncelleniyor.
Bu kapsamda, Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi, eğitim, ekonomi, yoksulluk,
yetki ve karar alma mekanizmaları, sağlık, medya ve çevre alanlarında kamu kurum ve kuruluşları,
yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin katkılarıyla
birtakım hedefler ve stratejiler belirlenmeye devam edilmektedir.

Sayın Alim Işık’ın soruları: 
2002-2013 döneminde vakıflardan ayni veya nakdî yardım alan aile veya kişi sayılarının yıllara

göre dağılımını öğrenmek istiyor. 2011 yılında 2 milyon 72 bin, 2012 yılında 2 milyon 891 bin 165,
2013 yılında ise 3 milyon 96 bin 489 haneye yardım yapılmıştır. 

Bir başka sorusu: “Anılan dönemde dağıtılan ayni veya nakdî yardım türleri ve tutarlarının yıllara
göre dağılımı nasıl olmuştur?” Bakanlığımızca uygulanan sosyal yardım programları arasında şartlı
nakit transferi, eşi vefat etmiş kadınlara ve muhtaç asker ailelerine yönelik yardım programlarının ve
2022 sayılı Kanun kapsamında ödenen aylıkların yanı sıra gıda, barınma ve eğitim yardımları da yer
almaktadır. 
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2011-2013 döneminde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu giderleri şu şekilde
gerçekleşti: 2011 yılında 2 milyar 622 milyon 412 bin 735 Türk lirası, 2012 yılında 3 milyar 99
milyon 582 bin 115 Türk lirası, 2013 yılında 3 milyar 844 milyon 838 bin 15 Türk lirası. Ayrıca,
2012 yılında genel bütçeden 2022 sayılı Kanun kapsamında aktarılan tutar 2 milyar 911 milyon 191
bin 180 Türk lirası, 2013 yılında ise 3 milyar 181 milyon 501 bin 208 Türk lirasıdır.

Yine Sayın Alim Işık’ın bir başka sorusu: “Anılan dönemde vakıflardan yardım alan
vatandaşlarımızın sayılarının giderek artmasının sebepleri nelerdir? Anılan dönemde yardıma muhtaç
aile ya da kişi sayısının nüfus artış oranlarından daha yüksek oranlarda artış göstermesinin sebepleri
nelerdir?” Sosyal yardımların tek çatı altında toplanması sonucunda, diğer kurumlarca verilen sosyal
yardımların tek bir kurumun hedef kitlesinde birleşmesinden kaynaklanan hedef kitlede ve
kaynaklarda beklenen artış, bu gelişmelerle eş zamanlı olarak tasarlanan sistemlerce muhtaç kişilerin
merkezî sorgulamalar aracılığıyla daha aktif ve ölçülebilir kriterlere göre belirlenmesi ve programların
düzenlilik temeline alınması sayesinde öngörülen düzeyin altında gerçekleşmiştir.

Bir başka sorusu Sayın  Alim Işık’ın: “Bakanlığınızca bu konuda yapılmış bir çalışma var mıdır,
varsa hangi sonuçlara ulaşılmıştır?” Bakanlığımızca yoksulluğun azaltılması ve sosyal yardımların
etkinliğinin sağlanmasına yönelik geniş çaplı araştırmalar devam etmektedir. Sosyal yardım
programlarına ilişkin etki değerlendirme araştırmalarıyla sosyal yardım programlarının etkinliği
araştırılmaktadır. Programların iyileştirilmesine ve etkinliğinin sağlanmasına yönelik politikalar da
elan geliştirilmeye devam edilmektedir.

Yine, Sayın  Alim Işık’ın sorusu: “Hâlen ülkemizde muharip gazi olarak hayatlarını sürdüren kaç
gazimiz  bulunmaktadır?” Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından kendilerine aylık bağlanan
muharip gaziler ve eşlerinin toplam sayısı 47.990’dır. 

Sayın  Işık bir başka soruda, hâlen muharip gazilere verilen net maaş tutarlarını ve diğer haklarını
soruyor. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından alınan güncel bilgilere göre, sosyal güvencesi
olmayan gazilere 796 lira, dul eşlerine 597 lira aylık bağlanmaktadır. Sosyal güvencesi olan gazilere
ise 525 lira, onların dul eşlerine de 394 Türk lirası aylık bağlanmaktadır.

Muharip gazilerin diğer sosyal haklarını da şu şekilde özetleyebiliriz: Kendisi, eşi, 25 yaşından
küçük çocukları ile anne ve babası ücretsiz seyahat hakkından yararlanmaktadır. Kendisi ve eşi için
sağlık hizmetlerinde katılım payı muafiyeti vardır. Mesken vergisi muafiyeti vardır ancak bu mesken
vergisi muafiyeti tek mesken için uygulanmaktadır, 200 metrekareyi aşmayan tek mesken için. Ayrıca,
elektrik enerjisi ücreti indirimi yüzde 40 olarak uygulanmaktadır, su ücreti indirimi yüzde 50 olarak
uygulanmaktadır.

1005 sayılı Kanun’a tabi olan gazilerimizin çocuklarının, 31/8/2013 tarihli Resmî Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu kararı ile yüksek öğrenimde katkı payı ve öğrenim
ücreti ödememe hakları da mevcuttur. Ayrıca, TSK bünyesinde görev yapmakta iken muharip gazi
olanların çocuklarına askerî okullara girişte giriş koşullarını sağlamaları hâlinde ek puan veya
kontenjan verilerek öncelik sağlanmamaktadır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı olarak
faaliyet yürüten huzurevlerinden de ücretsiz yararlanma hakları vardır. 

Sayın Alim Işık’ın sorusu: “Muharip gazilerin maaşlarının çok düşük olduğu, sosyal güvencelerinin
bulunmadığı ve malul gazilere sağlanan bazı özlük, mali ve sosyal haklardan yararlandırılmadıkları
iddiaları doğru mudur? Doğruysa gazilerimiz arasındaki bu ayrımcılığın sebepleri nelerdir? Muharip
gazilerin sorunlarının çözümü konusunda Bakanlığınızca şimdiye kadar nasıl bir çalışma yapılmış ya
da yapılmaktadır? Bakanlığınızın konuya ilişkin görüşü ve 2014 yılı programı nedir?” 
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Daha önce, tüm İstiklal Savaşı, Kore ve Kıbrıs gazilerimize yani muharip gazilere vatani hizmet
tertibinden 5750 gösterge rakamının memur maaş katsayısıyla çarpılmasından bulunacak tutar
ödenmekteyken 6/3/2007 tarihinde yapılan düzenleme ile mağduriyetin giderilmesi amacıyla sosyal
güvencesi olmayanların aylıkları asgari ücretin net tutarına yükseltilmiştir. Gazilerimiz arasındaki
maaş farklılığının giderilmesi ve diğer sosyal hakların iyileştirilmesine yönelik talepler Bakanlığımız
ve ilgili bakanlıklarca da değerlendirilmektedir. 

Sayın Alim Işık’ın sorusu: “Hâlen şehit ailelerine verilen şehitlik maaşları ile gazilerimize verilen
gazilik maaşlarının net tutarları ne kadardır?” Terör, harp ve vazife malullerine yönelik yapılan
ödemelere ait rakamlar, personelin rütbesi, eğitim durumu, hizmet yılı, maluliyet derecesi, sosyal
güvenlik mevzuatındaki diğer düzenlemeler ve benzeri kriterlere göre değişmekte olup bu
kapsamdaki iş ve işlemler Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca yürütülmektedir. 

Bir başka soru: “Şehitlik ve gazilik maaşlarının 2002-2013 dönemindeki artış oranı ne kadar
olmuştur? Şehitlik ve gazilik maaşlarının günümüz şartlarında oldukça düşük kaldığı ve verilen
maaşlarla geçinmenin mümkün olmadığı iddiaları doğru mudur? Doğru ise şehitlik ve gazilik
maaşlarının artırılarak yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi konusunda Bakanlığınızca yürütülen bir
çalışma var mıdır yoksa bu konuda bir çalışma yapılarak anılan maaşların artırılması ve diğer hakların
iyileştirilmesi sağlanabilir mi?”

Şehit yakınları ve gazilerimizin maaşlarına ilişkin 6495 sayılı Kanun’la sağlanan iyileştirmeler
özetle şöyledir: Aylık miktarının artırılması ve malullerin çalışması durumunda maluliyet aylığının
kesilmemesi sağlanmıştır. 2330 sayılı Kanun ve harp malulü kapsamındakilerle tüm er ve erbaşların
aylıklarında yüzde 25 artış sağlanmıştır. Çalışmaya devam eden malullerin maluliyet aylığı
kesilmeyerek iki aylığı birden alma ve sonraki çalışmalarından  dolayı emekli olabilme imkânı
getirilmiştir. Vazife malullerinde derece ve kademe ilerlemesi yapılmıştır. Vazife malulü kamu
görevlilerine derece, kademe ilerlemesi yapılırken aylıklarında artış sağlanmış ve uygulama
farklılıkları da giderilmiştir.

Terör mağduru sivil vatandaşlara şartsız aylık bağlanması sağlandı. Bu vatandaşlardan hayatını
kaybedenlerin yakınlarına veya engelli hâle gelenlere, sosyal güvencesinin olup olmadığına
bakılmaksızın, asgari ücret tutarında aylık bağlanabilmesi imkânı getirilmiştir.

Bir başka soru yine Sayın Alim Işık’a ait: “Bakanlığınızca şehit yakınları ve gazilere yönelik
2014 yılı programı nasıldır?” İstihdam hakkının kapsamı genişletilmiştir. 6518 sayılı Kanun’la
istihdama yönelik uygulamalar Bakanlığımız tarafından yürütülmeye başlanmıştır. Ücretsiz seyahat
hakkı kapsamı genişletilmiştir. Ücretsiz seyahat kartı başvuruları şehit, gazi bilgi sistemi üzerinden
alınmaya başlanmıştır. Gazi Evi Projesi kapsamında şehit yakınları ve gazilerimizi sosyal ve kültürel
bakımdan desteklemek ve topluma adaptasyonlarına katkıda bulunmak amacıyla eğitici, geliştirici
danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin verileceği Gazi Evi modeli üzerinde pilot il olarak seçilen
Sakarya, Çanakkale, Gaziantep, Kütahya, Kars ve Kilis’teki çalışmalarımız devam etmektedir.

Sayın Özcan Yeniçeri’nin sorusu: “2014 yılı Ocak ayı itibarıyla Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı tarafından merkezî yönetimin ve yerel yönetimlerin yanı sıra, özel sektörün de sivil toplum
kuruluşlarını desteklemesini sağlamak ve bu desteği teşvik etmek adına yürütülmekte olan  çalışma
ve projeleriniz var mı?” 16/7/2013 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Vilayetler
Evinde “Şehit Yakınları ve Gaziler Buluşması” adıyla iftar düzenlenmiştir. İftara Sayın Başbakanımız
Recep Tayyip Erdoğan ile şehit yakınları ve gaziler katılmıştır. Başkanlığımızca hazırlanan ve
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18-21/9/2013 tarihleri arasında uygulanan Kıbrıs Gazileri Buluşması Projesi kapsamında,
illerimizden gelen Kıbrıs gazilerinin otuz dokuz yıl sonra Kıbrıs’ı yeniden ziyaret etmeleri
sağlanmıştır. 25-27 Ekim 2013 tarihlerinde Kızılcahamam’da şehit yakınları ve gazileri
bilgilendirme çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda Bakanlığımızın çalışmaları, kanuni
düzenlemeler ve sosyal hakları içeren bilgiler verilmiştir. 18 Mart 2014 tarihinde Bakanlığımız
tarafından 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü dolayısıyla şehit ailelerine yönelik
tanışma toplantısı ve akşam yemeği organizasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu organizasyonların
tümünde sivil toplum örgütleri ile de etkileşimde bulunulmuştur. Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 40’ıncı
yılı münasebetiyle Türkiye Muharip Gaziler Derneğiyle koordinasyon içerisinde bisikletle barış
turu projesinin 2014 yılı Temmuz ayında gerçekleştirilmesini planlıyoruz. Bunun yanında, şehit
yakınları ve gaziler alanında faaliyet yürüten STK’ları destekleyici çalışmalarımız da devam ediyor.

Sayın Alim Işık’ın sorusu: “Kütahya ilimizde 2002-2013 döneminde ayni veya nakdî yardımda
bulunan vatandaşlarımızın toplam sayıları, bunlara yapılan yardım tutarlarının yıllara göre dağılımı
nasıldır?”

Kütahya iline yapılan yardım tutarları şöyle: 2012 yılında 18.823 haneye 33 milyon 436 bin 60
Türk lirası, 2013 yılında 17.931 haneye 33 milyon 385 bin 306 Türk lirası ödenmiştir.

Başka bir soru: “2002-2013 döneminde Kütahya ilinde toplam nüfus düşerken yardıma muhtaç
vatandaşlarımızın sayılarının ve dağıtılan yardım tutarlarının giderek artmasının sebepleri nelerdir?”

Kütahya ilinde yapılan yardımlara ilişkin biraz önce verdiğim 2012-2013 yıllarına ait rakamlar
karşılaştırıldığında yardım alan hane sayısı ve yardım tutarlarının düştüğü görülmüştür, herhangi bir
artış yoktur.

Bir başka soru: “2002-2013 döneminde yapılan özelleştirmelerin ilimizde yaşanan yoksullaşmaya
etkileri nasıl olmuştur, bu konuda Bakanlığınızca bir çalışma yapılmış mıdır?” Bakanlığımız
yoksulluğun azaltılması ve sosyal yardımların etkinliğinin artırılmasına yönelik araştırmalarına ülke
bazında devam etmektedir.

Bir başka soru: “Kütahya ilinde yardıma muhtaç vatandaşların azaltılması için şimdiye kadar
Bakanlığınızca neler yapıldı?” Bakanlığımızca yürütülen sosyal yardım politikaları Türkiye genelinde
tüm bölge ve illeri kapsayacak şekilde geliştirilmektedir. Bu nedenle, yoksulluğun azaltılmasına
ilişkin Türkiye genelinde yürütülen sosyal yardım politikaları bölgesel ve illere ilişkin geçerliliklere
de sahiptir.

Bir başka soru: “Bakanlığınızın konuya ilişkin görüşü, 2014 yılı Kütahya programı nasıldır?”
Bakanlığımız Türkiye genelinde tüm il ve ilçelerde yürüttüğü ve bundan sonra yürütmeyi planladığı
sosyal yardım politikalarını objektiflik ilkesine dayalı ve hak temelli bir anlayışla tüm yurt sathında
geliştirmeye devam etmektedir.

Sayın Alim Işık’ın sorusu: “2011-2013 döneminde yardıma muhtaç oldukları gerekçesiyle ayni
ya da nakdî  yardım talebinde bulunan vatandaşlarımızın toplam sayılarının yıllara göre dağılımları
nasıl olmuştur?” 2011 yılında 2 milyon 72 bin, 2012 yılında 2 milyon 891 bin 165, 2013 yılında 3
milyon 96 bin 489 haneye yardım yapılmıştır.

Başka bir sorusu Sayın Işık’ın: “2011-2013 döneminde dağıtılan ayni veya nakdî yardım tutarları
nasıldır?” 2011-2013 döneminde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu giderleri şu
şekilde gerçekleşmiştir: 2011 yılında 2 milyar 622 milyon 412 bin 735 Türk lirası, 2012 yılında
3 milyar 99 milyon 582 bin 115 Türk lirası, 2013 yılında 3 milyar 844 milyon 338 bin 15 Türk lirası,
2012 yılında genel bütçeden 2022 sayılı Kanun kapsamında aktarılan tutar 2 milyar 911 milyon
191 bin 180 Türk lirasıdır, 2013 yılında ise 3 milyar 181 milyon 501 bin 208 Türk lirasıdır.
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Bir başka sorusu: “2011-2013 döneminde yardıma muhtaç vatandaşlarımızın sayılarının ve
dağıtılan yardım tutarlarının giderek artmasının sebepleri nelerdir?” Sosyal yardımların tek çatı
altında toplanması sonucunda diğer kurumlarca verilen sosyal yardımların tek bir kurumun hedef
kitlesinde birleşmesinden kaynaklanan hedef kitlede ve kaynaklarda beklenen artış, bu gelişmelerle
eş zamanlı olarak tasarlanan sistemlerce muhtaç kişilerin merkezî sorgulamalar aracılığıyla daha
objektif ve ölçülebilir kriterlere göre belirlenmesi ve programların düzenlilik temelinde alınması
sayesinde öngörülen düzeyin altında gerçekleşmiştir.

Bir başka sorusu Sayın Alim Işık’ın: “Bu konuda Bakanlığınızca yapılmış ya da yapılmakta
olan bir araştırma çalışması var mıdır, varsa çalışmada hangi sonuçlara ulaşılmıştır?” Bakanlığımızca
yoksulluğun azaltılması ve sosyal yardımların etkinliğinin sağlanmasına yönelik geniş çaplı
araştırmalar devam etmektedir. Sosyal yardım programlarına ilişkin etki değerlendirme araştırmaları
ile sosyal yardım programlarının etkinliği araştırılmakta, programların iyileştirilmesine ve etkinliğinin
sağlanmasına yönelik politikalar geliştirilmektedir. 

Esas numaraları söylemem gerektiği konusunda bir uyarı aldım. Onun için, devam etmeden
önce Sayın Alim Işık’ın sorusunun esas numarasını söyleyeyim; (6/5074) esas numaralı soruya devam
ediyoruz.

Bir başka soru: “Yardıma muhtaç vatandaşlarımızın azaltılması için şimdiye kadar Bakanlığınızca
ne gibi önlemler alınmıştır?” Bakanlığımızla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında
imzalanan iş birliği protokolüyle sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvuran, kayıtlı bir
işte çalışmayan, sosyal güvenceden yoksun kişilerden sosyal yardım alanların istihdam imkânlarından
öncelikli olarak faydalandırılması sağlanmıştır ve sağlanmaktadır. Böylece, sosyal yardım alan
kişilerin çalışarak kendi geçimlerini sağlayabilecek hâle gelmeleri hedeflenmektedir. Bakanlığımız
tarafından öncelikli olarak ülkelerin yoksulluk oranlarının karşılaştırılmasında bir kıstas olarak
kullanılan kişi başı günlük harcaması satın alma gücü paritesine göre 4,3 dolar sınırının altında
yaşayan nüfusun kalmamasına yönelik olarak önlemler alınmaktadır. Bu kapsamda, 3/10/2013 tarih
ve 17 sayılı Bakanlık genelgesiyle sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına, söz konusu hedef
kitlede yer alan yoksul vatandaşların sosyal yardımlardan öncelikli yararlandırılmasına ilişkin husus
duyurulmuştur.

Bir başka soru: “Bakanlığınızın konuya ilişkin görüşü ve 2014 yılı programı nasıldır?” Bakanlığımız,
hâlihazırda yürüttüğü ve bundan sonra yürütmeyi planladığı sosyal yardım politikalarını objektiflik
ilkesine dayalı ve hak temelli esas alacak şekilde geliştirmeye devam edecektir.

Sayın Ensar Öğüt’ün (6/3593) esas numaralı sorusu şöyle: “Süt Sığırcılığı Projesi içinde her
aile 2 montofon inek almıştır. Beş yıl ödemesiz, her yıl 1.080 lira ödemeleri gerekiyor. Ailelerin
aldığı sığırların ödemelerinin mart ayında değil de ekim ayında yapılması hususunda bir çalışma var
mı?” Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynaklarıyla desteklenen Kırsal Alanda
Sosyal Destek Projesi yani “KASDEP” olarak andığımız proje ve gelir getirici projelerin geri
ödemelerine ilişkin olarak fon kurulunca alınan çeşitli kararlar çerçevesinde vatandaşlarımıza yönelik
ödeme kolaylıkları zaman zaman sağlanmaktadır.

Sayın Doğru’nun (6/3610) esas numaralı sorusu: “Tokat, Diyarbakır illerinde son beş yılda kaç
aileye, ne miktarda kırsal alanda sosyal destek projesi desteği verildi?” Son beş yılda Diyarbakır
ilinde 16 proje dâhilinde 1.075 aileye toplam 20 milyon 208 bin 95 Türk lirası, Tokat ilindeyse 3
proje dâhilinde 130 aileye toplam 4 milyon 514 bin 547 Türk lirası kaynak aktarılmıştır.
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Sayın Alim Işık’ın (6/3860) esas numaralı sorusu: “Engelli, yaşlı veya bunların yakınlarına
Bakanlığınızca yapılan maaş veya diğer ödemelerin kişi başına aylık net tutarları ne kadardır?” Aralık
2014 dönemi için 2022 sayılı Kanun kapsamında yürütülen engelli aylıkları kapsamında verilen aylık
tutarları şöyledir: Yaşlı aylığı 141 lira, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı 424,69 Türk lirası, yüzde 40
ila 69 arası engelli aylığı 283,13 Türk lirası, engelli yakını aylığı -ki 18 yaş altını kastediyoruz- 283,13
Türk lirası. Ayrıca, Bakanlığımız Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından bakıma
muhtaç engelli veya yaşlı bakımını gerçekleştiren akrabasına da ayda 2013 yılı ikinci altı ayı için 730
lira ödeme yapılmaktadır. 

Bu amaçla, 2012-2013 yıllarında yapılan toplam ödemeyi soruyor Sayın Işık. 2022 sayılı Kanun
kapsamında 2012 yılında toplam 2 milyar 911 milyon 191 bin 180 Türk lirası ödeme yapılmıştır.
2013 yılında ise 3 milyar 325 milyon 608 bin 850 Türk lirası ödeme yapılmıştır. 

Bakanlığımız Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 2012 yılında 398.335 bakıma
muhtaç engelli veya yaşlı için toplam 2 milyar 944 milyon 114 bin 529 Türk lirası, 2013 yılı ilk altı
ayında ise 421.093 bakıma muhtaç engelli veya yaşlı için toplam 1 milyar 994 milyon 700 bin 57 Türk
lirası evde bakım ücreti ödemesi yapılmıştır.

“Bakanlığınızca engelli veya yaşlı vatandaşlarımıza yapılan ödemelerin artırılmasına yönelik
bir çalışmanız var mıdır? Varsa, çalışma ne aşamadadır? Çalışmanın içeriği ve uygulaması nasıldır?
Yoksa, bu konuda bir çalışma yapılarak vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi
sağlanabilir mi? Bakanlığınızın bu konuya ilişkin görüşü ve 2013 yılı programı nasıldır?” 2022 sayılı
Kanun’da yapılan değişikliklerle bu kapsamda verilen aylıklardan yararlanabilmek için belirlenen
muhtaçlık sınırı yükseltilmiştir. Diğer taraftan, Bakanlığımızın yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın
hayat standartlarının yükseltilmesi, hizmetlere erişiminin kolaylaştırılması, mevcut mevzuat
hükümlerine göre kapsama alınmayan, daha doğrusu alınamayan vatandaşların bu kapsama dâhil
edilmesi gibi konulardaki çalışmaları da devam etmektedir.

Sayın Mesut Dedeoğlu’nun (6/3957) esas numaralı sorusu: “Tabii afet nedeniyle muhtaç duruma
düşen aileler veya yakınlarını kaybederek kimsesiz ve korumasız kalmış ailelere sosyal ve ekonomik
destek sağlanmaktadır. Bu şekilde 2012 yılında toplam kaç adet aileye sosyal ve ekonomik destek
sağlanmıştır? Sosyal ve ekonomik destek sağlanan bu kişilerin aynı yıl içinde illerimize göre dağılımı
ve destek miktarı hangi şekildedir?” 2012 yılında 619 kişiye 26 milyon 939 bin 872 Türk lirası afet
yardımı kapsamında yardım yapılmıştır. 2012 yılında Türkiye genelinde illere göre yapılan afet
yardımları ve kişi sayılarını gösteren tablo şu şekildedir: Adana, 100 kişi, 353.851 lira; Adıyaman,
27 kişi, 79.534 lira; Afyon, 2 kişi, 97.347 lira; Ağrı, 105 kişi, 302.020 lira; Aksaray’a 47.350 lira
aktarılmış, kullanılmamış; Amasya, 1 kişi, 26.400 lira; Ankara’ya 258.600 lira aktarılmış,
kullanılmamış; Antalya, 5 kişi, 1 milyon 522 bin 604 lira; Aydın, 5 kişi, 949 bin lira; Balıkesir, 50
kişi, 572.300 lira; Batman 307.650 lira; Bingöl 985 bin lira; Bitlis, 3 kişi, 357.450 lira; Bolu, 5 kişi,
83.695 lira; Burdur 20 bin lira; Bursa, 2 kişi, 1 milyon 828 bin 891 lira; Çanakkale, 53 kişi, 143.600
lira; Çankırı, 1 kişi, 357 bin lira; Çorum, 14 kişi, 51.823 lira; Denizli, 6 kişi, 116.808 lira; Diyarbakır,
3 kişi, 55.982 lira; Düzce, 1 kişi, 15 bin lira; Edirne, 4 kişi, 80.957 lira; Elâzığ, 9 kişi, 205.436 lira;
Erzincan, 1 kişi, 9.671 lira; Erzurum, 1 kişi, 410.500 lira; Eskişehir, 2 kişi, 41.783 lira; Gaziantep
547.500 lira; Giresun, 4 kişi, 54.782 lira; Gümüşhane, 4 kişi, 161.968 lira; Hakkâri 2 milyon 435 bin
lira; Hatay, 114 kişi, 278.850 lira; Iğdır 132.500 lira; Isparta 10 bin lira; İstanbul 1 milyon 927 bin
250 lira; İzmir 1 milyon 175 bin 50 lira; Kahramanmaraş, 3 kişi, 27 bin lira; Karabük, 1 kişi, 14.093
lira; Kars 127.600 lira; Kastamonu, 8 kişi, 158.855 lira; Kayseri, 1 kişi, 25 bin lira; Kırşehir, 1 kişi,
20 bin lira; Kilis, 28 kişi, 245.115 lira; Konya, 1 kişi, 171.845 lira; Kütahya, 2 kişi, 547.427 lira;
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Malatya, 1 kişi, 106.694 lira; Manisa, 3 kişi, 177.018 lira; Mardin, 1 kişi, 251.150 lira; Mersin, 3
kişi, 800.919 lira; Muğla iline aktarılan 518.300; Muş 92.150; Nevşehir 76.500; Ordu, 5 kişi, 269.493
lira; Osmaniye, ile aktarılan 57.625 lira; Rize, 1 kişi, 5.398 lira; Sakarya, ile aktarılan 100 bin lira;
Samsun, 5 kişi, 2 milyon 3 bin 400 lira; Siirt, ile aktarılan 97.850; Sinop, 10 kişi, 600.822 lira; Sivas,
1 kişi, 105.200 lira; Şanlıurfa, ile aktarılan 68.500 lira; Şırnak, ile aktarılan 651.300 lira; Tekirdağ
351.350 lira; Tokat 7 bin lira; Trabzon, 1 kişi, 40.792 lira; Tunceli, 2 kişi, 38.107 lira; Uşak, 6 kişi,
118 bin lira; Van, 4 kişi, 2 milyon 815 bin 600 lira; Yalova, ile aktarılan 20 bin lira; Yozgat, 9 kişi,
224.613 Türk lirası. Genel Toplam: 619 kişi, 26 milyon 939 bin 872 Türk lirası.

Sayın Dedeoğlu’nun (6/3958) esas numaralı sorusu şöyle: “Türkiye’nin yoksulluk haritası
konusundaki çalışmalar tamamlanmış mıdır? Harita hangi şekilde oluşmuştur? Bölgelerimiz ve
illerimiz bu haritada kaçıncı sırada ve ne şekilde yer almaktadır? En yoksul bölgeler ve iller
hangileridir? Kahramanmaraş bu haritanın neresinde yer alıyor?”

TÜBİTAK’la iş birliği içerisinde yürütülen Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemleri
Projesi kapsamında sosyal yardım yapılan hanelere ilişkin olarak il ve ilçe bazlı bilgiler elimizde
mevcut. Sosyal yardım haritası oluşturulmasına ilişkin çalışmalarımız ise hâlen devam ediyor.
Bakanlığımız Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi verilerine göre 2013 yılında yapılan
sosyal yardım miktarları açısından Kahramanmaraş 14’üncü sırada yer almıştır.

Sayın Dedeoğlu’nun (6/3967) esas numaralı sorusu: “Olağanüstü bir felaket, hastalık veya kaza
geçiren, belli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel
ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlara sosyal ve ekonomik destek sağlanmaktadır. Bu
şekilde 2012 yılında toplam kaç adet kişiye sosyal ve ekonomik destek sağlanmıştır? Sosyal ve
ekonomik destek sağlanan bu kişilerin, aynı yıl içinde, illerimize göre dağılımı ve destek miktarı
hangi şekildedir?”

Olağanüstü bir felaket, hastalık veya kaza geçiren, belli bir süre kendisinin ve geçindirmekle
yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan kişilere 2012
yılı içerisinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’ndan yapılan afet yardımları yani
ev yapım, ev onarım, yangın, kira, ev eşyası ve benzeri yardımlar, ayrıca diğer sağlık yardımları
kapsamında 2012 yılı içinde Türkiye’de toplam 26.674 haneye 13 milyon 86 bin 307 lira yardım
yapılmıştır.

Sayın Alim Işık’ın (6/4228) esas numaralı sorusu: “2002-2013 döneminde Kütahya ilinde anılan
vakıflardan ayni veya nakdi yardım alan aile ya da kişi sayılarının yıllara göre dağılımı nasıl
olmuştur?” 

Kütahya iline yapılan yardım tutarları 2012 yılında 18.823 haneye 33 milyon 436 bin 60 Türk
lirasıdır. 2013 yılında 17.931 haneye 33 milyon 385 bin 306 Türk lirası yardım yapılmıştır. 

“2002-2013 döneminde dağıtılan yardım türleri ve tutarlarının yıllara göre dağılımı nasıl
olmuştur?” diye sorarlar.

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce Kütahya ilinde yoksul vatandaşlarımıza yönelik olarak
şartlı nakit transferi, muhtaç asker ailelerine, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım programlarının
yanı sıra gıda, yakacak, barınma gibi çeşitli sosyal yardım programları da yürütülmektedir. Bu
kapsamda, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından Kütahya iline yönelik yürütülen faaliyetler
kapsamında 2012 yılında 18.823 haneye 33 milyon 436 bin 60 Türk lirası, 2013 yılında 17.931 haneye
33 milyon 385 bin 306 Türk lirası yardım yapılmıştır. 
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Tekrar soru: “Kütahya ilimizde yardım alan vatandaşlarımızın sayılarının giderek artmasının
sebepleri nelerdir? 2002-2013 döneminde Kütahya ilinin nüfusu yaklaşık 100 bin kişi azalırken
yardıma muhtaç kişi sayısının artmasının sebebi nedir? Bakanlığınızca bu konuda yapılmış bir
çalışma var mıdır? Varsa çalışmada hangi sonuçlara ulaşılmıştır?”

Kütahya ilinde yapılan yardımlara ilişkin 2012-2013 yıllarına ait rakamlar -biraz önce verdim-
karşılaştırıldığında yardım alan hane sayısı ve yardım tutarının düştüğü görülmüştür. Dolayısıyla,
yardım alan vatandaşlarımızın sayısı giderek artmamaktadır.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Sayın Bakanım, Kütahya’da yardıma ihtiyacı
olan insan yokmuş demek! Herkes mutlu!

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI AYŞENUR İSLAM (Devamla) – Yardıma
ihtiyacı olan insan sayısı var fakat artmıyor Sayın Vekilim.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Herkes mutlu, Hocamı belediye başkanı
seçmediğine göre! 

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI AYŞENUR İSLAM (Devamla) – “Bakanlığınızın
konuya ilişkin görüşü ve 2013 programı nedir?” diyor Sayın Işık. 

Bakanlığımız Türkiye genelinde tüm il ve ilçelerde yürüttüğü ve bundan sonra yürütmeyi
planladığı sosyal yardım politikalarını objektiflik ilkesine dayalı ve hak temelli bir anlayışla
geliştirmeye devam edecektir.

Sayın Işık’ın (6/4230) esas numaralı sorusu: “2002-2013 döneminde Kütahya ilimizde 4 kişilik
bir aile için yoksulluk sınırına karşılık gelen yıllık gelir miktarları nasıl değişmiştir? Kütahya ilimizde,
anılan dönemde belirlenen yoksulluk sınırlarının altında bir gelire sahip aile veya kişi sayılarının ve
toplam nüfus içindeki paylarının yıllara göre değişimleri nasıl olmuştur? 2002-2013 döneminde
Kütahya il nüfusu azalırken yoksulluk sınırının altında kalan ailelerin sayılarının giderek artmasının
sebepleri nelerdir? 2002-2013 döneminde Kütahya’da AK PARTİ hükûmetleri tarafından yapılan
özelleştirmelerin ve yeni yatırım yapılmamasının bu sonuçlara etkisi olmuş mudur? Bakanlığınızın
konuya ilişkin görüşü nasıldır?”

TÜİK’in yayınlamış olduğu yoksulluk çalışmalarında tüketim harcamasına dayalı olarak mutlak
ve göreli yoksulluk sınırı 1 dolar; 2,15 dolar; 4,3 dolar olarak tanımlanan yoksulluk sınırları ile
harcaması bu sınırların altında kalan yoksul nüfus oranlarıyla hesaplanarak verilmektedir. TÜİK
tarafından açıklanan rakamlara göre, kişi başı günlük harcaması satın alma gücü paritesine göre 2,15
doların altında kalan fert oranı 2011 yılında yüzde 0,14 iken bu oran 2012 yılında yüzde 0,6 olarak
gerçekleşmiştir. 4,3 dolar sınırına göre ise 2011 yılında yüzde 2,79 olan yoksulluk oranı 2012 yılında
yüzde 2,27’ye düşmüştür. 

Sayın Reşat Doğru’nun (6/3612) esas numaralı sorusu: “Batman, Tokat, Diyarbakır, Yozgat
illerinde kaç aileye, ne miktarda gelir getirici proje desteklenmiştir?” 

Soru kapsamında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynaklarıyla 2007-2014
yılları arasında Batman ilinde 36 adet gelir getirici proje desteklenmiş ve 84 aile için toplam 860.600
Türk lirası kaynak aktarılmıştır. 

Diyarbakır ilinde 506 adet gelir getirici proje desteklenmiş ve 1.106 aile için toplam 10 milyon
672 bin 212 Türk lirası kaynak aktarılmıştır. 

Tokat ilinde 353 adet gelir getirici proje desteklenmiş ve 680 aile için toplam 6 milyon187 bin
351 Türk lirası kaynak aktarılmıştır.
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Yozgat ilinde 182 adet gelir getirici proje desteklenmiş ve 334 aile için toplam 3 milyon 094 bin
861 Türk lirası kaynak aktarılmıştır. 

Sayın Alim Işık’ın (6/4229) esas numaralı sorusu: “2002-2013 döneminde anılan ilimizde 4 kişilik
bir aile için yoksulluk sınırına karşılık gelen yıllık gelir miktarları nasıl değişmiştir?”

Bunları mükerrer olduğu için tekrarlamıyorum, biraz önce cevap verdim aynı soruya.
Sayın Ali Halaman’ın (6/4369) esas numaralı sorusu: “Özürlü maaşı alıp ailesinin geliri 2 bin

lirayı geçen özürlülerin maaşlarının kesildiği doğru mudur? Doğru ise özürlü vatandaşlarımızın bu
mağduriyetlerini gidermek için Bakanlık olarak ne gibi çalışmalarınız vardır?”

2/8/2013 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 12/7/2013 tarihli Bazı Kanun Ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 73’üncü maddesinin (n)
bendiyle 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk
Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’un bazı hükümleri değiştirilmiştir. Bu değişikliğe
göre 2022 sayılı Kanun uyarınca bağlanan yaşlı ve engelli aylıkları için uygulanan muhtaçlık sınırı
Bütçe Kanunu’nda belirtilen 1620 gösterge rakamı ile memur maaş katsayısının çarpımından bulunan
124,40 Türk lirasından hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 16 yaşından büyükler
için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’üne yükseltilmiş olup 2014 Ocak-Haziran
dönemi için 255,22 Türk lirasıdır. Bu kapsamda ailenin gelirinin 2 bin Türk lirası olması aylıkların
kesilmesi için doğrudan bir neden oluşturmamakla birlikte, hane içinde kişi başına düşen gelir dikkate
alınmak suretiyle işlem tesis edilmektedir. Hane içinde kişi başına düşen geliri asgari ücretin
1/3’ünden az olanlara aylık bağlanmaktadır. 2022 sayılı Kanun uyarınca, aylık almakta iken ekonomik
muhtaçlık durumu ortadan kalkanların kanun gereğince aylıklarının kesilmesi gerekmektedir. 

Ali Halaman’ın (6/5202) esas numaralı sorusu: “Adana’da personel açığı var mıdır? Varsa
personel açığını nasıl gidereceksiniz?”

Adana Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde, İl Müdürlüğü dâhil 17 kuruluşta 222 kadrolu
personelimiz hizmet vermektedir. İhtiyaç duyulduğunda eksikler giderilmektedir. 

“Adana ilinde yapılacak kamu hizmetleriyle ilgili olarak 2014 mali yılı bütçesinden ayrılan
ödenek ne kadardır?” 

Bakanlığımızca il bazlı bütçe yapılmamakta olup ihtiyaçlar doğrultusunda kurum ve kuruluşların
talep ettikleri ödenekler bütçe imkânları da değerlendirilerek aylık olarak gönderilmektedir. 

Sayın İsmet Büyükataman’ın (6/3151) esas numaralı sorusu: “2002 yılından itibaren AK PARTİ
iktidarları döneminde Bakanlığınıza istisnai kadrodan başta özel kalem müdürü olmak üzere bakanlık
müşaviri, basın ve halkla ilişkiler müşaviri olarak kaç kişi istihdam edilmiş ve sınavsız devlet
memurluğuna atanmıştır?” 

Bakanlığımız 8/6/2011 tarihli 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yle kurulmuş olup
Bakanlığımıza istisnai kadrodan 3 kişi açıktan atama, diğerleri nakil veya kurum personeli olmak
üzere 19 kişi bakanlık müşaviri, 4 kişi özel kalem müdürü ve 4 kişi de basın ve halkla ilişkiler
müşaviri olarak atanmıştır. 

Sayın Mesut Dedeoğlu’nun (6/3954) esas numaralı sorusu: “Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra
teşkilatı birimlerinizde toplam kaç personel görev yapmaktadır?” 

Merkez ve taşra teşkilatımızda 28/4/2014 tarihi itibarıyla 13.080 personel görev yapmaktadır. 
“Görevli bu personelden toplam kaç kişi engelli kadrosunda işçi, memur olarak çalışmaktadır?” 
Toplam personelin 335 kişisi engelli kadrosunda görev yapmaktadır. 
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Sayın Alim Işık’ın (6/4119) esas numaralı sorusu: “2002-2013 Bakanlığınız ve anılan kurum
veya kuruluşlarda istifa, emeklilik, ölüm gibi nedenlerle boşalan kamu personeli kadroları sayısı ne
kadardır? Bu kadroların boşalma yıllarına göre dağılımları nasıl olmuştur?” 

Bakanlığımız, 3/6/2011 tarihli 633 sayılı KHK’yla kurulmuş olduğundan 2012 sonrasına cevap
verebiliyorum. 2012 yılında 155 personelin emekli olması, 38 personelin istifa etmesi, 4 personelin
müstafi sayılması nedeniyle toplam 197 personel kadrosu boşalmıştır. 2013 yılında 83 personelin
emekli olması, 29 personelin istifa etmesi, 1 personelin de müstafi sayılması nedeniyle 113 personel
kadrosu boşalmıştır. 

“Bu dönemde boşalan bu kadroların kaçına yeni personel alımı yapılmıştır?” deniyor.
Boşalan kadrolar ile alınan ek kadro izinleriyle birlikte 2012 yılında 1.059, 2013 yılında 439

personel atanmıştır.
Devam ediyorum: “Hâlen kurum ve kuruluşlardaki kadrolu personel sayısı toplamı ne kadardır?

Söz konusu kadrolu personelin kadro unvanlarına göre dağılımı nasıldır? Hâlen anılan kurum
veya kuruluşlarda toplam kaç kadro boştur? Bu kadroların kaçının 2013 yılında doldurulması
düşünülmektedir?” 

Bakanlığımız bünyesinde 28/4/2014 tarihi itibarıyla 1.291 personel merkez teşkilatında, 11.789
personel de taşra teşkilatında olmak üzere 13.080 personel görev yapmaktadır. Bakanlığımız merkez
teşkilatında 1.019, taşra teşkilatında 5.509 kadro olmak üzere toplam 6.528 adet boş kadro
bulunmaktadır. Bu kadrolardan 3.310 adedine açıktan atama yoluyla işlem yapılmak üzere Devlet
Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığından izin talep edilmiştir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; geriye kalan çok az sayıda soruya daha sonra cevap vermek
üzere süremin dolması sebebiyle konuşmama burada son veriyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
(AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Bir dakika Sayın İslam, Sayın Doğru’nun bir sorusu var.
Buyurunuz efendim.
Süreniz bir dakika.
REŞAT DOĞRU (Tokat) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
Tokat ilinden Bakanlığınıza müracaat eden insanlar sosyal destek projelerinden ve gelir getirici

projelerden yardım alamadıklarından şikâyet ediyorlar. Siz gerçi 130 aileye 4 milyon civarında yardım
yapıldığını ifade ettiniz. Acaba kaç aileye bu şekilde bir yardım oldu yani kaç kişi müracaat etti de
siz buna bu kadar yardım ettiniz? Birinci sorum o.

İkincisi: Noter ücretleriyle ilgili olarak yüzde 70’ler civarında 2013 yılında artış olduğu söylendi
yanlış anlamadıysam. Bu yüzde 70 oranlarının çok yüksek olması herhâlde düşünülebilir. Çünkü şu
anda en küçük bir vekâlet için bile çok büyük para ödenmektedir ve halktan bu yönde çok büyük
şikâyet vardır. 

Diğer bir konu: 2022 sayılı Kanun’la 65 yaş üzerindeki fakir insanlara verilen üç aylık ücret
çok düşük miktardadır, 391 yani 400 lira civarındadır. Bu da aylık yani 130-140 lira civarına falan
isabet ediyor. Yani, bir Aile Bakanlığı olarak 140 lirayla insanlar yani bir karı koca nasıl geçinebilir?
Bununla ilgili olarak herhangi bir düşünceniz veya çalışmanız var mıdır bunu öğrenmek istiyoruz. 

Diğer bir konu da…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
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BAŞKAN – Teşekkür ederiz.
Buyurunuz Sayın Bakan.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI AYŞENUR İSLAM (Devamla) – Sayın Başkan,

aklımda kaldığı kadar sorulara cevap vermeye çalışacağım.
BAŞKAN – Tabii, buyurunuz.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI AYŞENUR İSLAM (Devamla) – Noter

ücretlerindeki artış yüzde 75 değil yüzde 7,5; böyle söylemiştim.
Tokat ilinden kaç ailenin müracaat ettiğini, daha doğrusu destek alan 130 ailenin müracaat eden

aile sayısının yüzde kaçı olduğunu şu anda hafızamdan cevaplandırmam çok mümkün değil ama bu
sorunuza cevap verelim. Herhangi bir ilimize karşı herhangi bir şekilde, hiçbir şekilde bir ayrımcılık
yapılmamaktadır. Alınan bütün talepler son derece objektif kriterlerle değerlendirilmektedir.
Karşılanması mümkün olan destek talepleri de bu objektif kriterler sonucunda karşılanmaktadır. 

REŞAT DOĞRU (Tokat) – Karşılanmayanlara bir cevap verilebilirse Sayın Bakan, niçin
karşılanmadığına dair.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI AYŞENUR İSLAM (Devamla) – En azından
bugünden sonra… Yani geçtiğimiz birkaç aydır cevap verildiğini söyleyebilirim, bundan sonra da
verilmeye devam edilecek.

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN – Sayın Bakan, lütfen, 2 kişi daha kaldı.
Sayın Işık…
ALİM IŞIK (Kütahya) – Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.
Sayın Bakana da verdiği cevaplar nedeniyle teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum yeni

görevinde.
Özetle birkaç konuyu Sayın Bakana görevine yeni gelmiş olduğu için, sorular da eski olduğu için

tekrarlayıp hatırlatmak istiyorum. Muharip gazilerin yakınlarına bir iş hakkı, maaşlarının artırılması ve
faizsiz konut kredisinden yararlandırılma talepleri var. Eğer bu konulara çözüm bulunabilirse o kesimin
de mutlu olacağını düşünüyorum. Tabii malul gazilerin de gerek gazilik maaşlarının gerekse şehit
ailelerine verilen şehitlik maaşlarının düşük kaldığı, gerçekten bunun artırılması gerektiği talebi var. 

Engelli ve yaşlı maaşlarının artırılmasının yanında üç ay yerine aylık ödemelerin yapılması
birçok kişinin rahatlamasına yol açacaktır çünkü üç ayda bir verilen maaşlarda ciddi sıkıntılar…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Işık.
Buyurunuz Sayın Bakan.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI AYŞENUR İSLAM (Devamla) – Sayın Başkan,

Sayın Milletvekili; çok teşekkür ediyorum hem iyi dilekleriniz için hem sorularınız için.
Muharip gazilerle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu talepleri kendilerinden ve onları temsil

eden arkadaşlarımızdan alıyoruz. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. 
Engelli maaşlarının ödenmeleriyle ilgili yine çalışmalarımız devam ediyor. Mümkün olduğu

kadar uygun koşullarda ve uygun miktarlarda maaşların ödenmesi için azami gayreti sarf ettiğimizden
emin olmanızı arzu ederim.

Teşekkür ediyorum.
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BAŞKAN – Sayın Halaman…
ALİ HALMAN (Adana) – Başkanım teşekkür ederim.
Cevap verdiği için Bakana da teşekkür ediyorum.
Ben son üç yıldır özellikle –eskiden pek yoktu, bu dış politikadan zannedersem kaynaklandı- bu

Adana ve çevresinde genelde, böyle, cami önlerinde, sokaklarda, caddelerde çok küçük kız çocukları,
aileler, dolayısıyla erkek çocukları sürekli olarak “Yok mu bize yardım eden?” diyerek piyasalarda
dolanıyor, her yerde böyle bir sıkıntı veriyor. Sosyal Politikalar Bakanı olarak bunlar için yapılacak
bir şey yok mu? Sayın Bakanımıza bunu soruyorum. 

Sağ olsun.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz.
Buyurunuz Sayın Bakan.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI AYŞENUR İSLAM (Devamla) – Sayın Başkan,

sahipsiz çocuklarla ilgili ya da ebeveyni olmayan çocuklarla ilgili birtakım projeler yürütüyoruz,
refakatsiz çocuklarla ilgili birtakım projeler yürütüyoruz, henüz sonuca gelebilmiş değiliz. Son
yıllarda komşu ülkelerdeki felaketler dolayısıyla ülkemizde sahipsiz ve refakatsiz çocuk sayısının
bir hayli arttığını gözlemliyoruz. Onun için bu tür çocuklarla ilgili ne gibi çalışmalar yapmamız
gerektiğini tartışıyoruz ve araştırıyoruz. Hatta size şimdi şunu söyleyebilirim: Çocuk Hizmetleri
Genel Müdürümüz ve onunla birlikte bir ekip şu anda Kilis’teler, bu konuyu araştırıyorlar.
Bakanlığımızdan nasıl projeler yaparsak sorunu engelleme yolunda adımlar atmış oluruz diye
araştırıyoruz tüm Türkiye'de. İnşallah size, yakın bir zamanda daha sevindirici, daha somut şeyler
söyleyebilecek hâle geliriz.

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın İslam.
Soru önergeleri cevaplandırılmıştır. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, Sayın Bakanıma bir söyleyeceğim

60’a göre.
BAŞKAN – Sayın Bakan, yerinize geçebilirsiniz, çok teşekkür ediyoruz. (AK PARTİ sıralarından

alkışlar) 
Soru önergeleri cevaplanmıştır. 
Siz, 60’a göre söz istiyorsunuz. 
Buyurunuz. 

V.- AÇIKLAMALAR (Devam)
20.- İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, kadın çiftçilere “ehil” sıfatı verilmemesinin

kadın hakları açısından sakıncalı olduğuna ilişkin açıklaması 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Sayın Bakanım…
Pardon, Nevzatçığım, affedersin...
BAŞKAN – Siz, 60’a göre söz talebinizi yerine getirin, sonra…
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Ama Sayın Bakan…
BAŞKAN – Ama soru-cevap işlemi değil bu, biliyorsunuz. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Hayır, bu soru değil efendim ama kendisinin

duymasını istiyorum kadın hakları yönünden. 
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BAŞKAN – Evet, buyurun. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Kadın hakları yönünden ama…

Nevzat Bey, eğer müsaade ederseniz bir dakika… 

Sayın Bakanım, biraz sonra bir kanun görüşülecek. Size bu kanunda kadın hakları açısından
şikâyetimi iletiyorum: Özellikle mirasçılardan erkekler ehil çiftçiyse mal ona veriliyor. Eğer kadın
çiftçi değilse, kadının eşi çiftçiyse kadının çiftçi olup olmadığına bakılmadan “ehil” sıfatı verilmiyor.
Bu kanun kadın hakları açısından bana göre sakıncalıdır. Kadın hakları açısından size şikâyet
ediyorum. Bunun önleminin alınması lazım. 

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Aslanoğlu. 

Sayın milletvekilleri, on dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 19.58
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DÖRDÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 20.11

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU
KÂTİP ÜYELER: Fehmi KÜPÇÜ (Bolu), Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 82’nci Birleşiminin
Dördüncü Oturumunu açıyorum.

Alınan karar gereğince diğer denetim konularını görüşmüyor ve gündemin “Kanun Tasarı ve
Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmına geçiyoruz.

1’inci sırada yer alan, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nde Değişiklik Yapılmasına Dair
İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam
edeceğiz. 

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

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı,

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

BAŞKAN – Komisyon? Yok. 
Ertelenmiştir. 
2’nci sırada yer alan, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile

Adalet Komisyonu Raporlarının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
2.- Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu

Raporları (1/484) (S. Sayısı: 287)
BAŞKAN – Komisyon? Yok. 
Ertelenmiştir. 
3’üncü sıraya alınan, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve Türk Medeni Kanununda

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan
Canalioğlu'nun; 5578 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporlarının
görüşmelerine başlıyoruz. 

3.- Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Tasarısı ile Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; 5578 Sayılı Toprak
Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet
Komisyonu ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporları (1/788, 2/1599) (S. Sayısı: 564) (x)
                                      
(x) 564 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.
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BAŞKAN – Komisyon ve Hükûmet yerinde. 
Komisyon raporu 564 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince bu tasarı İç Tüzük’ün 91’inci maddesi kapsamında

temel kanun olarak görüşülecektir. Bu nedenle tasarı, tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanıp,
maddelerine geçilmesi kabul edildikten sonra bölümler hâlinde görüşülecek ve bölümlerde yer alan
maddeler ayrı ayrı oylanacaktır. 

Tasarının tümü üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Burdur Milletvekili Ramazan
Kerim Özkan konuşacaktır.

Buyurunuz Sayın Özkan. (CHP sıralarından alkışlar)
CHP GRUBU ADINA RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) – Sayın Başkan, değerli

milletvekilleri; Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 564
sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın tümü üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış
bulunmaktayım. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Bu hafta 26 Nisanda Dünya Veteriner Hekimler Günü’nü kutladık. Bu anlamlı günde biz 3 kardeş
veteriner hekim, 1 enişte, 1 de yeğen, 5 kardeş bu mutluluğu hep beraber yaşadık. 

Ayrıca, Burdur’umuzun ayrı bir güzelliği vardır; 1’inci Dönem’de Türkiye Büyük Millet
Meclisinde vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy temsil etmiştir. Mehmet Akif Ersoy da bir veteriner
hekimdir, onun oğlu veteriner hekim ve torunuyla hafta sonunda beraberdik. Ben de 22, 23 ve 24’üncü
Dönem’de, vatan şairimiz, meslektaşım Mehmet Akif Ersoy’un ilinde bu bayrağı taşımaktan mutlu
olduğumu sizlerle paylaşmak isterim. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde doğal yaşamın olması için toprağın stratejik önemini bilen
ve toprağa gönül veren her kişi, kurum ve kuruluş ülke topraklarının korunmasını, geliştirilmesini ve
planlı kullanımına yönelik bütünsel bir düzenlemenin yaşama geçirilmesini zorunlu görmektedir. 

Korunması gereken Taksim Meydanı değil, ülkenin yedi bölgesine dağılmış bizi biz yapan
topraklarımızdır. İşçilerin seslerine kulak verilmesi, fuzuli tartışmaları bırakıp hiçbir vatandaşımızın
burnunun kanamasına müsaade etmeyelim. İnatlaşmaya gerek yok. Bir an önce 1 Mayısın Taksim
Meydanı’nda kutlanılması için Sayın Bakana da büyük görevler düşmektedir.

Anayasa’mızın 44’üncü maddesi toprağın verimli, ekonomik olarak işletilmesini korumak ve
geliştirmek, erozyonla kaybedilmesini önleme ve 45’inci maddesi ise tarım arazileri ile çayır ve
meraların amaç dışı kullanılmasını ve tahribini önleme konularında devleti görevli saymıştır. Pekâlâ
devlet bu görevini layıkıyla yapabiliyor mu? Bakın, ben hemen hemen ayda en az birkaç kez bölgem
olan Burdur’a gidip geliyorum. Ankara çıkışından Polatlı’ya kadar hatta Burdur’a, Antalya’ya kadar
korunan 1 metrekare toprak parçası göremiyorum. Satılık bir yer dahi yok, her taraf parsellenmiş.
Kimi yerler benzin istasyonu, kimi yerler lokanta, kimi yerler tır parkı, atölye, fabrika ve konutlarla
işgal edilmiş durumda. Yani âdeta buralarda “toprağı korumayın” deniliyor. Biz de burada hâlâ
toprağın korunması üzerine tasarılar hazırlıyoruz. 

Devlet, topraklarımızı korumak için vardır. Oysa ülke toprakları birer birer pazarlanıyor, topraklar
kayboluyor. Konuya hep beraber sahip çıkmalıyız. Bu Hükûmet döneminde benzeri görülmemiş bir
toprak kıyım politikasıyla karşı karşıyayız. Bugün topraklarımızı, kamu kurum ve kuruluşlarımızı, devlet
kaynaklarımızı korumak şöyle dursun, sistemli bir şekilde yok edilmesi için çalışılıyor. Anayasa’mızın
hükümleri ve diğer kurumlarla günümüze kadar korunan kaynaklar çeşitli yasal değişikliklerle parasal
kaynağa dönüştürülmek isteniyor. Oysa para her şey değildir. Gerekirse parasız da yaşayabiliriz ama
topraklarımızdan vazgeçemeyiz, onsuz yaşayamayız. Ne diyoruz? “Toprakla koyun, gerisi oyun.” Ayrıca
ne diyoruz? “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır/Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır." 

– 223 –

TBMM B: 82 29 . 4 . 2014 O: 4

231–235Gökhan



Değerli arkadaşlarım, döneminizde bir bakanımız SEKA özelleştirilmesinde, SEKA için
“Stratejik yermiş, ne stratejisi? Önemli olan müşteri bulmak. Müşteri gece gelsin, pijamayla çıkarım
karşılarına.” diyordu. Çıktı ve sonuç, SEKA, topraklarıyla beraber Yunanlıların oldu. O dönemde
şeker fabrikaları için ne diyorlardı? “Kâr edeni de zarar edeni de satacağız.” Sonuç, şeker fabrikaları
satıldı. Ancak mücadelemiz sonucunda Burdur Şeker Fabrikasını topraklarıyla beraber kurtardık.
PETKİM, TÜPRAŞ, TELEKOM, Sümerbank gibi birçok kurum ne kadar acıdır ki topraklarıyla
beraber yabancılara ve yerli şirketlere özelleştirme adı altında satıldı. Bugün ülkemizin en güzel kıyı
şeritleri yabancıların işgali altında. Yabancılar Türkiye’ye her yıl tatile gelip tatil beldelerinde para
harcayacağına kendine toprak alıp bir ev veya villayla mülk ediniyor. Öyle beldelerimiz var ki
Türk’ten çok yabancı yaşıyor. Topraklarımız el değiştiriyor. Bu duruma “dur” demeliyiz. 

Değerli arkadaşlarım, adım adım ülke toprakları pazarlanıyor. Ekonomi kötüye gittikçe iktidar
ne yapacağını bilemez bir şekilde kaynak yaratmak için ülkeyi pazarlama yoluna gidiyor. Yakında
kendi ülkemizde misafir konumuna düşersek kimse şaşmasın. Zaten topraklarımız işgal altında.
Ülkenin en önemli sanayi tesisleri, stratejik tesisleri, topraklarımız birer birer elden çıkarılıyor. Kendi
deyimleriyle “Babalar gibi satılıyor.” Örnek istiyorsanız, Adapazarı, İstanbul, Antalya, Muğla, Mersin
illerine bakın, görürsünüz. 

Kurtuluş Savaşı sonrasında kurulan Türkiye Cumhuriyeti, bir yandan Osmanlının borçlarını
öderken Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde binbir fedakârlıklarla, özverilerle
fabrikalar kuruldu; çağdaş medeniyetler seviyesine bir an önce ulaşabilmek için sanayi hamleleri
yapıldı. İlk şeker fabrikası, ilk traktör fabrikası, ilk kâğıt fabrikası, ilk cam fabrikası ve gübre
fabrikaları, diğerleri ne büyük gururlarla, coşkularla açıldı. Şimdi ise bunlar tam bir aymazlık
içerisinde yabancılara neredeyse arazi fiyatlarına satılıyor. 

Topraklarımız satılıyor. GAP bölgesinin en verimli arazileri yabancılara sözüm ona “organik
tarım yapılacak” diye peşkeş çekiliyor. Bunun önüne geçmek her yurtseverin boynunun borcudur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye’de arazi yetenek sınıflandırması yapabilecek
teknik elemanlar sadece kapatılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde çalışmaktaydı ve bu kurum
bu konuda uzman personel dışında, araç gereçleri, laboratuvarları, arşivi ve veri tabanıyla bu yasanın
uygulanmasında ve denetlenmesindeki işlerliği sağlayabilecek tek kurum konumunda olmasına
karşılık göz göre göre kapatıldı. Dolayısıyla da bu araziler için başvuruda bulunan kişiler özel idareler
kapsamındaki idari ve teknik karmaşa içinde ve yetki ve sorumlulukların kime ait olduğu bilinmez
bir durum içerisinde kaldılar. Bu durumda söz konusu olan tarımsal bütünlüğü bozup bozmama
konusunda karar verecek merci neresidir, bilinmiyor. Bizim dileğimiz, Köy Hizmetlerinin tekrar eski
konumuna getirilmesidir. Böylelikle, kanun daha iyi bir işlerlik kazanacaktır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugüne kadar binlerce dönüm tarım arazileri yok edildi.
Mera ıslah çalışmaları yetersiz kaldı. Meralar yakıldı, anızlar yakıldı, ormanlarımızın yok edilmesine
göz yumuldu. Orman arazileri yok edildi. Bazı bölgelerde bu yok edilen arazilere tekrar ağaç dikmek
yerine golf alanları yapıldı. Orman içinde otel yapalım diye ormanlar yok edilip beş yıldızlı oteller
inşa edildi. Bunların acısı yıllar sonra sizlerden, bizlerden sorulacaktır.

Mera Kanunu kapsamında yürütülen ıslah çalışmaları henüz istenilen seviyenin çok gerisindedir.
Yayla ve meralar yeterince sahip çıkılmadığı için işgal edilerek her geçen yıl azalmakta ya da
erozyonun etkisi altında çoraklaşmaktadır. Mera alanları daralmaktadır. 

Yetiştiricilerin, çiftçilerin durumu her geçen gün daha da kötüye gitmektedir. Ülke ekonomisindeki
çarpıklık yetiştiriciyi çok fazla etkilemiştir. Yetiştirici, uygulanan kotalar nedeniyle muzdariptir. Suni
artışlar hariç, yetiştirici ürününü üç dört yıl öncesinin fiyatına dahi satamamaktadır. Buna karşın, yem,
mazot, gübre, ilaç gibi girdilerde yüzde 200-300’lere varan artışlar olmuştur. Köylünün, çiftçinin beli
bükülmüştür, birçoğu ata, dede meslekleri olan çiftçiliği terk ederek şehirlere göç etmiştir. 
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Köyden şehre büyük oranda bir göç vardır, bu da hem hayvancılığımızı olumsuz etkilemekte hem
de şehirlerde çarpık bir sosyal yapılanmaya neden olmaktadır. Öncelikle çiftçiyi, yetiştiriciyi köyünde
tutmanın formülleri aranmalıdır. Gerçi Avrupa Birliğinin dayatmasıyla da “Kırsal nüfusu azaltacağız.”
anlayışı içerisinde üretimden kaçış var. Bu kaçışların nedeni sadece toprağın parçalanması değil;
dünyanın pahalı mazotunu kullanan çiftçinin bizde, dünyanın en pahalı gübresini kullanan çiftçinin
bizde, dünyanın en pahalı ilacını kullanan çiftçinin bizde olmasının da etkisi çok büyüktür. 

Bugün çiftçimiz lirayla mazot alıyor, kuruşla buğday satıyor; lirayla mazot alıyor, kuruşla pancar
satıyor; lirayla mazot alıyor, kuruşla süt satıyor. Böyle bir durum da söz konusu, bu konuda ise
Hükûmet ancak “destek” diyerek günü geçiştiriyor.Çiftçi kardeşlerime  sesleniyorum: Yetiştirdiğiniz
hangi ürünün kilosundan veya litresinden 3,5 lira para kazanıyorsunuz? Hükûmet sizin kullanmak
zorunda olduğunuz mazotun her litresinden 3,5 lira para kazanıyor. Böyle herkes ülke yönetir! 

Bakın, benim Burdur’um günde bin ton süt veriyor. Hep verdiklerinizi söylüyorsunuz. Bin ton
süt demek, Burdur halkından günde 80 bin lira KDV almak demek. En az 3 misli yem kullanıyor, en
az 240 bin lirada da yemden KDV alınıyor. Burdur halkı günde 320 bin lira KDV ödüyor sadece
sütten, yemden. Mazotu, gübreyi, ilacı, elektriği, bezi, urganı, yorganı, dirgeni saymıyoruz; sadece
sütten ve yemden alınan para günde 320 bin lira. Yani, Burdurlu üretici bu Bakanlığa, devletimize
eski parayla günlük 320 milyar katkı koyuyor, verdiğimiz bu. 

Verdiğinizi söylüyorsunuz da aldıklarınızı söylemiyorsunuz, bunu hesap olarak sizlerle
paylaşmak isterim.

Hayvancılıkta gerekli teşvik ve desteklerin yapılması, uygulanabilir tarımsal kalkınma
planlarının yapılmasıyla mümkün olabilir. Bunun için de hükûmetlerin tarım ve hayvancılığa gereken
önemi vermeleri gerekmektedir.

Bütçe ödenekleri tekrar gözden geçirilmelidir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı üvey evlat
konumundan acilen çıkarılmalıdır. Gayrisafi millî hasıladan ayrılan pay yüzde 1’dir şu anda. Bu
mutlaka ve mutlaka bu önümüzdeki dönem bütçesinde yüzde 2 olarak değerlendirilmelidir. 

Toprak koruma ve arazi kullanımındaki aksaklıklar yüzünden ülkemizde tarımsal üretim bitme
noktasına geldi. Bakın, bugün pancar üreticisi kan ağlıyor, tütün, anason, tahıl üreticisi kan ağlıyor.
Yem bitkileri üreticisi son derece mağdur durumda, hayvanına yedireceği yemini üretmekte sıkıntı
çekiyor. Bu yüzden hayvancılık bitme aşamasına geldi. Meraların yetersizliği nedeniyle küçükbaş
hayvan sayısında çok büyük azalma oldu, kimse bunların farkında değil. Damızlık hayvanlar kasaplık
fiyatına pazarlarda satılıyor. Süt üreticileri, et üreticileri hayvanlarını ellerinden çıkarma çabası
içerisindeler. Uygulanan kotalar çiftçimizin, köylümüzün durumunu iyice kötüleştirdi. Geçim kaynağı
tarım ve hayvancılık olan bölgelerde geçim sıkıntısı nedeniyle köyden kente büyük göçler yaşanıyor.
Bunu istatistikler söylüyor. Biz burada havanda su dövüyoruz.

Bunlar olurken, ülke genelinde yaklaşık 67 ilde don olayı yaşandı. Üzüm, fındık, ceviz, badem,
kayısı, elma ve armut üreticisi bu yıl perişan olacak. Aynı şekilde, yağışların azlığından dolayı tahıl
üreticisi de mağdur olacak. Bu bölgelerdeki üreticilerimiz için kamu bankalarındaki borçlar faizsiz
ertelenmelidir. Ayrıca, bir dönem olsun, bu üreticimize can suyu olarak faizsiz krediler verilmelidir,
üreticilerimizin istekleri bu yönlüdür.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tabii ki EPDK’nın talebi üzerine elektrik faaliyetlerinde
bulunmak ya da jeotermal kaynaklı seralar için ihtiyaç duyulan arazi teminlerine karşı değiliz, burada
tarımsal arazilerin kullanılmasına da bir ölçüde karşı değiliz. Yalnız, bu tarım arazilerinin kullandırılması
için mutlaka verimli tarım arazilerinin kullanılması gerekmiyor. Bu tesisler her çeşit arazi üzerinde inşa
edilebilir. Ancak, üretken ve sürdürülebilir tarımın ise verimli topraklardan başka şansı yoktur.
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Arazilerimiz her zaman kullanım kabiliyetlerine göre değerlendirildiğinden tarıma en elverişli topraklar
haksız işgale uğramaktadır. Bir örnek olarak, kara yolu güzergâhı seçimlerinde bu unsurlar değerlen-
dirilmediğinden, birinci ve ikinci sınıf tarım arazileri ortadan bölünecek şekilde seçilmekte ve böylece
hem yola hem de bu yolun çevresinde yığılan endüstri ve kent alanlarına büyük miktarlarda arazi
kaptırılmaktadır. Bu tesisler için arazinin verim oranı kriterleri dikkate alınmalıdır.

Toprağı korumanın esası, araziyi kabiliyetlerine göre kullanmak ve mevcut sınırlayıcı etmenleri
belli ölçülerde azaltmak üzere gereken önlemleri almaktır. Zira, arazi kullanım yetenek sınırları
bakımından ülkemizin durumu oldukça ilginç ve problemli bir görünüm arz etmektedir. Sürülebilir
arazi toplamımız yüzde 34 iken, sürüme uygun olmayan arazilerin toplamı yüzde 60’tan fazladır.
Bunun en önemli nedeni de topoğrafik yapıdır. Bu durum da mevcut toprak varlığımızı korumanın
önemini ortaya koymaktadır. Topraklarımızı ve arazilerimizi kabiliyetlerine uygun şekilde kullanmak,
gelecek nesillere karşı en önemli borcumuz ve görevimizdir.

Bunların yerine getirileceği inancıyla kanunun hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ancak,
biraz önce gayrisafi millî hasılayı yüzde 1 olarak değerlendirdim ama Hükûmet olarak farklı
yöntemler seçiyorsunuz ancak ayrılan kaynağın yüzde 0,5’ini veriyorsunuz. Türk köylüsü altı yıllık
alacaklı sizlerden. Bu alacağını da önümüzdeki dönemde köylümüzle paylaşmanızı rica ediyorum.

Yine, meslektaşlarım olarak veteriner hekimler, veteriner sağlık teknisyenleri, ziraat
mühendisleri, ziraat teknisyenleri, su ürünleri mühendisleri, gıda mühendisleri Bakanlıktan kadro
beklemektedir. Ben hem grup başkan vekilini hem Bakanlık yetkililerini uyarıyorum: Geçmişte
verdiğiniz sözlerin yerine getirilmesi için bizlere devamlı mesajlar gelmektedir.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Kimi uyarıyorsun, kimi?
RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Devamla) – Bakanlığı uyarıyorum.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Grup Başkan Vekili olarak…
RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Devamla) – Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekilini

uyarıyorum: Bakanlar Kurulu üyeleriyle bunu mutlaka görüşmeniz gerekiyor. Hem Maliye Bakanı
hem Tarım Bakanı, bütçeden sorumlu Bakan söz verdiği hâlde ziraat mühendislerine, veteriner
hekimlere, su ürünleri mühendislerine, gıda mühendislerine ayrılan kadro kaynak anlamında
aktarılmamıştır. Tarım Bakanlığı bu kadroların bir an önce aktarılmasını beklemektedir. Sizlere de
geliyor aynı mesajlar.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Satır’ı müstakbel bakan olarak mı uyarıyorsunuz
şimdiden?

RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Devamla) – Ya, müstakbel bakan. Her şey zaten Sayın Kubat’tan
burada değerlendiriliyor, o ne derse belirli oranda Hükûmet yetkilileri ona uyuyor çünkü Meclis’in
boşluğundan o, sağ olsun, burada sağlam duruyor. Gerçi koltukların yüzü kızarıyor ama denecek bir
şey yok. Gecenin bu vaktinde ancak 6 AKP’li milletvekiliyle kanunu görüşüyoruz. Sağ olsun
Bakanımız geldi. 

Bunlar, Sayın Bakanım, size mi hakaret yoksa Komisyon Başkanına mı?
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Saat,

saat…
RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Devamla) – Yani, bunu anlayabilmiş değilim. Bunlar, yani,

nereye gittiler bunlar bu saatte? Cuma saati değil, bayram namazı değil, yani, Regaip Kandili değil,
Miraç Kandili değil. Yani, nereye gitti bu arkadaşlar?

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Kalplerimizle beraber, merak etmeyin.
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RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Devamla) – Yani, bunu bir yerlerde tutmanız lazım. 
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) - Her şey kontrol altında, merak etmeyin.
RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Devamla) - Yani, Sayın Başbakan görse herhâlde sopayla kovalar

bunları. (CHP sıralarından alkışlar) 
Bugün, bakın, çiftçinin dertlerini düşünüyoruz, çiftçinin dertlerini burada değerlendirmeye

çalışıyoruz. Memlekette don olayı var, kuraklık olayı var, bunların konuşulması gerekiyor, ne
yapmamızın konuşulması gerekiyor. Nasıl bir ödenek ayıracağız, Tarım Bakanlığını nasıl
rahatlatacağız, çiftçilerimizi nasıl rahatlatacağız? Bunu desteklememiz gerekiyor ama ne yazık ki ne
Bakanlar Kurulunda… 

Sayın Bakan yasak savma anlamında yanımıza geldi; bugün de bulmuşken, müsaade edin, biraz
da konuşalım. Laf atacak arkadaşınız da yok. Benim milletvekilleri de, seçimi kaybedince onlar da
görünmüyor, Burdur’dan. 

Bayram nerede, Bayram? Bayram da yok maşallah. Hami sağ olsun gelip gidiyor ama Bayram
kayboldu.

Yani, arkadaşlar, bakın, sorunlar büyük.
AHMET ARSLAN (Kars) – Burdur’u örnek alsak sizin, 70 tane ilin hiç buraya gelmemesi lazım.
RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Devamla) – Evet. 
Şimdi, Burdur örnek bir il, çalışkan bir il, üreten bir il. Burdur’umuz üretimi seviyor. Bakın,

biraz önce söyledim: Bin ton, günlük, süt üretiyoruz. İneğin boğazından giren yem süt olup çıkıyor.
Öyle dereden toplanmıyor, günlük, günlük… Bin ton, günde bin ton sütümüz var ve ödediğimiz
paranın da Burdur’umuza kaynak olarak aktarılmasını istiyoruz, hem tarımsal destekler anlamında
hem de kuraklığı destekleme anlamında Burdur’umuza bu desteklerin verilmesini diliyorum, hepinize
saygılar, sevgiler sunuyorum. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Özkan. 
Halkların Demokratik Partisi Grubu adına Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu. 
Buyurunuz Sayın Zenderlioğlu. (HDP sıralarından alkışlar)
HDP GRUBU ADINA HÜSAMETTİN ZENDERLİOĞLU (Bitlis) – Sayın Başkan, değerli

milletvekilleri; 564 sayılı yasa üzerine Halkların Demokratik Partisi adına söz almış bulunmaktayım.
Bu vesileyle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.

Tabii ki bugün, dünyanın, iki yüz yıldan beri Avrupa’nın çözmüş olduğu sorunları biz yeniden
ele alıp bunu nasıl çözebiliriz… Bugün bu kanun üzerinde konuşmaktayız. Aslında iki yüz yıl
Avrupa’nın gerisinde, bu toprak reformuyla ilgili, bu yasayla ilgili izlenmekteyiz. Ancak AK PARTİ
iktidarı ülkeyi şirket mantığıyla yönetme eğilimini sürdürmektedir. Tüm yasa tasarılarında olduğu gibi
bu tasarıda da sermayenin iktidar yanlıları izlemektedir. Tasarı gerekçesinde mülkiyet hakkına
değinmemiş ancak mülkiyet hakkının kamu yararı ilkesi gereğince sınırlandırabilmiştir. Bu tasarının
hazırlandığı ifade edilirken kamu yararı kavramı bu kadar iktidar ve iktidar yanlıları lehine kullanan
başka bir iktidara rastlamak mümkün değildir.

Yeni tasarı gerekçesinde Fransa’yla Danimarka arasının bölünmemesi için miras konusu
üzerinde, tek bir mirasçıda toplandığını ve arazinin bütünlüğünün korunduğuna işaret edilmiştir. Bu
ülkelerde arazinin piyasa değeri üzerine araziyi işleten mirasçının diğer mirasçılar tazminat ödendiğini
belirtmiştir. Ancak bu tasarıda diğer mirasçıların koruyucu hiçbir mekanizması geliştirilmemiştir,
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ehlî mirasçıya geniş yetki tanınmıştır. Netice itibarıyla, bu yasayla kamu kurum, kuruluşlarıyla, büyük
finans kuruluşlarına destek açık bir şekilde ortaya konmuştur. Büyük finans kuruluşları desteklenirken,
birey bu destekten yoksun bırakılmaktadır. Küçük toprak sahiplerinin mülksüzleştirilip fakirleştirilmesini,
büyük sermayenin zenginleşmesini öngören bu tasarının bu şekilde kabul edilmesi mümkün değildir.

Gelişmiş ülkelerde olan iki yüz yılı aşkın bir sürelik deneyimi Türkiye kısa sürede gerçekleştirmeye
çalışmaktadır. Ancak, toprağa bağlı yaşamın hüküm sürdüğü ülkemizde toprak sorununun esasının
sosyolojik dokuyla direkt ilişkili olduğu kabul edilmeden, teknik düzenlemelerle sorunun çözülmesi
mümkün değildir. Aslında söyleniyor, toprak işleyenin olmalıdır. İşletmeyi modernleştirmedikten
sonra bu topraktan nasıl bir verim alınacak? İşte, görüyoruz, bu yıl kuraklık söz konusudur. Sayın
Tarım Bakanımız acaba bu konuda nasıl bir tedbir almıştır, merak ediyoruz. 

Türkiye’de ise toplumda uygulanan örneklerle -kimi kaynaklarda Osmanlı Dönemi’nden
günümüze değin- değişik toprak reformları yapıldığını görmek mümkündür. Çünkü, tarihe
baktığımızda, bu yönlü dönemlerde birçok arazilerin işletene, mülk sahiplerine ve diğerlerine
bölüştürüldüğünü de biliyoruz. Ayan Meclisinden günümüze değin bu toprakların 1839’larda,
1876’larda çıkarılan yasalar temelinde bu düzenlemeler her ne kadar yapılmışsa da günümüze
baktığımızda, 1920’li yıllarda da 1936, 1938’li yıllarda da bir kadastro sorununu, bir toprak reformu
yapıldığını da görmek mümkündür. Ancak bu, tabii ki çağımıza, günümüze cevap olabilecek bir
düzeyde değildir.

Günümüz Türkiye halklarının  ihtiyacı olan şey öncelikle topraktır, toprak reformudur. Topraksız
köylü toprak sahibi yapılmalıdır ama gördüğümüz daha dev şirketlere bu toprakları nasıl peşkeş
çekeriz, nasıl onları rant sahibi yapabiliriz arayışıdır. Bu vesileyle, bu yasanın çok mantıklı uygulama
yönlerinin az olduğunu ifade etmek istiyorum.

En büyük toprak ağası siz de biliyorsunuz ki hazinedir. Örnek olarak Bitlis’ten verebilirim.
Yıllardır bu toprağı işleten insanlarımız… Ne hikmetse Hükûmet tarafından kamu adına tutup herkese
peşkeş çekilmektedir. Kimin adına satıyorsun? Belli değildir. İhaleler gizli kapılar arkasında yapılıyor,
emlak diye bir kurum tarafından yapılmaktadır; kime verdiği de aylar sonra, yıllar sonra ancak ortaya
çıkmaktadır. Bunun en bariz örneğini Bitlis’in Papşin’de, Başhan’da, Suvar’da, bu köylerde görmek
mümkün, örnek olarak veriyorum. Bu anlayışın hâkim olduğu ülkeler, daha çok ürün elde etmek için
toprağı işletmeye çalışıyor. Ama Türkiye’ye bakıyoruz -kimin kime nasıl rant sağlayacağı konusunda
sanki bir iş birliği çerçevesi içerisinde- bu toprak reformu veya bu Toprak Kanunu zaman zaman
çıkarılıp birbirlerini ağırlamaktadırlar. 

Türkiye’de kadastro çalışmalarının ve mülkiyet tespitlerinin geç yapılması toplumsal sorunların
oluşmasına zemin hazırlamıştır. Fransızlar Hatay’ı sömürge olarak aldığında ilk yaptıkları iş kadastro
olmuşken, Türkiye, övündüğü tarihinde mülkiyet çalışmalarına önem vermemiştir. 2003 yılıyla
birlikte bu eksiklik güya Hükûmet tarafından görülüp Dünya Bankasına finansman desteği olup
neredeyse bütün kadastro birimleri bitirilmiş, sadece 400’ün altında birim kalmıştır. Ancak,
Hükûmetin bu kangren durumunu sadece sosyal ve siyasal bazda ele aldığımızda, bu eksikliği ranta
çevirmek kaygısıyla hareket edip fırsatçılık yapmıştır. Bu durum, halk içerisinde mülkiyet kaosunun
yaşanmasına da sebep olmuştur.

Kadastro çalışmalarında şirketler kâğıt üzerinde milyonlarca lira para kazanmaktadırlar. Oysa ki
şirketlere harcanan bu kadar para Tapu Kadastronun kendi birimlerine aktarılsaydı eminim ki daha
çok faydalı olabilirdi. 
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3402 sayılı Kadastro Kanunu’nu bütünlükle mantık oluşturmadığından yerleşim yerleri özellikle
dikkate alınmamıştır. Bu durumu bölgesel olarak incelediğimizde bile anlaşılmaktadır. Birçok alanda
biliyoruz ki -baba, dede, nine- hâlen tapuların birçoğu onların adınadır. Çoluk çocuk çoğalmış, soyu
sopu çoğalmış, topraklar da bölüne bölüne -kerte kerte birbirlerine bölünmüş- bugün de artık işlevsiz
hâle gelmiştir. Bu yönüyle eğer değerlendirirsek önemlidir bu yasa ama öbür yönden kaygımız, 2/B
Yasası’nda olduğu gibi toprağa ihtiyacı olanlara toprak verilmiyor. Kime veriliyor? İşte, otel yapan,
motel yapan… Veyahut da başka şirketler “Kendi çıkarları için nasıl işletebilirler?” anlayışı içerisinde
bu toprakları verimsiz hâle getirmektedirler.  

Şu an ülkemizde gayrimenkulle ilgili olarak 7 bakanlık ve onlara bağlı onlarca genel müdürlük
sorumluluk almaktadır ve her kurum, gayrimenkulleri gerek teknik gerekse hukuki olarak kendine
göre yorumlamaktadır. Mülkiyet çalışmalarının sermayeye, ranta değil, halkın sorunlarını çözen
mantığa dayalı olması gerekir. Gayrimenkulle ilgili bütün kurumların tek bir çatı altında toplanmasına
özen gösterilmesine rağmen, özerk bir yapı çalışması konusunda herhangi bir veriyi burada
görmemekteyiz.

Getirilen yasa tasarısı büyükşehir belediyesinin yetki alanlarına herhangi bir atıfta
bulunmamıştır. 6360 sayılı Yasa, büyükşehir belediyelerine her türlü tarım projesi geliştirebilecekleri
şeklinde ucu açık bir yetki tanımıştır. Yasa tasarısında tarım arazileriyle ilgili toplulaştırma
çalışmalarının Bakanlıkça yürütüleceği belirtilmektedir. Bu anlamda yerel otoritelerin herhangi bir
etkisi kalmamaktadır. Oysa olması gereken, halkın en yakın birimi olan yerel yönetimleri toprak
üzerindeki faaliyetlerde söz sahibi yapacak düzenlemelerin hayata geçirilmesidir.

Türkiye Ziraat Odalar Birliğinin verilerine göre 1995-2013 döneminde toplam tarım alanları
yüzde 11,3 azalarak 26,83 milyon hektardan 23,81 milyon hektara gerilemiştir. Tarım alanlarının -
şehirleşmede- sanayi tesislerine dönüştürülmesi, tarım alanlarının azalmasında en büyük etken ve
nedendir. Bu nedenle, yıllar boyunca birinci sınıf sulamaya uygun tarım arazileri imara açılarak
sanayi ve yerleşim yerleri yapılmıştır. Şehir, ilçe ve beldelerde tarım arazileri imara açılarak burada
büyük bir rant yolunu da açmaktadır. Burada da tarım arazilerinin verimliliği düşürülmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sonuç olarak Türkiye'de önemli oranda arazinin tapusunun
hâlen -dediğim gibi- büyükannelerin veya ninelerin, dedelerin üzerinde olduğunu ifade ettim. Arazi
konulu davalar on yıl boyunca sürmektedir. Buradaki sıkıntı -hukuki açıdan baktığımızda- bu
mahkemelerin günlerce değil yıllarca sürdüğünü de ifade etmekte yarar vardır. 

Araziler el değiştirme kararları nedeniyle çok sayıda cinayetlere ve kavgalara neden olmuştur.
Bu kavgaların nedenlerinden biri arazi sorunudur, mera sorunudur. Bunu siz de biliyorsunuz. Bu
yasaları getirirken halka danışarak, gerçekten bölgede bir etüt yaparak özellikle doğu ve güneydoğu
dediğimiz Kürdistan bölümünde de bunu yapsaydınız daha çok verimli olacaktı bu yasa, daha çok
verimlilik aksedecekti ama baktığımızda bu yasada böyle bir şey yok. Yani, böyle, kendi başına birisi
oturmuş, kendi mantığına göre nasıl eviririm çeviririm misaliyle böyle bir yasa çıkarmıştır. Bizim
temennimiz, dileğimiz odur ki gerçekten toprağın işleyenin olması gerektiği; bu parçalanan
toprakların dev şirketlere değil, gerçekten halka verilmesini talep etmekteyiz.

Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. (HDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Zenderlioğlu.

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin. (MHP sıralarından
alkışlar) 
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MHP GRUBU ADINA ADNAN ŞEFİK ÇİRKİN (Hatay) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
-kaldıysa kalanlara diyoruz tabii- hepinizi saygı, sevgi, hürmetle selamlıyorum.

Tabii, konumuz, Türkiye'nin önemli bir sıkıntısı olan arazilerin parçalı hâle gelmesi ve bunun
ziraatta üretimi düşürmesi ve bu noktada çıkarılan bir kanun. Kanunda eksikler buluyoruz, kanunda
birtakım mahzurlar buluyoruz ama Sayın Tarım Komisyonu üyemiz Seyfettin Yılmaz Bey’in de
ifadesiyle, Komisyondaki ifadesiyle bunu bir millî mesele olarak kabul ediyoruz ve Milliyetçi Hareket
Partisi olarak bu tasarıyı, kanunu destekliyoruz; önce bunun bilinmesinde fayda görüyorum. 

Ama, şunu da ifade etmek lazım sayın milletvekilleri: Çiftçinin ikinci bir mesleği olmaz. Yani,
çiftçi, elinden arazisini aldığınız zaman gidip başka bir mesleği icra edemez çünkü bilmez. Siz, bu
kanunla bir şekilde anlaşsalar dahi aralarında aileler, mirasçılar çiftçiliği bırakacak olanın hâlini
düşünmüyorsunuz. Evet, “O, onun kabahati.” diyebilirsiniz ama bu toplumsal bir gerçek. Yani, bugün
ben çiftçiyim, bugün benim arazimi elimden aldığınız an benim ikinci bir mesleğim olmazsa, her ne
kadar üç beş kuruş oradan bir para temin edersem o para batar, bir şey bilmem ben çünkü.

Bugün, içinde yaşadığımız günlerde Reyhanlı Barajı münasebetiyle bizim arazilerimiz istimlak
ediliyor. İkinci bir mesleğimiz yok, verilen parayla ne yapacağımızı bilemiyoruz ve bir şekilde -Allah
saklasın- kim, hangi çiftçi arazisini devlete verip, istimlak ettirip cebine parayı koyarsa bunların
yüzde 90’ının bu parası batacak, bir şey bildiği yok çünkü. Bu, önemli bir eksik sayın milletvekilleri.
Bu düşünülmeli ve ilerleyen dönemde gerekirse buna ilave tedbirlerle bu önümüzde bulacağımız,
ileride karşılaşacağımız bu sorun bir şekilde çözülmeli.

Bunun yanı sıra çiftçinin durumu önemli. Yani biz, bu kanunu çıkarıyoruz ama şu anda çiftçi ne
durumda bunu sorgulayamıyoruz.

Bugün don sıkıntısı oldu, önemli oranda gelir kaybı oldu donda fakat aynı zamanda bir de
kuraklık sorunu var, şu anda perişan. Mesela Malatya’da, birçok yerde dondan zarar gören ürünler
oldu ama kimse farkında değil. Biz mısır ekmişiz, mısırımız don yedi, duruyor yani kurumadı ama
bunun ek maliyetleri var sayın milletvekilleri. Kuraklık çiftçinin belini bükmüş durumda.

Şimdi, bakıyoruz buraya, Amerika Devlet Başkanı Obama, California’da kuraklıktan zarar gören
çiftçilere 173 milyon dolarlık bir paket hazırlamış. Hükûmetimiz ne yapıyor? Kuraklık baş gösterince
hemen birçok üründe, buğday, mısır, pirinç, bunlarda sıfır gümrükle ithalin kapısını açıyor. Şimdi bu
yanlış demiyorum, tüketiciyi de düşünmek lazım. Hükûmet burada doğrusunu yapıyor ama eksik
yapıyor. Peki, bu malları üretenler, dolayısıyla bu yıl üretemeyenler ne yapacak? Buna karşı bir tedbir
var mı? Hayır, yok, asla. Bu anlayış, bu zihniyet bu çiftçiyi bitirir.

Şimdi, buğdayımız var, bütün ovada, bütün Amik Ovası’nda –Hatay’dan bahsediyorum-
buğdaylar bir karış. Biraz daha uzun olan, biraz daha gelişmiş buğdayları da vatandaş ot niyetine
kullanmak üzere yem bitkisi şeyinde biçiyor ama yüzde 60’ı, 70’i yem bitkisi dahi olamıyor ve çiftçi
faizciye, tefeciye yem olacak. Yani, bu çok önemli bir şey ve Sayın Bakanın bu konuda bir tedbiri
var mı, onu da duyarsak memnun oluruz.

Şimdi, ne oluyor sayın milletvekilleri? Tabii, çiftçinin meselesini herkes bilmez. Çiftçinin statüsü
ortada yani bu Mecliste bulunan çiftçi sayısından çiftçinin statüsü ortada. Bildiğim kadarıyla, kendi
parti grubumuzda bir Muharrem Bey var, bir de biz varız; diğer partilerin gruplarında da… Çünkü
çiftçinin statüsü düşmüş. Bu elbette ki son on iki yılın faturası değil yani bütün faturayı son on iki
yıla kesmek de doğru değil ama son on iki yılda, baktığımız zaman, işte “Tarımsal gelir arttı, tarımsal
ihracat arttı, şu arttı, bu arttı.” ama tarımın millî gelirdeki payı düşüyor. 
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Şimdi, Sayın Bakan bir konuşmasında -bildiğim kadarıyla- Amerika’daki kayıtlı çiftçi sayısının
yüzde 1 olduğundan veyahut çiftçilik yapanların yüzde 1 olduğundan, Türkiye’de yüzde 25 olduğundan,
bu oranın ülkenin gelişmesi adına düşmesi gerektiğinden bahsediyor. Devamla “Birdenbire de bu nüfusu
köyden boşaltmak istemiyoruz.” diyor ama yapılan uygulamalar köylerdeki nüfusu boşaltıyor. Benim
köyümün yarısı yok, İstanbul’a çalışmaya gitmiş. Niçin? Siz çiftçinin gelirini düşürürseniz çiftçiden
geçinenlerin de geliri düşer, olay bu kadar basit ve çekip İstanbul’a gidiyor. Ne oluyor sayın
milletvekilleri? Bulduğu işte çalışıyor. Her yer İstanbul değil, Reyhanlı’ya göçen var, Kırıkhan’a göçen
var, buralarda iş miş yok. Bu vatandaşlarımızın, bu kardeşlerimizin her birisi birer sosyal bomba oluyor
toplum içerisinde. Meslek yok, para yok, iş yok, çocukları iyi yetişmiyor, korkunç bir nesil geliyor ve
ülkenin önümüzdeki yıllarda birçok sorununa temel olacak ve ülkenin millî sorunu hâline gelecek bir
nesil geliyor. Hükûmet döneminde, asayiş olaylarının, boşanma hadiselerinin artış oranına bir bakmak
lazım on iki yıldır. Bunlar toplumu birbirinden ayrıştırıyor.

Şimdi, Amik Ovası’nda… Bu da yetmezmiş gibi -yani yukarısı öyle takdir etmiş- Cenab-ı Allah
vermemiş. E, aşağısı da vermiyor yani Hükûmet de vermiyor. 

Şimdi, bakın, pamuğun sulama dönemi bundan iki ay sonradır sayın milletvekilleri. Bilen bilir,
Haziran 15’te sulanır pamuk, 15’te başlar. Şu anda biz yeni çıkmış 3 yapraklı pamuğu sulamaya
başladık. Sulama dönemi üç ay olan bir ürünün sulama dönemi beş aya çıktı Sayın Bakan. Masraf
yükselecek. Bu, çıkarabilene. Adam ekmiş, çıkaramamış, çıkmamış. Biz “darbuz” deriz ona, nem
yok toprakta ve çevirmiş, bir daha ekiyor. Nasıl? Sulayarak. Yani o da bir nevi sulamaya başlamış
netice itibarıyla. Tam bu aşamada TEDAŞ özelleşmiş, gardiyan gibi özel sektör firmaları geliyor,
ellerinde pense, çiftçinin elektriğini kesiyor. Yahu, bir barışmak lazım. Bunu özelleştirdiniz, bu bir
politika, Hükûmetinizin takdiri. Peki, bunu özelleştirirken çiftçiyi niye düşünmediniz? 

Sayın Tarım Bakanı, biz çiftçiyiz, bizim sahibimiz sizsiniz. Sizden rica ediyorum, yani
Hükûmetin maliyesi çiftçiye acımaz, Hükûmetin Hazine Bakanı çiftçiye acımaz, acırsanız zatıaliniz
acır ve sizden bunu bekliyoruz, çok rica ediyoruz. Şimdi, bir barış yapalım. Değerli arkadaşlar,
PKK’yla barışıyoruz, Ermenistan’la barışıyoruz, bir barış da çiftçiyle yapalım. 

Yine, Sayın Bakan dönecek diyecek ki: “Efendim, siz böyle diyorsunuz ama çiftçi bize veriyor.”
Yahu, ne yapalım? Veriyorsa veriyor yani günah mı ediyor? Bunu tersine çevirelim Sayın Bakan.
Çiftçi sizin seçmeniniz, değil mi efendim? Ayrıca, bu dönemde biraz eksildi, onu da hatırlatırım.

MUSA ÇAM (İzmir) – Çiftçi celladına âşık.

ADNAN ŞEFİK ÇİRKİN (Devamla) – Yani ben o kadarını demeyeyim ama Sayın Bakandan
böyle bir tavır bekliyorum.

Şimdi, buğday çiftçisinin hâli bu. Ziraat Bankası vadeleri geldi haziran ayında. Şimdi, Ziraat
Bankasının faizleri kulüpçü faizini geçmiş. Bir daha anlatayım, bu kürsüden anlattım: Kumarcının
akşam parası biter, kulüpçüden parayı alır, faizini de peşin verir ve yüksek... Mazot fiyatları korkunç.
Şimdi, enflasyon yüzde 8, yüzde 10, yüzde 11... Bununla da övünüyoruz iktidar partisi olarak, değil
mi? Gübre fiyatları yüzde 30 oranında artmış. Şu gün kullanılan, “taban gübresi” diye tabir ettiğimiz
18-46, geçen yıl 1.150 lira, bu yıl 1.450 lira. Çiftçinin enflasyonu yüzde 30 sayın milletvekilleri. İlaç
fiyatları yüzde 20-30 oranında artmış. 

MUHARREM VARLI (Adana) – Mısır kaç lira, mısır?

ADNAN ŞEFİK ÇİRKİN (Devamla) – Mısır düşmüş yani.
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Şimdi, çiftçinin ürünü aynı oranda artıyor mu? Hayır. Sayın Bakan destekten bahsediyor, “Şu
kadar destek veriyoruz. Sizin döneminizde şu kadardı, bizim dönemimizde bu kadar.” diyor. Bu
destek kurtarmıyor. Burada bir yanlış olsa gerek. Şimdi, bu desteğin bir bölümü de -belki Sayın
Bakanın kusuru yok ama- hırsızlara gidiyor. Yani, hepsi çiftçiye gidiyor zannetmeyin Sayın Bakan,
bir kısmı da yolsuzluk yapıyor vatandaşın. Yani, devletin parası... Bu Hükûmet bir takdir buyurmuş,
Hükûmet işte “Size şu kadar yardım edeceğim.” demiş ama bunu istismar eden de var yani o
rakamların hepsi bizde değil maalesef. Bulunursa bulunuyor, bulunamazsa kesesine kalıyor. Şimdi
bunları da göz önüne almak lazım.

Zeytinyağı üreticisi aynı şekilde. Yani, çiftçinin durumu zor. Geçen sene neredeyse üretimimiz
kadar Türkiye’ye kaçak zeytinyağı girmiş, fiyatı düşürmüş. Edirne, çeltik üreticisi, pirinç, ayçiçeği
üreticisi... Türkiye pirincinin yüzde 50’si Edirne’den çıkar. Pirinç çok suya ihtiyacı olan bir bitkidir.
Yok, kuraklık var. Tamam, pirinci ithal ediyoruz, pirinç pilavını ucuza yiyoruz ama bu, çiftçiye çok
pahalıya patlıyor. Karşılığında çiftçinin durumunu dengeleyecek bir önlem almıyoruz. Buğdaydaki
bu sorun hayvancılığı tetikleyecek, hayvancılıktaki sorunları tetikleyecek, saman bulunamayacak,
fiğ bulunamayacak. Adam söylüyor, diyor ki: “Fiğ ektim...” Fiğ sulanmaz yani normal tarlada fiğin
sulanması çok doğru bir şey değildir çünkü aşırı gider ama kuraklık olmuş, fiğ de olmamış,
yetişmemiş. Yarın yem bitkilerinin fiyatı artacak, saman bulunamayacak. Bunların tedbirleri var mı?
Bunu bilmiyoruz, varsa buradan duymak istiyoruz. 

Özellikle elektrik meselesi önemli yani bu su olmazsa bu kuraklıkta bu çiftçi neyle sulayacak?
Ve çiftçi olarak  -biraz evvel de ifade ettim- şunu Meclisin huzurunda söylüyorum: Sahibimiz Sayın
Tarım Bakanıdır. Sahip çıkacağınıza da inanıyoruz Sayın Bakan yani bizim için Hükûmetin üyeleriyle
kavga etmenizi rica ediyoruz. “Benim çiftçimin durumu bu, Ziraat Bankası bu.” Bunu söylemenizi
rica ediyoruz, sonuna kadar arkanızdayız.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Havuza kredi veriyor, Türkiye’ye değil havuza. 

ADNAN ŞEFİK ÇİRKİN (Devamla) – Buyurun efendim?

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Ziraat Bankası havuza kredi veriyor, çiftçiye değil.

ADNAN ŞEFİK ÇİRKİN (Devamla) – Yani şimdi arayı bozmayalım, sorunları çözeceğiz, o
yüzden yumuşak yumuşak şey yapalım, kavgayla bir yere varamıyoruz çünkü. Yani böyle devam
edelim, akşamın şu saatinde de sizleri fazla yormayalım.

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Biz de üzüm yiyelim, bağcıyı dövmeyelim.

ADNAN ŞEFİK ÇİRKİN (Devamla) – Şimdi, bakın şurada önümde bir şey var hazır çiftçiden
bahsetmişken. Aksaray’da 2 bin küsur dönüm, 2.635 dönüm arazi -mera arazisi olarak da geçiyor bu-
buradan çıkarılmış, AFAD’a, afet yardım fonundaki ihtiyaçlara göre düzenlenmek üzere, bir depo
yapılması adına tahsis edilmiş. Bu olacak iş değil, bu olacak bir iş değil. Yani bu vatandaş koyununu
kuzusunu nerede otlatacak? Aksaray’da bunu yapamazsa o civardaki insanlar ne yiyecek, ne içecek? 

BAŞKAN – Bir dakika Sayın Çirkin.

Sayın milletvekilleri, çalışma süremizin sonuna geliyoruz. Sayın Çirkin’in konuşması bitene
kadar süreyi uzatmayı oylarınıza sunuyorum:  Kabul edenler…  Kabul etmeyenler…  Kabul edilmiştir.

Buyurunuz.

ADNAN ŞEFİK ÇİRKİN (Devamla) – Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Devam edin, çok güzel gidiyor.
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ADNAN ŞEFİK ÇİRKİN (Devamla) – Yok, devam etmeyeyim artık.

BAŞKAN – Buyurun, devam ediniz siz, sözünüzü bitiriniz.

ADNAN ŞEFİK ÇİRKİN (Devamla) – Efendim, arkadaşlardan yoğun talep var.

BAŞKAN – Buyurunuz efendim, siz devam edin, konuşun.

ADNAN ŞEFİK ÇİRKİN (Devamla) – Şunu ifade etmek istiyorum son olarak, somut önerileri
de sunmak istiyorum: Bugün, Ziraat Bankası borçları faizsiz ertelenmeli, yeniden yapılandırılmalı ve
çiftçiye yeni kredi açılmalı, bir can suyu verilmeli. Yani yukarısı öyle takdir etmiş ama aşağısı da
yukarısına bakmamalı ve çiftçiyi ayaklandırmalı. 

TEDAŞ, özelleştirme noktasında, çiftçi tarafından hayırla anılmıyor. Bu sorun çözülmeli, devlet
bu konuda taksitlendirmeyi, yeniden yapılandırmayı bir an evvel yapmalı. Yani sorunlarımız büyük
ama vaktimiz az, sayın milletvekillerimiz de haklı olarak gözümüze bakıyor. 

Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sevgiler sunuyorum. (MHP ve CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Çirkin.

Sayın milletvekilleri, çalışma süremizin sonuna geldiğimiz için, alınan karar gereğince, kanun
tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 30 Nisan 2014
Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 20.59
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XII.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI
1.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, MNGIE hastalığına yakalanan bir vatandaşa ilişkin

sorusu ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun cevabı (7/38450)
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2.- Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker'in, Türkiye'de ALK testinin yapılabileceği bir patoloji
laboratuvarı bulunup bulunmadığına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun cevabı
(7/38832)
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3.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ta madde bağımlılığı tedavisi gören hasta sayısına
ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun cevabı (7/39168)
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4.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, AR-GE'ye ayrılan kaynağa ilişkin sorusu ve Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/40213)
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5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kamu kurum ve kuruluşlarında işe alım
mülakatlarında ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet
Yılmaz’ın cevabı (7/40243)
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6.- Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da doğal gaza zam yapıldığı iddialarına ilişkin
sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/40311)
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7.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, boraks üretimi ve ihracatına ilişkin sorusu ve Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/40313)
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8.- Burdur Milletvekili Hasan Hami Yıldırım'ın, Burdur'da meydana gelen elektrik kesintilerine
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/40474)
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9.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, olası kuraklık durumunda yaşanacak enerji üretimi
kaybına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/40475)
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10.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, kamuya ait kömür madenlerine ilişkin sorusu ve Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/40476)
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11.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da Bakanlığa ait olan
gayrimenkul, arsa ve araziler ile bunların satış ve kiralama işlemlerine ilişkin sorusu ve Avrupa
Birliği Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun cevabı (7/40624)
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12.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, enerji ve madencilik sektörlerinde AB Müktesebatına
uyum sağlanması adına yürütülen çalışma ve projelere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/40686)
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13.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Türkiye'nin bir enerji koridoru haline getirilmesi
adına yürütülen çalışma ve projelere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız’ın cevabı (7/40687)
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14.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, istatistik ve planlama altyapısının güçlendirilmesi
adına yürütülen çalışma ve projelere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız’ın cevabı (7/40688)
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15.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, kamuda kadın istihdamına ve bu sayının artırılmasına
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/40689)
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16.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Bakanlığın AR-GE çalışmalarına ilişkin sorusu ve
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/40740)
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17.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, TÜRGEV'e yapılan bağış ve yardımlara ilişkin
sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/40906)
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18.- İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiray'ın, Başbakan ile oğlu arasında geçtiği iddia edilen
telefon konuşmaları ile ilgili yayınların cezalandırılmasına yönelik rapor düzenlemeleri konusunda
RTÜK uzmanlarına talimat verildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın
cevabı (7/40911)
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19.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Türk Hava Yollarına ait bankolarda ses kaydı yapıldığı
iddiasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/41206)
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20.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, TRT'nin yayınlarında siyasi partilerle ilgili
haberlere ayrılan zamana ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/41282)
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21.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, 2012 ve 2013 yıllarına ait ithalat verilerine ilişkin
sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/41369)
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22.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da Bakanlığa ait olan arsa ve
araziler ile bunların satış ve kiralama işlemlerine ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati
Yazıcı’nın cevabı (7/41702)
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23.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Suriyeli sığınmacıların Şanlıurfa
mitingine zorla götürüldüğü iddialarına,

Yerel seçimlerde alınan güvenlik önlemlerine ve görevlendirilen güvenlik görevlisi sayısına,
Bir inşaat firmasının aldığı ihalelere,
İlişkin soruları ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/41885), (7/41887), (7/41890)
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24.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir televizyon kuruluşunun yayınlarına
sansür uygulandığı iddialarına,

İşsiz vatandaşların iş bulmaları karşılığında iktidar partisi teşkilatlarına bağış yapmak ve üye
olmak zorunda bırakıldıkları iddiasına,

Bazı mitinglere öğrenciler, fabrika işçileri, belediye çalışanları ve Suriyeli sığınmacıların zorla
götürüldüğü iddialarına,

İlişkin soruları ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/41886), (7/41888), (7/41889)
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DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ

1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün denetim konularına (Anayasanın süreye
bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde birleşimin
başında bir saat süre ile Sözlü Soruların görüşülmesi, “Sunuşlar” ve işaret oyu ile yapılacak seçimlerin
her gün yapılması, önerilmiştir.

(Genel Kurulun 4/10/2011 tarihli 2 nci Birleşiminde kabul edilmiştir.)

2.- 287 ve 280 Sıra Sayılı Kanun Tasarılarının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak
görüşülmesi,

287 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının birinci bölümünün 1 ila 7 nci maddelerden, ikinci bölümünün
Geçici Madde 1 ve 2 dahil olmak üzere 8 ila 13 üncü maddelerden,

280 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının birinci bölümünün 1 ila 7 nci maddelerden, ikinci bölümünün
9 uncu maddeye bağlı birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları ile Geçici Madde 1 dahil olmak üzere
8 ila 11 inci maddelerden,

oluşması önerilmiştir.

(Genel Kurulun 19/6/2012 tarihli 121 inci Birleşiminde kabul edilmiştir.)

GRUP ÖNERİLERİ

1.- 156 Sıra Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük
Teklifinin İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi; birinci bölümünün 1 ila
9 uncu maddelerden, ikinci bölümünün 10 ila 18 inci maddelerden oluşması önerilmiştir.

(Genel Kurulun 31/1/2012 tarihli 58 inci Birleşiminde kabul edilmiştir.)

2.- 240 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak
görüşülmesi; birinci bölümünün 1 ila 9 uncu maddelerden, ikinci bölümünün Geçici Madde 1 dahil
olmak üzere 10 ila 16 ncı maddelerden oluşması önerilmiştir.

(Genel Kurulun 30/10/2012 tarihli 13 üncü Birleşiminde kabul edilmiştir.)

3.- 297 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak
görüşülmesi; birinci bölümünün 1 ilâ 20 nci maddelerden, ikinci bölümünün 21 ilâ 41 inci maddelerden,
üçüncü bölümünün çerçeve 55 inci maddeye bağlı Geçici 3, 4 ve 5 inci maddeler ile Geçici 1 inci madde
dahil olmak üzere 42 ilâ 59 uncu maddelerden oluşması önerilmiştir.

(Genel Kurulun 16/1/2013 tarihli 53 üncü Birleşiminde kabul edilmiştir.)

4.- 477 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak
görüşülmesi;  birinci bölümünün 6 ncı maddeye bağlı Ek 2 ve Ek 3 üncü maddeler dahil olmak üzere
1 ila 6 ncı maddelerden, ikinci bölümünün 7 ila 11 inci maddelerden oluşması önerilmiştir.

(Genel Kurulun 30/10/2013 tarihli 10 uncu Birleşiminde kabul edilmiştir.)

5.- 521 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi;
birinci bölümünün 1 ila 8 inci maddelerden, ikinci bölümünün 9 ila 16 ncı maddelerden oluşması önerilmiştir.

(Genel Kurulun 2/1/2014 tarihli 42 nci Birleşiminde kabul edilmiştir.)

6.- Genel Kurulun;
29 Nisan 2014 Salı günkü Birleşiminde 1 saat Sözlü Soruların görüşülmesini müteakip diğer

denetim konularının görüşülmeyerek Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen
Diğer İşler” kısmında yer alan işlerin görüşülmesi,



30 Nisan 2014 Çarşamba günkü Birleşiminde Sözlü Soruların görüşülmemesi,
29 Nisan 2014 Salı günkü Birleşiminde 15:00 - 21:00 saatleri arasında,
30 Nisan 2014 Çarşamba günkü Birleşiminde 14:00 - 21:00 saatleri arasında,
çalışmalarını sürdürmesi önerilmiştir.
(Genel Kurulun 1/3/2014 tarihli 71 inci Birleşiminde kabul edilmiştir.)

KOMİSYON TOPLANTILARI
* Adalet Komisyonu 

29.4.2014 Salı - Saat: 15.30

* Dışişleri Komisyonu 
30.4.2014 Çarşamba - Saat: 11.30



TÜRKÝYE BÜ YÜK MÝLLET MECLÝSÝ GÜN DEMÝ

82 NCİ BÝRLEÞÝM                       29 NİSAN 2014 SALI                     SA AT : 15.00
                                                                                                                                                     

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

                                                                                                                                                     

1.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın; Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin (2/271) İçtüzüğün 37’nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme
Alınmasına İlişkin Önergesi

                                                                                                                                                      

2 _ ÖZEL GÜN DEM DE YER ALA CAK ÝÞLER

                                                                                                                                                     

      �       

                                                                                                                                                     

3 _ SEÇİM

                                                                                                                                                     

      �       

                                                                                                                                                     

4 _ OY LA MA SI YA PI LA CAK ÝÞLER

                                                                                                                                                      
      �       

                                                                                                                                                     

5 _ MECLÝS SO RUÞTUR MA SI RA POR LA RI

                                                                                                                                                                                   

      �       

                                                                                                                                                                                 

6 _ GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS

ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER
                                                                                                                                                                                   

      �       
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1. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, noter ücretlerinin düzenlenmesine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/127)  

2. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 12 Eylül’de yapılan Anayasa değişikliklerinin 
uygulamaya konmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/131)  

3. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 12 Eylül’de yapılan Anayasa değişikliğiyle getirilen 
kişisel verilerin korunması ve sendikal hakların uygulamaya konulmasına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/132)   

4. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Göle’nin su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/135)  

5. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş, Hakkâri ve Şırnak illerindeki bazı yol, köprü 
ve kanalizasyon sistemlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/140)  

6. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, istihdamdaki atıl varlıkların ekonomiye 
kazandırılması için alınan önlemlere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru 
önergesi (6/141)  

7. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan ve ilçelerine kadın konukevi yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/142)  

8. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’daki mezarlığın çöp arıtma tesisi olarak 
tahsisinin önlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/144)  

9. - İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, HSYK tarafından kadınlara ve çocuklara yönelik cinsel 
suçlar konusunda düzenlenen raporlara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/145)  

10. - İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, Milli İstihbarat Teşkilatına personel alımında göz 
önünde bulundurulan erkek olma şartına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/149)  

11. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, üniversitelerdeki araştırma görevlilerinin kadro 
sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/218)  

12. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, cezaevi personelinin hükümlü ve tutuklulara kötü 
muamelede bulunduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/219)  

13. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, cezaevi ve adliye personelinin özlük ve sosyal 
haklarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/225) 

14. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, gümrük kapılarındaki kaçakçılık olayları ve bunların terör 
örgütü ile bağlantısına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/227) 

15. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, emeklilerin durumunun iyileştirilmesine yönelik 
çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/230)  

16. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, selden zarar görenlerin mağduriyetlerinin 
giderilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/234) 

17. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan’ın, Gebze Meslek Yüksekokulu’nun 
Hereke’ye taşınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/242)  

18. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, depremlere karşı alınacak önlemlere ilişkin 
Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/255)  

19. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, açığa alınan ve soruşturma açılan belediye 
başkanlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/256)  

20. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Amasya ve Tokat illerinde yapılan depreme 
dayanıklılık testine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/259)  

21. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Başakşehir merkezli bir ilçe 
kurulmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/261) 
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22. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, taksi plakalarının taksi esnafı 
olmayanlara satılmamasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/263) 

23. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, İstanbul’da korsan taksilere karşı 
alınacak önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/268)  

24. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, korsan taksilere karşı alınacak 
önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

25. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, uyuşturucu ile ilgili suçlardan dolayı cezaevlerinde 
bulunan mahkumlara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/278)  

26. - İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, İstanbul’da korsan taksiciliğin engellenmesine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/280)  

27. - İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, İstanbul’da Bahçeşehir merkezli bir ilçe 
kurulmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/282)  

28. - İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, taksi plaka ücretleri ve korsan taksiciliğe 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/283)  

29. - Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, Antalya-Kaş-Kalkan beldesindeki Kalamar Koyunda 
yapılan villalarla ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/288)  

30. - İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, İstanbul’da taksi plakası verilmesinde 
sınırlandırma yapılıp yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/291)  

31. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, İstanbul-Bağcılar’ın yeni bir hükümet 
konağı ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/303)  

32. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık 
tezkerelerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/306)  

33. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kadrolu ve geçici görevli personel arasındaki ücret farklılığının 
giderilmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/309)  

34. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Jandarma Genel Komutanlığında çalışan sivil 
memurların silah taşıma ruhsatı harcından muaf tutulmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/310)  

35. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, aynı işi yaptıkları halde farklı özlük haklarına sahip 
personel arasındaki farklılığın giderilmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü 
soru önergesi (6/311)  

36. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, muhtarların özlük haklarının iyileştirilmesi 
çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/314)  

37. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir açıklamasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/317)  

38. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki trafik sorununa ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/321)  

39. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Emniyet Genel Müdürlüğü çalışanları arasındaki 
maaş farklılaştırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/322)  

40. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat İl Özel İdaresi tarafından kullanılan 
kaynaklara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/323)  

41. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’a KÖYDES projeleri kapsamında ayrılan ve 
kullanılan ödeneğe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/325)  

42. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, özel bir hastanenin tanıtım ürününde TBMM amblemi 
kullanmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/330) 

43. - Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısına ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/333) 
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44. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TBMM araç giriş kartlarında personelin unvanının 
yazılması uygulamasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/338)  

45. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, formasyon eğitimi şartlarındaki değişikliğe ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/339) 

46. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ekonomik suçlardan dolayı hapis cezası verildiği iddia 
edilen vergi mükelleflerinin mağduriyetine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/340)  

47. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, vizelerin kaldırılması anlaşmalarına ve Türk 
cumhuriyetlerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/345)  

48. - Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, nakil aracında mahkumların yanarak hayatını 
kaybetmelerine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/357)  

49. - Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, bir hâkimin avukata yaptığı iddia edilen 
saldırıya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/361)  

50. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, bir mahallenin yeni bir yerleşim alanına 
taşınmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/365)  

51. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, bazı mahallelerin imara açılmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/368)  

52. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, bazı mahallelerin imara açılmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/369) 

53. - İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, bir mahalleye mezarlık yapılmasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/371)  

54. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, bir mahalleye mezarlık yapılmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/372) 

55. - İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, bir mahallenin yeni bir yerleşim alanına 
taşınmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/373)  

56. - İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, bazı mahallelerin imara açılmasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/375)  

57. - İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, bazı mahallelerin imara açılmasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/376)  

58. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, bir mahallenin bağlı olduğu ilçenin 
değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/377)  

59. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bazı gider ve harcamalara ilişkin Ekonomi 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/379)  

60. - İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, bir mahallenin bağlı olduğu ilçenin 
değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/388)  

61. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, bazı ülke vatandaşlarının ülkemize 
girişlerinde vize şartı aranmamasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/389) 

62. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’nın satın 
aldığı binaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/418)  

63. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Göle’deki bir köyün çeşitli sorunlarının 
giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/422)  

64. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’da bina yapımında kötü zemin koşullarının 
dikkate alınmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/424) 

65. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, protesto gösterilerine katıldığı için tutuklanan 
öğrencilere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/426)  

66. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, emlak vergisi rayiç değerlerinin yüksek 
olduğuna dair mahkeme kararının uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/434)  
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67. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Libya’ya yatırım yapmış olan 
müteahhitlerin sorunlarına ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/436)  

68. - İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, Libya’ya yatırım yapmış olan müteahhitlerin 
sorunlarına ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/447)  

69. - İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, emlak vergisi rayiç değerlerinin yüksek 
olduğuna dair mahkeme kararının uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/449)  

70. - İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, bölgesel teşvik sisteminden kaynaklanan 
sorunların giderilmesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/450)  

71. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, TCDD’nin travers ihalesini alan bir şirkete ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/455)  

72. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, esnafların sorunlarına ilişkin Gümrük 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

73. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, PTT’nin ucuz para transferi (UPT) 
uygulamasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/457)  

74. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, uyuşturucu yapımında kullanılan ürünlerin ekiminin 
önlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) 

75. -    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türkiye’nin AB’ye tam üyelik müzakerelerine ilişkin 
Avrupa Birliği Bakanından sözlü soru önergesi (6/466)  

76. -    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, cari açık sorununa ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/468)  

77. -    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kuzey Afrika ve Arap ülkelerinde meydana gelen halk 
ayaklanmalarında ekonomik kayba uğrayan Türk şirketlerine ve vatandaşlarına ilişkin Ekonomi 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/469)  

78. -    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kuzey Afrika ve Arap ülkelerinde meydana gelen halk 
ayaklanmaları neticesinde mağdur olan Türk vatandaşlarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/470)  

79. -    İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki illerde 
mahkemelere yapılan başvurulara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/478)  

80. -    Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın, Van’daki depremde yardım için gelen ekiplerin 
konaklama alanlarının tespitine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/481)  

81. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kredi ve kredi kartı borçlularının 
mağduriyetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/484)  

82. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’nın sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/487)  

83. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlığın Adana’daki yatırım ve projelerine ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/490)  

84. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, özel güvenlik görevlilerine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/503)  

85. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan İl Koordinasyon Kurulu tarafından 
gerçekleştirilmesi gereken inşaat projelerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/513)  

86. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kuzey Irak yönetimiyle ilgili dış politikaya ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/516)  

87. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Malatya’ya kurulmasına karar verilen radar sistemine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/517)  
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88. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Suriye ile ilgili dış politikaya ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/518)  

89. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta sanayinin 
geliştirilmesi için alınması gereken önlemlere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/531)  

90. - Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, kadın koruma evlerine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/532)  

91. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Silivri Ceza İnfaz Kurumları kampüsüne hastane 
yapılmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/554)  

92. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da olası bir depreme karşı alınan önlemlere 
ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/555)  

93. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, dünya genelindeki Türk Şehitliklerinin bakım ve 
onarımına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/556)  

94. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta bazı eğitim kurumlarının depreme 
dayanıklılık raporuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/557)  

95. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Göle’deki mobese kameralarına ve bunların 
bakımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/566)  

96. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki bir köyün su sorununa ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/568)  

97. -   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan-Posof yolunun bakım ve onarımına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/569) 

98. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, sanayi tesisleri ve fabrikalarda filtre kullanım 
zorunluluğuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/581)  

99. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Belediyesi ile ilçe ve belde belediyelerinin 
genel bütçe gelirlerinden aldıkları paya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/590)  

100. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, belediye başkanları hakkındaki adli soruşturmalara 
ve bunların sonuçlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/592)  

101. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Cumhurbaşkanının İngiltere ziyaretinin, İngiliz haber 
kanallarında yer almadığı iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/600)  

102. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, üniversitelerde haksız yere kazanıldığı iddia edilen 
akademik unvanlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/607)   

103. - Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve 
kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/622)  

104. - Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve 
kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/631) 

105. - Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve 
kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/632)  

106. - Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve 
kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/636)  

107. - Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve 
kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/637)  

108. - Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve 
kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/655) 
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109. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Suriye sınırındaki sınır kaçakçılığının 
önlenmesine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/657)  

110. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Çağlayancerit İlçe Emniyet 
Müdürlüğünün müstakil hizmet binası ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/659)  

111. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Afşin’de MOBESE kurulmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/669)  

112. - İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, ÖSYM’nin yaptığı hatalı sınavların 
sorumlularına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/678) 

113. - Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, tutuklu ve hükümlülerin sorunlarına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/679)   

114. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerinde 2002’den itibaren kapanan iş 
yerlerine ve işsizliğe ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) 

115. - Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, adliye ile ceza infaz kurumları ve tutukevleri 
personelinin özlük haklarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) 

116. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımlara 
ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/696)  

117. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da karla mücadele kapsamında akaryakıt 
gideri desteğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/701)  

118. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, engellilerin sayısına ve ailelerine yapılan yardımlara 
ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/702)  

119. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’dan göçü önlemeye yönelik çalışmalara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/703)  

120. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da karla mücadelede kullanılan iş makinası 
ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/704)  

121. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Üniversitesinin kampüsüne ve öğretim 
elemanı ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/705)  

122. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’da hava kirliliğine karşı alınan önlemlere 
ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/706)  

123. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’da içme suyu şebekesi ve kanalizasyon 
sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/708)  

124. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın bazı köylerinin aydınlatma sorununa ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/712)  

125. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın bazı köylerinin kanalizasyon sorununa 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/713) 

126. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars merkez, ilçe ve köy yollarının genişletilmesine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/714)  

127. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, tüzel kişilikleri sona erdirilen belde belediyelerin borç 
ve ödeneklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) 

128. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, geçici ve gönüllü köy korucularının sorunlarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/736) 

129. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, tam gün çalışma zorunluluğu nedeniyle istifa eden 
doktorlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/739) 

130. - İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, İzmit Körfez Köprüsü Projesine ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/744) 
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131. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, işsizlik sorununa ilişkin Başbakan 
Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/748) 

132. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, sağlık sektöründeki sorunlara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/752) 

133. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, terör suçları nedeniyle tutuklu bulunan ve 
hüküm giyen kişilere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/754) 

134. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor 
Kulübünün banka hesaplarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/755) 

135. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Bakanlar Kurulu üyeleri ile birlikte yurt dışına giden 
milletvekilleri hakkında Genel Kurulda bilgi verilmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanından sözlü soru önergesi (6/756) 

136. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünün 2011 yılında yapmış olduğu araştırmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) 

137. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman, Bingöl ve Muş’un köylerinin aydınlatma 
sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/763)  

138. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Sarıkamış, Arpaçay ve Kağızman’ın kanalizasyon 
sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/764)  

139. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı il ve ilçelerde kanalizasyon eksikliği nedeniyle 
yaşanan sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/765)  

140. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan merkez, ilçe ve köylerinin kanalizasyon 
sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/766)  

141. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın bazı ilçelerine bağlı köylerin sokak 
aydınlatmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/767)  

142. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerin köy yollarının genişletilmesine ve 
köprülerin bakımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/769)  

143. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasına ilişkin 
Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/771)  

144. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, koruma, bakım ve sosyal rehabilitasyon 
merkezlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/777)  

145. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yaşlı hizmet merkezlerine ilişkin Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/778)  

146. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sevgi ve çocuk evlerine ilişkin Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/779)  

147. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, elektrik ve doğal gaz fiyat artışının 
maaş ve ücretlerdeki artışın üzerinde gerçekleşmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/781)  

148. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü’nün yapmış olduğu araştırmalara ve bu araştırmaların maliyetine ilişkin Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/785)  

149. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Almus-Doğanşehir kara yoluna ilişkin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/786)  

150. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 4-B statüsüne geçirilemeyen vekil ebe 
ve hemşirelerin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/791)  

151. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, radyoloji ünitelerinde çalışanların 
çalışma koşullarının iyileştirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/794)  
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152. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Teknik Eğitim Fakülteleri mezunlarının 
mağduriyetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/803)  

153. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerinde yürütülen projelere ve 
yatırımlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/804)  

154. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türk vatandaşlarına vize uygulayan AB ülkelerine ve 
AB ile olan müzakere sürecine ilişkin Avrupa Birliği Bakanından sözlü soru önergesi (6/805)  

155. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, belediye başkanlığı seçimi yapılan beldelerin 2014 
seçimlerindeki durumlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/806) 

156. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, komşu ülkelerle olan ilişkilere ve sıfır sorun 
politikasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/807)  

157. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, mahalle ve köy muhtarları ile il genel meclis üyelerinin 
SGK primlerinin Devlet tarafından ödenmesine ve özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/808)  

158. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, tüzel kişilikleri köye dönüştürülen bazı beldelerin 2014 
seçimlerindeki durumlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/810)  

159. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, karşılıksız çek suçundan dolayı verilen cezalara ve 
yaşanan mağduriyete ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/818)  

160. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya ve ilçelerinde devam eden ve sonuçlanan icra 
davalarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/819)  

161. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya İl İdare Mahkemesinin açılıp açılmayacağına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/820)  

162. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Vergi Mahkemesinin açılıp açılmayacağına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/821)  

163. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, boşanmaların engellenmesi ve aile bütünlüğünün 
korunmasına yönelik çalışmalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/822)  

164. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli olarak çalışırken kadroya geçirilen 
öğretmenlerin özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/824)  

165. - İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Kocaeli 1 Nolu F Tipi Cezaevindeki bir 
hükümlünün görüşme isteğinin reddine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/825)  

166. - İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Van depremi sonrasında yürütülen hasar tespit 
çalışmalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/830)  

167. - Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Bandırma-Bursa-Ayazma-Osmaneli demiryolu 
projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/832)  

168. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Merkez ilçesindeki sağlık hizmeti ile ilgili 
bazı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/834)  

169. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Altıntaş’taki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/835)  

170. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Aslanapa’daki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/836)  

171. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Çavdarhisar’daki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/837)  

172. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Dumlupınar’daki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/838)  
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173. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Domaniç’teki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/839)  

174. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Emet’teki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/840)  

175. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Hisarcık’taki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/841)  

176. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Gediz’deki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/842)  

177. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Şaphane’deki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/843)  

178. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Pazarlar’daki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/844)  

179. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav’daki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/845)  

180. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Tavşanlı’daki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/846)  

181. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, çocuk yetiştirme yurtlarının sayısına 
ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/860)  

182. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, koruma altına alınan çocukların 
sayısına ve bunların illere göre dağılımına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/861)  

183. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünün 2007 yılında yaptığı bazı araştırmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/871)  

184. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Mehmet Akif Ersoy’un son günlerini geçirdiği evin 
müze olarak düzenlenmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/882)  

185. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımlara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/883)  

186. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engellilere hizmet veren merkezlere 
ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/884)  

187. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, aile değerleri, eğitim ihtiyaçları ve 
eğitimde müfredat konularında yapılan araştırmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/886)   

188. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünün 2006 yılında yaptığı bazı araştırmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/891)  

189. - Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’da intihar oranlarındaki artışa ilişkin Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/892)  

190. - Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır Devlet Hastanesinin yeni binasının yapımına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/893)  

191. - Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır Devlet Hastanesinde ambulans ve acil tıp 
teknisyeni ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/894)  

192. - Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, engellilerin yaşadıkları sorunlara ve engellilere yönelik 
projelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/895) 
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193. - Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, bölgeler arasındaki gelişmişlik farkına ilişkin Ekonomi 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/896)  

194. - Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Kars-Ardahan arasındaki karayolunun tamamlanmasına 
ve asfalt çalışmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/897)  

195. - Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Sarıkamış-Kars arasındaki yolun yapımına ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/898)  

196. - Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Kars-Iğdır arasındaki karayolunun genişletilmesine ve 
asfalt çalışmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/899) 

197. - Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’a yapılan havaalanına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/900)  

198. - Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde afet anında 
uygulanacak ulaşım ve iletişim stratejisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/903)  

199. - Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Sakarya Valiliği için yapılan konuta ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/907)  

200. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Çavdarhisar’daki Aizonai Antik Kenti kazı 
çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/910)  

201. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2011 yılında sezaryen ile doğum yapanların sayısı ve 
illere göre dağılımına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/913)  

202. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2010-2011 yıllarında gebelik neticesinde yaşanan 
anne ölümlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/914)  

203. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Ankara’daki doğal gaz fiyatlarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/918)  

204. - Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, Bakanlıkların isim değişikliklerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/919)  

205. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünün 2008 yılında yapmış olduğu araştırmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/927)  

206. - Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Erzurum H Tipi Cezaevindeki hükümlülerin 
durumlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/931)  

207. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Şanlıurfa E Tipi Kapalı Cezaeviyle ilgili bazı 
iddialara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/932)  

208. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, tutuklu ve hükümlülerin kelepçeli olarak 
muayene edilmesine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/933)  

209. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bir köyün içme suyu ihtiyacına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/934)  

210. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bir köyün elektrik şebekesi yenilenmesine ve 
içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/970)  

211. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bir köyün elektrik sorununa ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/981)  

212. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bir köy yolunun yapımına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/982)  

213. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bir köyün elektrik dağıtım hatlarının 
yenilenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/984)  
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214. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bir köy yolunun yenilenmesine ve elektrik 
dağıtım hatlarının bakımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/985)  

215. - İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, sokakta yaşayan çocukların sorunlarına ilişkin 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/987)  

216. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Ankara’da ön ödemeli elektronik kartlı doğalgaz 
sayacı kullanımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/991)  

217. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in,  Ankara’daki ön ödemeli sayaçların elektronik kartlarının 
ana yazılım kodlarıyla ilgili bir iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/992)  

218. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, müze ziyaretlerine ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/994)  

219. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Devlet tiyatrolarının seyirci sayısının 
artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/995)  

220. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Devlet opera ve balesi seyirci 
sayısının artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/996) 

221. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2010 ve 2011 yıllarındaki turist 
sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/997)  

222. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, halk kütüphanesi sayısındaki 
azalmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1027)  

223. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bir köyün elektrik iletim ve dağıtım hatlarının 
yenilenmesi çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1035)  

224. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bir köyün içme suyu ve yol yapımı sorununa 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1036)  

225. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bir köy yolunun asfaltlanması ve kanalizasyon 
şebekesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1037)  

226. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Niksar’ın kültür ve turizm merkezi olması için 
yapılan çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1039)  

227. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’a yapılacak yatırımlara ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1040)  

228. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, sağlık serbest bölgeleri oluşturulmasına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1041)  

229. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, termal turizm alanlarına ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1042)  

230. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, termal sağlık merkezleri ve kaplıcaların kontrollerine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1043)  

231. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Reşadiye’ye yapılacak hastaneye ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1044)  

232. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, koruyucu hekimlikle ilgili yapılan çalışmalara ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1045)  

233. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bir köyün içme suyu sorununa ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1046)  

234. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bir köyün ulaşım, içme suyu ve elektrik 
sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1047)  

235. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bir köyün kanalizasyon ve yol sorununa ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1048)  
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236. - İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Türkiye’de insansız hava araçları ve özel timler 
için üs kurulacağı iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1049)  

237. - Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Konya-Ankara seferi yapan hızlı trenin kış 
koşulları nedeniyle hızının düşürülmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1050)  

238. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki bazı 
köy yollarının genişletilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1052)  

239. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki spor kulüplerine yapılacak maddi 
yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1054)  

240. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki bazı il 
ve ilçelerin kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1055)  

241. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki resmi kurum ve kuruluşların Ardahan 
esnafından yaptığı alışverişin miktarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1057)  

242. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki bazı 
köylerin aydınlatma sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1059)  

243. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta taksicilere durak yeri yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1061)  

244. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kura Nehri ve Çıldır Gölü’nün taşması neticesinde 
oluşan mağduriyete ve alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1063)  

245. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Göle’nin bazı köylerinde yapılan kadastro 
çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1064)  

246. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının salon 
ihtiyacına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1066)  

247. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da kan merkezi ve kan deposu ihtiyacına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1068)  

248. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, eski Ardahan-Hanak yolunun açılıp açılmayacağına 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1073)  

249. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Hamas örgütüne ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1074)  

250. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat ve ilçelerindeki doğum oranına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1076)  

251. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, kamuda ve özel sektörde TC kimlik numarası veya 
nüfus cüzdanı ibrazına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1077)  

252. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Artova Devlet Hastanesinin uzman hekim ihtiyacına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1078)  

253. - İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, kaçak sigara ve tütünün ülkeye girişinin ve 
satışının engellenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1080)  

254. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Türkiye ile Yunanistan arasında 
gerçekleşen ihracat ve ithalata ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/1098)  

255. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ilköğretim okullarındaki güvenlik 
sorunu ve çeteleşme iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1105)  

256. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, TCDD’de çalışan geçici personele 
kadro verilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1108) 

257. - Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, okul çevresinde yaşanan şiddet olaylarına ve alınan 
önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1120)  
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258. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta kamuda kullanılan taşıt sayısına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1124)  

259. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bir açıklamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1126)  

260. - İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, İstanbul’da üretilen, taşınan ve depolanan 
kimyasallara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1127)  

261. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, OSB’lerin yaygınlaştırılmasına ilişkin Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/1129)  

262. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, fizik tedavi rehabilitasyon 
hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1134)  

263. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, işçi sağlığı konusunda ülkemizdeki 
meslek hastalıkları hastanelerinin sayısına ve illere göre dağılımına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1135)  

264. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, verem savaş dispanserlerine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1136)  

265. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, turizm potansiyelinde Anadolu’nun 
payının artırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1137)  

266. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, mağara turizminin geliştirilmesine 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1138)  

267. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Emniyet Genel Müdürlüğü 
bünyesinde görev yapan teknisyen yardımcılarının özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1141)  

268. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, İtalya ile yapılan ithalat ve ihracata 
ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/1142)  

269. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2011 yılında Fransa ile gerçekleşen 
ithalat ve ihracat oranına ve Fransa’nın soykırım yasasından sonraki dış ticaretimize ilişkin Ekonomi 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1144)  

270. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, mübaşirlerin genel idare hizmetleri 
sınıfına geçirilip geçirilmeyeceğine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1150)  

271. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ihracat ve ithalat oranlarındaki 
artışlara ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/1151)  

272. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, şehit olan asker ve polis ailelerine ödenen 
tazminatlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1154)  

273. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da sık yaşanan internet arızasına ve 
arızanın giderilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1155)  

274. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, sanatçılara verilen teşvik paralarına ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1157)  

275. - Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, Niğde-Tepeköy Çiftlik İl Yolu Projesine ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1159)  

276. - Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, kanser hastalığındaki artışın önlenmesine ve tedavi 
maliyetini azaltıcı tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1164)  

277. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, terör örgütü bünyesindeki MİT mensuplarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1165)  
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278. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bir köyün elektrik şebekesinin yenilenmesine ve 
köy yolunun asfaltlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1166) 

279. - Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Nişancı Mehmet Paşa Camii’nin bahçesinde bulunan 
mezarlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1167)  

280. - İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, engelli vatandaşların eğitimine ilişkin Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1169)  

281. - Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, Tekirdağ’daki bazı kültür merkezlerinin 
tamamlanamamasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1171)  

282. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, MİT-PKK ilişkisi ile ilgili bazı iddialara ve bir 
cumhuriyet savcısının görevden alınmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1172)  

283. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bir köyün elektrik şebekesi ve kanalizasyon 
sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1173)  

284. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bir köy yolunun asfaltlanmasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1174)  

285. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’a bağlı köy yollarının bakım ve onarımına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1175) 

286. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, müze ve ören yerlerinden ücretsiz 
yararlanılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1179) 

287. - Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, Marmaris-Muğla duble yoluna ilişkin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1181) 

288. - Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, bazı liselerden mezun olanların üniversiteye 
başvurularında ek puan alamamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1202) 

289. - İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, cezaevinde işkence iddiasıyla hayatını 
kaybeden bir kişinin ailesine ödenen tazminata ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1206) 

290. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, şehir imar planlarında cemevlerine yer ayrılıp 
ayrılmadığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1208) 

291. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt illerinde karla mücadeleye 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1213) 

292. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’un ilçe ve köy 
sokaklarındaki aydınlatmaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1215) 

293. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Malatya’da bazı öğrencilere okuldan uzaklaştırma 
cezası verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1218) 

294. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’taki hava kirliliğine ilişkin 
Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1220) 

295. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’taki belediyelerin itfaiye 
aracı ihtiyacına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1221) 

296. - İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, yurtdışında sürgünde yaşayan şair, yazar ve 
sanatçılara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1223) 

297. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, MİT Müsteşarı ve bazı MİT mensuplarının ifadeye 
gitmemelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1224)  

298. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, asgari gelir desteği sisteminin 
uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1229)  

299. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sevgi ve çocuk evlerine ilişkin Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1239)  
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300. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yetiştirme yurtlarından zorunlu ayrılan 
çocukların istihdamına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1240)  

301. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, aile yanında bakım hizmetine ilişkin 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1241)  

302. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Türkiye’de kullanılan ilaçların zararlarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1244)  

303. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, son yasal düzenlemelerle Devlet ve üniversite 
hastanelerinden ayrılan doktor sayısına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1247)  

304. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki engelli sayısına ve yapılan yardım 
miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1248) 

305. - Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, obezite hastalığına ve bununla mücadeleye ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1249)  

306. - Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Ankara Cengiz Topel Mahallesinde yaşanan toprak 
kaymalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1252) 

307. - Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, 1999-2011 yılları arasındaki terör saldırılarına ve 
KCK yapılanmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/1253)  

308. - Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, Başbakanlık uçağının kullanımına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1256)  

309. - Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Kastamonu Havaalanı ve Kastamonu-Ilgaz Dağı 
tünel inşaatına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1257)  

310. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, soba gazından kaynaklanan zehirlenmelere ilişkin 
Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1259) 

311. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Merkez ilçesine bağlı bazı köylerdeki 
sağlık ocaklarının personel ihtiyacına ve tıbbi teçhizat eksikliklerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1260)  

312. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Damal’daki bazı köylerin sağlık ocaklarının fiziki 
şartlarına ve personel sorununa ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1261) 

313. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Göle’deki bazı sağlık ocaklarının personel ihtiyacına 
ve tıbbi teçhizat eksikliklerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1262)  

314. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Merkez ilçesine bağlı bazı köy 
yaylalarının elektrik sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1264)  

315. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Doğu Akdeniz Bölgesinde turizm işletmeciliğine ve 
sorunlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1268) 

316. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana metrosunun devrine ve ulaşıma yönelik 
projelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1271) 

317. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlarının istihdamlarına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1274) 

318. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, şehit ailelerinin sorunlarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1275) 

319. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Suriye ile ilişkilere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1276) 

320. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bozova’daki bir köyün sağlık evi ihtiyacına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1279) 

321. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, İstanbul Atatürk Havalimanının 
yetersizliğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1281)  
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322. - İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, havalimanları ile kent merkezleri 
arasında yolcu taşımada yaşanan sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1282) 

323. - Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, KCK soruşturması kapsamında bazı MİT 
yöneticileri ve personelinin ifadeye çağrılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1283)  

324. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, illere göre aile hekimi sayısına ve aile hekimlerinin 
aldıkları ücretlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1287)  

325. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, hekimlere ve diğer sağlık personeline açılan davalara 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1288)  

326. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, ilaç üretimine ve sektördeki firmalara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1289)  

327. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Erasmus öğrenci değişim programına ilişkin Avrupa 
Birliği Bakanından sözlü soru önergesi (6/1296)  

328. - İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, ceza ve tutukevlerindeki basın mensubu ve yazar 
sayısına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1300) 

329. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın araç muayene 
istasyonu ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1307) 

330. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Pazarcık’taki bir demiryoluna geçit 
yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1316)  

331. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yaşlı hizmet merkezlerinin sayısının 
artırılmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1317)  

332. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yakacak yardımlarına ilişkin Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1318)  

333. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli kadrolarına atama 
yapılmamasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1319)  

334. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yeni bir huzurevi binası ihtiyacına 
ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1320)  

335. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kadına karşı şiddetin önlenmesine 
ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1321)  

336. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, üniversite sınavlarında öğrencilere 
dağıtılan kalemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1325)  

337. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında yükseköğretim 
kurumlarına yerleştirilecek öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1327)  

338. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş Merkez ve Elbistan 
ilçelerinin hastane ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1332)  

339. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın hastane ihtiyacına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1333)  

340. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Türkoğlu ve köylerindeki hastane ve 
sağlık evi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1334)  

341. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tarihi mekanların restorasyonu 
konusunda ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1340) 

342. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli 
personel için ayrılmış olan kadrolara yapılacak atamalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1341) 
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343. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlıktaki taşeron şirket 
çalışanlarına ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/1342)  

344. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli 
personel için ayrılmış olan kadrolara yapılacak atamalara ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1343)  

345. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurumlardaki taşeron şirket 
çalışanlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/1344)  

346. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta tekstil sektörünün 
teşvikine ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/1349)  

347. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Pazarcık’ta kurulacak OSB’ye ilişkin 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/1350)  

348. - Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’a kanser araştırma hastanesi kurulmasına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1353) 

349. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, anlaşmalı boşanma sonucu yetim aylığı bağlanan 
ailelerin tespitine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1355)  

350. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2011 yılında şiddet gören doktorlara ve şiddetin 
sebeplerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1356)  

351. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Cizre’deki tarihi ve kültürel mekanların 
restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1359)  

352. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Türkiye-Suriye sınırındaki tarihi bir köprünün 
restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1360)  

353. -  Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Cizre’deki iki köprünün restorasyonunda ihmal 
olduğu iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1361) 

354. -  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, lise son sınıf öğrencilerinin aldığı 
sağlık raporlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1363) 

355. -  İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, başta İstanbul olmak üzere tüm illerdeki mikro 
kredi başvuruları ve kullanımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1365) 

356. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta iş makinesi 
ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1367) 

357. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Koruma Bakım ve Rehabilitasyon 
Merkezlerinin yeterliliğine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1372) 

358. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta TCDD’ye ait 
istasyonun yükleme ve boşaltma alanı zemininin tadilatına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1374) 

359. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş-Köprüağzı 
istasyonları arasındaki eskiyen rayların yenilenmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1375) 

360. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş-İçel arası günübirlik 
tren seferi konulmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1376) 

361. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez ve taşra teşkilatında 
bulunan boş kadrolara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1380) 

362. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez ve taşra teşkilatında 
çalıştırılan şirket görevlilerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1381) 
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363. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez ve taşra teşkilatında 
bulunan boş kadrolara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1382) 

364. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Türkiye’de yapılan arkeolojik kazılara ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1388) 

365. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, çiftçilerin borçlarına ve doğrudan desteklenmesine 
ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1390) 

366. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan İl Merkezi, ilçe ve köy yollarının bakım ve 
onarımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1395) 

367. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da su borularının ve su depolarının 
donmaması için yapılacak çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1396) 

368. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak ve Hakkâri’de elektrik direk ve hatlarının 
hasar görmesi sebebiyle yaşanan mağduriyete ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1397) 

369. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Merkezdeki bir köyün yol ve su sorununa 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1398) 

370. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hanak’taki bazı köylerin atık su ve kanalizasyon 
sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1399) 

371. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da kurban kesimhanesi ihtiyacına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1400) 

372. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ani Harabelerinin bakım ve onarım ihtiyacına 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1407) 

373. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün yeni 
bina ve memur ihtiyacına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1408) 

374. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars İl Müdürlüğünün memur ihtiyacına ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1409) 

375. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak ve Hakkâri’de karla mücadele çalışmalarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1420) 

376. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars Havaalanındaki bazı eksikliklere ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1421) 

377. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışında açılan 
temsilciliklerine ve çalışan personele ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1422) 

378. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Pozantı cezaevi yetkililerine soruşturma açılmasına 
ve çocukların psikolog gözetiminde tedavilerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1423) 

379. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof Türkgözü sınır kapısındaki personel 
yetersizliğine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1424) 

380. - Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balya-Güngörmez yolunun yapım 
çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1425) 

381. - Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, tutuklu öğrencilerin sayısı ile ilgili verilen soru 
önergesi sayısına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1427) 

382. - Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, depremin Van kedileri üzerindeki etkisine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1429) 

383. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, hava kirliliğinin nedenlerine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1431) 

384. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bakanlık İl Müdürlüğündeki personel eksikliğine 
ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1432) 
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385. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak ve Hakkâri’nin itfaiye aracı ihtiyacına ilişkin 
Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1433) 

386. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak ve Hakkâri’de yapılması planlanan kentsel 
dönüşüm alanlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1434) 

387. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’taki hava kirliliğinin nedenlerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1435) 

388. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki hava kirliliğinin nedenlerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1436) 

389. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da sağlık hizmetlerindeki sorunlara ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1437) 

390. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ankara’da özel sektöre yaptırılacak hastane 
komplekslerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1438) 

391. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’taki tıbbi personel sayısının eksikliğine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1439) 

392. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları 
dergilere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/1444) 

393. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerindeki gıda ve temel ihtiyaç 
alanındaki distribütörlük uygulamasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1446) 

394. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki cezaevlerinde kalan tutuklu ve hükümlü 
sayısına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1455) 

395. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki adliye binasının yeterliliğine ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1456) 

396. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki Devlet hastanelerinde uzman doktor 
ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1458) 

397. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki sağlık ocaklarında personel ihtiyacına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1459) 

398. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kamu kurum ve kuruluşlarında emekli edilen ve 
edilecek personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1460) 

399. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 12 yıllık kademeli zorunlu eğitim sistemine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1461) 

400. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Pozantı M Tipi Çocuk Cezaevinde yaşanan taciz olayı 
ile ilgili iddialara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1462) 

401. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, şehitlik maaşlarının yükseltilmesi ile şehit ailelerinden 
alınan elektrik ve doğal gaz faturalarında indirim yapılması talebine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1463) 

402. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, eczanelerde satılan ilaçların dozajlarının değiştirildiği 
ya da etkili maddeleri ile oynandığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1464) 

403. -  İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Pakistan’a hibe 
edeceği otobüslere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1468) 

404. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Hasan Uğurlu Barajı üzerine köprü yapılmasına 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1469) 

405. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, dernek, vakıf ve ticari şirketlerin genel kurul 
toplantılarında vekaleten oy kullanılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1470) 
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406. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Tufanbeyli Devlet Hastanesindeki doktor açığına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1476) 

407. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda çıkarılan dergilere 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1478) 

408. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın’daki sağlık ocağı 
lojmanlarının bakım ve onarımı ile diyaliz ve toplum sağlığı merkezi ihtiyacına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1498) 

409. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Nurhak’ta kız yurdu, lise binası 
yapılmasına ve okullara kalorifer tesisatı döşenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1503) 

410. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Göksun’daki bir ilköğretim okulunun 
yenilenmesine ve geçici binada faaliyet gösteren çok programlı lise için yeni bina yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1509) 

411. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Göksun’daki bir sulama tesisinin 
tamamlanıp tamamlanmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1511) 

412. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Ekinözü’ne Anadolu Lisesi yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1516) 

413. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Göksun’daki bir trafo yetersizliği ve 
elektrik direklerinin değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1519) 

414. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, el dokuması halıcılığına ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1528) 

415. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, el dokuma halıcılığına ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1529) 

416. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Kozan’daki Küçük Sanayi Sitesinin altyapı ve yol 
sorununa ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/1530) 

417. -  Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı ve üyeleri hakkındaki bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1531) 

418. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da KÖYDES bütçesinin artırılmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1532) 

419. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki içme suyu ve kanalizasyon 
sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1533) 

420. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ’ın içme suyu ve kanalizasyon sorunlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1534) 

421. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın bazı ilçelerine internet evi kurulması 
talebine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1537) 

422. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof’taki sağlık ocaklarının bakım ve onarımıyla 
sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1538) 

423. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Göle ve köylerindeki sağlık ocağı ve personel 
ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1539) 

424. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ankara’da özel sektöre yaptırılacak hastane 
komplekslerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1540) 

425. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki içme suyu denetimlerine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1542) 
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426. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki hastanelerde görevlendirilen aile hekimi 
ve sosyal hizmet uzmanlarıyla bu hastanelerdeki doğumlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1543) 

427. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’nın Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim 
Bölgeleri arasında yer alıp almadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1544) 

428. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Türk Telekom’un sabit hatlardan aldığı sabit 
ücretlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1545) 

429. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 2002-2012 yılları arasında çeşitli olaylardan dolayı 
yaralanan ve ölen kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1546) 

430. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki belediyelerin 5779 sayılı Kanun 
kapsamındaki paylarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1549) 

431. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof’un diş hekimi ihtiyacına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1550) 

432. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Arpaçay’da yeni iş makinesi ihtiyacına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1551) 

433. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gençlik Parkında sanatçıların dernek merkezi 
olarak kullandıkları bir binaya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1553) 

434. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Arpaçay’a bağlı köylerdeki su borularına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1554) 

435. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof’taki bazı köylerin greyder ve kepçe ihtiyacına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1555) 

436. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof’taki kamu binalarının bakım ve onarımına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1556) 

437. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’daki spor kulüplerine maddi yardım 
yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1558) 

438. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’daki köylerin arıtma tesisi ve kanalizasyon 
ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1559) 

439. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’daki bazı köylerdeki elektrik direklerinin 
değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1560) 

440. -  İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, 2004 yılından sonra zaman aşımına uğrayan dava 
sayısına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1561) 

441. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta Kırım Kongo hastalığıyla ilgili yapılan 
çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1564) 

442. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Devlete bağlı huzurevlerine ilişkin Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1567) 

443. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Metsamor Nükleer Santralinin olumsuz etkilerine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1569) 

444. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Diyanet Vakfı ile ilgili bazı iddialara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1570) 

445. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Diyanet İşleri Başkanının bir açıklamasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1571) 

446. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, silah ruhsatı alabilme şartlarında değişikliğe yönelik 
çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1572) 
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447. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Türkmen adının derneklerde kullanılmasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1573) 

448. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1574) 

449. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Afet Komuta Merkezlerine ilişkin Başbakan 
Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/1578) 

450. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat ve ilçelerinde kadın sosyal yaşam merkezleri 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1579) 

451. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, baz istasyonlarının insan sağlığına etkilerine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1580) 

452. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki hastanelerde taşeron firma 
çalışanlarından sağlık hizmeti sunulmasında faydalanıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1581) 

453. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, uzaktan eğitim uygulamasına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1582) 

454. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki kanser hastalarına ve onkoloji uzmanı 
ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1583) 

455. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, baz istasyonlarının bölge ve illere göre dağılımı ve 
alınan önlemlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1584) 

456. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerinde aile hekimliği uygulamasına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1585) 

457. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, SSPE hastalığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1586) 

458. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, baz istasyonlarının yerleşim alanlarına kurulmasına 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1588) 

459. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, internet kullanım ücretlerine ilişkin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1589) 

460. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, hemzemin geçitlerde meydana gelen kazalara  ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1590) 

461. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, internet kullanıcılarının kota uygulamasından 
kaynaklanan sorunlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1591) 

462. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerindeki öğretmen açığına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1598) 

463. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Pozantı Çocuk ve Gençlik Cezaevindeki olaylar ve 
konuyla ilgili yapılan çalışmalara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1599) 

464. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda çıkarılan dergilere 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1600) 

465. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, THY’ye ve diğer hava yolu şirketlerine ait uçak 
sayısı ve kapasitelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1603) 

466. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Mersin’e yapılması planlanan havalimanına ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1604) 
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467. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, İl Özel İdaresine ait araç ve makine sayısına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1605) 

468. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerinde yaşanan hırsızlık ve 
dolandırıcılık olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1606) 

469. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda çıkarılan dergilere 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1607) 

470. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 2003-2012 yılları arasında yapılan hastane sayısının 
illere göre dağılımına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1608) 

471. -  Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, Ortaca Devlet Hastanesinin doktor ve sağlık 
personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1609) 

472. -  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, ÖSYM’nin yaptığı sınavların ikamet yerlerine 
uzaklığı nedeniyle yaşanan mağduriyete ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1612)  

473. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, 2012 yılında açıklanan teşvik kararlarında 
Tunceli’nin yerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1614) 

474. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, okulların depreme dayanıklılığına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1618)  

475. -  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Alanya’daki Yenidamlar Köprüsünün 
yenilenmesine ve Antalya’daki kırk yaş üzeri köprülere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1619)  

476. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, meslek yüksekokulu mezunlarının lisans öğrenimine 
devam etme haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1620)  

477. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, hemşirelerin özlük haklarına ve hemşire sayısına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1622) 

478. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 2004-2011 yılları arasında belediyelerde istisnai 
kadroda alınan personel sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1623) 

479. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bir Ergenekon Davası sanığının evinde bulunan 
CD’ye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1624)  

480. -  Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, ülkemizde 2011 yılındaki toplam sağlık 
giderlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1625)  

481. -  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, TÜİK Başkanının bir açıklamasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1629) 

482. -  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, İstanbul’da bir lisede dönem ödevi olarak verildiği 
iddia edilen bir kitaba ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1630)  

483. -  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, yeni yapılan Elmalı Devlet Hastanesinin 
yeterliliğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1631)  

484. -  İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, Çankaya’da bir ilköğretim okulunun 
öğretmenler odasında görüntü ve ses kaydı alındığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1632)  

485. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak ve Elazığ illerine bağlı ilçe ve köylerin 
sokak aydınlatmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1633)  

486. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Meclis Bahçe Lokanta’da içki servisi yapılmamasına 
ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/1636) 

487. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Siirt ve Batman’daki su depolarının yenilenmesine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1637)  
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488. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak’ın alt yapı sorunlarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1638)  

489. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a modern bir hal binası ihtiyacına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1639)  

490. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Merkez’e bağlı bazı köylerin sağlık 
personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1641)  

491. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın ilçelerine bağlı köylere yapılan 
yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1644)  

492. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Merkez’e bağlı bazı köylerin ulaşım ve 
aydınlatma sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1645)  

493. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan-Çıldır’a bağlı bazı köylerin köprü ve yol 
sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1646)  

494. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın bazı köylerindeki köprülerin 
güçlendirme ve korkuluk ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1647)  

495. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve çevresindeki elektrik direklerinin 
yenilenmesi ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1649)  

496. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’un bazı ilçelerindeki yolların bakım ve 
onarımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1651)  

497. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’un bazı ilçelerindeki kamu binalarının 
bakım ve onarımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1652)  

498. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, nüfus ve gelişmişlik endeksine göre Erzurum 
Büyükşehir Belediyesi ile ilçe ve belde belediyelerine dağıtılan paylara ilişkin Çevre ve Şehircilik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1653)  

499. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman ve ilçelerindeki köy ve mahalle 
muhtarlarının sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1654)  

500. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Tunceli’de elektrik direklerinin yenilenmesi 
ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1655)  

501. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hakkari ve ilçe hastanelerinin diş hekimi ihtiyacına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1657)  

502. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’daki spor kulüplerinin desteklenmesine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1658)  

503. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bilgisayar Mühendisleri Odası açılması ihtiyacına 
ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1661)  

504. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars Kalesindeki Osmanlı evlerinin bakım ve 
onarımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1662)  

505. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ ve Muş illerindeki internet kesintilerine 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1665)  

506. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, balıkçılığın geliştirilmesine ve Balıkçılık 
Bakanlığının kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1666)  

507. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Türk Telekom’un özelleştirmeden önceki ve sonraki 
personel sayısına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1672)  

508. - Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasında Ankara’da açılan 
LPG istasyonlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1674)  
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509. - Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Diyarbakır-Bismil’deki gösteride bir 
vatandaşın hayatını kaybetmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1675)  

510. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, sahte içki yapımında kullanılan hammaddelerin 
denetlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1676) 

511. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Afyonkarahisar Valiliğinin alkol kullanımı ve satışı 
ile ilgili kararına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1678)  

512. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ceza infaz kurumlarındaki boş 
kadrolara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1680)  

513. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki belediyelerin İller Bankasına olan 
borçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1686)  

514. - İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Özürlü Memur Seçme Sınavında yaşanan sorunlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1688)  

515. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, hurda araçta vergi teşviklerine ilişkin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1689)  

516. - Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Korhan ve Sürmeli Kalelerinin restorasyonuna ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1698)  

517. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık teşkilatında ve adalet 
saraylarında çalıştırılan temizlik ve güvenlik elemanlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1700)  

518. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık teşkilatında çalıştırılan şirket 
elemanlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1702)  

519. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, öğretmen atamalarında il emri 
uygulanmasının kaldırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1703)  

520. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
mezunlarının istihdam sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1705)  

521. - İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, öğretmenlere yönelik şiddete ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1709)  

522. - İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, doktor hatasından kaynaklanan ölüm ve 
sakatlanmalar ile kontrol komitelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1710)  

523. - Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya’nın bazı ilçelerindeki hakim açığına ve 
adliye hizmetlerindeki yetersizliğe ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1711)  

524. - Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, emekli belediye başkanlarının özlük haklarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1712)  

525. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlığa bağlı kurumlarda görev yapan siyasetçi 
yakınlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1713)  

526. - Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın çeşitli bölgelerinde bulunan koçbaşı mezar 
taşlarının korunmasına ve restore edilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1714)  

527. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Alevi vatandaşlara yönelik saldırılara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1715)  

528. - Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Akdeniz Üniversitesinin Akseki’de yeni bölümler 
açmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1717)  

529. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kamuda çalışan avukatların çalışma koşulları ile özlük 
ve sosyal haklarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1722)  
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530. - Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, hızlı tren projelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1726)  

531. - Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Yerköy Devlet Hastanesinin kapasitesinin 
artırılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1727)  

532. - Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, 2009 Mahalli İdareler seçimlerinden itibaren 
haklarında şikayet bulunan belediyelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1728)  

533. - Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, 2009 Mahalli İdareler seçimlerinden itibaren 
haklarında savcılık izni verilmesi teklif edilen belediyelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1729)  

534. - Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, 2009 tarihinden itibaren görevi kötüye kullanma 
suçundan yargılanan belediye başkanlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1730)  

535. - Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, bazı firmaların sigarayı bıraktırma kampanyası 
kapsamında vatandaşları arayarak bilgi almalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1731) 

536. - Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, 2012 Teşvik Planında Trabzon’un 5. 
Bölge statüsüne alınmasına ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/1732) 

537. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, kamu çalışanlarına grev hakkı tanınmasına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1733)  

538. - Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, bazı askeri personelin maaşlarına yapılan son zamma 
ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1736)  

539. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, eş durumu öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1738)  

540. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, öğretmen atamalarındaki il ve ilçe emri uygulamasına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1739)  

541. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Karaisalı Devlet Hastanesinin uzman doktor açığına 
ve yaşanan mağduriyete ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1740)  

542. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, uyuşturucu madde ile mücadelede halka yönelik 
eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1741)  

543. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir belediyenin ekmek alım ihalesine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1742)  

544. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, hava ambulanslarının kullanımına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1743)  

545. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki internet kafe ve çocuk oyun salonlarının 
sayısına ve denetimine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1745) 

546. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki öğrenci ve okul sayısına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1746)  

547. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Ankara-Adana karayolundaki tonaj kontrollerine 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1747)  

548. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, İmamoğlu Devlet Hastanesindeki sağlık hizmetlerinin 
yeterliliğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1748) 

549. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Türk Telekom’un internet abonelerinden aldığı 
ücretlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1749)  

550. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana-Ankara yolunda sinyalizasyon ve trafik 
işaretleri konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1751)  
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551. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 2012 yılında Adana’da yapılan yatırımlara ve ayrılan 
ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1752)  

552. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta poliklinik binası ihtiyacına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1753) 

553. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki sağlık çalışanı sayısına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1754)  

554. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki yeni doğan ve anne ölüm oranlarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1755)  

555. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, öğretmenlere yönelik şiddet olaylarına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1758)  

556. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 663 sayılı KHK ile araştırmacı olarak 
atanan şube müdürlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1761)  

557. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2011 yılı itibarıyla branşlara göre yapılan cerrahi 
operasyon verilerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1764)  

558. - İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Suriyeli sığınmacılara ödendiği iddia edilen para 
miktarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1765)  

559. - İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, çevre yollarında ücretli geçiş uygulamasına 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1767)  

560. - İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, MPS hastalarının sorunlarına ve Bakanlığın bu 
konudaki çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1768)  

561. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Sütçü İmam Üniversitesinin akademik 
personel ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1769)  

562. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, özel yetkili savcılara ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1770)  

563. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kırım kongo kanamalı ateşi hastalığını önlemeye 
yönelik tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1781)  

564. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın bazı köylerinin sağlık hizmeti ihtiyacına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1782)  

565. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’da fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi 
ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1783)  

566. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’da Devlet Hastanesi olarak kullanılması 
planlanan bina ile ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1785)  

567. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki köylere verilen parasal destek 
miktarına ve yapılan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1786)  

568. - Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, eczane teknikerlerinin istihdamına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1788)  

569. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’da kentsel dönüşümün gelişimi ve kentsel 
dönüşümden etkilenen vatandaşların durumuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1789)  

570. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’da hava kirliliğine neden olan kömür cinsinin 
değiştirilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1790)  

571. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’nın yol ve köprü sorununa ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1791)  
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572. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Göle’deki bazı köylerin elektrik ve su sorunlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1793)  

573. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof’un bazı köylerinin yol sorununa ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1794)  

574. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’daki su depolarının yenilenmesi için ödenek 
ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1795)  

575. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın bazı köylerinin elektrik sorununa ve 
camilerinin onarımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1796)  

576. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof Türkgözü Sınır Kapısının yollarındaki 
eksikliklere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1797)  

577. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan-Merkez’deki bazı köylerin morg ihtiyacına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1798)  

578. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan-Merkez’deki bazı köylerin morg ve köy 
konağı ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1799)  

579. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’da yapılan karla mücadele hizmetlerinde 
akaryakıt ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1800)  

580. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan-Merkez’e bağlı bazı köy ve yayla yollarına 
ve elektrik sıkıntısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1801)  

581. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Merkez’e bağlı bazı köylerin kanalizasyon 
sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1802)  

582. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof’daki bir köyün alt yapı projesinin 
tamamlanabilmesi için ödenek ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1803)  

583. -   İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, 12 yıllık kademeli zorunlu eğitim sistemi kapsamında 
açılacak liselere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1805)  

584. -   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Sivas-İmranlı Devlet Hastanesinin doktor 
sayısındaki ve fiziki şartlarındaki yetersizliğe ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1806)  

585. -   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da bazı köylerin elektrik sorununa ve 
imamevi ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1807)  

586. -   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’da meydana gelen internet kesintilerine ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1808)  

587. -   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’da meydana gelen internet kesintilerine ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1811)  

588. -   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bireysel silahlanmaya karşı alınacak önlemlere 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1812)  

589. -   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a İller Bankasınca verilen paya ilişkin 
Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1813)  

590. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, korsan nakliyat firmalarının önüne geçilmesi için 
yapılan çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1816)  

591. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 2002’den bugüne kadar Adana’da yapılan duble 
yollara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1817)  

592. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’nın ilçelerinde görev yapan sağlık personeline 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1818)  
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593. - Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, jeotermal kaynakların termal turizm amaçlı 
kullanımına ve ülkemize gelen turist sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1819)  

594. - Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Yozgat’ta turizm sektöründe faaliyet gösteren tesislere 
ve turizmin geliştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1820) 

595. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da taşımalı eğitim verilen okulların 
bulunduğu köylere çocuk oyun parkı yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1824)  

596. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof’ta toprak kayması sonucu oturulamaz duruma 
gelen evlerin yeniden yapılmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru 
önergesi (6/1826)  

597. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki tarihi kiliselerin restorasyonuna ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1828)  

598. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul’un ilçelerindeki okullara yapılan 
öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1829)  

599. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, lösemi tedavisi gören çocuklara yönelik hastane 
okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1830)  

600. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, lösemi tedavisi gören çocuklara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1831) 

601. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, işsizlik sorununa ve 2010-2011 yıllarında 
kamu kurum ve kuruluşlarındaki istihdama ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1833)  

602. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ülkemizdeki özel güvenlik sektörüne 
ve çalışanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1837)   

603. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, hemşirelerin acil servis ve yoğun 
bakım bölümlerinde yaşadığı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1847)  

604. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, hipertansiyona bağlı hastalıklara ve 
alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1848)  

605. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, son 5 yıl içinde ülkemizde yaşanan 
kene ısırması vakalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1849)  

606. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tüm havacılık hizmetlerinde grev 
yasağı getirilip getirilmeyeceğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1851)  

607. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Elbistan’daki bir köyün su deposu 
sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1852)  

608. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ülkemizdeki termal turizme ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1853)  

609. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarında çıkarılan dergilere 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1855)  

610. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, İmamoğlu’nda bir köydeki sağlık ocağına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1856)  

611. - İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, 2010 yılı KPSS sorularının çalınmasıyla ilgili 
soruşturmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1857)  

612. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul’un bazı ilçelerindeki öğretmen 
atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1858)  
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613. - İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Bakanlığa bağlı hastanelerde alınan 
güvenlik tedbirlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1859)  

614. - İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, obezite hastalığına ve alınan önlemlere ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1860)  

615. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ illerindeki turizm yatırımlarına 
ve bu illerin tanıtımlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1866)  

616. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yeşil kart sahiplerinin sayı, yaş, cinsiyet ve tahsil 
bilgilerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1867)  

617. - İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, tutuklu ve hükümlü çocuklara yönelik 
hizmetlere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1869)  

618. - İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, tutuklu ve hükümlü çocuklara ve bunların 
istismarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1870)  

619. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 2002-2012 yılları arasında batan gemilere ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1871)  

620. - İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Küçükçekmece Belediyesinin özel yurt 
inşaatlarının yapı ruhsat işlemleri ile ilgili bir kararına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1874) 

621. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Diyanet İşleri Başkanının kürtaj ve sezaryen 
konusundaki tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1876)  

622. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan geçici işçilerin 
sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1878)  

623. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, KİT’lerde sözleşmeli olarak çalışan personelin 
mağduriyetine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1879)  

624. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’nın yeni teşvik sisteminde 4. bölgede yer 
almasına ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/1880)  

625. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yeni teşvik sistemine ilişkin Ekonomi Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1881)  

626. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 dönemine ait ihracatın ithalatı karşılama 
oranlarına ve ihracat içindeki yerli katkı paylarının düştüğü iddialarına ilişkin Ekonomi Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1882)  

627. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ithalat ve ihracat verilerine ilişkin Ekonomi 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1883)  

628. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Çıldır Aktaş Sınır Kapısı güzergâhında yol yapımı 
için gerçekleştirilen istimlakların bedellerinin ödenmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1885) 

629. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Zeytinburnu Küçük Sanayi Sitesindeki 
dükkânların yıkım kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1887)  

630. - İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, öğretmenlere ilave seminer çalışması için ek ders 
ücreti ödenip ödenmeyeceğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1888)  

631. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Arpaçay’daki bir köyün yol ve kanalizasyon 
sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1889)  

632. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Arpaçay’daki bir köyün yol ve köprü sorununa 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1890)  

633. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Arpaçay’daki bir köyün sağlık ocağı ihtiyacına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1891) 
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634. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Arpaçay’daki bir köyün sağlık ocağı ihtiyacına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1892)  

635. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Arpaçay’daki bir köyün sağlık ocağı ihtiyacına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1894) 

636. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Arpaçay’daki bir köyün yol, köprü ve aydınlatma 
sorununa  ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1896)  

637. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Arpaçay’daki bir köyün yaylasının yol, su ve 
elektrik sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1897)  

638. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Arpaçay’daki bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1898)  

639. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Arpaçay’daki bir köyün yol, köprü, aydınlatma ve 
kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1899)  

640. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, karakola ifadeye götürülen üç kişiyle ilgili iddialara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1900)  

641. - İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, organ kaçakçılığının önlenmesine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1901)  

642. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Bilgi Güvenliği Kanun Tasarısıyla ilgili çalışmalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1902) 

643. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, KPSS-2010 sonuçlarına göre yapılacak lisans mezunu 
atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1903)  

644. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir finans kurumunun tasfiye sürecinde vatandaşların 
yaşadığı mağduriyete ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1904) 

645. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş’taki tütün çiftçilerinin mağduriyetine ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1905)  

646. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş’taki mevcut içme suyu ve kanalizasyon 
şebekelerinin artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1908)  

647. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş’taki okulların kitap ihtiyacına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1909)  

648. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, okullardaki bilişim teknolojisi sınıflarına ve 
bilgisayar laboratuvarlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1910)  

649. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da bazı Devlet kurumlarının kapatılmasına 
ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1911)  

650. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Danıştay’a yerindelik denetimi yetkisi verilmesi 
talebine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1912)  

651. - Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya’da muayenehane sahibi bazı doktorlara 
zorluk çıkarıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1913)  

652. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, sağlık araştırmalarının yaygınlaştırılmasına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1916)  

653. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün  Arpaçay’da bir köyün yol, köprü, köy konağı ve 
sağlık personeli sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1918)  

654. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Arpaçay’da bir köyün yol, aydınlatma ve köy konağı 
sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1919)  

655. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Arpaçay’da bir köyün yol ve kanalizasyon 
sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1920)  
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656. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Arpaçay’da bir köyün yol ve köprü sorunlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1921)  

657. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Arpaçay’da bir köyün yol ve kanalizasyon 
sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1922)  

658. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Arpaçay’da bir köyün köprü, köy konağı ve sağlık 
ocağı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1923)  

659. - İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, ceza infaz koruma memurlarının özlük haklarının 
iyileştirilmesine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1924)  

660. - İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, üstün yetenekli çocukların yurt dışına 
eğitime gönderilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1926)  

661. - İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, kamuda sözleşmeli ve geçici kadrolarda 
çalışanlara ve grev yasaklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1928)  

662. - Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, 2002-2012 yıllarında Ankara’ya gelen turist 
sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1930)  

663. - Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, yeni eğitim sistemi ile Ankara’daki okulların 
mevcut durumundaki değişikliğe ve yaşanan belirsizliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1931)  

664. - Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’da doğal gaz kullanımına ve fiyatına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1932)  

665. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, Şanlıurfa E Tipi Cezaevinde çıkan yangına ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1935) 

666. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa E Tipi Cezaevindeki yaşam koşulları 
nedeniyle verilen dilekçeye ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1936) 

667. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2002 yılından bu yana aldığı ödüllere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1937)  

668. -  Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, Saimbeyli Adliyesinin kapatılmasına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1938)  

669. -  Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, Adana'daki okulların ihtiyaçlarına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1939)  

670. -  Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, jandarma bölgesindeki okulların güvenliğine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1940)  

671. - Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, jandarma bölgesindeki okulların güvenliğine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1942)  

672. - Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, Suriye'den gelen kaçak koyunlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1943)  

673. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, haksız yollarla ilaç yazan eczaneler hakkında yapılan 
işlemlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1944) 

674. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezince 
yayınlanan bir genelgeye ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1945)  

675. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, kamuya ait binaların yapı denetimine ilişkin Çevre 
ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1946)  

676. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum'daki okulların ısınma sistemine ve 
öğretmenlerin kullandığı lojmanlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1947) 
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677. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı tarafından yapılan yardımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1948) 

678. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı tarafından yapılan yardımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1949)  

679. -  Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in, Bakanlığın kurumsal kimliğinin 
oluşturulmasına yönelik harcamalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1952)  

680. -  Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in, Bakanlığın kurumsal kimliğinin 
oluşturulmasına yönelik harcamalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1954) 

681. -  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, Fethiye'de bir lisenin depo temizliği sırasında çöpe 
atılan eşyalarla ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1955) 

682. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in, Bakanlığın kurumsal kimliğinin oluşturulmasına 
yönelik harcamalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1957) 

683. -  Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in, Bakanlığın kurumsal kimliğinin 
oluşturulmasına yönelik harcamalara ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/1958) 

684. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, HSYK'nın son atama kararnamesine ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1960) 

685. -  Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in, Bakanlığın kurumsal kimliğinin 
oluşturulmasına yönelik harcamalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1961) 

686. -  Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in, Bakanlığın kurumsal kimliğinin 
oluşturulmasına yönelik harcamalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından sözlü soru önergesi (6/1962) 

687. -  Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Gebiz Ovasında Antalya-Serik karayolu nedeniyle 
yaşanan sel baskınlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme  Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1964) 

688. -  Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Kepez'de ortaöğretim kurumlarının kapasitesine ve 
fen lisesi ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1965) 

689. -  Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Korkuteli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nin ek 
bina ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1966) 

690. -  İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak'ın, ülkemizde tıp alanındaki  eksikliklere ve sağlık 
çalışanlarının sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1968) 

691. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Hanak'ta kapatılan bir belediyenin çalışanlarının 
ikramiyelerini alamamasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1969) 

692. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, emniyet güçleri tarafından kullanılan biber gazı 
miktarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1970) 

693. -  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, Köylere Hizmet Götürme 
Birliklerinde çalışan personele  ilişkin İçişleri  Bakanından sözlü soru önergesi (6/1972) 

694. -  İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, BELDES projesi kapsamında Çankırı'ya 
ayrılan ödenek miktarına  ilişkin İçişleri  Bakanından sözlü soru önergesi (6/1973) 

695. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, Suriyeli mültecilere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1974) 
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696. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, sağlık personeline yönelik şiddete ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1975) 

697. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Milli Prodüktivite Merkezince desteklenen projelere 
ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/1976) 

698. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’nın hızlı tren projeleri kapsamına alınıp 
alınmadığına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1977) 

699. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, ekonominin durumuna ilişkin Ekonomi Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1978) 

700. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, mobil ebe uygulamasına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1979) 

701. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Halk Eğitim Merkezlerinin 
denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1981) 

702. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, üniversitelerin ödenek sorununa 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1982) 

703. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, özel hastanelerin fark ücretlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1983) 

704. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kayıt dışılık ile mücadeleye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1984) 

705. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, akaryakıt kaçakçılığına ve verilen 
cezalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1985) 

706. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, araçlarda bebek koltuğu 
uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1987) 

707. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, denizlerdeki kirliliğe ve bunun 
önlenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1988) 

708. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bazı olaylardan dolayı istifa etmeyi düşünüp 
düşünmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1989) 

709. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Suudi Arabistan Kralının Türkiye’ye bağış yaptığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1991) 

710. -  İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, Suriyeli sığınmacıların kamplarının işleyişine 
dair hazırlanan yönergenin kamuoyu ile paylaşılmadığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1992) 

711. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul’da köprülerin aynı tarihte bakıma 
alınarak trafiğe kapatılmasına ve metrobüs duraklarındaki yoğunluğa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1993) 

712. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, özel üniversitelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1994) 

713. -  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, İstanbul-Fatih’te polisin bir vatandaşa şiddet 
uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1995) 

714. -  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’da KOBİ’lerin ilçelere ve sektörlere 
göre dağılımına ve KOSGEB’ten mali ve teknik destek alan KOBİ sayısına ilişkin Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/1996) 

715. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, acil hasta tanımının daraltılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1997) 

716. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kayıt dışı istihdamının önlenmesine 
yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2002) 
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717. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Trafik Elektronik Denetleme Sistemi 
uygulamasının yaygınlaştırılacağı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2004) 

718. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, baz istasyonlarına ve Yargıtay’ın baz 
istasyonlarıyla ilgili kararının uygulanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2006) 

719. -  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, ilçe adliyelerinin kapatılmasına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2008) 

720. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, genç nüfusun sigara kullanımını 
önlemeye yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2009) 

721. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Türkiye genelinde ilköğretim okullarında göz 
taraması yapılması ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2010) 

722. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’daki yolların bakım ve onarımı ile çevre 
düzenlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2011) 

723. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’da yağış nedeniyle tıkanan yağmur 
kanallarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2012) 

724. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’da il sağlık genel sekreterliği 
uygulamasının başlamamasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2014) 

725. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da bir köye ait çermik tesisin çevre 
düzenlemesinin yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2015) 

726. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Akyaka’daki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2016) 

727. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Akyaka’daki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2017) 

728. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Akyaka’daki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2018) 

729. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Akyaka’daki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2019) 

730. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Akyaka’daki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2020) 

731. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Akyaka’daki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2021) 

732. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Akyaka’daki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2022) 

733. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Akyaka’daki bir köyün yol, su ve aydınlatma 
sorununa İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2023) 

734. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Arpaçay’daki bir köyün bazı sorunlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2024) 

735. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Arpaçay’daki bir köyün yol, köprü ve 
aydınlatma sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2025) 

736. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Arpaçay’daki bir köyün yol, kanalizasyon ve 
aydınlatma sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2026) 

737. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Arpaçay’daki bir köyün içme suyu ve yol 
sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2027) 

738. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Arpaçay’daki bir köyün bazı sorunlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2028) 
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739. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Ağız Diş Sağlığı Merkezi Başhekiminin 
Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerince denetlendiği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/2029) 

740. - Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, sigara kullanımını önlemek için yapılan çalışmalara 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2031) 

741. -  Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, uyuşturucu madde kullanımını önlemek için yapılan 
çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2032) 

742. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, kapatılan adliyelerin bazılarının yeniden açılması 
için talep olup olmadığına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2036) 

743. -  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, binaların depreme karşı güçlendirilmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2037) 

744. -  Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Anamur’da balıkçıların yaşadığı mağduriyete ve bunun 
giderilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2039) 

745. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yapılan sağlık yatırımlarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2040) 

746. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Ankara Toptancı Haline giriş yapan kamyoncu 
esnafından para alındığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2041) 

747. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığının 
MİT’e devredilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2042) 

748. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Pazar ve Artova ilçeleri arasındaki yolun 
iyileştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2043) 

749. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Gökdere ile Canbolat köyleri arasındaki yolun 
iyileştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2044) 

750. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a yapılacak yeni yatırımlara ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2045) 

751. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da kırsal kesimde yaşanan göçün 
önlenmesine ve turizmin gelişmesine yönelik faaliyetlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/2046) 

752. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan ilinde sanayinin gelişmesi için yapılacak 
çalışmalara ve esnafın desteklenmesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/2047) 

753. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’dan göçün önlenmesine yönelik çalışmalara 
ve kentlerin altyapı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2049) 

754. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Adana Kürkçüler Cezaevinde hayatını kaybeden bir 
hükümlüye ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2051) 

755. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa E Tipi Kapalı Cezaevinde meydana 
gelen yangına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2052) 

756. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane-Kabaköy’de bir beldede yapılan yol 
çalışmaları nedeniyle yaşanan mağduriyete ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2053) 

757. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, İsrail Dışişleri Bakanının kendisiyle ilgili bir 
açıklamasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2055) 

758. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Diyanet İşleri Başkanlığından diğer kamu 
kurumlarına naklen geçiş yapan İmam-Hatip Lisesi ve İlahiyat Fakültesi mezunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2056) 
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759. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Sivas Kapalı Cezaevinde yaşamını yitiren bir 
mahkuma ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2058) 

760. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, ABD’nin Adana Başkonsolosuyla ilgili bazı 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2059) 

761. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Malatya’da gerçekleşen bir olaya ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2060) 

762. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Kuzey Irak temsilcileriyle yapılan görüşmeye 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2061) 

763. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Dışişleri Bakanlığı konutuna ve Dışişleri 
Bakanlarına ayrı konut kiralanmasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2062) 

764. -  İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, Tekirdağ Limanında meydana gelen bir kazaya 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2063) 

765. -  İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, Devlet Resim ve Heykel Müzesinde 
kaybolduğu iddia edilen eserlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2064) 

766. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, kurbanlık hayvan ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2065) 

767. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Üsküdar Belediye Başkanı ve yardımcıları 
hakkındaki bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2068) 

768. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Beykoz Belediye Başkanı ve yardımcıları 
hakkındaki bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2069) 

769. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, yaralı bir askerin evine otobüs ile gönderilmesine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2070) 

770. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve 
Uygulama Hastanesi inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2071) 

771. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Toplum Yararına Çalışma Projesinin Şanlıurfa’da 
uygulanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2072) 

772. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, yeni eğitim sisteminin bazı sorunlarına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2073) 

773. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van demiryolu ağının modernizasyonuna ilişkin 
Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2075) 

774. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da görev yapan kamu görevlilerinin rapor 
alarak hizmeti aksattıkları iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2077) 

775. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van Organize Sanayii Bölgesinin ve esnafın 
sorunlarına ilişkin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/2080) 

776. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van’daki tarihi ve kültürel eserlerin restorasyonuna 
ve kış turizminin teşvik edilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2081) 

777. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde yeni fakülteler 
açılması ve yeni yurt binaları yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2082) 

778. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ilinin altyapı sorunlarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2083) 

779. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van iline yeni yatırımlar yapılması ve köy 
yollarının onarımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2084) 

780. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ilinin tarım alanındaki sorunları ve çözüm 
önerilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2085) 
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781. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ilinde hayvancılığın sorunlarına ve yerli 
üretimin desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2086) 

782. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerimizde yeni bir teşvik paketi uygulanması 
ihtiyacına ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/2087) 

783. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Milli Eğitim Bakanının bir gazetede yer alan yeni 
eğitim sistemi ile ilgili bir beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2090) 

784. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığının 
MİT’e devredilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2092) 

785. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat il ve ilçelerindeki doktor açığına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2093) 

786. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat iline diş hastanesi yapılmasına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2094) 

787. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Kırşehir’de polislerin bir milletvekilinin akrabası ile 
tartıştığı ve bu polislerin görev yerlerinin değiştirildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/2095) 

788. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2012 yılında Tokat ilindeki normal ve sezaryen 
doğum sayısına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2096) 

789. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2011 yılında yapılan kürtaj sayısına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2097) 

790. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2012 yılında yaşanan Kırım Kongo Hastalığı ile 
ilgili verilere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2098) 

791. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat ilindeki aile hekimi sayısına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2099) 

792. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu Anadolu Bölgesindeki illerde yapılan 
denetimlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2101) 

793. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki köylerin sağlık ocağı ve aile hekimi 
ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2102) 

794. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Çıldır Gölünde üretilen ıstakozun ülke ekonomisine 
kazandırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2103) 

795. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Merkeze bağlı bir köyün içme suyu sorununa 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2104) 

796. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki çiftçilere hibe destekli süt sağım 
makinesi ve jeneratör verilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/2105) 

797. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak Üniversitesinin geliştirilmesine ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2107) 

798. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak’ta arıcılık faaliyetlerinin desteklenmesine 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2108) 

799. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak ili Silopi ovasında ürün çeşitliliğinin 
artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2109) 

800. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan-Merkeze bağlı bazı köylerin yol sorununa 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2110) 

801. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak’ın doktor ve diğer sağlık personeli ihtiyacına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2111) 
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802. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak Lojistik Köy Projesine ve ilin ulaştırma 
altyapısına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2112) 

803. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, ücretsiz ders kitaplarının basımını yapan matbaa 
sahiplerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2113) 

804. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’da arıtma tesisi, su şebekesi ve kanalizasyon 
ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2115) 

805. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında fen ve edebiyat 
liselerinde boş kalan kontenjanlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2116) 

806. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, okullardaki tuvalet ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2117) 

807. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şanlıurfa’da engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak 
için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2119) 

808. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak için yapılan 
çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2120) 

809. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hakkari’de arıtma tesisi, su şebekesi ve 
kanalizasyon ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2121) 

810. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak’ta arıtma tesisi, su şebekesi ve kanalizasyon 
ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2122) 

811. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, şehit töreni ile defnedilip şehit sayılmayan ve 
ailelerinden naaşları geri alınan askerlerin sayısına ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/2123) 

812. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şanlıurfa’dan göçün önlenmesine yönelik 
çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/2124) 

813. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şanlıurfa’da işsizliğin önlenmesine yönelik 
çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/2125) 

814. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şanlıurfa’daki kamu yatırımlarına ve yeni teşvik 
planlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/2126) 

815. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın, Merkez ve ilçelerine verilen parasal destek 
miktarı ile son on yıldaki yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/2127) 

816. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şanlıurfa’da tarım politikalarının geliştirilmesi için 
yapılacak projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2128) 

817. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şanlıurfa’da OSB’lerin çevreye ve tarımsal üretim 
alanlarına zarar vermesini engellemek için alınacak önlemlere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2129) 

818. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’un Horasan ilçesindeki bir köyün içme 
suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2130) 

819. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da kömür fiyatlarının yüksek olmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2131) 

820. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu ve Güneydoğu illerinde çağrı merkezlerinin 
açılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/2135) 

821. -  Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, Aile Sağlığı Merkezlerinin kira, bakım, onarım 
giderlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2136) 
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822. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul İl Özel İdaresinin temizlik personeli 
hizmet alımı ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2137) 

823. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Türkiye’de insan kaçakçılığının önlenmesi için 
alınan tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2138) 

824. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, birliğine teslim olmak üzere yola çıkan bir 
askerin terör örgütü tarafından kaçırıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/2139) 

825. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, birliğine teslim olmak üzere yola çıkan bir 
askerin terör örgütü tarafından kaçırıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/2140) 

826. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Türkiye’de adliye binalarının adliye sarayı olarak 
adlandırılmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2141) 

827. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis’te tarımın desteklenmesine ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2142) 

828. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis’e Organize Sanayi Bölgesi kurulup 
kurulmayacağına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/2143) 

829. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis’te yoksulluğun azaltılmasına ilişkin Başbakan 
Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/2144) 

830. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis’te sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2147) 

831. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığına 
atama yapılmamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2148) 

832. -  Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın, bazı Ege Adalarının Yunanistan tarafından işgal 
edildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2149) 

833. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, ithalat beyannameleri ile ilgili vergilerin kontrolüne 
ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2153) 

834. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlık Merkez ve taşra teşkilatında çalışan 
personele ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2154) 

835. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, gümrüklerde yapılan ihbarların takip ve 
değerlendirilmesine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2155) 

836. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, küçük esnaf ve sanatkârı korumaya yönelik 
perakende kanunuyla ilgili çalışmalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/2156) 

837. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, sınır kapılarındaki eşya takibine ilişkin Gümrük ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2157) 

838. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, organ bağışında bulunanların özürlülere sağlanan 
haklardan faydalanabilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2159) 

839. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Jandarma personelinin Adana ve çevre illere tayin 
isteyememesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2160) 

840. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, panelvan araçların fenni muayenesine ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2161) 

841. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, sel taşkın saha sınırlarına ilişkin Başbakan 
Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/2162) 

842. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Ağrı ve Şanlıurfa’da toplum yararına çalışma 
programı çerçevesinde istihdama ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/2163) 
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843. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, dilenci sayısındaki artışa ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/2164) 

844. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Diyanet İşleri Başkanlığı binasının önünde yapılan 
camiye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2165) 

845. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Türkiye’ye Ortadoğu ülkelerinden ve Libya’dan 
çalışmaya gelen kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2166) 

846. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul-Tuzla’daki İDO iskelesinin kafeterya ve 
çay bahçesine dönüştürülmesi çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2167) 

847. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, boğaz köprülerinin gişelerindeki kart dolum 
istasyonlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2168) 

848. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’da meydana gelen internet sorunlarına 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2169) 

849. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’da meydana gelen hayvan ölümlerine ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2172) 

850. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, üniversitelerde ikinci öğretim ücretlerinin 
kaldırılmamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2173) 

851. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’da tamamlanamayan bir alt geçit 
projesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2174) 

852. -  Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Mersin ilindeki Adli Tıp Kurumu yapılanmasının 
yetersizliğine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2175) 

853. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki hayvan üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/2177) 

854. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da tapu ve kadastro 
çalışmalarının tamamlanamamasından kaynaklanan mağduriyete ilişkin Çevre ve Şehircilik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2180) 

855. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 2002-2011 yılları arasında Yargıtay’da 
zamanaşımına uğrayan dosyalara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2181) 

856. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Türkiye’de belediye arşivlerinin korunması için 
çalışma olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2182) 

857. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kilis’teki okulların ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2185) 

858. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kilis Üniversitesinin akademisyen ve yurt 
ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2186) 

859. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2188) 

860. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı bazı köylerdeki 
sağlık hizmeti ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2189) 

861. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı bir köyde sağlık 
ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2190) 

862. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Devlet Hastanesine uzman doktor 
atamasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2191) 

863. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki sağlık 
hizmetlerine ve ölüm oranlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2192) 

864. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, mevsimlik işçilerin barınma sorunlarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2193) 
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865. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Arpaçay ilçesindeki bir köyün bazı 
sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2196) 

866. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Arpaçay ilçesindeki bir köyün bazı 
sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2197) 

867. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Arpaçay ilçesindeki bazı köylerin yol ve 
aydınlatma sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2198) 

868. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Arpaçay ilçesindeki bazı köylerin alt yapı 
sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2199) 

869. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Arpaçay ilçesindeki bir köyün bazı 
sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2200) 

870. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Arpaçay ilçesindeki bir köyün yol sorununa 
ve konak ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2201) 

871. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki illerde hava 
kirliliğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2202) 

872. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kilis Merkez ve ilçeleri için modern bir hal binası 
ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2203) 

873. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’nın bazı ilçelerindeki yol, su ve elektrik 
sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2204) 

874. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’daki ilçe ve köylerde yaşanan sorunlara ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2205) 

875. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’a gazilik unvanı verilmesine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2206) 

876. -  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya’da hayvancılık borsası kurulmasına ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2207) 

877. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Adana ve Osmaniye’de görülen bir hayvan 
hastalığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2208) 

878. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, demokrasi ve ileri demokrasi kavramlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2211) 

879. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli memur kadrolarının tercih 
sistemi nedeniyle boş kaldığı iddialarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/2215) 

880. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Silivri Cezaevinde bir infaz koruma 
memurunun bulaşıcı bir virüs nedeniyle hayatını kaybettiği iddialarına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/2218) 

881. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kamuda istihdam edilen jeoloji mühendislerine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2226) 

882. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Türkiye genelinde 1990 model araç sayısına ve 
bunların trafikten çekilmesinin maliyetine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/2227) 

883. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa’nın Siverek ve Viranşehir ilçelerindeki 
İŞKUR’a ait bilgisayarlardaki kayıtlarla ilgili iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2229) 

884. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van’da depremden zarar gören camilerin bakım ve 
onarımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2230) 
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885. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kapalı sisteme geçen kum ve taş ocaklarına ilişkin 
Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2232) 

886. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van’daki TOKİ deprem konutlarının satış 
bedellerine ve kalıcı konutlara yerleşemeyenlerin durumuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/2233) 

887. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, rehinli alacakların tahsili için yapılan ihalelerle 
ilgili verilere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/2234) 

888. -  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya’da hayvancılık borsası kurulması 
çalışmalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2236) 

889. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van’da depremden zarar gören kütüphanelerin ne 
zaman açılacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2239) 

890. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 22-23 Eylül’de yapılan KPSS’de Van’ı tercih 
ettikleri halde başka yerlerde sınava giren adayların mağduriyetine ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/2240) 

891. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van’da depremden zarar gören okullarla ilgili 
yapılan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2241) 

892. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Merkez ve ilçelerindeki sağlık 
kurumlarına ve kapasitelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2242) 

893. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van’ın içme suyu şebekesindeki sorunlara ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2244) 

894. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün,  Van’daki deprem sonrasında diyaliz merkezi 
binasında meydana gelen hasara ve tedavi için başka illere gönderilen hastaların mağduriyetine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2246) 

895. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün,  Ardahan’ın Göle ilçesinin su sorununa ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2248) 

896. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün,  Ardahan Merkeze bağlı bir köyde yaşayan 
vatandaşların yol, su ve eğitim sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2250) 

897. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün,  Ardahan’da yaşanan hava kirliliği sorununa ilişkin 
Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2252) 

898. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Üniversitesinin bütçesine ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2253) 

899. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 2011 yılında meydana gelen depremler sonrasında 
yıkım kararı alınan konutlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi 
(6/2254) 

900. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van’da KOSGEB kanalıyla kullandırılan kredi 
miktarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/2255) 

901. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van depreminde evleri yıkılan vatandaşlara yapılan 
konutlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/2256) 

902. -  İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Kahramanmaraş’ta şehit düşen bir köy korucusunun 
oğlunun kamuda ikinci iş olanağından yararlanamadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/2257) 

903. -  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Nilüfer Çayı Havzasındaki kirliliğin 
etkilerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2268) 

904. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Devlet ve vakıf üniversitelerinde boş kontenjanların 
doldurulması için burs imkânlarının genişletilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/2269) 
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905. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, GAP kapsamındaki illere verilen desteğin Doğu 
Anadolu Bölgesindeki illere de verilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/2270) 

906. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl’de tarım politikalarını geliştirmeye yönelik 
çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2271) 

907. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl’deki teşvik uygulamalarının yeterliliğine 
ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/2272) 

908. -  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Bakanlıkla ilgili yönetmeliklerden Atatürk ve 
Atatürkçülükle ilgili kavramların çıkarılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/2276) 

909. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ülkemizde kitap okuma alışkanlığının artırılmasına 
yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2278) 

910. -  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Ankara’daki okul sayılarına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2281) 

911. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 01 Ocak-30 Eylül 2012 tarihleri arasında sezaryen 
ve normal doğum yapanların sayısına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2285) 

912. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta tarımın geliştirilmesi için gerçekleştirilecek 
projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2286) 

913. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2012 yılı içinde temel tüketim maddelerine yapılan 
zamlara ve bütçe hedeflerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi 
(6/2289) 

914. -  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, üniversiteler, yükseköğretim okulları ve 
yurtlarla ilgili verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2290) 

915. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, ölen bir kişinin aile fertlerince mezarının ziyareti 
nedeniyle soruşturma açıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2291) 

916. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Posof ilçesindeki köylerin yangın 
vanası ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2292) 

917. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hakkari’ye bağlı köy yollarındaki sorunlara ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2293) 

918. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’ın yol ve doğalgaz sorununa ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2294) 

919. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak’ta tarım politikalarının geliştirilmesi için 
uygulanacak projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2297) 

920. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak’ta hava kirliliğine neden olan kömür cinsinin 
değiştirilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2299) 

921. -  Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Şırnak’ın Beytüşebap ilçesindeki bazı köylerin 
kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2300) 

922. -  Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Şırnak’ın Uludere ilçesinin bazı köylerinin 
kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2301) 

923. -  Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Şırnak’ın Güçlükonak ilçesindeki bazı köylerinin 
kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2302) 

924. -  Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Şırnak’ın İdil ilçesindeki bazı köylerin kanalizasyon 
sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2303) 

925. -  Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Şırnak’ın Cizre ilçesindeki bazı köylerin 
kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2304) 
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926. -  Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Şırnak’ın Silopi ilçesindeki bazı köylerin 
kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2305) 

927. -  Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Şırnak’ın Merkeze bağlı bazı köylerinin 
kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2306) 

928. -  Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, KPSS ile ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/2307) 

929. -  Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, kanser hastalığının tedavisinde kullanılan bir 
ilacın piyasada bulunmamasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2309) 

930. -  Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, tiroid hastalığında kullanılan ilaçların piyasada 
bulunmamasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2310) 

931. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlıkta çalışan sözleşmeli 
personelin kadro talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2311) 

932. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, dershanelerin kapatılmasının 
doğuracağı sonuçlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2313) 

933. -  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinin kadro 
sorununa ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2314)  

934. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van depreminden zarar gören esnafın kredi 
sorununa ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/2316)  

935. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görev yapan bir 
şube müdürünün görevden alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2317)  

936. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’taki hayvan üreticilerinin desteklenmesine 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2318)  

937. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta kaz üretim merkezlerine yönelik teşviklere 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2319)  

938. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da uluslararası ticaretin gelişmesine 
yönelik çalışmalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2321)  

939. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, son on yılda açılan ve halihazırda yapımı devam 
eden Küçük Sanayi Sitesi ve Organize Sanayi Bölgesi sayılarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2322)  

940. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ili ve ilçelerinde yer alan hastanelerin doktor 
ve tıbbi cihaz ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2323)  

941. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’da hasta vatandaşların maluliyet 
durumlarını raporlayan kurula yönelik şikayetlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/2324)  

942. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, diyabet hastalığının tedavisinde kullanılan bazı ilaçların 
reçetelendirilmesi ile ilgili sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2325)  

943. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’da yaşanan zemin çöküntülerine ilişkin 
Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/2327)  

944. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki okullarda 
öğrenim gören öğrencilerin mekan sıkıntılarına ve seçmeli ders yoğunluğundan kaynaklanan 
mağduriyetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2328)  

945. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars il merkezi ve ilçelerinde okuma yazma 
bilmeyen vatandaşlara okuma yazma öğretilmesi çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/2330)  
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946. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’a bağlı köylerde yer alan su depolarının 
kapasitelerinin artırılması ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2331)  

947. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, silah ruhsatlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/2332) 

948. -  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Giresun’un Espiye ilçesindeki bazı 
yolların yapımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2334) 

949. -  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Giresun’un Çamoluk ilçesine bağlı 
köy ve mahallelerin yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2335) 

950. -  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Giresun’un Çamoluk ilçesine bağlı 
bir köyün içme suyu ile sulama kanalı ihtiyacına ve bu köydeki heyelan tehlikesine yönelik alınan 
tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2337) 

951. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasında Adana’da kullanılan 
kömür miktarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2338) 

952. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, okulların fiziki yetersizliğine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2339) 

953. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’a idare ve vergi 
mahkemesi açılması ihtiyacına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2340) 

954. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, cep telefonunun sağlığa zararlarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2341) 

955. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’da öğrencilere göz taraması yapılmasına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2342) 

956. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, hastanelerin yoğun bakım ünitelerine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2343) 

957. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, yüksek tansiyona bağlı hastalıklardan kaynaklanan 
ölümlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2344) 

958. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, deniz ve tatlı su ekosistemlerinin korunmasına ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2345) 

959. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, hayvansal ürünlerdeki fiyat artışlarına ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2346) 

960. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlığın helikopter ambulans sayısına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2347) 

961. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki tarihi eserlerin korunmasına ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2348) 

962. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 2012 yılında yaşanan kaçakçılık olaylarına ilişkin 
Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2349) 

963. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 2003-2012 yılları arasındaki petrol kaçakçılığı 
verilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2351) 

964. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 2003-2012 yılları arasında Adana’da açılan LPG 
istasyonlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2352) 

965. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, işadamlarının yurtdışına vizesiz çıkmasına yönelik 
çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2353) 

966. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, köy ve mahalle muhtarlarının sorunlarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2355) 

967. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, karşılıksız çek sayısındaki artışın nedenlerine ilişkin 
Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2356) 
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968. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana Büyükşehir Belediye Başkanının görevden 
uzaklaştırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2357) 

969. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Ankara’yı Adana ve Mersin’e bağlayan karayolunun 
bakım ve onarımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/2359)  

970. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerinde PTT hizmetlerini daha verimli 
hale getirmek için yapılacak çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/2360)  

971. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, deniz bilimleri eğitim-öğretim ve araştırmalarının 
sürdürebilirliğini teminat altına almak için yapılan çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2361)  

972. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Kozan çevre yolundaki trafik kazalarına ve kavşak 
ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2362)  

973. -  Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Suriyeli muhaliflerin havalimanlarında VIP 
bölümünü kullandıkları iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2365)  

974. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van’da depremzedelerin konut sorununa ilişkin 
Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2370)  

975. -   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’daki DDY istasyonuna ilişkin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2371)  

976. -   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman rafinerisinin modernizasyonuna ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2372)  

977. -   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’da havayı kirlettiği iddia edilen iki tesise 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2373)  

978. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, çiftçilere verilen desteklere ve banka takibindeki 
çiftçi sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2376)  

979. -   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’ın bir köyündeki kanalizasyon sorununa 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2377)  

980. -   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman kent merkezinde yeni ve modern bir 
mezbaha ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2378)  

981. -   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Dicle Nehrinde kirliliğin önlenmesi için çiftçilerin 
eğitilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2379)   

982. -   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Merkez ilçeye bağlı bir köy yolunun 
tamamlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2381)  

983. -   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan ile Çıldır ilçesi arasındaki yolun 
tamamlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/2382)  

984. -   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan ile Göle ilçesi arasındaki yolun 
tamamlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/2383)  

985. -   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’daki alt ve üst geçitlerin onarımına ve 
Erzurum Havalimanındaki eksikliklere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2384)  

986. -   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’nın Merkez ve Eleşkirt ilçelerine bağlı 
köylerin içme suyu, yol ve elektrik sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/2385)  
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987. -   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’nın bazı ilçe ve köylerinde yaşanan yol, su ve 
elektrik sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2386)  

988. -   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Tarım İşletmelerinin ve seracılığın 
desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2387)  

989. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da KOSGEB şubesi açılması konusunda 
bir çalışma olup olmadığına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/2389)  

990. -   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, üniversitelerin kapasitelerine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2390)  

991. -   Bursa Milletvekili Necati Özensoy’un, meslek yüksekokullarının kapatılacağı 
iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2394)  

992. -   Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Darbeleri Araştırma Komisyonuna gönderilen bir 
mektuptaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2395)  

993. -   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Türkiye’de bulunan Suriyeli mülteci sayısına, 
yapılan harcamalara ve gelen yardımlara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2396)  

994. -   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasında Güneydoğu 
Anadolu Bölgesindeki illerde eğitim kurumlarına yönelik terör olaylarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2397)  

995. -   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasında Türkiye-Suriye 
arasındaki dış ticaret hacmi ile gümrük kapılarından elde edilen gelir miktarına ilişkin Gümrük ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2398)  

996. -   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, sözlü beyanla üniversitelere kayıt yaptıran 
Suriyeli öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2399)  

997. -   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2005-2012 yılları arasında şehit olan Ankara 
nüfusuna kayıtlı güvenlik görevlilerine ve şehit yakınlarına tanınan istihdam hakkına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2400)  

998. -   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasında ele geçirilen sahte 
ilaçlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2401)  

999. -   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’da deprem yönetmeliğine uygun 
olmayan konut ve işyeri ile depreme karşı güçlendirilen bina sayısına ilişkin Başbakan 
Yardımcısından (Beşir  Atalay) sözlü soru önergesi (6/2402)  

1000. -   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, cezaevlerinde açlık grevi yapan ya da ölüm 
orucu tutan siyasi mahkumların sayısına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2403)  

1001. -   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, son on yılda ruhsat verilen balıkçı teknelerine ve 
trolle balık avlanan yerlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/2404)  

1002. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ın Erbaa ilçesindeki bir beldede çok 
programlı okul olup olmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2410)  

1003. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Sayıştay’ın denetimine ilişkin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/2447) 

1004. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Hanak ilçesine bağlı bazı köylerin 
yollarının asfaltlanma çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2411)  

1005. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Göle ilçesine bağlı bazı köylerin 
yollarının asfaltlanma çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2412)  
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1006. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Göle ilçesine bağlı bazı köylerin 
yollarının asfaltlanma çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2413)  

1007. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Göle ilçesine bağlı bazı köylerin 
yollarının asfaltlanma çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2414)  

1008. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Göle ilçesine bağlı bazı köylerin 
yollarının asfaltlanma çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2415)  

1009. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Hanak ilçesine bağlı köylerin yollarına 
yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2416)  

1010. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Posof ilçesindeki köy yollarının 
asfaltlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2417)  

1011. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Damal ilçesine bağlı köylerin yollarına 
yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2418)  

1012. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Göle ilçesine bağlı bazı köylerin 
yollarının asfaltlanma çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2419)  

1013. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Hanak ilçesine bağlı bazı köylerin 
yollarının asfaltlanma çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2420)  

1014. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Hanak ilçesine bağlı bazı köylerin yol, 
su ve elektrik sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2421)  

1015. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’daki alt ve üst geçitlerin bakım-onarım 
çalışmalarına ve Erzurum Havalimanının sağlık ve itfaiye ekibi ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/2422)  

1016. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı tarım ürünlerinin 2006-2012 yılları arasındaki 
ithalat miktarlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2423)  

1017. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, TMO’nun 2006-2012 yılları arasındaki çeltik ve 
mısır alımına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2424)  

1018. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, son 5 yıl içerisinde üreticiden alınan ve ithal edilen 
hububat ile ilgili verilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2425)  

1019. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, çiftçilerin kullandığı doğrudan destek kredilerine 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2426)  

1020. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 1993 yılında yaşanan ve 33 erin şehit olmasına 
neden olan bir olayla ilgili başlatılan soruşturmaya ait dosyaların bulunamadığı iddialarına ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2427)  

1021. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Hanak ilçesine bağlı köylerdeki 
okulların sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2429)  

1022. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, üniversite öğrencilerine zorla kredi kartı 
kullandırılması ile ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2432)  

1023. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Merkez ilçesine bağlı köylerin yol ve su 
sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2434)  

1024. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Üniversitesinin bütçesine ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2437)  

1025. -  İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Van depremi sonrasında cezaevinden firar eden 
mahkumlara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2439)  

1026. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır’da eğitim seviyesinin yükseltilmesine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2440)  
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1027. -  Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Alo 147 öğrenci şikâyet hattına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2444)  

1028. -  İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, boşandığı halde birlikte yaşayan eşlerin gelir ve 
aylıklarının kesilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2445)  

1029. -  İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, bazı üniversitelerde formasyon eğitiminin 
kaldırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2446) 

1030. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bolu Cezaevinin bazı sorunlarına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2449)  

1031. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Çıldır ilçesine bağlı bazı köylerin yol, 
su ve aydınlatma sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2450)  

1032. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Çıldır ilçesine bağlı bazı köylerin yol, 
su ve aydınlatma sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2451)  

1033. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da görülen hayvan hastalıklarına ve alınan 
tedbirlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2452)  

1034. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Çıldır ilçesine bağlı bazı köylerin yol, 
su ve aydınlatma sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2453)  

1035. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da Et ve Balık Kurumu şubesi açılması 
talebine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2454)  

1036. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Çıldır ilçesine bağlı bazı köylerin yol, 
su ve aydınlatma sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2455)  

1037. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Çıldır ilçesine bağlı bazı köylerin yol, 
su ve aydınlatma sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2456)  

1038. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’daki hastanelerde diş doktoru ihtiyacına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2457)  

1039. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesindeki hastane ve sağlık 
ocaklarındaki sağlık personeli eksikliğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2458)  

1040. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Çıldır ilçesine bağlı bazı köylerin yol, 
su ve aydınlatma sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2459)  

1041. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’nın Diyadin ilçesindeki hastane ve sağlık 
personeli eksikliğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2460)  

1042. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde karla mücadele 
çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2461)  

1043. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’da turizmin geliştirilmesi çalışmalarına ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2462)  

1044. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars Üniversitesinin öğretim elemanı ve yurt 
ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2463)  

1045. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesindeki liselerde 
öğretmen ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2465)  

1046. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta internet erişiminde yaşanan kesintilere 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2468)  

1047. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Tunceli’nin Hozat ilçesinde fişleme yapıldığı 
iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2469)  

1048. -  Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, domates üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2470)  
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1049. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ana sınıflarında personel 
yetersizliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2473)  

1050. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Ülkemize sığınan Suriyeli mültecilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2477)  

1051. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ülkemizde kayıtdışı çalışan yabancı 
kişilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2478)  

1052. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, acil serviste görev yapan sağlık 
çalışanlarının sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2479)  

1053. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli 
personel sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2482)  

1054. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, işçi ve kamu görevlileri sendikaları ile ilgili bazı 
verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2486)  

1055. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlıkların görevde yükselme sınavlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2488)  

1056. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, üniversitelerin ödenek sıkıntısına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2489)  

1057. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, gümrük kapılarının modernizasyonuna ve sınır 
ticaretine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2491)  

1058. -  Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Kastamonu Havaalanı inşaatına ilişkin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2493)  

1059. -  Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, hayvanlarda görülen üç gün hastalığına ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2494)  

1060. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, emniyet mensuplarının özlük 
haklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2495)  

1061. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Elbistan’daki bir okulun derslik 
sayısının yetersizliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2497)  

1062. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Alo 112 çalışanlarına yapılan döner 
sermaye ödemelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2499)  

1063. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, diş protez teknisyenlerinin 
sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2500)  

1064. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlıkta yapılan görevde yükselme 
sınavına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2501)  

1065. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, aile hekimliği yapan pratisyen 
hekimlerin mesai sorununa ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2502)  

1066. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sağlık çalışanlarının seyyar görev 
tazminatlarının ödenmediği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2503)  

1067. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, üniversite hastanelerinin sorunlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2505)  

1068. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Sağlık Bakanlığının lojman 
genelgesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2507)  

1069. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, işletmelere getirilen işyeri hekimi 
zorunluluğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2509)  

1070. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yeni eğitim sistemi ile ilgili 
düzenlenen bir ankete ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2512) 
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1071. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Afet ve Acil Durum ile Sivil 
Savunma Müdürlükleri çalışanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2513)  

1072. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’da ihtiyaç sahiplerine Sosyal 
Yardımlaşma Fonu tarafından dağıtılan kömürlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/2514)  

1073. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, aile şirketlerinin kurumsallaşması için yapılması 
gereken çalışmalara ve ülkemizde girişimciliğin desteklenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/2515)  

1074. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da gerçekleştirilen bir TOKİ konut 
projesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2518)  

1075. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, sağlık alanında jeotermal enerji kaynaklarından 
faydalanılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2519)  

1076. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta doktor ve tıbbi araç gereç ihtiyacına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2520)  

1077. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, seracılık alanındaki politikalara ve yatırımlara 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2521)  

1078. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, seracılıkta jeotermal enerji kaynaklarından 
faydalanılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2522)  

1079. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa’da turizmin geliştirilmesine ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2523)  

1080. -  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, fındık üreticilerine yapılan alan bazlı 
destekleme ödemelerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2524)  

1081. -  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Giresun’a bağlı köylerin yol ve su 
sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2525)  

1082. -  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, fındık tarımında kullanılan makine 
alımlarının desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/2526)   

1083. -  İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, üniversite kontenjanlarının boş bırakılmasına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2527) 

1084. -  Amasya Milletvekili Ramis Topal’ın, posta dağıtım işine ve posta dağıtım personelinin 
sorunlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2528)  

1085. -  Amasya Milletvekili Ramis Topal’ın, Amasya Gümüşhacıköy İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü personeli arasında çeşitli sorunlar yaşandığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/2529)  

1086. -  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, fındık ithaline ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2530)  

1087. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Ankara-Eskişehir yolunda yapımı durdurulan bir 
inşaata ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2531)  

1088. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman Merkez’deki Organize Sanayi Bölgesinin 
çevre düzenlemesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2533)  

1089. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Biyogüvenlik Kanununun yürürlüğe girmesinden 
sonra piyasada yapılan denetimlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/2535)  
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1090. -  Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Diyarbakır’da devam etmekte olan karayolu 
çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2536)  

1091. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa’ya metro yapılmasına ilişkin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2537)  

1092. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bir Bakanın kızına koruma tahsis edildiği 
iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2538)  

1093. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Libya’ya yardım yapıldığı iddialarına ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2539)  

1094. -  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, yamaç arazilerde fındık üretiminin 
maliyetine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2540)  

1095. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, adli vakalara bağlı ölümlerden sonra organ 
bağışlarında yaşanan sorunlara yönelik düzenlemelere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/2541)  

1096. -  İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, ülkemize kaçak zeytinyağı sokulduğu 
iddialarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2543)  

1097. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, KOSGEB’in yeterliliğine ilişkin Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/2544)  

1098. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, KOBİ’lerin kredi borçlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/2545)  

1099. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, KOBİ’lerin internet sitelerindeki eksikliklere ilişkin 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/2546)  

1100. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, işçilerin sendikal güvencelerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2547)  

1101. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2011-2012 yıllarında eğitimcilere 
yönelik şiddete ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2549)  

1102. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, memurların sendikal haklarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2550)  

1103. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki KOBİ’lerin hibe ve kredi destek 
programlarından yararlanmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/2553)  

1104. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Suriye rejimine muhalif güçlere silah 
gönderildiği ve Suriye’nin iç işlerine müdahale edildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/2554)  

1105. -  Bursa Milletvekili Necati Özensoy’un, ÖSYM’nin internet sayfasındaki bir uygulamaya 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2556)  

1106. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, saman ithaline ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2558)  

1107. -  İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, bir doktorun intiharı ile ilgili iddialara ve Alo 184 
hattına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2559)  

1108. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, profesör maaşlarının yetersizliğine ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2560)  

1109. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’ın derslik ve öğretmen ihtiyacına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2561)  

1110. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, çiftçilerin destekleme paralarına haciz konulmasına 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2562)  
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1111. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Selim ilçesindeki bir köyün çeşitli 
sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2563)  

1112. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Selim ilçesindeki bir köyün çeşitli 
sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2564)  

1113. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Selim ilçesindeki bir köyün çeşitli 
sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2565)  

1114. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, şua izni kullandırılmayan ve yıpranma payı 
ödenmeyen personele ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2566)  

1115. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’taki okulların ilk yardım 
seti eksikliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2567)  

1116. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan ve ilçelerinde kullanılan iş makinelerinin 
yenilenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2568)  

1117. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’ta Et ve Balık Kurumu 
alımlarının artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2569)  

1118. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, muhtarların durumlarının iyileştirilmesine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2570)  

1119. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, muhtarlarca düzenlenen evrakın taşınmasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2571)  

1120. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, muhtarların haklarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/2572)  

1121. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, resmi çalışmalarda muhtarların görüşlerinin 
alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2573)  

1122. -  İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, bir sinema sanatçısının Bakanlık envanterinde yer 
alan filmlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2574)  

1123. -  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya’nın Finike ilçesinin yeni hastane binası 
ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2575)  

1124. -  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya’nın Finike ilçesinin yeni adliye binası 
ihtiyacına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2577)  

1125. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a kaçak yollardan getirilen arılara ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2580)  

1126. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Selim ilçesindeki bir köyün bazı sorunlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2581)  

1127. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kuru ve yaş üzüm üretiminin geliştirilmesine ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2582)  

1128. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Selim ilçesindeki bir köyün bazı sorunlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2583)  

1129. -  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, sosyal güvenlik prim gelirinin iki 
kurumun internet sayfasında farklı belirtilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/2584)  

1130. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Ankara-Adana karayolunun iyileştirilmesi ihtiyacına 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2585)  

1131. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, özel hastanelerin hastalardan aldığı fark ücretlerine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2586)  

1132. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Devlet hastanelerindeki yoğun bakım ünitelerinin 
kapasitelerinin artırılması ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2587)  
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1133. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasında restore edilerek 
ibadete açılan kiliselere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2588)  

1134. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasında toplu taşıma 
araçlarına yönelik gerçekleştirilen terör saldırılarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/2589)  

1135. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara Büyükşehir Belediyesi envanterindeki 
otobüslere ve bu otobüslere ait giderlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2590)  

1136. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasında yasa dışı yollarla 
ülkemize sokulmak istenirken ele geçirilen malların satışından sağlanan gelirlere ilişkin Gümrük ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2592)  

1137. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da Köylere Hizmet Götürme 
Müdürlüğünün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2593) 

1138. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’da kapatılan sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2597) 

1139. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’ta kapatılan sağlık 
ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2598) 

1140. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da kapatılan sağlık ocaklarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2599) 

1141. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’nın eğitim alanındaki 
eksikliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2600) 

1142. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’nın köylerinde yaşanan telefon 
arızalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2601) 

1143. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’un Merkez ve köylerinde 
yaşanan telefon arızalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/2603) 

1144. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın bazı ilçelerindeki köylerde meydana 
gelen telefon arızalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/2604) 

1145. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da çiftçilere ödenen destek primlerine 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2605) 

1146. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da SYDF aracılığıyla yapılan yardımlara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2606) 

1147. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’da çiftçilere ödenen destek 
primlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2607) 

1148. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da köylere ulaşım sağlayan minibüslerin 
hareket noktalarındaki eksikliklere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2608) 

1149. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’da belediyelerin iş 
makinelerinin eksikliklerinin giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2609) 

1150. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a ayrılan bütçe ödeneklerinin artırılmasına 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2610) 

1151. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da belediyelerin iş makinelerinin 
eksikliklerinin giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2611) 

1152. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ülkemizde hububat ekimine ve ihracına ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2613) 
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1153. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta uluslararası fuar düzenlenmesine ilişkin 
Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2614) 

1154. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, karşılıksız çekler nedeniyle kredi alamayan esnafa 
ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2615) 

1155. -  Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın, Antalya hızlı tren projesine ilişkin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2616) 

1156. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’taki halk eğitim kurslarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2617) 

1157. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki okullara akıllı tahta konulmasına ve 
öğrencilere tablet bilgisayar dağıtılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/2618) 

1158. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da hayvan hastalıklarının önlenmesine 
yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2619) 

1159. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, işsizlik fonuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2620)  

1160. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, psikolojik hastalıklarda yaşanan artışın önlenmesine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2621) 

1161. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta bir köyün su sorununa ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2622) 

1162. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Göle ilçesindeki bir kavşağa uyarı 
tabelası ve ışıklandırma yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2624) 

1163. -  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, İstanbul-Ankara TEM Otoyolu üzerindeki reklam 
panolarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2625) 

1164. -  Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, tarım sektöründe yaşanan bazı sorunlara ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2626) 

1165. -  İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, İstanbul’da satılan belediyeye ait gayrimenkullere 
ve elde edilen gelire ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2627) 

1166. -  Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, Antalya toptancı hal kompleksine ilişkin Gümrük ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2628) 

1167. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasında iş kazalarından 
etkilenen işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2634) 

1168. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasındaki geçici iş 
göremezlik ödeneği başvurularına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/2635) 

1169. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasında paralı köprü ve 
otoyollardan elde edilen gelire ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/2638) 

1170. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasında gözaltına alınan 
gazetecilere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2639) 

1171. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2012-2013 öğretim yılında kayıtlı olan ve 
Kürtçe dersini seçmeli ders olarak tercih eden öğrenci sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/2640) 

1172. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki okullarda derslik başına düşen öğrenci 
sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2643) 
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1173. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki okullarda ek derslik ihtiyacına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2644) 

1174. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlıkta görev yapan sözleşmeli personele ve 
bunların kadroya geçirilmesi çalışmalarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2646) 

1175. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında açılan ve kapanan iş yeri 
sayısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2651) 

1176. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, işsizlere ve çalışanlara meslek 
edindirme projesi kapsamında Gürcistan’ın Batum şehrinde başlatılan kurslara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/2654) 

1177. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık kadroları için görevde 
yükselme sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2656) 

1178. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, serbest kıyafet uygulaması ile birlikte 
okullarda yaşanması muhtemel güvenlik sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/2657) 

1179. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yem fiyatlarındaki artışa ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2661) 

1180. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sağlıkta sevk sisteminin yeniden 
uygulanmaya başlanacağı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2662) 

1181. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, emeklilik yaşı ile ilgili çalışmalara 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2663) 

1182. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Türk Milli Eğitimini Geliştirme Projesi kapsamında 
yapılan harcamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2664) 

1183. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Türk Milli Eğitimini Geliştirme Projesi 
yararlanıcılarına ve projenin sonucuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2665) 

1184. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, eğitim konulu projelere, bu projeler için kullanılan 
kaynaklara ve projelerin sonuçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2666) 

1185. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, ilköğretim okullarına öğretmen yetiştirilmesi 
amacıyla Eskişehir Anadolu Üniversitesi ile imzalanan protokole ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/2667) 

1186. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2002-2012 yılları arasında yurt dışında Devlet bursu 
ile yüksek lisans ve doktora yapanlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2668) 

1187. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, eğitim projelerinin sorumlularına ve mali 
kaynaklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2671) 

1188. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, eğitim projelerinin denetimine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2672) 

1189. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2011 ve 2012 yıllarında müze ve ören yerlerinden 
elde edilen gelire ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2677) 

1190. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, yabancı arkeolojik enstitüler tarafından 
gerçekleştirilen kazılara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2678) 

1191. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Bakanlık tarafından desteklenen dergi ve gazetelere 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2679) 

1192. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2011 ve 2012 yıllarında yurt dışında yapılan opera 
ve bale turnelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2680) 



7 _  SÖZLÜ SORULAR   

82 NCİ  BİRLEŞİM 

 
– 62 –

1193. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, son 10 yılda şehit ailelerinden işe alınan kişilere 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2681) 

1194. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, İç Anadolu Bölgesi’ndeki demir yolu çalışmalarına 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2683) 

1195. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Ankara’nın Çankaya ilçesinde tam teşekküllü 
hastane ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2685) 

1196. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasında su baskınları 
nedeniyle zarar gören tarım arazilerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru 
önergesi (6/2686) 

1197. -  İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, kendisine yönelik suikast iddiasıyla açılan 
soruşturmaya ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/2687) 

1198. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Hanak ilçesine bağlı köylerin 
sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2689) 

1199. -  Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Adalet ve Kalkınma Partisi Kongresine Devlet 
memurlarının katılımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2690) 

1200. -  İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Göktürk 2 uydusunun uzaya fırlatılması töreninin 
protokol düzenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2691) 

1201. -  İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, POLNET sistemindeki sorunlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2692) 

1202. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, SSPE hastalığına ve bu hastalıkla mücadeleye 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2693) 

1203. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Hanak ilçesine bağlı bazı köylerin yol 
ve aydınlatma sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2695) 

1204. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı bazı köylerin 
sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2697) 

1205. -  Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı bir köyün yol 
sorununa ve köydeki heyelan tehlikesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2698) 

1206. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında gerçekleşen sosyal 
güvenlik açığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2701)  

1207. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yabancı ülkelerdeki işsizliğin 
önlenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2702)  

1208. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bankaların kara listeyi 
güncellememesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2703) 

1209. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında meydana gelen boşanma 
sayısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2706) 

1210. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında açılan davalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2707) 

1211. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bosna-Hersek’teki tarihi bir 
köprünün restorasyonuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2709) 

1212. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, devlet hastanelerinin özelleştirileceği 
iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2712) 

1213. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılındaki doktor atamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2713) 

1214. -  Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, tıbbi cihaz sektöründe yerli üretimin desteklenmesine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2714) 



7 _  SÖZLÜ SORULAR   

82 NCİ  BİRLEŞİM 

 
– 63 –

1215. -  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, paletli ambulans ve ambulans 
helikopter sayısına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2716) 

1216. -  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Kazan’a otopark ve otopark alanı yapılmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2718) 

1217. -  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, D-750 karayolunun genişletilmesine ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2719) 

1218. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Bern basın müşavirliğine atanan kişiye ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2720) 

1219. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, suçların nedenlerinin tespitine yönelik 
çalışmalara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2721) 

1220. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinin genel 
sağlık sigortası primlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2722) 

1221. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’nın Kozan ilçesindeki bir köyün asfalt 
sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2723) 

1222. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerinde özel güvenlik hizmeti veren 
firmalara ve firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2724) 

1223. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, ülkemizdeki süt tüketimine ve süt fiyatlarına ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2726) 

1224. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, gıda işletmeciliği yapan yerel yönetimlere ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2727) 

1225. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yıllarında koruma altına alınan 
çocuklara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2728) 

1226. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’da evsizlere hizmet sunan 
misafirhanelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2729) 

1227. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’da teşvik almak amacıyla başvuru 
yapan firmalara ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/2731) 

1228. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2012 yılında ülkemize gelen yabancı turist 
sayısına ve elde edilen gelire ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2732) 

1229. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, İşsizlik Sigortası Fonuna yapılan başvurulara 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2733) 

1230. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da depremden zarar gören binaların 
güçlendirilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2734) 

1231. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ceza infaz memurlarının özlük haklarının 
iyileştirilmesine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2736) 

1232. -  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, hastanelerde görevli müdür ve müdür 
yardımcılarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2740) 

1233. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’da bulunan 112 acil istasyonlarının 
yetersizliğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2745) 

1234. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ülkemizde mülteci olarak çalışan işçilere ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2747) 

1235. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman, Şırnak ve Hakkâri’deki rehber öğretmen 
ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2749) 

1236. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki 112 acil istasyonlarının yetersizliğine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2751) 
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1237. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki karla mücadele ekipmanının 
yetersizliğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2754) 

1238. -  Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, İzmir’de bir hastanede hasta ve refakatçilere verilen 
yemek hizmetinin yetersizliğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2755) 

1239. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasında ülkemize giren kaçak 
sigara miktarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2758) 

1240. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasında Ankara’da meydana 
gelen gasp olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2759) 

1241. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2012 yılında Ankara’da yapılan trafik 
kontrollerinde tespit edilen alkollü sürücülere ve kesilen trafik cezalarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/2760) 

1242. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, okullarda serbest kıyafet 
uygulamasının suç oranlarını artırdığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2764) 

1243. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, TİKA’nın koordinasyon ofisleri ve 
personeline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2765) 

1244. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, elektronik ortamda tebligat 
bildirimine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2770) 

1245. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 182 Hastane Randevu Merkezi’nin 
randevu sistemindeki bazı eksikliklere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2771) 

1246. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş Havalimanını 
büyütme ve modernizasyon çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/2772) 

1247. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, buğday, arpa ve çeltik üretiminin 
artırılması için yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/2773) 

1248. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Viranşehir’de GAP Ağaçlandırma Projesine 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2774)  

1249. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Susuz ilçesine bağlı iki köyün çeşitli 
sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2776)  

1250. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Çıldır ilçesinin diş hekimi ve hemşire ihtiyacına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2777)  

1251. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın otopark ihtiyacına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2778)  

1252. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da karla mücadele için iş makinası 
ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2779)  

1253. -  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Bakanlığın Ankara’daki taşınmazlarına ilişkin Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2781)  

1254. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2012 yılları arasında Ankara’da restore 
edilen binalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2782)  

1255. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’da madde bağımlılığı tedavisi gören 
kişilere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2783)  

1256. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’taki iki köyün sorunlarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2786)  

1257. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Susuz ilçesindeki iki köyün sorunlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2787)  
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1258. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Susuz ilçesindeki bir köyün taşınmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2788)  

1259. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, gıda denetimlerine ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2789)  

1260. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’nın Kozan ilçesindeki bir köy yolunun 
asfaltlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2791)  

1261. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, akaryakıt kaçakçılığına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/2792)  

1262. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, termal turizme ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/2794) 

1263. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı üniversitelerin bazı faaliyetleriyle ilgili 
iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2795)  

1264. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, üniversitelerin denetimine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2796)  

1265. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, üniversitelerle ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2797)  

1266. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, üniversitelerin denetimine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2798)  

1267. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, eğitimdeki altyapı yetersizliğine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2799)  

1268. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, taşeron firma çalışanlarının kıdem ve ihbar 
tazminatı sorununa ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2800)  

1269. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yaş meyve üretimine ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2802)  

1270. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yaş meyve ve sebze üreticilerinin desteklenmesine 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2803)  

1271. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yaş meyvelerin naklinde yaşanan sorunlara ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2804)  

1272. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, köylerin mahalle yapılmasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2806)  

1273. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’nın Kozan ilçesindeki kültür merkezi 
inşaatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2807)  

1274. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki ilkokulların derslik ihtiyacına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2808)  

1275. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’nın Kozan ilçesine bağlı bir köy yolunun 
asfaltlanma çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2809)  

1276. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Fransa’da öldürülen terör örgütü mensubu üç 
kadının Türkiye’de defnedilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2810) 

1277. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Suriye güvenlik güçlerinin bazı Türk kamu 
görevlilerini esir aldığı iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2811)  

1278. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, hastanelerde görev yapan laboratuvar 
teknisyeni ve teknikerlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2812)  

1279. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Şırnak Üniversitesine ait bir binanın çatısının 
çökmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2813)  
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1280. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Abdullah Öcalan’a cezaevinde verilen disiplin 
cezalarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2814)  

1281. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yasa dışı yollarla ülkemize sokulan 
mallara ve yapılan zamların kaçakçılık üzerindeki etkisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/2820)  

1282. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine 
bağlı bazı köylerin su sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2821)  

1283. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki arazi toplulaştırma çalışmalarına ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2822)  

1284. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Alo 174 gıda hattına Tokat’tan yapılan başvurulara 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2823)  

1285. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta hayvan üreticilerine yönelik desteklere 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2824)  

1286. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta kredi desteği alan besicilere ve bu 
kredilerin geri ödemelerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/2825)  

1287. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta kredi desteği alan çiftçilere ve bu 
kredilerin geri ödemelerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/2826)  

1288. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta iklim değişikliğine uyum sağlayacak 
türlerin yetiştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/2827)   

1289. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, hizmet içi eğitimlere ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2830)  

1290. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta bir teknik üniversite kurulup 
kurulmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2831)  

1291. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat-Almus yolundaki heyelan tehlikesine ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2832)  

1292. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, sağlık çalışanlarının döner sermaye gelirlerine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2834)  

1293. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Ankara Bahçelievler’de kiraya verilen bir alana 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2838)  

1294. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 20 Ocak 2013 günü Çağlayan Adliyesi önünde 
görevlendirilen emniyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2839)  

1295. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’daki arkeolojik kazılara ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2840)  

1296. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’da müze kart satışına ve müze ile ören 
yerlerini ziyaret eden kişi sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2841)  

1297. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasında Ankara’da tespit 
edilen kaçak yapılara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2842)  

1298. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Eskişehir-Ankara kara yoluna ilişkin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2843)  

1299. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, jeofizik mühendislerinin istihdam sorununa ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2844)  
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1300. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık personeline ve açılan davalara ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2847)  

1301. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002-2013 yılları arasında yaptığı yurt dışı 
ziyaretlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2848)  

1302. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002-2013 yılları arasında kiralanan 
taşınmazlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2849)  

1303. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlıkta yeni yapılanma kapsamında 
yapılan atamalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2850)  

1304. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002-2013 yılları arasında kiralanan araçlara 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2851)  

1305. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakan Yardımcısına, görevlerine ve 
çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2852)  

1306. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, çocuklara yapılan aşılara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2853)  

1307. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002-2013 yılları arasında yaptığı yurtdışı 
ziyaretlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2854)  

1308. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002-2013 yılları arasında kiralanan araçlara 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2855)  

1309. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta bir belediyede çalışan geçici işçilerin 
kadroya geçirilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2859)  

1310. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002-2013 yılları arasında kiralanan 
taşınmazlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2860)  

1311. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Dicle Üniversitesinde bir sınavın sorularının 
önceden dağıtıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2861)  

1312. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık personeline ve açılan davalara ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2863)  

1313. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık personeline ve açılan davalara ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2864)  

1314. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin Gümrük 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2865)  

1315. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, asgari gelir desteğine ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2867)  

1316. -  Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, suça iten sebeplerin belirlenmesine yönelik 
araştırmalara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2868)  

1317. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, dişi hayvan kesimi sürelerine ve hayvan sayısının 
artması için yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/2870)  

1318. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yerli ve yabancı firmaların hile tespit ettiği gıdalara 
ve alınan önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2871)  

1319. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta et kombinası ve süt sığırcılığı kooperatifi 
ihtiyacına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2872)  

1320. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ihraç ettiğimiz yaş sebze ve meyveye karantina 
uygulanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2873)  

1321. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, vali ve kaymakamların il ve ilçe dışına çıktıklarında 
aldıkları ödeneğe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2876)  
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1322. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Hoçivan ilçesindeki içme suyu 
şebekesinin yenilenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2877)  

1323. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ’da Bakanlığa bağlı birimlerde depreme karşı 
güçlendirme çalışması yapılıp yapılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2878)  

1324. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman Kozluk Devlet Hastanesindeki göz doktoru 
ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2880)  

1325. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’daki Devlet hastanelerine 
üroloji hastaları için gerekli ameliyat malzemelerinin temin edilmesine ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/2881)  

1326. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman Devlet Hastanesine üroloji hastaları için gerekli 
ameliyat malzemelerinin temin edilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2882)  

1327. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Devlet Hastanesine üroloji hastaları için 
gerekli ameliyat malzemelerinin temin edilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/2883)  

1328. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, termal turizm sektöründe yaşanan sorunlara ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2885)  

1329. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, emekli çalışanlardan kesilen sosyal 
destek primine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2891)  

1330. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ithal hayvan, et ve et ürünlerine 
ödenen paralara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2892)  

1331. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, çiftçilere verilen mazot ve gübre 
desteklerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2893)  

1332. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında yapılan iş yeri 
denetimlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2896)  

1333. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, iş sağlığı ve güvenliği alanında 
yapılan denetimlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2897)  

1334. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kaçakçılıkla mücadelede kullanılan 
yöntemlere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2898)  

1335. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılındaki dış ticarete ilişkin 
Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2899)  

1336. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sistemden ihraç edilen tırlara ilişkin 
Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2900)   

1337. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yurt dışı kültür ve tanıtım 
müşavirliklerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2903)  

1338. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2013 yılında Kahramanmaraş’a 
yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2904)  

1339. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, diş hekimi ihtiyacına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2905)  

1340. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tutuklu ve hükümlü çocuklara ilişkin 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2906)  

1341. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’da 2007-2012 yılları arasında dağıtılan 
kömürlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2909)  

1342. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’da ateşli silahlar vasıtasıyla meydana 
gelen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2910)  
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1343. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, emniyet personelinin özlük haklarının 
iyileştirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2911)  

1344. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2915)  

1345. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlara ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2916)  

1346. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakan yardımcısına, görevlerine ve 
çalışmalarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2917)  

1347. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, yurt dışı gezilerine ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/2918)  

1348. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlıkça kiralanan taşınmazlara ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2919)  

1349. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, personelin Bakanlığa açtığı davalara ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2920)  

1350. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, saman ithaline ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2921)  

1351. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da yapılan asfaltlama çalışmalarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2922)  

1352. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki köylerin yol, köprü ve su sorununa 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2923)  

1353. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın geliştirilmesine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2924)  

1354. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın turizm ve spor kapasitesinin 
artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2925)  

1355. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki sanayi sitesinin eksiklerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2926)  

1356. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Ankara Adliyesinde hizmet veren icra 
dairelerinin başka bir binaya taşınmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2927)  

1357. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Ege Denizi’ndeki adaların Yunanistan tarafından 
işgal edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2928)  

1358. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Parlamentolararası dostluk gruplarına ve yabancı 
ülkeler ile ilişkilere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/3025) 

1359. -  Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu’nun, İsrail’in Suriye’ye yönelik hava 
saldırısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2930)  

1360. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’daki yol çalışmalarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2931)  

1361. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta KÖYDES kapsamında yapılan asfaltlama 
çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2932)  

1362. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’da yapılan çeşitli yatırımlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2933)  

1363. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’a yapılan çeşitli yatırımlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2934)  

1364. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın köylerine yapılan yatırımlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2935)  



7 _  SÖZLÜ SORULAR   

82 NCİ  BİRLEŞİM 

 
– 70 –

1365. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’ın köylerine yapılan yatırımlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2936)  

1366. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır Sanayi Sitesindeki sorunlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2937)  

1367. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars Sanayi Sitesindeki sorunlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2938)  

1368. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, dış ticaretle ilgili birimlerin Bakanlığa 
bağlanmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2939)  

1369. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, taşeron işçilerin mağduriyetine ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2941)  

1370. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, AB ülkelerine vize almada yaşanan 
sıkıntılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2942)  

1371. -   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, işsizlik ve kayıtdışı istihdam 
sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2946)  

1372. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, iş kazalarını önlemeye yönelik alınan 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2948)  

1373. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kamu hizmetlerinde özelleştirme ve 
taşeronlaşmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2950)  

1374. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Somali’de şehiriçi yolların durumu 
konusunda yapılan fizibilite çalışmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2951)  

1375. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, memur alımlarının azaldığı 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2952)  

1376. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, döner sermayeden elde edilen 
gelirlere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2953)  

1377. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kaçak göçmenlere ilişkin Gümrük ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2954)  

1378. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bakım ve rehabilitasyon merkezlerine 
ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2955)  

1379. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, uzman hekim sayısının yeterliliğine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2956)  

1380. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ebe ve hemşire sayısının yeterliliğine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2958)  

1381. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, diyabet hastalığında görülen artışa 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2959)  

1382. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta işsizlik sigortası 
fonuna yapılan başvurulara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/2960)  

1383. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında yakalanan kaçak eşyaya 
ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2962)  

1384. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta İŞKUR’a yapılan 
başvurulara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2963)  

1385. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yaşlı vatandaşlara sağlanan desteklere 
ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2964)  

1386. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, son on yıldaki intihar vakalarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2965)  
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1387. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’nın Kozan ilçesinin bir köyünün yol sorununa 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2966)  

1388. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, kamu kurum ve kuruluşlarındaki taşeronlaşmaya 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2967)  

1389. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, taşeron işçilerin örgütlenmesinin engellendiği 
iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2969)  

1390. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2970) 

1391. -   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Avrupa ülkelerindeki Hakimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu benzeri yapılanmalara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2972) 

1392. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2973)  

1393. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlıkta 2002-2013 yılları arasında işe 
başlatılan engelli sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/2974)  

1394. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık tarafından kiralan araçlara ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2975)  

1395. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık tarafından düzenlenen yurt dışı 
gezilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2976)  

1396. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakan yardımcısına, görevlerine ve 
çalışmalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2977)  

1397. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2978)  

1398. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002-2013 yılları arasında açılan davalara 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2979)  

1399. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlara ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2980)  

1400. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakan Yardımcısına, görevlerine ve 
çalışmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2981)  

1401. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık tarafından düzenlenen yurt dışı 
gezilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2982)  

1402. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002-2013 yılları arasında Bakanlıkta 
istihdam edilen engellilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/2983)  

1403. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, özel güvenlik hizmetleriyle ilgili bir kanun 
tasarısı hazırlandığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2984)  

1404. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, kamu kurumlarında çalışan taşeron işçilere 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2985)  

1405. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Abdullah Öcalan’la görüşmek isteyen 
milletvekillerine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2986)  

1406. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’a onkoloji hastanesi yapılmasına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2988)  

1407. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki ebe ve hemşire sayısına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2989)  
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1408. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta Devlet hastanelerinde özelleştirilen 
hizmetlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2990)  

1409. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta son 5 yılda verilen hayvancılık kredilerine 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2991)  

1410. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki çiftçi sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2992)  

1411. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2012 yılında ithal edilen samanın fiyatına ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2993)  

1412. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki küpeli hayvan sayısına ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2994)  

1413. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta tarihi bir 
hamamın restore edilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2995)  

1414. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Ahıska Türklerinin Ahıska bölgesine geri 
dönüşlerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2996)  

1415. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta telefon direği 
yenilenen ve yenilenecek köylere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2997)  

1416. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, taksici esnafına kesilen trafik 
cezalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2999)  

1417. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta su şebekesi 
yenilenen ve yenilenecek köylere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3000)  

1418. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, hastanelerde çok sayıda yabancı 
uyruklu hastanın tedavi gördüğü iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3001)  

1419. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Devlet hastanelerinde yatak sayısının 
yetersiz olduğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3002)  

1420. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta eğitim ile ilgili 
bazı verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3004)  

1421. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraşlı çiftçilerin 
borçlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından  sözlü soru önergesi (6/3005)  

1422. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’a hızlı tren 
yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3006)  

1423. -  Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in, 2013 yılında yapılacak tarımsal 
desteklemelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3007)  

1424. -  Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in, Samsun’da sulama suyu fiyatlarının 
düşürülmesi talebine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3008)  

1425. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’daki soba zehirlenmelerine bağlı 
ölümlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3010)  

1426. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’da şiddete uğrayan sağlık çalışanlarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3011)  

1427. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, cadde mağazalarının kapanmasına 
karşı alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3012)  

1428. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, son on yıldır işlem yapılmayan banka 
mevduatlarının TMSF’ye aktarılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3014)  

1429. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ev tekstili üreticilerinin rekabet 
gücünün artırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3015)  
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1430. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Engelsiz  Yaşam Merkezlerine ilişkin 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3017)  

1431. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, koruma ve bakım altında bulunan 
çocukların özel okullara yerleştirilmelerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/3018)  

1432. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yoksulluk nedeniyle destek sağlanan 
çocuklara ve ailelerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3019)  

1433. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, ulusal uyuşturucu eylem planına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3022) 

1434. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Türkiye’de ve Avrupa’daki en büyük 
cezaevlerine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/3023) 

1435. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2013 yılları arasında Türkiye’ye yasa dışı 
yollarla girmeye çalışan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3027)  

1436. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2011-2013 yılları arasında Türkiye üzerinden 
diğer ülkelere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan Suriye uyruklu kişilere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/3028)  

1437. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2013 yılları arasında meydana gelen deniz 
kazalarına ve kurallara uymayan gemilere kesilen cezalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3029)  

1438. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bayburt’taki köylerin kanalizasyon sorununa ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3031)  

1439. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, emniyet personelinin özlük haklarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3033)  

1440. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, il genel meclisi üyeleri ve emniyet personelinin 
özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3034)  

1441. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, il genel meclisi üyelerinin huzur haklarının 
artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3035)  

1442. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane’de köylerin yol ve su sorunlarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3036)  

1443. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bayburt’ta köylerin yol ve su sorunlarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3037)  

1444. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane’de sanayi sitesinin eksikliklerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3038)  

1445. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bayburt’ta sanayi sitesinin eksikliklerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3039)  

1446. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, zeytin ağaçlarının korunmasına ve hayvan sayısının 
artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3040)  

1447. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, tarımdaki kota uygulamasına ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3041)  

1448. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bor madenciliği yapılan alanların çevreye etkilerine 
ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3042)  

1449. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’da teşvik süresinin uzatılmasına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3043)  

1450. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da teşvik süresinin uzatılmasına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3044)  
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1451. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak, Muş ve Elazığ’da teşvik süresinin 
uzatılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3045)  

1452. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’ta teşvik süresinin 
uzatılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3046)  

1453. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane’de yol ve asfaltlama çalışmalarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3047)  

1454. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hakkâri ve Şanlıurfa’da teşvik süresinin 
uzatılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3048)  

1455. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yat imalatına ve karayolu taşımacılığına destek 
verilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3049)  

1456. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, deniz turizminde yaşanan sorunlara ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3050)  

1457. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Çin üretimi mallarla rekabete ilişkin Gümrük ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/3051)  

1458. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, astsubayların özlük haklarına ilişkin Milli Savunma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3052)  

1459. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, otoyol ve köprülerde kullanılan hızlı geçiş 
sistemi ile ilgili sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/3057)  

1460. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, otoyol ve köprülerde kullanılan hızlı geçiş 
sistemi ile ilgili verilere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3058)  

1461. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığın tanıtım giderlerine ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3059)   

1462. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, tadilat yapılan okullara ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3066)  

1463. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, ücretli öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3068)  

1464. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002-2013 yılları arasında Bakanlıkta işe 
başlatılan engellilere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3069)  

1465. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002-2013 yılları itibarıyla Bakanlık ve 
personel arasındaki davalara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3070)  

1466. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık tarafından düzenlenen yurt dışı 
gezilerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3071)  

1467. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlara ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3072)  

1468. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3073)  

1469. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakan Yardımcısına, görevlerine ve 
çalışmalarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3074)  

1470. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığın tanıtım giderlerine ilişkin Avrupa 
Birliği Bakanından sözlü soru önergesi (6/3075)  

1471. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlıkta istihdam edilen engelli 
vatandaşlara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/3077)  
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1472. -  İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, özelleştirme uygulamaları sonucunda 
başka kurumlara nakledilen personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/3080)  

1473. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yükseköğretim kurumlarında branşlar arasında geçiş 
imkanlarının artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3085)  

1474. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bayburt’ta ulaşım hizmetlerine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3086)  

1475. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’un Narman ilçesinde bir köyde telefon 
hizmetlerinin yetersizliğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/3087) 

1476. -  Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, AFAD tarafından Van depremi sürecinde yapılan 
ihalelere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/3088)  

1477. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’da kaçak olarak çalışan sıhhi 
tesisatçılara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3089)  

1478. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2013 yılları arasındaki doğal gaz sızıntısı 
vakalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3090)  

1479. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2013 yılları arasında Ankara’da 
gerçekleşen doğal gaz sızıntısı vakalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3091)  

1480. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2013 yılları arasında Ankara’da 
gerçekleşen otomobil hırsızlığı vakalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3092)  

1481. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2013 yılları arasında iletişim araçları 
vasıtasıyla gerçekleşen dolandırıcılık vakalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3093)  

1482. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2013 yılları arasında üniversitelerdeki 
gösteri ve protestolar nedeniyle gözaltına alınan öğrencilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/3094)  

1483. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2013 yılları arasında Ankara’daki intihar 
vakalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3095)  

1484. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2013 yılları arasında ihraç ve ithal edilen 
otomobil ve hafif ticari araçlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/3097)  

1485. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2013 yılları arasında ruhsatlandırılan yerli 
ilaçlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3098)  

1486. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ili ve ilçelerinde yürütülen proje ve 
yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3099)  

1487. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’nın Kozan ilçesine bağlı bir köye asfalt 
yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3100)  

1488. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, ABD Ankara Büyükelçiliğine yapılan saldırı ile ilgili 
iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3101)  

1489. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’nın Sarıçam ilçesinde Suriyeli göçmenler için 
kurulan çadırlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3102)  

1490. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’da 5084 sayılı Kanun’un uygulamasının 
uzatılması talebine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3103)  

1491. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı, Van ve Batman’da 5084 sayılı Kanun’un 
uygulamasının uzatılması talebine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/3104)  
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1492. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Devlet tiyatroları, turizm sektörü ve telif hakları 
alanındaki çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/3105)  

1493. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, tiyatro, opera ve bale alanındaki faaliyetler ile kazı ve 
restorasyon çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/3106)  

1494. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bakanlığın Dünya Bankasından kullandığı kredilere 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3111)  

1495. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde afet 
riski altındaki alanların dönüştürülmesi çalışmaları kapsamında Bakanlığa ait ve yıkılması gereken 
binalara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/3113)  

1496. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde afet 
riski altındaki alanların dönüştürülmesi çalışmaları kapsamında Bakanlığa ait ve yıkılması gereken 
binalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3114)  

1497. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, cezaevlerindeki hasta mahkumlara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3117) 

1498. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık hizmet binalarındaki yenileme 
çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3127)  

1499. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan 
atamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3128)  

1500. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, yetiştirme yurtlarındaki çocukların Bakanlık 
kadrolarında istihdam edilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3129)  

1501. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, engellilere yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3130)  

1502. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, engellilere yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3136)  

1503. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık hizmet binalarındaki yenileme 
çalışmalarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/3137)  

1504. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002-2012 yılları arasındaki suç oranlarına ve 
suçların nedenlerinin tespiti için yapılan çalışmalara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3138)  

1505. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, internet altyapısına ve internet servis 
sağlayıcılarının reklam ve kampanyalarına yönelik denetimlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3139)  

1506. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3140)  

1507. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, meslek hastalıklarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3141)  

1508. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık tarafından hazırlanan kamu spotlarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3142)  

1509. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan 
atamalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3144)  

1510. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bağlı kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına 
yapılan atamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/3145)  

1511. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan 
atamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/3149)  
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1512. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Mudanya Mütareke Binasının restorasyonuna 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/3150)  

1513. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan 
atamalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3151)  

1514. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002 yılından itibaren Bakanlıktaki istisnai 
kadrolara yapılan atamalara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/3152)  

1515. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Türkiye’nin Sudan’da tarım arazileri kiraladığı 
iddialarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3153)  

1516. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan 
atamalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından sözlü soru önergesi (6/3154)  

1517. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan 
atamalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/3155)  

1518. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan 
atamalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3157)  

1519. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan 
atamalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/3160)  

1520. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan 
atamalara ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/3162)  

1521. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan 
atamalara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3163)  

1522. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan 
atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3165)  

1523. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Başbakanlık istisnai kadrolarına yapılan 
atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3166)  

1524. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, indirimli satışlarla ilgili denetimlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3169)  

1525. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Suriyeli mültecilere yönelik yardım 
ve harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3170)  

1526. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, emekli maaşlarına ve emekli maaş 
ödemesi karşılığında banka promosyonu ödenmemesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/3173)  

1527. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kurulması planlanan bilim 
merkezlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/3175)  

1528. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, takograf cihazlarının onay işlemlerine 
ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/3176)  

1529. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ambalajlı mamullerin miktar tespitleri 
ile ilgili denetimlere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/3177)  

1530. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, TÜBİTAK tarafından verilen bireysel 
desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/3178)  

1531. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, akaryakıt ve LPG istasyonlarının 
denetimlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/3179)  

1532. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, eğitim müfredatının 
güncelleştirilmesi amacıyla TÜBİTAK ile birlikte yapılan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3180)  
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1533. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, okullardaki serbest kıyafet 
uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3181)  

1534. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, süne zararlısıyla mücadele 
kapsamındaki çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3183)  

1535. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, gıda denetimlerine ve gıda 
mühendislerinin istihdamına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3184)  

1536. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, SRC belgelerinin gecikmesinden 
kaynaklanan mağduriyete ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/3185)  

1537. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tarihi köprülerin restorasyon 
çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3186)  

1538. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, esnaf ve sanatkarların prim ödeme 
gün sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3187)  

1539. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, TÜBİTAK tarafından geliştirilen 
balistik inceleme sisteminden faydalanılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3189)  

1540. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat ili ve ilçelerinde yayla turizmi alanında 
yapılan ve yapılacak faaliyetlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/3193)  

1541. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki kütüphane sayısı ve yıllık okuma 
istatistiklerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/3194)  

1542. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde bulunan 
türbelerin bakımına ve turizme açılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3195)  

1543. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta yolu asfalt olmayan köylere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3196)  

1544. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat il genelinde evlere şebeke suyu verilmeyen 
köylere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3197)  

1545. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki köylerdeki kanalizasyon çalışmalarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3198)  

1546. -  Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Mersin’deki araç muayene istasyonlarına ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3202)  

1547. -  Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Mersin’deki köylerin yol sorununa ilişkin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3203)  

1548. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, özürlü memur seçme sınavına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3204)  

1549. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, illerin büyükşehir olması için gerekli kriterlere 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3205)  

1550. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı bazı köylerin yol 
sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3206)  

1551. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı bir köyün kırsal 
kalkınma kooperatifinin büyükbaş hayvan talebine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/3207)  
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1552. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, emeklilerin maaşlarının artırılmasına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3210)  

1553. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002 yılından itibaren gerçekleştirilen temsil 
giderlerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3216)  

1554. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002 yılından itibaren gerçekleştirilen temsil 
giderlerine ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/3217)  

1555. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002 yılından itibaren gerçekleştirilen temsil 
giderlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3220)  

1556. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002 yılından itibaren gerçekleştirilen temsil 
giderlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/3221)  

1557. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002 yılından itibaren gerçekleştirilen temsil 
giderlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/3223)  

1558. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002 yılından itibaren gerçekleştirilen temsil 
giderlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3227)  

1559. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002 yılından itibaren gerçekleştirilen temsil 
giderlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3228)  

1560. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002 yılından itibaren gerçekleştirilen temsil 
giderlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/3229)  

1561. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002 yılından itibaren gerçekleştirilen temsil 
giderlerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/3230)  

1562. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002 yılından itibaren gerçekleştirilen temsil 
giderlerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanından sözlü soru önergesi (6/3232)  

1563. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002 yılından itibaren gerçekleştirilen temsil 
giderlerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/3233)  

1564. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002 yılından itibaren gerçekleştirilen temsil 
giderlerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/3234)  

1565. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002 yılından itibaren gerçekleştirilen temsil 
giderlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3235)  

1566. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002 yılından itibaren gerçekleştirilen temsil 
giderlerine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/3236)  

1567. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, şehit ailelerine ikinci iş imkanı sağlanmasına 
yönelik yasal düzenlemenin uygulamasından kaynaklanan sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/3237)  

1568. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002 yılından itibaren gerçekleştirilen temsil 
giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3238)  

1569. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2012 yılında SGK tarafından gerçekleştirilen 
temsil harcamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3239)  

1570. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2013 yılları arasında Ankara’da zorunlu 
trafik sigortası eksikliği nedeniyle kesilen cezalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3240)  

1571. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2013 yılları arasında Ankara’da araç 
muayenesi eksikliği nedeniyle kesilen cezalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3241)  
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1572. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2013 yılları arasında Ankara’da hatalı 
park nedeniyle kesilen cezalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3242)  

1573. -  Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Hatay’daki hastanelerin romatoloji uzmanı 
ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3243)  

1574. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık hizmet binalarındaki yenileme 
çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3245)  

1575. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlıktaki engelli personele yönelik 
çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3246)  

1576. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, nüfusu 2000’in altında olan belde 
belediyelerinin kapatılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3247)  

1577. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, öğretmenevlerinin denetlenmesine ve 
kapatılacağı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3249)  

1578. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, yasa dışı yollardan ülkemize fındık sokulduğu 
iddialarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3258)  

1579. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, pamuk ithalatına ve pamuk üreticilerinin 
desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3259)  

1580. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, yasa dışı yollardan ülkemize meyve sokulduğu 
iddialarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3260)  

1581. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, müzelerden ücretsiz yararlanılması ile ilgili 
çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/3262)  

1582. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2013 yılları arasında Ankara’da açılan ve 
kapanan iş yeri sayılarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/3264)  

1583. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2013 yıllarında su baskınları neticesinde 
zarar gören iş yerlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3266)  

1584. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2013 yılları arasında Ankara’da yapılan 
yollara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3268)  

1585. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2013 yılları arasında Ankara’da yapılan, 
onarılan yollara ve asfalt katılım bedellerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3269)  

1586. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’ya ve Ankara’dan diğer illere yapılan 
göçe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3270)  

1587. -  İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, Almanya Başbakanı’nın Türkiye’deki dini 
topluluk temsilcileriyle yaptığı görüşmeye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3271) 

1588. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, şehit aileleri, harp ve vazife malulleri 
ile malul gazilere konut edindirme konusundaki çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/3276)  

1589. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, okul sütü projesinin peynir ve yoğurt 
gibi süt ürünleriyle desteklenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3277) 

1590. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, zorunlu trafik mali sorumluluk 
sigortasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3278)  

1591. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ülkemizde kurulan ve kapanan 
şirketlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3279)  

1592. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kadın istihdamı teşvik paketine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3280)  
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1593. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, şehit aileleri, harp ve vazife malulleri 
ile malul gazilerin çocuklarının iş konusunda yaşadıkları mağduriyete ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/3281)  

1594. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, süs bitkisi ihracatı ve ithalatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3282)  

1595. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli aracı konusundaki yasal 
düzenlemeden engelli malullerinin de yararlanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/3283)  

1596. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 657 sayılı Devlet memurları 
Kanununda yapılması planlanan çalışmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3285) 

1597. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ülkemizdeki maden kazalarının sayısı 
ile bu kazalarda hayatını kaybeden ve yaralanan madencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/3286)  

1598. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, KİT’lerde çalışan personel sayısında 
ortaya çıkan azalmanın sebeplerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3287)  

1599. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sigortasız çalışmayı önleme 
konusundaki çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3288) 

1600. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, harp ve vazife malullerinin artez ve 
protez konusundaki taleplerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3289) 

1601. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, banka şubesi ve PTT aracılığıyla 
emeklilere yapılan maaş ödemelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3290) 

1602. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, girişimci ve yenilikçi üniversitelerin 
arasında Devlet Üniversitelerinin yer almayışının sebeplerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/3291)  

1603. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, e-haciz uygulamasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3292)  

1604. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, süneye karşı mücadeleye ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3293) 

1605. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, hayvan ihracatına ilişkin Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3294)  

1606. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2011-2012 yıllarında narenciye 
üretimi ve ihracatına ilişkin  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3295) 

1607. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, uygulanan tarım politikalarına ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3296)  

1608. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bal üretimine ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3297)  

1609. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında yapılan yağlı tohum 
ihracatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3298)  

1610. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kamudaki sözleşmeli personel 
sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3299) 

1611. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ülkemizdeki sosyal güvenlik 
sistemine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3300)  

1612. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Devlet ve üniversite hastanelerindeki 
hekim açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3301)  
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1613. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Fatih Projesine TÜBİTAK tarafından 
sağlanan desteğe ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/3303) 

1614. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, saman ithalatına yönelik desteklere ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3306)  

1615. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’a bağlı bir köyün hayvancılık destekleri ile 
ilgili taleplerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3307) 

1616. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’a bağlı bir köyün hayvancılık destekleri ile 
ilgili taleplerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3308)  

1617. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’a bağlı bir köyün hayvancılık destekleri ile 
ilgili taleplerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3309)  

1618. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’a bağlı bir köyün hayvancılık destekleri ile 
ilgili taleplerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3310)   

1619. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’a bağlı bir köyün hayvancılık destekleri ile 
ilgili taleplerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3311)  

1620. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’a bağlı bir köyün hayvancılık destekleri ile 
ilgili taleplerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3312)  

1621. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bölgedeki tarım ve hayvancılığın geliştirilmesiyle 
ilgili yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3313)  

1622. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Susuz ilçesindeki bir kooperatifin bazı 
taleplerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3314)  

1623. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ilindeki bir kooperatifin bazı taleplerine ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3315)  

1624. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ilindeki bir kooperatifin bazı taleplerine ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3316)  

1625. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ilindeki bir kooperatifin bazı taleplerine ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3317)   

1626. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Sarıkamış ilçesinde bir kooperatifin 
damızlık sığır talebine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3318)  

1627. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, saman ithal eden firmalara destek verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3319)  

1628. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’taki bir minibüsçüler kooperatifiyle ilgili bazı 
iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3320)  

1629. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı köylerin bazı 
sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3321)  

1630. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı köylerin bazı 
sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3322)  

1631. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı köylerin bazı 
sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3323)  

1632. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı köylerin bazı 
sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3324)  

1633. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı köylerin bazı 
sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3325)  

1634. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kız çocuklarının eğitimine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3328)  
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1635. -  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, yüksek teknolojili sektörlerin imalat 
sanayiindeki payına ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/3329)  

1636. -  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, yüksek teknolojili sektörlerin imalat 
sanayiindeki payına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/3330) 

1637. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kamu kurumlarınca açılan sınavlara ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3332)  

1638. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Batman’da KOSGEB tarafından 
kullandırılan kredilere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/3334)  

1639. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elektronik Tebligat Yönetmeliğine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3336)  

1640. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 2002 yılından günümüze kadar terör örgütleri 
tarafından kaçırılan devlet memurlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3337)  

1641. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, köy korucusu alımına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/3338)  

1642. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Suriyeli mültecilerin fuhuşa zorlandıkları 
iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3339)  

1643. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne 
tahsis edilen kadrolar ve ödeneklere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/3340)  

1644. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yeşil kart sahiplerinin sayısına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3341)  

1645. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ili ve çevresinde görülen şap hastalığına ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3343)  

1646. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, adalet hizmetleri sınıfı personelinin özlük haklarına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/3344)  

1647. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, madencilik sektöründeki çalışma şartlarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3346)  

1648. -  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Türkiye-Yunanistan arasındaki kıta sahanlığı 
sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3347)  

1649. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’da tüberküloz teşhisi konulan hastalara 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3349)  

1650. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2013 yılları arasında Ankara’da 
kundaklanan araçlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3350)  

1651. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2013 yılları arasında Ankara’da meydana 
gelen yangınlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3351)  

1652. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2013 yılları arasında Ankara’da at eti 
satışının tespitine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3352)  

1653. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ili Kozan ilçesine bağlı bir köyün yol 
sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3356)  

1654. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 2011-2012 yılları arasında TSK’dan istifa eden 
uzman erbaşlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3357)  

1655. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, asgari ücretteki kesintilere ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3358)  
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1656. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 2013 yılında ülkemizin ithalatındaki artışa ilişkin 
Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/3359)  

1657. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Ege Denizindeki ihtilaflı adalara Yunan bayrağı 
çekilmesine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3361)  

1658. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta et kombinası ve süt sığırcılığı kooperatifi 
ihtiyacına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3362)  

1659. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta yem bitkilerinin denetimi ve 
desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3363)  

1660. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yem fabrikalarının çiftçilerden mısır, yemlik, 
buğday, arpa vb. ürünleri ucuza alıp hayvan sahiplerine yüksek fiyattan sattıkları iddialarına ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3364)  

1661. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, gıda işletmelerinin denetimine ilişkin Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3365)  

1662. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, gıda denetimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3366)  

1663. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yumurta sektörüne ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3367)  

1664. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, süt, yoğurt, peynir ve yağ üretimindeki bazı 
iddialara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3368)  

1665. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hopa’da at ve saman ithalatına ilişkin Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3369)  

1666. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da hayatlarını kaybeden iki vatandaşla 
ilgili prim borçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3372)  

1667. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta 5084 sayılı Kanunun uygulamasının üç yıl 
daha uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3373)  

1668. -  İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, 2002-2013 yılları arasında çocuk suçluların 
ve suça maruz kalan çocukların sayısına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/3375)  

1669. -  İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, şirketler tarafından vatandaşlara gönderilen 
kısa mesajlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3376)  

1670. -  İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, İstanbul İl Özel İdaresi bünyesinde çalışan 
sağlık personeline ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3377)  

1671. -  İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 1/5000 
ölçekli planına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3378)  

1672. -  İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, İstanbul’daki devlet okullarında görülen 
temizlik hizmetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3379)  

1673. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı davaların safahatına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/3380)  

1674. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir ilaç şirketinde çalışan personelin suç ihbarına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/3381)  

1675. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane, Bayburt, Ağrı ve Iğdır İŞKUR 
müdürlüklerinin kadro ve bütçelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/3382)  
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1676. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 2002-2012 yılları arasında yapılan 
özelleştirmelerden etkilenen işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/3383)  

1677. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu bir komutan 
hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3384)  

1678. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, polislerin özlük haklarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3385)  

1679. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, dershanelerin kapatılması iddialarına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3386)  

1680. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, İstanbul’da bir lisede görevli öğretmenle ilgili bazı 
iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3387)  

1681. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, KOSGEB tarafından Şırnak, Muş ve Hakkâri 
illerinde sağlanan kredilere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3389)  

1682. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır, Ağrı, Gümüşhane ve Bayburt illerindeki 
Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/3392) 

1683. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan ili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfının yardımlarından yararlanan bazı vatandaşların borçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/3395)  

1684. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yaşlı, özürlü ve hastalara verilen paranın 
yetersizliğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3396)  

1685. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Manisa ve Kilis’te dağıtılan sütlerden zehirlenen 
öğrencilere ve alınan tedbirlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3397)  

1686. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ülkemizde et satışı yapılan yerlerde RFID 
izlenebilirlik sisteminin kullanımına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/3398)  

1687. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Çin Halk Cumhuriyetine vizesiz girişlere ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3399)  

1688. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, hayvansal ilaç ve kimyasal kalıntıları ile antibiyotik 
kullanımına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3401)  

1689. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, AB’nin basın özgürlüğü ve uzun tutukluluk süreleri 
konusundaki görüşlerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanından sözlü soru önergesi (6/3405)  

1690. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Pardus Projesi ile akıllı tahtalar ve tablet alımı ile 
ilgili iddialara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/3406)  

1691. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, okullardaki bilişim dersinin kaldırılmasına ve başka 
derslere giren bilişim ve teknoloji öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3407)  

1692. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Helal Gıda Belgesi olan ve veren firmalara ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3410)  

1693. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, sosyal güvenlik primlerindeki katkı payına ve 
ustalık belgesine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/3411)  

1694. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 2012 yılında tarım ve hayvancılık sektöründe 
yapılan ithalata ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3412)  
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1695. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 2012 yılında yapılan su ürünleri denetimlerine 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3414)  

1696. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Marmara Denizinin kirliliği ile kirlilikten etkilenen 
balıkların insan sağlığına etkilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/3415)  

1697. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, hızlı trenlerle ilgili çalışmalara ilişkin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3416) 

1698. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık hizmet binalarındaki yenileme 
çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3424)  

1699. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, hastalara kan tedarikine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3426)  

1700. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, aile hekimliğine ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/3427)  

1701. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan 
uzman ve pratisyen hekim sayılarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3429)  

1702. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, hac kontenjanına ve umre başvurularına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3431)  

1703. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, gemi hastane modelinin hayata geçirileceği 
iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3432)  

1704. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, yurt dışı gezilerine ilişkin Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/3434)  

1705. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002-2013 yılları arasında yapılan tanıtım 
faaliyeti giderlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/3435)  

1706. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002-2013 yılları arasında özel şahıslardan 
kiralanan araçlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/3436)  

1707. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakan Yardımcısına ilişkin Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/3437)  

1708. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002-2013 yılları arasında özel şahıslardan 
kiralanan taşınmazlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/3438)  

1709. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, engellilerin istihdamına ilişkin Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/3439)  

1710. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık ve personel arasındaki davalara 
ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/3440)  

1711. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Ankara ili Çamlıdere ilçesindeki adliyenin 
kapatılmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/3441)  

1712. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Çamlıdere ilçesinin su sorununa ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3443)  

1713. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Türk Telekom’un Ankara Çamlıdere şubesinin 
kapatılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3444)  

1714. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin 
Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/3445)  

1715. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, ODTÜ’nün bütçesine ve öğretim üyesi atamalarına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3446)  
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1716. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, iki ilde içki satış ve içiminin yasaklandığı 
iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3447)  

1717. -  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Kadıköy-Kartal metrosundaki bazı sorunlara ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3448) 

1718. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Göle ilçesinin bazı sorunlarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3449)  

1719. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kanatlı hayvan sektörüne ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3450)  

1720. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, taşeron işçilerin özlük haklarına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3452)  

1721. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, işlenmiş sütteki fiyat artışına ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3453)  

1722. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yurt dışındaki eğitim imkanlarına ve yurt içindeki 
üniversitelerin fakülte sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3458)  

1723. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bakanlık yönetici kadrolarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3459)  

1724. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, denizlere dökülen balıklara ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3461)  

1725. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, fabrika yemlerinin fiyatlarına ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3462)  

1726. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da çağrı merkezi kurulması talebine ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3463)  

1727. - Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, turistlere yönelik şiddete ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3468)  

1728. - Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, yükseköğretim kurumlarındaki kayıtlara ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3470)  

1729. - Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kadına karşı şiddet vakalarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3471)  

1730. - Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2013 yılları arasında tarım alanlarında 
meydana gelen böcek istilalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3473)  

1731. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Ankara’nın Çamlıdere ilçesindeki tarım kredi 
kooperatifinin kapatılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3475)  

1732. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Ankara ili Çamlıdere ilçesindeki hastanenin 
kapatılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3476)  

1733. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, özel şahıslardan kiralanan araçlara ilişkin 
Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/3480)  

1734. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık binalarında yapılan dış cephe ve iç 
mekân yenilemelerine ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/3481)  

1735. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık ve personel arasındaki davalara 
ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/3482)  

1736. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, özel şahıslardan kiralanan taşınmazlara ilişkin 
Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/3484)  
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1737. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, yurt dışı gezilerine ilişkin Ekonomi 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3485)  

1738. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, tanıtım faaliyeti giderlerine ilişkin Ekonomi 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3486)  

1739. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, engelli istihdamına ilişkin Ekonomi 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3487)  

1740. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakan Yardımcısına ilişkin Ekonomi 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3488)  

1741. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2010-2013 yıllarındaki tarımsal destek 
miktarlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3493)  

1742. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, terörle mücadele kapsamındaki çalışmalara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3494)  

1743. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, TRT’nin yayın yaptığı bölgelere ilişkin 
Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/3496)  

1744. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Ağrı, Iğdır illeri, ilçeleri ve köylerinin yol, 
bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3497)  

1745. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak, Batman, Van illeri, ilçeleri ve köylerinin yol 
bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3498)  

1746. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan ili, ilçeleri ve köy yollarının bakım ve 
onarım çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3499)  

1747. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı il, ilçe ve köylerdeki su boruları ve su 
depolarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3500)  

1748. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa illeri, ilçeleri ve 
köylerindeki yol bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3501)  

1749. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ, Batman Hakkari illeri, ilçeleri ve 
köylerindeki yol bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3502)  

1750. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum, Gümüşhane, Bayburt illeri, ilçeleri ve 
köylerindeki yol bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3503)  

1751. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı il, ilçe ve köylerdeki su boruları ve su 
depolarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3504)  

1752. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Merkez ve ilçeleri ile köylerinin su 
depolarının bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3505) 

1753. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Posof Devlet Hastanesinde kurulan diyaliz 
ünitesinin eksikliklerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3507)  

1754. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da bilgisayar tabanlı bir değerlendirme testi 
ve psikoteknik tedavi merkezi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3508)  

1755. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Posof ilçesindeki Devlet Hastanesinde 
yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3509)  

1756. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, çiğ süt üreticilerine ilişkin Gümrük ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3515)  
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1757. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Çıldır ilçesindeki Şeytan Kalesinin yol 
ve aydınlatma sorununa ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/3516) 

1758. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, eğitim sistemi ve öğretmenlerin özlük haklarına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3517)  

1759. - İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, İstanbul Davutpaşa’da bir atölyede meydana gelen 
patlamada hayatını kaybedenlere ödenen tazminatlara ve açılan idari soruşturmalara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3519) 

1760. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, firmalar tarafından kullanılan 
hologram etiketlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3523)  

1761. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kamu kurumlarının bazı kadrolara 
yönelik alımlarda farklı uygulamalarda bulunmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3528)  

1762. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kamu kurum ve kuruluşlarındaki 
üniversite mezunu işçilerin memur kadrolarına atanmaları ile ilgili çalışmalara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/3529)  

1763. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, okul kıyafeti üreticilerinin serbest 
kıyafet uygulamasından kaynaklanan mağduriyetine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/3530)  

1764. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, öğretmenlerin eş durumu, sağlık özrü 
ve öğrenim özrü tayinleriyle ilgili sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3531)  

1765. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bakliyat üretimindeki düşüşe ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3532)  

1766. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bitkisel üretimden kaynaklanan değere 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3533)  

1767. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tarım ürünlerinin satış fiyatlarında 
aracılardan kaynaklanan artışlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3534)  

1768. - Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2013 yılları arasında organ bağışında 
bulunan vatandaşlara ve organ nakli yapılan hastalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3535)  

1769. - Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’da diyaliz tedavisi gören hastalara ve 
2007-2013 yılları arasında Ankara’da yapılan böbrek nakillerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/3536)  

1770. - Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2013 yılları arasında egzoz emisyon 
ölçümü yaptırılmaması nedeniyle kesilen cezalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3537)  

1771. - Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kapalı alanlarda sigara içilmesine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3538)  

1772. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van’ın Erciş ilçesinde bir arazide bulunan küçük ve 
büyük baş hayvan kafalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3542)  

1773. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatın 
uygulamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3543)  

1774. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu Anadolu Bölgesindeki üniversitelerde okuyan 
ve yurt dışına dil okulu için gitmek isteyen öğrencilere yönelik teşviklere ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3546)  
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1775. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesindeki yaşlılara yönelik 
sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3547)  

1776. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki işportacıların sorunlarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3549)  

1777. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’nın Kozan ilçesindeki bir köyün yol sorununa 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3550)  

1778. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerinde dağ turizminin geliştirilmesine 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/3553)  

1779. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, turizmin ülkenin genelinde geliştirilmesine ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/3554)  

1780. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’da fırtına ve aşırı yağışlar nedeniyle zarar 
gören çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3555)  

1781. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerinde yürütülen projelere ilişkin 
Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/3556)  

1782. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen 
denetimlere ve kesilen idari para cezalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/3558)  

1783. - Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Muğla’daki taşeron firmalara ve bunların 
çalışanlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3559)  

1784. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Milli Savunma Bakanlığına bağlı işlerde çalışan 
sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi çalışmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3560)  

1785. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, işlerine son verilen bazı personelin hakkındaki 
mahkeme kararının uygulanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3561)  

1786. - Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk’ün, İller Bankası Yönetim Kurulu üyeleri ile Bankaya 
yapılacak genel müdür atamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3562)  

1787. - Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk’ün, İller Bankasıyla ilgili bir yönetmelik ile bu 
yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3563)  

1788. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, askeri okullardan atılan veya kendi isteğiyle 
ayrılanların ödedikleri tazminatlara ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/3565)  

1789. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, ceza infaz kurumlarında çalışan personelin özlük 
haklarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/3570)  

1790. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bilgisayar öğretmeni kadrolarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3572)  

1791. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Teknik Eğitim Fakültesi mezunlarının formasyon 
eğitimi alarak öğretmen olabilmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3573)  

1792. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Kırım Kongo Kanamalı Hastalığına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3574) 

1793. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, basında yer alan bir habere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/3575)  

1794. - Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Şanlıurfa’da bir okulda yaşanan trafo sorununa 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3576)  

1795. - Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Barış ve Demokrasi Partisinin Diyarbakır’daki 
Nevruz kutlamalarının güvenliğinin sağlanmasındaki rolüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/3577)  
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1796. - Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bingöl’ün içme suyu sorununa ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3578)  

1797. - Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’da Yunus Emre Halk Çarşısında 
meydana gelen yangından zarar gören esnafa yönelik yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/3579)  

1798. - Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2010-2013 yılları arasında Ankara’da MOBESE 
kameraları vasıtasıyla trafik kurallarının ihlalinin tespit edilmesinden sonra kesilen trafik cezalarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3580)  

1799. - Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’daki MOBESE kamerası sayısına ve 
2010-2013 yılları arasında MOBESE kameraları ile tespit edilen asayiş suçlarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3581)  

1800. - Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2013 yılları arasında Ankara’daki işsizlik 
sigortası başvurularına ve bağlanan aylıklara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/3582)  

1801. - Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2013 yılları arasında Türkiye İş Kurumuna 
yapılan başvurulara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3583)  

1802. - Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’daki huzurevlerinde bakılmakta olan 
vatandaşlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3584)  

1803. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, çeşitli alanlarda basılan kitaplara uygulanan katma 
değer vergisi oranına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/3585)  

1804. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yatılı bölge okulları ile ilgili bazı verilere ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3586)  

1805. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, süt-yem paritesine ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3590)  

1806. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van’ın Erciş ilçesinde bulunan at kafalarına ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3591)  

1807. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Ardahan’da kaz yetiştiriciliğinin teşvik 
edilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3592)  

1808. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, süt sığırcılığı projesi kapsamında tahsis edilen 
hayvanlarla ilgili ödemelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3593)  

1809. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, İzlanda’da yaşanan volkanik patlamalardan sonra bu 
ülkeden ithal edilen balıklara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3594)  

1810. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Türkiye’deki çeltik üretimine ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3595)  

1811. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, açıktan atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3596)  

1812. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, hazır giyim sektöründeki iflaslara ilişkin Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/3597)  

1813. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 2009 yılından günümüze kadar yapılan iflasın 
ertelenmesi başvurularına ve alınan kararlara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/3598)  

1814. - Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, yabancı uyruklu kişilerle ilgili çeşitli verilere 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3603)  
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1815. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, sıtma hastalığı ile ilgili verilere ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3605)  

1816. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, serbest kıyafet uygulaması yapılan okullara ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3606)  

1817. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlere yönelik 
sınavlarla ilgili verileri ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3607)  

1818. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonunun 
gelirlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3608)  

1819. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bakanlıklardaki memur sayısı ile yurt dışında 
görevlendirilen memur sayısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3609)  

1820. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat ve Diyarbakır’daki ailelere yönelik sosyal 
destek projelerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3610)  

1821. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, huzurevleri ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3611)  

1822. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bazı illerdeki verilere yönelik gelir getirici projelere 
ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3612)  

1823. - Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, motorlu araçlarla ilgili çeşitli verilere ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3615)  

1824. - Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2013 yılları arasında Ankara genelinde 
çalışma izni verilen ve kaçak olarak çalışan yabancı uyruklu kişilere ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3617)  

1825. - Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2013 yılları arasında Ankara’da işten 
ayrılan kadınlar ve kıdem tazminatlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/3618)  

1826. - Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2013 yılları arasındaki evlilik ve 
boşanmalarla ilgili verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3619)  

1827. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, turizm sektörü ile bağlantılı olarak gıda güvenliği 
denetimlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/3621)  

1828. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars tren garı ile ilgili bazı hususlara ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3622)  

1829. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Başbakanlık tarafından çıkartılan gizli 
yönetmeliklere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3623)  

1830. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Muş’un Hasköy ilçesindeki bir karakolda intihar 
ettiği iddia edilen bir vatandaşa ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/3624)  

1831. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Akyaka ilçesindeki bir caminin büyütülmesi 
için arazi tahsisine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Emrullah İşler) sözlü soru önergesi (6/3625)  

1832. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, çeşitli sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/3626)  

1833. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Çıldır ilçesine bağlı bir köyde yaşayan 
bir vatandaşın ev sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3627) 

1834. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Akil Adamlar Heyetine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/3628)  

1835. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Kızılay’ın bir ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/3629)  
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1836. - Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, hekimlerin serbest çalışmalarına yönelik düzenleme 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3630)  

1837. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’da yaşanan sel felaketi nedeniyle balık 
çiftliklerinin gördüğü zararlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3632)  

1838. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, asbestli içme suyu borularının değiştirilmesine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3633)  

1839. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ankara-İzmir arası çalışan Karasu treninin 
kaldırılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3634)  

1840. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, asker intiharlarının önlenmesine ilişkin Milli 
Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/3635)  

1841. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, maden aramaları kapsamında çevreye verilen 
zararların önlenmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3636)  

1842. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı illerindeki ağız ve diş 
sağlığı merkezlerindeki diş hekimi açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3638)  

1843. - Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, 2013 yılı itibarıyla cezaevinde bulunan engelli 
sayısına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/3639)  

1844. - Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, 2002-2013 yılları arasında cezaevinde yaşamını 
yitiren hasta tutuklu sayısına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/3640)  

1845. - Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Hazzo Kalesi ile ilgili çalışmalara ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/3641)  

1846. - Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Batman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde yaşanan 
hekim açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3642)  

1847. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt illerindeki ağız ve diş 
sağlığı merkezlerindeki diş hekimi açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3644)  

1848. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum illerindeki su 
boruları ile su depolarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3645) 

1849. - Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Osmaniye’nin Düziçi ilçesindeki bir 
köy okulunun onarım ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3654) 

1850. - Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapılmasına 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3656) 

1851. - Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2013 yılları arasında kuduz teşhisi konulan 
sokak hayvanlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3657) 

1852. - Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, AIDS ile ilgili verilere ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/3659) 

1853. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Çekerek-Zile yolunda bir mevkie tünel yapılmasına 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3660) 

1854. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, çiftçi destek primlerinde Ziraat Bankasınca kesinti 
yapılıp yapılmadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3661) 

1855. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Bakanlığa bağlı kurumlarda kurum yazısının başında 
yer alan Türkiye Cumhuriyeti ibaresinin kaldırıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/3662) 

1856. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, doktor açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/3664) 

1857. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya bağlı mahallelerin yol, ulaşım ve temizlik 
sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3665) 
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1858. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Nevruz kutlamaları sırasında kullanılan yasa dışı 
propaganda malzemeleri ile ilgili yapılan işlemlere ve Fransa’da öldürülen terör örgütü mensubu üç 
kadının cenaze törenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3666) 

1859. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, narenciye üreticilerine yönelik teşviklere ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3667) 

1860. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, baklagil ithalatından kaynaklanan sorunlara ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3668) 

1861. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki bir tatil kampının 
kapatılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3669) 

1862. - Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, Akil İnsanlar Heyetinin çalışmaları için ödenek ayrılıp 
ayrılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3670) 

1863. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin intibak 
düzenlemeleri kapsamına alınmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/3671) 

1864. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da yeşil kart verilmesi için öngörülen 
kriterlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3672) 

1865. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Ağrı ve Iğdır’da kamu ve özel sektörde 
istihdam edilen engellilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3673) 

1866. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da kamu ve özel sektörde istihdam edilen 
engellilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3674) 

1867. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da yapılan suni bal kontrolüne, bal 
üretiminin artırılması için yapılan çalışmalara ve tarım sigortası yaptıranlara ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3675) 

1868. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, sağlıklı gıda ile tavuk ve yumurta üretimiyle ilgili 
çeşitli konulara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3676) 

1869. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, un fabrikalarının denetimine ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3677) 

1870. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da su ürünleri yetiştiriciliğinin teşvik 
edilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3678) 

1871. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, devlet üretim çiftlikleri ile ilgili çeşitli hususlara 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3679) 

1872. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kuş gribi ile ilgili alınan önlemlere ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3680) 

1873. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da son üç yıl içinde banka ve kooperatif 
borçlarını ödeyemedikleri için haklarında icra takibi yapılan borçlulara ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/3685) 

1874. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Ağrı ve Iğdır’da son üç yıl içinde banka ve 
kooperatif borçlarını ödeyemedikleri için icra takibi yapılan borçlulara ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/3686) 

1875. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, terör örgütü üyeliği suçlamasıyla mahkum olan 
öğrencilere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/3687) 

1876. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, pirinç ithalatı ile ilgili çeşitli konulara ilişkin 
Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/3689) 
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1877. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kürk ithalatına ilişkin Gümrük ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3691) 

1878. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ticaret ve Aktaş 
Sınır Kapısına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/3693) 

1879. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’ta psikoteknik tedavi 
merkezi açılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3694) 

1880. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, taklit ürün piyasası ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin 
Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/3695) 

1881. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak, Bitlis ve Hakkâri’de psikoteknik tedavi 
merkezi açılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3696) 

1882. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yeni sağlık liseleri açılmasına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3697) 

1883. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ekonomik büyümenin çeşitli kalemleri ile ilgili 
oranlara ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/3698) 

1884. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır, Ağrı, Erzurum, Gümüşhane ve 
Bayburt’taki sağlık meslek liselerinin makine ve teçhizat ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/3699) 

1885. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak, Batman ve Hakkâri’deki sağlık meslek 
liselerinin makine ve teçhizat ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3701) 

1886. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Sağlık Meslek Lisesinin makine ve teçhizat 
ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3702) 

1887. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, sanayi tesislerinin emisyon yayımı denetimlerine 
ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3703) 

1888. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Sağlık Meslek Lisesinin ihtiyaçlarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3704) 

1889. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van’daki depremde evsiz kalan gazetecilere konut 
tahsisine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/3705) 

1890. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, iş yeri hekimliği uygulaması için yeteri kadar doktor 
olmamasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3706) 

1891. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’nın Tutak ilçesindeki bir vatandaşın su 
sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3707) 

1892. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, soba ve gaz kaçağı konusunda alınan önlemler ile 
doğal gaz firmalarının denetlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3708) 

1893. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, köy bekçilerinin sosyal ve özlük haklarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3709) 

1894. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’un Çamlıyamaç ilçesindeki bir tarihi eserin 
korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/3710) 

1895. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yeni turizm meslek liseleri açılmasına ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/3712) 

1896. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, uluslararası tren bağlantı yollarının bir bölümünün 
Ağrı üzerinden inşa edilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/3713) 

1897. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, basın ataşelerine ilişkin Başbakan Yardımcısından 
(Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/3719) 
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1898. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman, Şırnak, Hakkâri, Malatya ve Elazığ’daki 
okulların müzik aleti ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3720) 

1899. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Bakanlık kuruluşlarına sigara bırakmak için yapılan 
müracaatlara ve tedavi edilen kişilere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3723) 

1900. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, AMATEM’lerin faaliyetlerine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3724) 

1901. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, kanser tedavisinde kullanılan ilaçların ithaline ve 
ithal ilaçlar için yapılan ödemelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3725) 

1902. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3726) 

1903. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, AMATEM’lerde çalışan psikiyatrist ve psikolog 
sayılarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3727) 

1904. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, KÖYDES kapsamında Tokat’a yapılan yatırımlara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3728) 

1905. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ın Erbaa ilçesindeki Tanoba yoluna ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3729) 

1906. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ın Almus ilçesindeki Çevreli yoluna ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3730) 

1907. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, silah bulundurma ve taşıma ruhsatlarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3731) 

1908. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ın Niksar ilçesindeki bir köprü ve yolun 
yapım çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3732) 

1909. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta ürün sigortası yaptıran çiftçilere ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3733) 

1910. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, hayvancılık kredisi kullanan ve aldığı krediyi 
ödeyemeyen hayvan üreticilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3734) 

1911. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, GDO’lu olduğu tespit edilen ithal ürünlere ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3735) 

1912. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, yurt dışındaki öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3736) 

1913. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, özel sağlık meslek liselerinin sayısına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3737) 

1914. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, SRC belgelerinin tamamlanmasındaki sürenin 
uzunluğundan dolayı mağduriyet yaşayan vatandaşlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3738) 

1915. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ın Erbaa ilçesindeki bir kasabanın yol 
sorununa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3739) 

1916. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ın Niksar ilçesindeki Organize Sanayi 
Bölgesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/3740) 

1917. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, projelerine destek verilen belediyeler ile destek 
miktarlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/3741) 

1918. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Suriyeli sığınmacılara ve sığınmacılar için yapılan 
harcamalara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3743) 
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1919. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, yurt dışındaki din görevlilerinin sayısına ilişkin 
Başbakan Yardımcısından (Emrullah İşler) sözlü soru önergesi (6/3744) 

1920. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’daki hayvan hastalıklarına ve 
besicilerin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3746) 

1921. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak, Batman ve Hakkâri’deki Bakanlık 
çalışanlarına ve çalışanlar arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/3748) 

1922. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’daki Bakanlık çalışanlarına ve 
çalışanlar arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3750) 

1923. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da kesilen trafik cezalarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3751) 

1924. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki hayvan hastalıklarına ve besicilerin 
sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3754) 

1925. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, vekil ve sözleşmeli öğretmenler ile öğretmen açığına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3755) 

1926. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, tütün ithalatına ve tütün üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3756) 

1927. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yaşlılık maaşı alan vatandaşların mevzuat 
değişikliğinden kaynaklanan sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/3758) 

1928. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin 
Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/3760) 

1929. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3761) 

1930. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3762) 

1931. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/3764) 

1932. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/3765) 

1933. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin 
Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/3766) 

1934. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3767) 

1935. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bağ-kur primlerini ödemekte zorlanan esnafın 
sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3768) 

1936. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3770) 

1937. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’daki sözleşmeli öğretmenlere ve 
öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3772) 

1938. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, belediyelerdeki iç denetçilere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3773) 

1939. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ihraç edilen ürünlerin üretim aşamasındaki 
denetimleri ile bu ürünlerin tarım sigortası kapsamında olup olmadığına ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3774) 
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1940. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3779) 

1941. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3780) 

1942. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3781) 

1943. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3784) 

1944. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Çevre ve 
Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3785) 

1945. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, kamu işçilerinin bazı sorunlarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3786) 

1946. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Akil Adamlar Heyetinde yer alan sanatçıların 
filmlerine verilen Bakanlık desteklerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3787) 

1947. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, camilerden çalınan tarihi eserlere ve tarihi 
nesnelerin korunması için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Emrullah İşler) sözlü 
soru önergesi (6/3788) 

1948. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, denizlerdeki doğal kaynakların korunması için 
yapılan çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3789) 

1949. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, şube müdürü kadrolarından araştırmacı kadrosuna 
atanan personele ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3790) 

1950. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, TCDD bünyesinde çalışan geçici personele ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3791) 

1951. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, tekstil ve hazır giyim sektörüne yönelik desteklere 
ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/3793) 

1952. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, öğretmenlere yönelik şiddet olaylarına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3794) 

1953. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’nın Kozan ilçesine bağlı bir köy yolu ile ilgili 
çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3795) 

1954. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/3796) 

1955. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3797) 

1956. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’nın Kozan ilçesine bağlı bir köy yolu ile ilgili 
çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3798) 

1957. - Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, vekil imam alımı çalışmalarına ilişkin Başbakan 
Yardımcısından (Emrullah İşler) sözlü soru önergesi (6/3799) 

1958. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki diyabet vakalarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3800) 

1959. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bir milletvekili hakkındaki iddialara ve 
müftülüklerdeki atamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Emrullah İşler) sözlü soru önergesi 
(6/3801) 
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1960. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Diyanet İşleri Başkanı’nın bir açıklamasına 
ilişkin Başbakan Yardımcısından (Emrullah İşler) sözlü soru önergesi (6/3802) 

1961. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Suriyeli mültecilerin Türk vatandaşlığına 
alındığı, seçmen kütüğüne kaydedildiği iddialarına ve Ahıska Türklerinin vatandaşlığa geçirilme 
çalışması olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3803) 

1962. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, AKPM Denetim Komisyonunun PKK terör 
örgütü ile ilgili bir kararına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3804) 

1963. - İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, İstanbul-Şile yolundaki çalışmalar ile aynı 
bölgede yaşanan trafik kazalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/3805) 

1964. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Gazi Üniversitesine ait binaların yıkım ve 
yeniden yapım çalışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3806) 

1965. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, üniversitelere çözüm süreci ile ilgili genelge 
gönderildiği ve bir üniversitede bazı öğrencilere yönelik hakarette bulunulduğu iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3807) 

1966. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bir anma törenine katıldığı iddia edilen bir 
kişiye ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3808) 

1967. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Türk vatandaşlarına mülk edinme hakkı tanıyan 
ülkelere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3809) 

1968. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, hematoloji bölümü olan üniversite ve devlet 
hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3810) 

1969. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Gaziantep’in Araban ilçesindeki bir köprünün 
yenileme çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3811) 

1970. - Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, DOKAP Ana Planında belirtilen 
bir hususa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3814)  

1971. - Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 
yaptırılan 112 Acil Servis İstasyonunun faaliyete geçirilmesi çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/3817)  

1972. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bazı Alevi vatandaşların evlerinin işaretlendiği 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3818)  

1973. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tapu müdürlüklerindeki iş yükü ile 
personel yetersizliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3821)  

1974. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Türkçe’nin Hollanda’da ilkokullarda 
seçmeli ders olmasına ve pasaport ücretleri ile yurt dışı hizmet borçlanması yaparak emekli olanlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3822)  

1975. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, hazır gıdalarda yüksek oranda tuz 
kullanımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3823)  

1976. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta inanç turizmi 
konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3824)  

1977. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’taki yön levhalarına 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3825)  

1978. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kira gelirinden alınan vergilerle ilgili 
çeşitli hususlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/3826)  
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1979. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, özel hastaneler ile üniversite 
hastanelerinde avuç içi kullanılarak kimlik doğrulama sistemine geçileceği iddiasına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3827)  

1980. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki engelli vatandaşlara ilişkin Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3828)  

1981. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Kars’ın Digor ilçesine bağlı köylerdeki kullanım 
ve içme suyu sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3829)  

1982. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, taksilerin zorunlu trafik sigortalarına ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3830)  

1983. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, maden suyu sektöründe yaşanan cam 
şişe temini sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3832) 

1984. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, araçların muayene ve sigorta 
ücretlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3833)  

1985. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tıbbi ilaç politikalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3834)  

1986. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sanayi ve inşaat sektöründe kullanılan 
ahşap miktarı, kullanılan bu ahşabın yurt dışından temin edilen kısmı ve gerçekleştirilen orman ürünü 
satışına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3835)  

1987. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, süt tozu desteği ile süt üreticilerine 
verilen desteğe ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3836)  

1988. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, trafiğe kayıtlı araçlardan tahsil edilen 
vergi miktarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3837)  

1989. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, armatörlerin hurda teşviki taleplerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3838)  

1990. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bazı elektrik dağıtım şirketlerinin 
elektrik sayacı değişimi sırasında tüketicilerden haksız yere sayaç ücreti tahsil ettikleri iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3839)  

1991. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, pamuk ekiminin hava koşulları 
nedeniyle zarar görmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3840)  

1992. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sigara kaçakçılığının arttığı iddiasına 
ve sigara kaçakçılığının önlenmesine yönelik alınan tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/3841)  

1993. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Amasya Gümüşhacıköy’de yapılması planlanan yarı 
açık cezaevlerine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/3843) 

1994. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, gençlerin uyuşturucuya başlamasını engellemeye 
yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3845)  

1995. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, gelir testine tabi tutulan kişiler ile bunlardan genel 
sağlık sigortası primi Devlet tarafından ödenenlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/3846)  

1996. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, eczacıların sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/3847)  

1997. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Bakanlığa bağlı hastaneler ile üniversite 
hastanelerindeki normal ve sezaryen doğum sayılarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3848)  
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1998. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakalarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3849)  

1999. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, sezaryen doğumlarda etiyolojilere ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3850)  

2000. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Ayasofya Müzesi’nin camiye 
dönüştürülmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/3851) 

2001. - Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, Fatih Projesi ile okulların fiziki altyapısı ve derslik 
sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3853)  

2002. - Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu’nun, Türkiye’nin Suriye sınırına yakın 
bölgelerde faaliyet gösterdiği iddia edilen bir örgüte ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3854) 

2003. - Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan’ın, Ankara Kalkınma Ajansı tarafından 
düzenlenen “Ortak Akıl Toplantıları”na ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/3855)  

2004. - Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, uyuşturucuyla mücadele 
kapsamında Osmaniye’de gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3856)  

2005. - Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Osmaniye’de alkol ve madde 
bağımlılığı tedavi merkezi kurulması ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3857)  

2006. - Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Osmaniye’de uyuşturucu madde 
ticareti ve bağımlılığı ile ilgili suçlardan tutuklanan kişilere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/3858)  

2007. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, çocuklardaki uyuşturucu madde kullanımına ilişkin 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3859)  

2008. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, engelli ve yaşlı vatandaşlara yapılan ödemelere ilişkin 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3860) 

2009. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, şehit ailelerine verilen ikinci iş hakkının 
kullandırılmasında yaşanan sorunlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/3861)  

2010. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, şehit ailelerine verilen ikinci iş hakkının 
kullandırılmasında yaşanan sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3862)  

2011. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’daki 2-B arazileri için belirlenen rayiç 
bedellerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/3863)  

2012. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şile Devlet Hastanesinin eksikliklerine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3865)  

2013. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul’un Şile ilçesine bağlı bir mahallenin 
sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3866)  

2014. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul Şile ilçesinin ulaşım sorununa ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3867)  

2015. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul’un Şile ilçesinin otopark sorununa ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3868) 

2016. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul Şile ilçesindeki mahalleye dönüştürülen 
bazı köylerin yol sorununa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/3869)  



7 _  SÖZLÜ SORULAR   

82 NCİ  BİRLEŞİM 

 
– 102 –

2017. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul’un Şile ilçesindeki bazı köylerin 
mahalleye dönüştürülmesi sonucu yaşanan sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3870)  

2018. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul Şile ilçesinde taşımalı eğitimde yaşanan 
servis sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3871)  

2019. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul Şile ilçesindeki mahalleye dönüştürülen 
bazı yerlerin su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3872)  

2020. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, hayvan ambulanslarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/3873)  

2021. - Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu’nun, başpolis ve kıdemli başpolis memurlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3874)  

2022. - İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, 659 sayılı KHK nedeniyle bazı personelin hak kaybı 
yaşadığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/3875)  

2023. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlar ile diğer taşınır 
mallara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3876)  

2024. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlar ile diğer taşınır 
mallara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/3877)  

2025. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlar ile diğer taşınır 
mallara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3878)  

2026. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlar ile diğer taşınır 
mallara ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/3881)  

2027. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlar ile diğer taşınır 
mallara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3882)  

2028. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlar ile diğer taşınır 
mallara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3883)  

2029. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlar ile diğer taşınır 
mallara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/3884)  

2030. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlar ile diğer taşınır 
mallara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3885)  

2031. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlar ile diğer taşınır 
mallara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3886)  

2032. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından kiralanan araçlar 
ile diğer taşınır mallara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Emrullah İşler) sözlü soru önergesi 
(6/3887)  

2033. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlar ile diğer taşınır 
mallara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/3888)  

2034. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlar ile diğer taşınır 
mallara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından sözlü soru önergesi (6/3889)  

2035. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından kiralanan araçlar 
ile diğer taşınır mallara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/3890)  

2036. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından kiralanan araçlar 
ile diğer taşınır mallara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/3891)  

2037. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından kiralanan araçlar 
ile diğer taşınır mallara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/3892)  



7 _  SÖZLÜ SORULAR   

82 NCİ  BİRLEŞİM 

 
– 103 –

2038. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Başbakanlık tarafından kiralanan araçlar ile diğer 
taşınır mallara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3893) 

2039. - İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, Gezi Parkı olaylarına yönelik tutumuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3894)  

2040. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3895)  

2041. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, veteriner hekimlerin istihdamına ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3896) 

2042. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, su ürünleri ve balıkçılık teknolojisi mühendislerinin 
istihdamına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3897)  

2043. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, gıda mühendislerinin istihdamına ilişkin Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3898)  

2044. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3899)  

2045. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’dan başka bir ile taşınan tabur komutanlığına 
ait taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3900)  

2046. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da polis meslek yüksekokulu kurulması 
talebine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3901)  

2047. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, polis memuru sayısına ve emniyet personeli alımındaki 
artışa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3902)  

2048. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlar ile diğer taşınır 
mallara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3903)  

2049. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, özel güvenlik görevlilerinin stadyum ve üniversitelerde 
çalıştırılmayacağı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3904)  

2050. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3905) 

2051. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin Milli 
Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/3906)  

2052. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’daki askeri hastanenin kapatılmasına ilişkin 
Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/3907)  

2053. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlar ile diğer taşınır 
mallara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3908)  

2054. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3909)  

2055. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/3912)  

2056. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ceza ve tevkif evlerinde çalışan personelin sorunlarına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/3913)  

2057. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/3914)  

2058. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlar ile diğer taşınır 
mallara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/3915)  

2059. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3916)  
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2060. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sosyal güvenlik destek primi uygulamasına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3918)  

2061. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlar ile diğer taşınır 
mallara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3920)  

2062. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlar ile diğer taşınır 
mallara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/3921)  

2063. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3922)  

2064. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/3923)  

2065. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin 
Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/3924)  

2066. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlar ile diğer taşınır 
mallara ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/3925)  

2067. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3926)  

2068. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3927)  

2069. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin 
Avrupa Birliği Bakanından sözlü soru önergesi (6/3928)  

2070. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından kiralanan 
taşınmazlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Emrullah İşler) sözlü soru önergesi (6/3929)  

2071. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin 
Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/3930)  

2072. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından kiralanan 
taşınmazlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/3931)  

2073. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından kiralanan 
taşınmazlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/3933)  

2074. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin 
Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/3934)  

2075. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından kiralanan 
taşınmazlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/3935)  

2076. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin 
Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3936)  

2077. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Başbakanlık ve bağlı, ilişkili, ilgili kurumlar 
tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3937) 

2078. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/3938)  

2079. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlar ile diğer taşınır 
mallara ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/3939)  

2080. -  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün açtığı 
sınavı kazananların atamalarının yapılmamasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3940) 

2081. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, çocuk işçiliğine ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3941)  
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2082. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen 
denetimlere ve kesilen idari para cezalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/3942)  

2083. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli vatandaşların Bakanlık ve 
Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3943)  

2084. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez ve taşra teşkilatı 
binalarının bakım ve onarımına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3944)  

2085. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen 
denetimlere ve kesilen idari para cezalarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3945)  

2086. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında meydana gelen 
sahtecilik ve dolandırıcılık vakalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3946)  

2087. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kaybolan ve suça itilen çocuklara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3947)  

2088. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kamu kurum ve kuruluşları 
bünyesinde taşeron firma elemanı olarak çalışanların izin ve fazla mesai konularındaki sorunlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3949) 

2089. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, AMATEM’lere ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3950)   

2090. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, çocuklarda görülen kanser vakaları 
ile lösemi hastası çocuklara yönelik yardımlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3953)  

2091. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlığa bağlı birimlerde görev 
yapan engelli personel sayısına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3954)  

2092. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, alkollü araç kullanmaktan 
kaynaklanan trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3955)  

2093. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında sosyal ve ekonomik destek 
sağlanan öğrencilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3956)  

2094. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında sosyal ve ekonomik 
destek sağlanan ailelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3957)  

2095. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Türkiye’nin yoksulluk haritası 
konusundaki çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3958)  

2096. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen 
denetimlere ve kesilen idari para cezalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3959)  

2097. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, aile yanında bakım hizmetine ilişkin 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3960)  

2098. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, istismara uğrayan çocuklara yönelik 
bakım ve sosyal rehabilitasyon hizmetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/3961)  

2099. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yol çizgilerinde kullanılan boyaya 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3962)  

2100. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, aile yanında bakım hizmetine ilişkin 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3963)  



7 _  SÖZLÜ SORULAR   

82 NCİ  BİRLEŞİM 

 
– 106 –

2101. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, TÜBİTAK tarafından yabancı 
öğrencilere verilen yüksek lisans ve doktora burslarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/3964)  

2102. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar 
tarafından yapılan denetimler ve kesilen para cezalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/3965)  

2103. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, evlat edindirme konusunda yapılan 
çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3966)  

2104. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında sosyal ve ekonomik 
destek sağlanan ailelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3967)  

2105. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kadın konuk evlerine ilişkin Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3968)  

2106. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, suça yönelen çocukların davranış 
bozukluklarını gidermek amacıyla devlet tarafından verilen koruma bakım ve rehabilitasyon 
hizmetine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3969)  

2107. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yabancılar tarafından yapılan 
taşınmaz alımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3971)  

2108. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kentsel dönüşüm çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3972) 

2109. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, esmer ekmek tüketiminin teşvik 
edilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3973)  

2110. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kişi başı kırmızı et tüketimine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3974)  

2111. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, öğretmen maaşlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3975)  

2112. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında kurulan taş ocağı ve 
çimento fabrikalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3976)  

2113. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Sırbistan’da bir okulun onarım işi 
kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3977)  

2114. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Pakistan’da inşa edilen binalara ve 
yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3978)  

2115. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, piyasadan çekilen motorlu taşıtlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3979)  

2116. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Arnavutluk İşkodra Sheh Shamia 
Lisesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/3980)  

2117. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Afganistan’da bazı yol yapım işleri 
kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3981)  

2118. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, üniversite genel sekreter 
yardımcılarının özlük haklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3983)  

2119. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, reçete katkı paylarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3985)  

2120. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, akıllı pos cihazı uygulamasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3986)  
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2121. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Afganistan’da bazı köy okullarının 
inşaat işi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3987)  

2122. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Karadağ’da bazı köprülerin inşaat 
ve dere ıslah işleri kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/3988)  

2123. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Karabağ’da bir okulun onarım işi 
kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3989)  

2124. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Makedonya’da bir köprü 
restorasyonu işi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/3990)  

2125. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Makedonya’da bazı köy okullarının 
inşaat ve tadilat işi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/3991)  

2126. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bazı öğretmenevlerinin kapatıldığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3992)  

2127. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, alışveriş merkezlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3994)  

2128. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, işsizlik sorununa ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3995)  

2129. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık bünyesinde boş bulunan 
memur kadrolarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3998)  

2130. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, aile hekimliği uygulaması ile 
birlikte kapatılan sağlık ocağı ve sağlık evlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3999)  

2131. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, hava ambulanslarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/4001)  

2132. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4003)  

2133. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Alo 184 SABİM hattına yapılan 
başvurulara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4005)  

2134. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında Devlet hastanelerinde 
tedavi gören hasta sayısına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4010)  

2135. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen taşınır mal 
satışlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4011)  

2136. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, özel hastaneler ve kamu 
hastanelerinde tedavi gören yabancılara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4012)  

2137. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, teknik öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/4013)  

2138. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Haziran 2013’te öğretmen ataması yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4014)  

2139. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, serbest kıyafet uygulamasına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/4015)  

2140. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Engelli Memur Seçme Sınavına ve 
boş engelli kadrosuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4016)  



7 _  SÖZLÜ SORULAR   

82 NCİ  BİRLEŞİM 

 
– 108 –

2141. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık bünyesinde boş bulunan 
memur kadrolarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4017)  

2142. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, serbest kıyafet uygulamasına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/4018)  

2143. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen taşınır mal 
satışlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4019)  

2144. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, İstanbul ve Çanakkale 
boğazlarından tehlikeli madde taşıyan gemi geçişlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/4020)  

2145. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, deniz araçlarına ve yangın 
söndürme römorkörlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4021)  

2146. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen taşınmaz 
satışlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4022)  

2147. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, araçların yüklenmesi ile ilgili 
yönetmeliğe ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4023)  

2148. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, POMEM ve PMYO sınavları ile ilgili iddialara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4024)  

2149. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tarihi deniz fenerlerine ve turizme 
kazandırılmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4025)  

2150. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, emniyet mensuplarının özlük haklarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4026)  

2151. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, İstanbul ve Çanakkale 
boğazlarından yapılan gemi geçişlerine ve verilen kılavuzluk hizmetlerine ilişkin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4027)  

2152. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Engelli Memur Seçme Sınavına ve 
boş engelli kadrosuna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4028)  

2153. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ziraat mühendislerinin istihdamına ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4029)  

2154. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen taşınır mal 
satışlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4030)  

2155. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Başbakanlık tarafından gerçekleştirilen taşınır mal 
satışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4031)  

2156. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Başbakanlık tarafından gerçekleştirilen taşınmaz 
satışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4032)  

2157. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen 
taşınmaz satışlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/4033)  

2158. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen 
taşınır mal satışlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/4034)  

2159. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen taşınır mal 
satışlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4035)  

2160. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen taşınır mal 
satışlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/4036)  
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2161. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen taşınır mal 
satışlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/4037)  

2162. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen taşınır mal 
satışlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/4038)  

2163. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen taşınır mal 
satışlarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından sözlü soru önergesi (6/4039)  

2164. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen taşınmaz 
satışlarına ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/4040)  

2165. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen taşınmaz 
satışlarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4041)  

2166. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen taşınmaz 
satışlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4043)  

2167. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen taşınmaz 
satışlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4045)  

2168. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen taşınır mal 
satışlarına ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4046)  

2169. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen taşınmaz 
satışlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/4047)  

2170. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen taşınır mal 
satışlarına ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4048)  

2171. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen taşınır mal 
satışlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/4049)  

2172. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen taşınmaz 
satışlarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından sözlü soru önergesi (6/4050)  

2173. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen taşınmaz 
satışlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/4052)  

2174. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen taşınır mal 
satışlarına ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/4053)  

2175. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen taşınmaz 
satışlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/4054)  

2176. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen taşınır mal 
satışlarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4055)  

2177. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen 
taşınmaz satışlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/4056)  

2178. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen taşınır mal 
satışlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4057)  

2179. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen 
taşınmaz satışlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Emrullah İşler) sözlü soru önergesi (6/4058)  

2180. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen 
taşınmaz satışlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/4059)  

2181. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen taşınır mal 
satışlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4060)  

2182. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen taşınmaz 
satışlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4061)  
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2183. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen taşınır mal 
satışlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/4062)  

2184. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen taşınmaz 
satışlarına ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4063)  

2185. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen taşınır mal 
satışlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/4064)  

2186. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen taşınmaz 
satışlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/4065)  

2187. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen taşınmaz 
satışlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/4067)  

2188. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen 
taşınır mal satışlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/4068)  

2189. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen 
taşınır mal satışlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Emrullah İşler) sözlü soru önergesi (6/4069)  

2190. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen 
taşınır mal satışlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/4070)  

2191. - Van Milletvekili Özdal Üçer’in, teknik öğretmenlere ve bunların mühendis olabilmeleri 
için YÖK tarafından gerekli düzenlemelerin yapılmadığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/4071)  

2192. - Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’da görevli iki öğretmenin hukuka aykırı olarak 
başka birimlere atandığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4072)  

2193. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 2002 yılından itibaren İstanbul ve Şanlıurfa’ya 
yapılan yatırımlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/4073)  

2194. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, 8-9 Haziran 2013 tarihlerinde Ankara’ya gelen ve 
Ankara’dan giden uçakların sefer iptallerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/4074) 

2195. - İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, engelli çocukları olan çalışan annelerin 
mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/4075) 

2196. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Domaniç Devlet Hastanesinin uzman 
doktor ve sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4076) 

2197. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Emet Devlet Hastanesinin uzman doktor ve 
sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4077)  

2198. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Gediz Devlet Hastanesinin uzman doktor ve 
sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4078)   

2199. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık kadrolarına ve personel durumuna ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4081)  

2200. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin görev yeri değişikliklerine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4082)  

2201. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da Devlet hastanesi yapılması talebine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4083)  

2202. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Altıntaş Devlet Hastanesinin uzman doktor 
ve sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4084)  

2203. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Çavdarhisar Devlet Hastanesinin uzman 
doktor ve sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4085)  
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2204. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’nın Şaphane ilçesine Devlet Hastanesi 
yapılması talebine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4086)  

2205. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’nın Hisarcık ilçesine Devlet Hastanesi 
yapılması talebine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4087)  

2206. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’nın Aslanapa ve Dumlupınar ilçelerindeki 
Devlet Hastanelerinin uzman doktor ve sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/4089)  

2207. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Dumlupınar Üniversitesinde inşaatı tamamlanan 
hastane binaları ile ilgili çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4091)  

2208. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav’da yapılması planlanan hastane binasına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4092)  

2209. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin görev yeri değişikliklerine 
ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/4093)  

2210. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık kadrolarına ve personel durumuna ilişkin 
Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/4094)  

2211. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Başbakanlık personelinin görev yeri değişikliklerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4096)  

2212. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Başbakanlık kadrolarına ve personel durumuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4098)  

2213. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin görev yeri değişikliklerine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4099)  

2214. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık kadrolarına ve personel durumuna ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4100)  

2215. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluşların kadrolarına ve personel 
durumlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/4101) 

2216. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin görev yeri değişikliklerine 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4102)  

2217. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluş personelinin görev yeri 
değişikliklerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/4103)  

2218. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık kadrolarına ve personel durumuna ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4104)  

2219. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluşların kadrolarına ve personel 
durumlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Emrullah İşler) sözlü soru önergesi (6/4105)  

2220. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık kadrolarına ve personel durumuna ilişkin 
Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/4106)  

2221. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluş personelinin görev yeri 
değişikliklerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Emrullah İşler) sözlü soru önergesi (6/4107)  

2222. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin görev yeri değişikliklerine 
ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/4108)  

2223. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık kadrolarına ve personel durumuna ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4109)  

2224. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluşların kadrolarına ve personel 
durumlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/4110) 

2225. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin görev yeri değişikliklerine 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4111)  
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2226. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluş personelinin görev yeri 
değişikliklerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/4112)  

2227. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav’da yapılması planlanan hastane binasına 
ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4113)  

2228. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluşların kadrolarına ve personel 
durumlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/4114)  

2229. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin görev yeri değişikliklerine 
ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4115)  

2230. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluş personelinin görev yeri 
değişikliklerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/4116) 

2231. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık kadrolarına ve personel durumuna ilişkin 
Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4117)  

2232. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin görev yeri değişikliklerine 
ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/4118)  

2233. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık kadrolarına ve personel durumuna ilişkin 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/4119)  

2234. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin görev yeri değişikliklerine 
ilişkin Avrupa Birliği Bakanından sözlü soru önergesi (6/4120)  

2235. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin görev yeri değişikliklerine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4121)  

2236. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık kadrolarına ve personel durumuna ilişkin 
Avrupa Birliği Bakanından sözlü soru önergesi (6/4122)  

2237. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık kadrolarına ve personel durumuna ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4123)  

2238. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin görev yeri değişikliklerine 
ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4124)  

2239. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık kadrolarına ve personel durumuna ilişkin 
Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4125)  

2240. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin görev yeri değişikliklerine 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/4127)  

2241. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin görev yeri değişikliklerine 
ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/4128)  

2242. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık kadrolarına ve personel durumuna ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/4130)  

2243. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık kadrolarına ve personel durumuna ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4131)  

2244. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık kadrolarına ve personel durumuna ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/4132)  

2245. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin görev yeri değişikliklerine 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4133)  

2246. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin görev yeri değişikliklerine 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/4134)  

2247. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık kadrolarına ve personel durumuna ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4136)  
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2248. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin görev yeri değişikliklerine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4138)  

2249. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık kadrolarına ve personel durumuna ilişkin 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/4139)  

2250. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık kadrolarına ve personel durumuna ilişkin 
Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4140)  

2251. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık kadrolarına ve personel durumuna ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/4141)  

2252. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin görev yeri değişikliklerine 
ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4142)  

2253. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin görev yeri değişikliklerine 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/4143)  

2254. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bursa’nın Karacabey ilçesindeki bir camiye 
ilişkin Başbakan Yardımcısından (Emrullah İşler) sözlü soru önergesi (6/4144)  

2255. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, TCDD Pendik-Haydarpaşa ve Pendik-Gebze 
banliyö hatlarında çalışan personele ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/4145)  

2256. - Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Van’ın Erciş ilçesinde TOKİ tarafından konut 
yapımı için belirlenen bir alana ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4146) 

2257. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında Bakanlıkta hizmet alımı 
yoluyla veya sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/4148)  

2258. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında Bakanlıkta hizmet alımı 
yoluyla veya sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4149)  

2259. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında Bakanlıkta hizmet alımı 
yoluyla veya sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4151)  

2260. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında Bakanlıkta hizmet alımı 
yoluyla veya sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4152)  

2261. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında Bakanlıkta hizmet alımı 
yoluyla veya sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4153)  

2262. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında Bakanlıkta hizmet alımı 
yoluyla veya sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4154)  

2263. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında Bakanlıkta hizmet alımı 
yoluyla veya sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4155)  

2264. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında Bakanlıkta hizmet alımı 
yoluyla veya sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4156)  
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2265. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında Bakanlıkta hizmet alımı 
yoluyla veya sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4157)  

2266. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında Bakanlıkta hizmet alımı 
yoluyla veya sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/4158)  

2267. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında Bakanlıkta hizmet alımı 
yoluyla veya sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4161)  

2268. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında Bakanlıkta hizmet alımı 
yoluyla veya sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4162)  

2269. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında Bakanlıkta hizmet alımı 
yoluyla veya sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/4163)  

2270. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında Bakanlıkta hizmet alımı 
yoluyla veya sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/4164)  

2271. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında Bakanlıkta hizmet alımı 
yoluyla veya sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/4165)  

2272. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında Bakanlıkta hizmet alımı 
yoluyla veya sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin Avrupa Birliği Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4166)  

2273. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında Bakanlıkta hizmet alımı 
yoluyla veya sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/4167)  

2274. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında Bakanlıkta hizmet alımı 
yoluyla veya sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4168)  

2275. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında bağlı kurum ve 
kuruluşlarda hizmet alımı yoluyla veya sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin Başbakan 
Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/4169) 

2276. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında bağlı kurum ve 
kuruluşlarda hizmet alımı yoluyla veya sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin Başbakan 
Yardımcısından (Emrullah İşler) sözlü soru önergesi (6/4170)  

2277. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında bağlı kurum ve 
kuruluşlarda hizmet alımı yoluyla veya sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin Başbakan 
Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/4171)  

2278. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında bağlı kurum ve 
kuruluşlarda hizmet alımı yoluyla veya sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin Başbakan 
Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/4172)  

2279. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında Başbakanlıkta hizmet 
alımı yoluyla veya sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/4173)  
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2280. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa’da selden etkilenen çiftçilerin 
mağduriyetine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4174)  

2281. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’nın Simav ilçesinde yapımı planlanan bir 
ilköğretim okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4175)  

2282. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PKK’nın çekilme sürecine ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/4176) 

2283. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, çocuk suçluluğuna ve önlenmesi için yapılan 
çalışmalara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/4177)  

2284. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, tazyik hapsi cezalarına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/4178)  

2285. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milletvekillerinin üyesi olmadıkları 
komisyonlarda usul tartışması açıp açamayacaklarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanından sözlü soru önergesi (6/4255) 

2286. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türk Telekom tarafından müşterilerden toplanan 
aylık sabit hat kullanım bedellerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/4179)  

2287. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, internette veri güvenliğinin sağlanması kapsamında 
yapılan çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4180)  

2288. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, internet servis sağlayıcı kuruluşlara ve yapılan 
denetimlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4181)  

2289. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya-Ulukışla elektrifikasyon, sinyalizasyon ve 
telekomünikasyon tesisi projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4182)  

2290. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Eskişehir-Alayunt-Kütahya-Balıkesir hattı 
elektrifikasyon projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4183)  

2291. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Eskişehir-Alayunt-Kütahya-Balıkesir hat kesimi 
sinyalizasyon ve telekomünikasyon projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/4184)  

2292. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Zafer Havaalanından yapılan uçak seferlerine ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4185)  

2293. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya-Tavşanlı-Balıkesir güzergahında hizmet 
veren tren seferlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4186)  

2294. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya-Afyonkarahisar bölünmüş yol yapım 
çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4187)  

2295. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya-Eskişehir bölünmüş yol yapım 
çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4188)  

2296. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Eskişehir-Kütahya yüksek hızlı tren projesine ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4189)  

2297. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Antalya-İstanbul yüksek hızlı tren projesine ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4190)  
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2298. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Ankara-İzmir yüksek hızlı tren projesine ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4191)  

2299. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Ankara-İzmir otoyolu yapım çalışmalarına ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4192)  

2300. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav-Selendi kara yolu yapım çalışmalarına ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4193)  

2301. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav-Sındırgı kara yolu yapım çalışmalarına ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4194)  

2302. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav-Demirci kara yolu yapım çalışmalarına ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4195)  

2303. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav-Dağardı-Bursa kara yolu yapım çalışmalarına 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4196)  

2304. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Tavşanlı-Domaniç kara yolu yapım çalışmalarına 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4197)  

2305. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Altıntaş-Gediz kara yolu yapım çalışmalarına ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4198)  

2306. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Altıntaş-Dumlupınar kara yolu yapım çalışmalarına 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4199)  

2307. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Altıntaş-Aslanapa kara yolu yapım çalışmalarına 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4200)  

2308. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Şaphane-Gediz kara yolu yapım çalışmalarına ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4201)  

2309. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Pazarlar-Gediz kara yolu yapım çalışmalarına ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4202)  

2310. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Hisarcık-Gediz kara yolu yapım çalışmalarına ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4203)  

2311. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Emet-Çavdarhisar kara yolu yapım çalışmalarına 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4204)  

2312. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Tavşanlı-Emet kara yolu yapım çalışmalarına ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4205)  

2313. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Emet-Hisarcık kara yolu yapım çalışmalarına ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4206) 

2314. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav-Hisarcık kara yolu yapım çalışmalarına 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4207)  

2315. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav-Abide kara yolu yapım çalışmalarına ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4208)  

2316. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya-Balıkesir kara yolu yapım çalışmalarına 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4209)  

2317. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya-Uşak kara yolu yapım çalışmalarına ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4210)  

2318. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarına 
ilişkin Avrupa Birliği Bakanından sözlü soru önergesi (6/4215)  
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2319. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarının 
genel seçimlerde oy kullanabilmeleri için yapılan çalışmalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/4216)  

2320. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, iflas erteleme kararlarına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/4217)  

2321. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, cezaevlerindeki PKK terör örgütü mensubu 
tutukluların salıverildiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/4218)  

2322. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, çocuk suçlulara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4219)  

2323. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kamu çalışanlarının fazla mesai ücretlerinin 
kaldırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4220)  

2324. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, araştırmacı kadrolarında çalışan personelin 
sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4221)  

2325. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli olarak çalışan kara ve deniz jandarmaların 
sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4222) 

2326. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan taşeron 
işçilerin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4223)  

2327. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan geçici 
mevsimlik işçilerin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4224)  

2328. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kamu kurumlarında sözleşmeli olarak çalışan 
personelin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4225)  

2329. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 4-C statüsünde çalışan personelin sorunlarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4226)  

2330. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından 
yardım alan ailelerin sayılarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4227)  

2331. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da sosyal yardımlaşma ve dayanışma 
vakıflarından yardım alan ailelerin sayılarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4228)  

2332. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yoksulluk sınırının altında gelire sahip ailelere ilişkin 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/4229)  

2333. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da yoksulluk sınırının altında gelire sahip 
ailelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/4230)  

2334. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ilçe halk kütüphanelerine ve belediyelere devir 
çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/4231)  

2335. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bazı termik santrallerin özelleştirme ihaleleri ile ilgili 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4232)  

2336. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Reyhanlı’da meydana gelen bombalı saldırılar ile 
ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4233)  

2337. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, varlık yönetimi şirketlerine ilişkin Başbakan 
Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/4234)  

2338. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, vekil imam hatip olarak görev yapan personelin 
sorunlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Emrullah İşler) sözlü soru önergesi (6/4235)  
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2339. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına ilişkin 
Başbakan Yardımcısından (Emrullah İşler) sözlü soru önergesi (6/4236)  

2340. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının genel 
seçimlerde oy kullanabilmeleri için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Emrullah 
İşler) sözlü soru önergesi (6/4237)  

2341. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav Depreminde zarar gören cami ve minarelerin 
onarım çalışmalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/4238)  

2342. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, RTÜK tarafından gerçekleştirilecek bölgesel ve yerel 
televizyon yayın lisansı ihalelerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru 
önergesi (6/4239) 

2343. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, RTÜK tarafından gerçekleştirilen karasal sayısal TV 
yayın lisansı sıralama ihalelerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi 
(6/4240)  

2344. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Suriyeli sığınmacıların sınır kentleri dışındaki illerde 
yerleştirilmeleri kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) 
sözlü soru önergesi (6/4241)  

2345. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav Depreminde orta derecede zarar gören 
yapıların güçlendirilme çalışmaları kapsamında verilen kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısından 
(Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/4242)  

2346. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Suriyeli sığınmacıların yerleştirilmesi amacıyla 
Kütahya’ya kurulacağı iddia edilen konteyner kente ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) 
sözlü soru önergesi (6/4243)  

2347. - Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bazı termik santrallerin özelleştirme ihaleleri ile ilgili 
iddialara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/4244)  

2348. - İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, polis kasklarında sicil numarası bulunmamasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4245)  

2349. - İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, TOMA ve Akrep adlı araçlarda tescil plakası 
bulunmamasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4246)  

2350. - İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, TOMA’larda kullanılan sulara katılan kimyasal 
maddelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4247)  

2351. - İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, AR-GE harcamalarının düşüklüğüne ilişkin 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/4248)  

2352. - İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, Menemen-Aliağa Çift Hatlı Demiryolu 
Projesinin tamamlanamamasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4249)  

2353. - İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, 9. Kalkınma Planındaki gemicilikle ilgili 
hedeflerin gerçekleşme durumuna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4250)  

2354. - İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, kahvehane ve çay bahçelerindeki kitap ve 
gazete bulundurma zorunluluğunun uygulanıp uygulanmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4252)  

2355. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, ibadet yerlerine yapılan bağışların vergiden 
düşürülmesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/4254)  
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2356. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kayıt dışı ile mücadele amacıyla 
SGK bünyesinde oluşturulan birime ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4256)  

2357. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’taki hasta yatak 
sayısına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4257)  

2358. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, enerji ithalatına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/4258)  

2359. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’taki işsizliğe ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4260)  

2360. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş özelinde bazı 
sağlık göstergelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4261)  

2361. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tütün kullanımıyla ilgili verilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4262)  

2362. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kaçak kozmetik ürünlerin insan 
sağlığına etkilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4263)  

2363. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş özelinde bazı tarım 
göstergelerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4264)  

2364. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, dolaylı vergilere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4265)  

2365. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 4/B’lilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/4266)  

2366. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, pırlanta, elmas ve külçe altından 
alınan KDV’ye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4267)  

2367. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bütçe açıklarının kapatılması 
amacıyla vergilerde yapılan artış ve zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4268)  

2368. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sağlık turizmine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4269)  

2369. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, vergi yüküne ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/4270)  

2370. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yoksulluk sınırı altında yaşayan 
vatandaşlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4271)  

2371. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, eşi vefat eden yardıma muhtaç 
kadınlara yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4272)  

2372. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sosyal güvenlik açıkları ile 
hastalardan alınan katkı ve katılım paylarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4273)  

2373. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, mazota uygulanan KDV oranının 
çiftçilere etkisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4274)  

2374. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kamu kurumlarında çalışan taşeron 
işçilerin ikramiye alamamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4275)  

2375. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, beyin göçünün önlenmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4276)  

2376. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, HES projelerinin uygulandığı 
alanlarda can suyu konusunda sorun yaşandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/4277)  
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2377. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, HES’lerin denetimine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4278)  

2378. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tahıl, un ve unlu mamuller 
konusunda yapılan şikayetlere binaen alınan önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/4279) 

2379. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kurum kazançları ve istihdama 
uygulanan vergilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4280)  

2380. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, pirinçte GDO analizi yapan 
laboratuvarların uluslararası akredite olmadığı iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/4281)  

2381. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, elektrik kayıp kaçaklarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4282)  

2382. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ÖTV ve KDV gelirlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4284)  

2383. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, hemşirelerin sorunlarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4285)  

2384. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tıbbi aşı ithalatı ile yerli aşı 
çalışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4286)  

2385. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Devlet Resim ve Heykel Müzesinde 
çok sayıda eserin kayıp ve sahte olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4290) 

2386. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, turizme dönük yatak kapasitesinin 
artırılması ve turistlere hizmet veren personelin eğitimine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4291)  

2387. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, intihar ve boşanma vakalarındaki 
artışa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4292)  

2388. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılındaki yağlı tohum 
ithalatına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4293)  

2389. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, zorunlu deprem sigortası verilerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4294) 

2390. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, iş kazası sonucu malul kalanlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4295)  

2391. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, semt pazarlarının kapatıldığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4296) 

2392. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yoksulluk sınırına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4297)  

2393. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sosyal yardımlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4298)  

2394. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kaçak yolla yurt dışına çıkarılan 
tarihi eserlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4299)   

2395. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kamudaki kadın personel ile üst 
düzey yönetici sayısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4302)  

2396. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, devlet tiyatrolarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4303)  

2397. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yerli ilaç sanayisine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4304)  
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2398. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, arkeolojik kazılara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4305)  

2399. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, gelir testi sonucunda primi devlet 
tarafından ödenen kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4306)  

2400. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, eğitim hizmetlerindeki bazı 
uygulamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4307) 

2401. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tarımdaki sulama sorununa ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4310)  

2402. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, orman yangınları ile bu yangınları 
söndürmek için kullanılan uçak ve helikopterlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4311)  

2403. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tarihi ve kültürel geçmişe ait 
öğelerin yeni nesillere aktarımı konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/4312)  

2404. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, hakim ve savcı sayılarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4313) 

2405. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, gazi yakınlarının kamu kurum ve 
kuruluşlarında istihdam edilmeleri talebine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4314)  

2406. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yolcu ve yük taşımacılığında kara 
yolunun payının büyük olmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4315)  

2407. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kadın istihdamının sektörlere göre 
dağılımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4316)  

2408. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, iş kazalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/4317)  

2409. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, SGK tarafından özel hastanelere 
yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4318)  

2410. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, özelleştirmelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4319)  

2411. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sağlıktaki katılım ve katkı paylarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4320)  

2412. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2011 ve 2012 yıllarında kamuda 
çalışan işçi sayısı ile sendikalaşma oranlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4321)  

2413. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, eczacı sayısına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/4322)  

2414. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, laboratuvarlarda çalışan eczacılara 
yıpranma tazminatı verilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4323)  

2415. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kamuda çalışan eczacıların 
maaşlarına döner sermaye gelirlerinin yansıtılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/4324)  

2416. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, borcu olan çiftçilerin borçlarının 
yapılandırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4326)  

2417. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, şeker pancarı üretimine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4327)  

2418. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılındaki buğday ve mısır 
ithalatına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4328)  
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2419. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Türkiye’de çalışan yabancı uyruklu 
kişiler ile Türkiye’de çalışmak üzere başvuran yabancı uyruklu kişilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/4329)  

2420. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, elektrik üretimine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4330)  

2421. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, et ithalatına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/4331)  

2422. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kamu kurum ve kuruluşlarına KPSS 
ile alınan personele ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4332)  

2423. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2010, 2011 ve 2012 yıllarındaki 
sosyal güvenlik ve sosyal yardım harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4333)  

2424. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2011 ve 2012 yıllarındaki yatırım 
harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4334) 

2425. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, hububat müdahale fiyatlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4335)  

2426. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sağlık harcamalarına ayrılan bütçeye 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4336)  

2427. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bütçeden eğitime ayrılan paya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4337) 

2428. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli öğretmen adaylarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4338)  

2429. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, elektrik dağıtım bölgelerinde 
yapılan özelleştirmelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4339)  

2430. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2003-2013 yılları arasındaki soya 
ithalatına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4340)  

2431. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından benzin 
istasyonlarında çalışanların maruz kaldıkları kimyasallarla ilgili yapılan araştırmaya ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4341)  

2432. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, toplu iş sözleşmelerinden doğan 
haklarının ihlali nedeniyle Bakanlığa yapılan şikayetlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/4342)  

2433. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, alışveriş merkezlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/4343) 

2434. -   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, celp dönemlerinin lisans mezuniyet dönemleriyle 
uyumlu hale getirilmesine ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4344)  

2435. -   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, 16 Haziran 2013 tarihinde gerçekleştirilen Adalet 
ve Kalkınma Partisi mitingi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan ulaşım araçlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4345)  

2436. -   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, tarım arazileri ile mera alanlarının yüz 
ölçümlerindeki değişime ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4346)  

2437. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, ABD Ulusal Güvenlik Ajansına MİT tarafından 
Türk vatandaşlarının telefon konuşmalarının ve internet iletişimlerinin izlenmesine izin verildiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4347)  
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2438. -   Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki engelli 
kadrolarına atama yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4348)  

2439. -   Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’nın Kozan ilçesine turizm meslek lisesi açılıp 
açılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4349)  

2440. -   Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki boş memur 
kadrolarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/4350)  

2441. -   Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlığın güvenlik ve temizlik işlerinin yerine 
getirilmesini sağlayan şirket elemanlarının kadroya alınmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4351)  

2442. -   Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yönelik proje ve  yatırımlara ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4352)  

2443. -   Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki okullara akıllı tablet gibi eğitimi 
kolaylaştırıcı cihazlar sağlanmasına yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4353)  

2444. -   Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’nın Kozan ilçesine bağlı bir köyün yol 
sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4354)  

2445. -   Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’nın Kozan ilçesine bağlı bir köyün yol 
sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4355)  

2446. -   Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’nın yaylalarında yaşayan vatandaşların 
sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4356)  

2447. -   Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’nın yaylalarında yaşayan vatandaşların yol 
sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4357)  

2448. -   Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’nın yaylalarında yaşayan vatandaşların su 
sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4358)  

2449. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki boş memur 
kadrolarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4359)  

2450. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki ağız ve diş sağlığı hastanelerine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4360)  

2451. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/4361)  

2452. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki hastanelere ambulans temin edilmesine 
yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4362)  

2453. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, engelli vatandaşların hastanelerdeki hizmetlerden 
yararlanmasını kolaylaştıracak fiziki koşulların yaratılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/4363)  

2454. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerinde pancar ekiminin 
geliştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4364)  

2455. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/4365)  

2456. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerinde elektrik hizmeti noktasında 
yaşanan sorunlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/4367)  

2457. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/4368)  
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2458. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, ailesinin geliri belirli bir tutarı geçen engellilerin 
engelli aylıklarının kesildiği iddiasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4369)  

2459. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’nın Kozan ilçesine kent müzesi açılmasına 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/4370)  

2460. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Devlet Demiryolu Meslek Lisesi mezunlarının 
Bakanlık kadrolarına yerleştirilmelerine yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4371)  

2461. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4372)  

2462. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’da olası bir depreme yönelik alınan önlemlere 
ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/4373)  

2463. -  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, İzmir’in Güzelbahçe ilçesine yapılması 
planlanan hastaneye ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4374)  

2464. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, memur kadrolarına atanan sözleşmeli personele ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4375)  

2465. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, memur kadrolarına atanan belediye personeline ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4376)  

2466. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 4/C statüsünde çalışanların sayısına ve sorunlarına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4377)  

2467. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, taşeron işçilerin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4378)  

2468. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, vekil imam hatip olarak görev yapan personelin 
sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4379)  

2469. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, fahri imam hatip olarak görev yapan personelin 
sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4380)  

2470. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, vekil müezzin-kayyım olarak görev yapan personelin 
sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4381)  

2471. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, hafız olarak görev yapan personelin sorunlarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4382)  

2472. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kamu dışı aile sağlığı elemanlarının sorunlarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4384)  

2473. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yapı müteahhitliği hizmetlerine 
ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4385)  

2474. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yapı denetim sisteminin 
güçlendirilmesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4386)  

2475. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tüketici güven endeksindeki düşüşe 
ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4387)  

2476. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, toplu konut uygulamalarına ve 
kooperatifçiliğin desteklenmesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/4388)  

2477. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, katı atık yönetimi kapsamında 
yapılan çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4389)  
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2478. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, çevre düzeni planları ile kentleşme ve 
imar çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4390)  

2479. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yöresel mimari özelliklere uygun 
yapılaşma kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4391)  

2480. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, iklim değişikliği ve kuraklıkla 
mücadele çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4392)  

2481. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kamu binalarının güçlendirilme 
çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4393)  

2482. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın Andırın 
ilçesindeki bir gölet ve sulama projesi için aktarılan ödeneğe ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/4394)  

2483. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, çevre mevzuatının etkin uygulanması 
kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4395)  

2484. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bazı bitkilerin üretimlerinde artış 
sağlanması kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4396)  

2485. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ithalatla ilgili bazı verilere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4397)  

2486. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, işsizlik sigortası fonuna yapılan 
müracaatlar ile fondan yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4398)  

2487. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ihracatla ilgili çeşitli verilere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4399)  

2488. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, deniz ürünleri üretimine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4400)  

2489. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, buğday, arpa ve pamuğun üretim 
alanları ile üretim miktarlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4401)  

2490. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sosyal diyalog mekanizmaları ile 
piyasanın ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/4402)  

2491. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ekonomi politikalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4403)  

2492. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, iş gücü piyasası ile engelli 
istihdamına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4404)  

2493. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelliler, yaşlılar, kadınlar ve 
çocukların sosyal hayata katılımlarının artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/4405)  

2494. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, aile hekimliği ile gelir dağılımına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4406)  

2495. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sağlık hizmetlerinin kalitesinin 
artırılmasına dönük çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4407)  

2496. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın Göksun 
ilçesindeki bazı okul projelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4408)  

2497. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sağlık hizmetlerinin kalitesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4409)  
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2498. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın Elbistan 
ilçesindeki okul projelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4410)  

2499. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın Elbistan 
ilçesindeki bazı okul projelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4412)  

2500. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, dolaşım sistemi hastalıklarının tanı ve 
tedavisine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4414)  

2501. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, arkeolojik kazılara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4415)  

2502. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, turizm sektörünün geliştirilmesi için 
yürütülen çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4416)  

2503. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, imalat sektörünün geliştirilmesi 
kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4417)  

2504. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, imalat sanayiinin geliştirilmesi 
kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4418)  

2505. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, imalat sektörünün rekabet gücünün 
artırılması kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4419)  

2506. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yeni istihdam alanları yaratılması ve 
müteahhitlik hizmetlerinin geliştirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4420)  

2507. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ekonominin çeşitli alanlarında 
yürütülen çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4421)  

2508. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, modern tarım işletmeciliğinin 
yaygınlaştırılması ve yerli üreticilerin korunmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4422)  

2509. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş Huzurevi ve Sevgi 
Evlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4423)  

2510. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tarımsal dönüşüm çalışmalarına ve 
doğal kaynakların geliştirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4424)  

2511. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesindeki 
bazı okul projelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4425)  

2512. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, gıda güvenliğinin sağlanması ve 
tarımsal üretimin geliştirilmesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/4426)  

2513. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ücretsiz personel servisi uygulaması 
bulunup bulunmadığına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4427)  

2514. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bilgi ve iletişim teknolojileri 
sektöründe doğrudan yabancı yatırımın artırılmasına ve teknoparklara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/4429)  

2515. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesindeki 
okul projelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4430)  

2516. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit 
ilçesindeki gölet ve sulama projelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4431)  

2517. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’taki bazı camilerin 
restorasyon çalışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4432)  

2518. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’taki bir gölet ve 
sulama projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4433)  
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2519. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 4/C statüsünde çalışan personele 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4434)  

2520. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bilgi çağına uygun bireyler 
yetiştirilmesi noktasında yürütülen çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4435)  

2521. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’taki okul, lojman ve 
pansiyon projelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4436)  

2522. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, demiryolu taşımacılığı ve limanların 
kapasitesinin artırılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4437)  

2523. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, işsizliğin önlenmesine yönelik çeşitli 
alanlarda yürütülen çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4438)  

2524. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, dış ticaret açığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4439)  

2525. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, mesleki yeterlilik sistemine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4440)  

2526. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’a yapılması 
planlanan hastanelerle ilgili çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4441)  

2527. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, mesleki ve teknik eğitimin 
geliştirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4442)  

2528. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, reel sektörün finansman ihtiyacını 
karşılamak amacıyla yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4443)  

2529. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın, Nurhak 
ilçesindeki bazı sulama projelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4444)  

2530. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, mali sektörün ve teknolojik altyapının 
geliştirilmesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4446)  

2531. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, altyapı yatırımlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4447)  

2532. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kayıt dışı istihdama ve mali 
yükümlülüklere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4448)  

2533. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 4/C’li statüsünde çalışan personele 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4449)  

2534. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bölünmüş yol yapım çalışmalarına ve 
demir yollarının taşımacılık sektöründeki ağırlığının artırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/4450)  

2535. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ürün ve girdi piyasalarında etkinliğin 
sağlanması kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4451)  

2536. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, trafik güvenliği kapsamında yapılan 
çalışmalar ile hava ve karayolu ulaşımının geliştirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/4452)  

2537. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ücretsiz personel servisi uygulaması 
bulunup bulunmadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4453)  

2538. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, işletmeler üzerindeki mali 
yükümlülüklere ve işletmelerde kurumsal yapının geliştirilmesi kapsamında yapılan çalışmalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4454)  
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2539. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın Andırın 
ilçesindeki dere ve çaylarla ilgili projelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4455)  

2540. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, mal ve hizmet piyasalarının 
geliştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4456)  

2541. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın Andırın 
ilçesindeki bazı projelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4457)  

2542. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, deniz ticaret filosunun yenilenmesi 
kapsamında yapılan çalışmalara ve son beş yıl içerisinde tesis edilen tersane alanlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4458)  

2543. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın Türkoğlu 
ilçesindeki bazı okul projelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4459)  

2544. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, gemi üretimi sektörünün 
geliştirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4460)  

2545. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, enerji alanında kamunun etkin 
denetimine yönelik çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4461)  

2546. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın Pazarcık 
ilçesindeki bazı okul projelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4462)  

2547. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, elektronik iletişim ve haberleşme 
sektörünün geliştirilmesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/4463)  

2548. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kültürel zenginlik ve çeşitliliğin 
korunması ve geliştirilmesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/4464)  

2549. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, enerji alanındaki yatırımlara ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/4465)  

2550. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bilgi ve iletişim teknolojilerinin 
işletmelerde yaygın kullanımını sağlamaya dönük çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/4466)  

2551. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın Ekinözü 
ilçesindeki bazı okul projelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4467)  

2552. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, elektronik ve haberleşme sektöründe 
yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4468)  

2553. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit 
ilçesindeki bazı okul projelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4469)  

2554. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, enerji temini ve enerjide dışa 
bağımlılığın azaltılması konusunda yürütülen çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/4470)  

2555. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, çevreye duyarlı üretim süreç ve 
teknolojilerinin geliştirilmesi ile Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/4471)  

2556. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, işletmelerin fiziki altyapılarının 
iyileştirilmesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4472)  

2557. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Ar-Ge konusunda yürütülen 
çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4473)  
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2558. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, fikri ve sınai mülkiyet haklarına ve 
Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4474)  

2559. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Ar-Ge harcamalarında özel sektör 
payının artırılmasına ve nitelikli araştırmacı sayısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/4475)  

2560. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yerel yönetimlerin teknik ve idari 
kapasitelerinin artırılması ile ülkenin rekabet gücünün artırılmasına dönük çalışmalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4476)  

2561. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kamu hizmetlerinin sunumuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4477)  

2562. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, çevre altyapısının oluşturulmasına 
yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4478)  

2563. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ulaşım altyapısı ile ilgili çalışmalar 
ve Türkiye’nin değişik bölgelerdeki ülkelerle ilişkilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/4479)  

2564. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, lojistik faaliyetlerin geliştirilmesine 
yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4480)  

2565. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, madencilik ürünlerinin yurt içinde 
işlenmesi ve ihraç edilmesi konusundaki çalışmalar ile nitelikli iş gücü yetiştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4481)  

2566. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’taki bazı okul 
projelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4483)  

2567. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’taki bazı okul 
projelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4484)  

2568. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın Göksun 
ilçesindeki bazı okul projelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4485)  

2569. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş Afşin Devlet 
Hastanesine yönelik yatırımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4486)  

2570. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bazı alanlarda akademisyen açığına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4487)  

2571. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 
ile ilgili verilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4488)  

2572. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesindeki 
içme suyu projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4489)  

2573. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sağlık hizmetlerindeki özelleştirme 
uygulamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4490)  

2574. -   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, hastanelerdeki yatak kapasitesinin 
yetersizliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4491)  

2575. -   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sağlık harcamaları ile ilgili verilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4492)  

2576. -   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş Afşin Kız Meslek 
Lisesi Projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4493)  

2577. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, meyve ve sebze fiyatlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4494)  
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2578. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, psikologların görev tanımının 
yapılmamış olmasına ve psikologluk mesleği ile ilgili sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/4495)  

2579. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sanayi kaynaklı çevre kirliliğine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4496)  

2580. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, işsizlik oranındaki artışa ve işsizlik 
sorununun çözümüne yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4497)  

2581. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, diyabet vakalarına ve hastalıkla 
mücadele kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4498)  

2582. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tarımdaki girdi fiyatlarına ve tarım 
üretiminde kalitenin artırılması için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/4499)  

2583. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tarımsal üretimin geliştirilmesi 
kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4500)  

2584. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, hayvan hastalıkları ile mücadele 
konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4501)  

2585. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, et, süt ve balık sektöründeki 
özelleştirmelerin etkilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4502)  

2586. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yem maliyetlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4503)  

2587. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesindeki 
Hurman Çayı İkmali Projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4504)  

2588. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş Afşin-Elbistan 
Kömür Havzası Üst Akifer Drenajı ve Susuzlaştırma Projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/4505)  

2589. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, buğday üretiminin artırılması 
kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4506)  

2590. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından 
kiralama yoluyla kullanılan hizmet binalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü 
soru önergesi (6/4508)  

2591. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’taki sulama 
kooperatiflerinin elektrik tüketim borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4509)  

2592. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 4/C statüsünde çalışan personele 
ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/4510)  

2593. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’taki ekilebilir 
arazilerle ilgili verilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4511)  

2594. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ücretsiz personel servisi uygulaması 
bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/4512)  

2595. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelliliğin önlenmesi kapsamında 
yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4513)  

2596. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından 
kiralama yoluyla kullanılan hizmet binalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Emrullah İşler) sözlü 
soru önergesi (6/4514)  

2597. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, traktör üretimi ve satışlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4515)  
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2598. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 4/C statüsünde çalışan personele 
ilişkin Başbakan Yardımcısından (Emrullah İşler) sözlü soru önergesi (6/4516)  

2599. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bahçe mobilyaları ithalatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4517)  

2600. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ücretsiz personel servisi uygulaması 
bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Emrullah İşler) sözlü soru önergesi 
(6/4518)  

2601. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tütün kullanımı ile ilgili verilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4519)  

2602. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tarımda istihdama ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4520)  

2603. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla 
kullanılan hizmet binalarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından sözlü soru önergesi (6/4521)  

2604. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kömür madenlerinde iş güvenliğine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4522)  

2605. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 4/C statüsünde çalışan personele 
ilişkin Avrupa Birliği Bakanından sözlü soru önergesi (6/4523)  

2606. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Türkiye Taşkömürü Kurumunun 
sosyal yardım kapsamında dağıtılan kömürlerden kaynaklanan alacaklarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/4524)  

2607. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ücretsiz personel servisi uygulaması 
bulunup bulunmadığına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından sözlü soru önergesi (6/4525)  

2608. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, iş güvenliği uzmanı ve işyeri 
hekimliği istihdamına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4526)  

2609. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, petrol ve doğal gaz üretimine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4527)  

2610. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, icra dairelerinin iş yüküne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4528)  

2611. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından 
kiralama yoluyla kullanılan hizmet binalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü 
soru önergesi (6/4529)  

2612. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 4/C statüsünde çalışan personele 
ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/4530)  

2613. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ücretsiz personel servisi uygulaması 
bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/4531)  

2614. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ücretsiz personel servisi uygulaması 
bulunup bulunmadığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4532)  

2615. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla 
kullanılan hizmet binalarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/4533)  

2616. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 4/C statüsünde çalışan personele 
ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4534)  

2617. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 4/C statüsünde çalışan personele 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/4535)  

2618. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yapı malzemelerine yönelik kalite 
denetimlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4536)  
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2619. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ücretsiz personel servisi uygulaması 
bulunup bulunmadığına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/4537)  

2620. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla 
kullanılan hizmet binalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4538)  

2621. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla 
kullanılan hizmet binalarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4539)  

2622. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 4/C statüsünde çalışan personele 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4540)  

2623. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ücretsiz personel servisi uygulaması 
bulunup bulunmadığına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4542)  

2624. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2011-2012 yıllarında mahkemelerdeki 
dosya sayıları ile ilgili verilere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/4544)  

2625. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla 
kullanılan hizmet binalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4546)  

2626. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 4/C statüsünde çalışan personele 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4547)  

2627. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla 
kullanılan hizmet binalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4548)  

2628. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 4/C statüsünde çalışan personele 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4549)  

2629. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ücretsiz personel servisi uygulaması 
bulunup bulunmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4550)  

2630. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ücretsiz personel servisi uygulaması 
bulunup bulunmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4551)  

2631. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla 
kullanılan hizmet binalarına ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/4552)  

2632. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ücretsiz personel servisi uygulaması 
bulunup bulunmadığına ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/4553)  

2633. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 4/C statüsünde çalışan personele 
ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/4555)  

2634. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla 
kullanılan hizmet binalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4557)  

2635. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla 
kullanılan hizmet binalarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/4558)  

2636. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 4/C statüsünde çalışan personele 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/4559)  

2637. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 4/C statüsünde çalışan personele 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/4561)  

2638. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ücretsiz personel servisi uygulaması 
bulunup bulunmadığına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/4562)  

2639. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ücretsiz personel servisi uygulaması 
bulunup bulunmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/4563)  
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2640. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla 
kullanılan hizmet binalarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/4564)  

2641. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 4/C statüsünde çalışan personele 
ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/4565)  

2642. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla 
kullanılan hizmet binalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4566)  

2643. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla 
kullanılan hizmet binalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4567)  

2644. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 4/C statüsünde çalışan personele 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4568)  

2645. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ücretsiz personel servisi uygulaması 
bulunup bulunmadığına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/4569)  

2646. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 4/C statüsünde çalışan personele 
ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/4570)  

2647. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ücretsiz personel servisi uygulaması 
bulunup bulunmadığına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/4572)  

2648. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 4/C statüsünde çalışan personele 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4573)  

2649. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla 
kullanılan hizmet binalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4574)  

2650. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla 
kullanılan hizmet binalarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4575)  

2651. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ücretsiz personel servisi uygulaması 
bulunup bulunmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4576)  

2652. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 4/C statüsünde çalışan personele 
ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/4577)  

2653. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla 
kullanılan hizmet binalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/4578)  

2654. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ücretsiz personel servisi uygulaması 
bulunup bulunmadığına ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4579)  

2655. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 4/C statüsünde çalışan personele 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/4580)  

2656. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla 
kullanılan hizmet binalarına ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4581)  

2657. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ücretsiz personel servisi uygulaması 
bulunup bulunmadığına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/4582)  

2658. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 4/C statüsünde çalışan personele 
ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4583)  

2659. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ücretsiz personel servisi uygulaması 
bulunup bulunmadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/4584)  

2660. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla 
kullanılan hizmet binalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4585)  
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2661. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla 
kullanılan hizmet binalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4586)  

2662. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, engelli vatandaşların kamu kurumlarına 
erişiminin kolaylaştırılması için yapılan düzenlemelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/4587)  

2663. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TSK bünyesinde sözleşmeli astsubay olarak 
çalışanların sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4588)  

2664. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Köylere Hizmet Götürme Birliklerinde çalışan 
sözleşmeli personelin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4589)  

2665. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, mahalli idareler birlikleri bünyesinde çalışan 
sözleşmeli personelin kadroya atanmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/4590)  

2666. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, İl Özel İdareleri bünyesinde çalışan sözleşmeli 
personelin kadroya atanmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4591)  

2667. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan sözleşmeli 
personelin kadroya atanmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4592)  

2668. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kamu kurum ve kuruluşlarında özel kanunlara tabi 
olarak çalışan sözleşmeli personelin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/4593)  

2669. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, çözüm süreci kapsamında ülke dışına çıkan teröristlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4594)  

2670. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, üniversite mezunu teknik personelin sorunlarına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4595)  

2671. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bazı illerde doğalgaz satışına sınırlama getirildiği 
iddialarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/4596)  

2672. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan geçici ve 
mevsimlik işçilerin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4597)  

2673. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ücretli öğretmenlerin sorunlarına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4598)  

2674. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, rehber ve usta öğreticilerin sorunlarına ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4599)  

2675. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, çözüm süreci boyunca terör örgütüne katılanların 
arttığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4600)  

2676. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, çözüm süreci kapsamında ülke dışına çıkan teröristlere 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/4601)  

2677. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, son dönemlerde döviz kurunda yaşanan artışlara 
ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/4602)  

2678. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, çözüm süreci kapsamında ülke dışına çıkan teröristlere 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4603)  
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2679. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, çözüm süreci boyunca terör örgütüne katılımların 
arttığı iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4604)  

2680. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, çözüm süreci boyunca terör örgütüne katılanların 
arttığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4605)  

2681. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, son dönemlerde döviz kurunda yaşanan artışlara 
ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/4606)  

2682. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, çözüm süreci kapsamında ülke dışına çıkan teröristlere 
ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4607)  

2683. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, çözüm süreci kapsamında ülke dışına çıkan teröristlere 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4608)  

2684. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Mısır’daki darbe sonrası ülkedeki Türk iş adamlarının 
durumuna ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/4609)  

2685. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Mısır’daki darbe sonrası ülkedeki Türk iş adamlarının 
durumuna ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4610)  

2686. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bazı kanser ilaçlarının bulunmadığı iddialarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4611)  

2687. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Yapı Ressamlığı ve Tasarımı bölümlerinden mezun 
olanlara mühendislik tamamlama programı hakkı verilmemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/4612)  

2688. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yabancı devletler emrine veya 
yabancı devletler tarafından verilen eğitim burslarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4616)  

2689. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, anadolu öğretmen liselerine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4617)  

2690. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sanayide kullanılan elektrik 
fiyatlarının düşürülmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4620)  

2691. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Türkiye’nin rekabet gücüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4621)  

2692. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, müze sayısına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/4622)  

2693. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, müzelere kazandırılan kültür ve tabiat 
varlıklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4623)  

2694. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tarım sektöründe girdi maliyetlerinin 
düşürülmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4624)  

2695. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ekili arazilerin ve su kaynaklarının 
korunmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4625)  

2696. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sağlık harcamalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4626)  

2697. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ilaç ve tıbbi malzeme harcamalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4627)  

2698. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, okul öncesi eğitime ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4629)  

2699. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, okul ve dershane denetimlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4630)  
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2700. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, taşımalı eğitime ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/4631)  

2701. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yatılı bölge okullarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4632)  

2702. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, anadolu fen ve genel liselere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4633)  

2703. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ortaöğretim öğrencilerine verilen 
burslara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4634)  

2704. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, üniversite sayısına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4635)  

2705. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tohum üretimi ve ithaline ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4636)  

2706. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/4637)  

2707. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, açlık ve yoksulluk sınırının altındaki 
vatandaş sayısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4638)  

2708. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş havalimanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4639)  

2709. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engellilerin bakımına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4640)  

2710. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kendi işini kurmak isteyen 
engellilerin desteklenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4641)  

2711. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, organize sanayi bölgelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4642)  

2712. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ceviz üretimi ve ithalatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4643)  

2713. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta görev yapan vekil imam ve gönüllü Kuran 
kursu öğreticisi sayılarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Emrullah İşler) sözlü soru önergesi 
(6/4644)  

2714. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, ceza infaz kurumları personelinin lojman kira 
bedellerine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/4645)  

2715. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, infaz koruma memurlarının lojman kira 
bedellerine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/4646)  

2716. - İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, halkın girişine yasaklanan yerler ile yasaklama 
kararlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4647)  

2717. - İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, İzmir İl Afet Planı’nın yetersizliğine ilişkin 
Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/4648)  

2718. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin şirketleri 
ile şirketlerin yönetim kurullarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4649)  

2719. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin şirketleri ile 
şirketlerin yönetim kurullarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4650)  

2720. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin şirketleri ile 
şirketlerin yönetim kurullarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4651)  

2721. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin şirketleri ile 
şirketlerin yönetim kurullarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4652)  
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2722. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin şirketleri ile 
şirketlerin yönetim kurullarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4653)  

2723. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin şirketleri ile 
şirketlerin yönetim kurullarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4654)  

2724. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin şirketleri ile 
şirketlerin yönetim kurullarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4655)  

2725. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, öğretmen atamaları ve atama bekleyen 
öğretmenler ile ücretli öğretmenlik uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4656) 

2726. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, binaların depreme dayanıklılık testinden 
geçirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4657)  

2727. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, binaların depreme dayanıklılık testinden 
geçirilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4658)  

2728. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, kamu lojmanları ve sosyal tesislerine ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/4659)  

2729. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, emeklilerin ekonomik sorunlarına ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/4660)  

2730. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, boşaltılan karakollarda PKK bayrağı açıldığı 
iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4661)  

2731. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, il merkezlerindeki askeri birliklerin taşınmasına 
ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4663)  

2732. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, vergi zamlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/4664)  

2733. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, muhtarların sosyal güvenlik sorununa ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4665)  

2734. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, emekli maaşlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/4666)  

2735. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, binaların depreme dayanıklılık testinden 
geçirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4667)  

2736. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, THY’nin ortağı olduğu bir havayolu şirketine ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4668)  

2737. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Ankara Ulus’ta Bakanlığa ait bir arsanın Diyanet 
İşleri Başkanlığına devir edildiği iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/4669)  

2738. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa’daki 
okulların eksiklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4670)  

2739. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’taki okulların 
eksiklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4671)  

2740. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak, Muş ve Hakkâri’deki okulların eksiklerine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4672)  

2741. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki okulların eksiklerine ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4673)  

2742. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’daki okulların eksiklerine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4674)  
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2743. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’daki okul kantinlerinin 
denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4675)  

2744. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak, Muş ve Hakkâri’deki okul kantinlerinin 
denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4676)  

2745. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van, Siirt ve Adıyaman’daki okul kantinlerinin 
denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4677)  

2746. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’taki okul 
kantinlerinin denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4678)  

2747. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki okul kantinlerinin denetimine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4679)  

2748. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa’daki okul 
kantinlerinin denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4680)  

2749. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman, Bingöl ve Bitlis’teki diyabet hastalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4681)  

2750. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa’daki 
diyabet hastalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4682)  

2751. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki diyabet hastalarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/4683)  

2752. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van, Siirt ve Adıyaman’daki diyabet hastalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4684)  

2753. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak, Muş ve Hakkâri’deki diyabet hastalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4685)  

2754. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’daki diyabet hastalarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4686)  

2755. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa’daki 
obezite hastalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4688)  

2756. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul adliyelerinde çalışan personelin mesai 
saatlerine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/4689)  

2757. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul Anadolu Adalet Sarayında bulunan icra 
müdürlükleriyle telefon bağlantısı kurulamadığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4690)  

2758. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da Er Eğitim Birliği açılıp açılmayacağına 
ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4691)  

2759. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde dış 
kaynaklı oluşabilecek tehlikelere yönelik alınan tedbirlere ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/4692)  

2760. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Milli 
Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4693) 

2761. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’ya yönelik proje ve yatırımlara 
ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4699)  

2762. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin 
Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4701)  

2763. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 10. Kalkınma Planında öngörülen tasarruf hedefinin 
yatırımlar ile sosyal politikalara etkisine ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4702)  
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2764. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 10. Kalkınma Planında öngörülen tasarruf hedefinin 
yatırımlar ile sosyal politikalara etkisine ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4703)  

2765. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 10. Kalkınma Planında öngörülen tasarruf hedefinin 
yatırımlar ile sosyal politikalara etkisine ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4704)  

2766. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 10. Kalkınma Planında öngörülen tasarruf hedefinin 
yatırımlar ile sosyal politikalara etkisine ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4706)  

2767. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 10. Kalkınma Planında öngörülen tasarruf hedefinin 
yatırımlar ile sosyal politikalara etkisine ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4707)  

2768. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman, Bingöl ve Bitlis’teki okulların 
kantinlerinde yapılan denetimlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4708)  

2769. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 10. Kalkınma Planında öngörülen tasarruf hedefinin 
yatırımlar ile sosyal politikalara etkisine ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4709)  

2770. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 10. Kalkınma Planında öngörülen tasarruf hedefinin 
yatırımlar ile sosyal politikalara etkisine ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4710)  

2771. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4711)  

2772. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, psikolojik rahatsızlığı bulunan ve yatarak tedavi 
görmesi gereken vatandaşlar için Batman, Bingöl ve Bitlis’teki hastanelerde gerekli altyapının 
sağlanmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4712)  

2773. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’ta ders saatlerinin 
taşımalı eğitim sistemine uygun olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/4713)  

2774. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, obezite hastalığı ile ilgili Kars, Ağrı ve Iğdır 
özelinde yürütülen çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4714)  

2775. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak, Muş ve Hakkâri’de ders saatlerinin taşımalı 
eğitim sistemine uygun olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4715)  

2776. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, obezite hastalığı ile ilgili Erzurum, Gümüşhane ve 
Bayburt özelinde yürütülen çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4716)  

2777. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’da ders saatlerinin taşımalı 
eğitim sistemine uygun olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4717)  

2778. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, obezite hastalığı ile ilgili Şırnak, Muş ve Hakkâri 
özelinde yürütülen çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4718)  

2779. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van, Siirt ve Adıyaman’da ders saatlerinin taşımalı 
eğitim sistemine uygun olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4719)  

2780. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, obezite hastalığı ile ilgili Van, Siirt ve Adıyaman 
özelinde yürütülen çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4720)  

2781. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4721)  

2782. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin 
Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/4722)  

2783. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin 
Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/4723)  
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2784. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’ya yönelik proje ve yatırımlara 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4724)  

2785. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4725)  

2786. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/4727)  

2787. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/4728)  

2788. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/4729)  

2789. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4730)  

2790. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4731)  

2791. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin 
Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/4732)  

2792. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin 
Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/4733)  

2793. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4734)  

2794. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/4735)  

2795. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/4737)  

2796. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat ili Erbaa ilçesinin hastane ihtiyacına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4738)  

2797. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat ili Erbaa ilçesindeki aile hekimlerine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4739)  

2798. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki çiftçilere yapılan tarımsal destek 
ödemelerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4740)  

2799. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki hayvancılığa verilen desteğe ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4741)  

2800. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta bulunan imam ve müezzin kadrolarına 
ilişkin Başbakan Yardımcısından (Emrullah İşler) sözlü soru önergesi (6/4742)  

2801. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesindeki 
bütünleme sınavlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4743)  

2802. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Marmaray Projesinde güzergah değişikliği 
yapılıp yapılmadığına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4744)  

2803. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Amerika’da doğan çocuklara tanınan vatandaşlık 
hakkından yararlanan ailelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4745)  

2804. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kalkınma Ajansının düzenlediği geziler ile bu 
gezilere Elazığ, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da faaliyet gösteren işadamlarının katılımına ilişkin 
Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4746)  
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2805. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kalkınma Ajansının düzenlediği geziler ile bu 
gezilere Batman, Bitlis ve Bingöl’de faaliyet gösteren işadamlarının katılımına ilişkin Kalkınma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/4747)  

2806. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kalkınma Ajansının düzenlediği geziler ile bu 
gezilere Van, Siirt, Mardin ve Adıyaman’da faaliyet gösteren işadamlarının katılımına ilişkin 
Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4748)  

2807. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kalkınma Ajansının düzenlediği geziler ile bu 
gezilere Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’ta faaliyet gösteren işadamlarının katılımına ilişkin 
Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4749)  

2808. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kalkınma Ajansının düzenlediği geziler ile bu 
gezilere Kars, Iğdır ve Ağrı’da faaliyet gösteren işadamlarının katılımına ilişkin Kalkınma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/4750)  

2809. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kalkınma Ajansının düzenlediği geziler ile bu 
gezilere Şırnak, Muş ve Hakkâri’de faaliyet gösteren işadamlarının katılımına ilişkin Kalkınma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/4751)  

2810. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Göle ilçesine bağlı bir köyün çöp 
sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4752)  

2811. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Çıldır ilçesine bağlı bir köyün çöp 
sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4753)  

2812. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Göle ilçesine bağlı bazı köylerin 
yollarının asfaltlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4754)  

2813. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Çıldır ilçesine bağlı bazı köylerin 
yollarının asfaltlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4755)  

2814. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kalkınma Ajansının düzenlediği geziler ile bu 
gezilere Ardahan’da faaliyet gösteren işadamlarının katılımına ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/4756)  

2815. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Hanak ilçesine bağlı bir köyün çöp 
sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4757) 

2816. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Almanya’da faaliyet gösteren bir dernekle ilgili 
basına yansıyan haberlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4758)  

2817. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, cezaevlerinde yayınına izin verilen televizyon 
kanalları ile bir cezaevinde bazı televizyon kanallarının yayınının kesilmesine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/4759)  

2818. -  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, İzmir’in Bergama ilçesindeki çam fıstığı 
üreticilerinin vergi ve kredi borçlarının yapılandırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/4760)  

2819. -  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, İzmir’in Bergama ilçesindeki çam fıstığı üretim 
alanında bulunan maden ocaklarının denetimine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4761)  

2820. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki engelli vatandaşların karşılaştıkları 
sorunlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/4762)  

2821. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı 
yöneticilerinin katıldığı bir toplantının yapılıp yapılmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4763)  



7 _  SÖZLÜ SORULAR   

82 NCİ  BİRLEŞİM 

 
– 142 –

2822. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki çiftçilerin elektrik borçlarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/4765)  

2823. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki tarihi eserlerin restorasyonu 
çalışmaları ile ilgili ödenek ihtiyacına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4766)  

2824. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, mısır taban fiyatlarının açıklanmasına ve mısır alım 
merkezlerinin açılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4767)  

2825. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Hatay’ın Yayladağı ilçesindeki bir bölgeye radar 
üssü ve füze rampası kurulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4768)  

2826. -  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, engelli vatandaşların karşılaştıkları çeşitli sorunlara 
ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/4769)  

2827. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan iline yönelik işbirliği ve ticari anlaşma 
amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4770)  

2828. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır illerine yönelik işbirliği ve ticari 
anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4771)  

2829. -   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt illerine yönelik işbirliği ve 
ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/4772)  

2830. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır illerine yönelik işbirliği ve ticari 
anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4773)  

2831. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan iline yönelik işbirliği ve ticari anlaşma 
amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4774)  

2832. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır illerine yönelik işbirliği ve ticari 
anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4775)  

2833. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt illerine yönelik işbirliği ve 
ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/4776)  

2834. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan iline yönelik işbirliği ve ticari anlaşma 
amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4777)  

2835. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan iline yönelik işbirliği ve ticari anlaşma 
amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4778)  

2836. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Ağrı illerine yönelik işbirliği ve ticari 
anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4779)  

2837. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır illerine yönelik işbirliği ve ticari 
anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4780)  

2838. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan iline yönelik işbirliği ve ticari anlaşma 
amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4781)  
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2839. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan iline yönelik işbirliği ve ticari anlaşma 
amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/4782)  

2840. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Ağrı illerine yönelik işbirliği ve ticari 
anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4783)  

2841. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır illerine yönelik işbirliği ve ticari 
anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4784)  

2842. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır illerine yönelik işbirliği ve ticari 
anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4785)  

2843. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır illerine yönelik işbirliği ve ticari 
anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4786)  

2844. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan iline yönelik işbirliği ve ticari anlaşma 
amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4787)  

2845. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır illerine yönelik işbirliği ve ticari 
anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4788)  

2846. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan iline yönelik işbirliği ve ticari anlaşma 
amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4789)  

2847. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan iline yönelik işbirliği ve ticari anlaşma 
amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4790)  

2848. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır illerine yönelik işbirliği ve ticari 
anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/4791)  

2849. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan iline yönelik işbirliği ve ticari anlaşma 
amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4798)  

2850. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt illerine yönelik işbirliği ve 
ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4799)  

2851. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Ağrı illerine yönelik işbirliği ve ticari 
anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4800)  

2852. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt illerine yönelik işbirliği ve 
ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4801)  

2853. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Ağrı illerine yönelik işbirliği ve ticari 
anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4802)  

2854. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt illerine yönelik işbirliği ve 
ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/4803)  
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2855. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Ağrı illerine yönelik işbirliği ve ticari 
anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4804)  

2856. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt illerine yönelik işbirliği ve 
ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4805)  

2857. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt illerine yönelik işbirliği ve 
ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4807)  

2858. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Ağrı illerine yönelik işbirliği ve ticari 
anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4808)  

2859. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt illerine yönelik işbirliği ve 
ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/4809)  

2860. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Ağrı illerine yönelik işbirliği ve ticari 
anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4810)  

2861. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Ağrı illerine yönelik işbirliği ve ticari 
anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/4811)  

2862. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt illerine yönelik işbirliği ve 
ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/4812)  

2863. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt illerine yönelik işbirliği ve 
ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4814)  

2864. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Ağrı illerine yönelik işbirliği ve ticari 
anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4815)  

2865. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt illerine yönelik işbirliği ve 
ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/4816)  

2866. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Ağrı illerine yönelik işbirliği ve ticari 
anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4817)  

2867. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt illerine yönelik işbirliği ve 
ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4818)  

2868. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, böbrek hastalığı ile mücadele konusunda alınan 
tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4819)  

2869. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl ve Batman illerine yönelik işbirliği ve ticari 
anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4820)  

2870. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ illerine yönelik işbirliği ve ticari 
anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4821)  
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2871. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ illerine yönelik işbirliği ve ticari 
anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4822)  

2872. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ illerine yönelik işbirliği ve ticari 
anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4824)  

2873. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl ve Batman illerine yönelik işbirliği ve ticari 
anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4825)  

2874. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ illerine yönelik işbirliği ve ticari 
anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4826)  

2875. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ illerine yönelik işbirliği ve ticari 
anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4827)  

2876. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Danıştay 13. Dairesinde görev yapan bir tetkik 
hakimine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/4830)  

2877. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da istihdamın artırılmasına yönelik 
gerçekleştirilen projelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4831)  

2878. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ illerine yönelik işbirliği ve ticari 
anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4832)  

2879. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ illerine yönelik işbirliği ve ticari 
anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/4833)  

2880. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl ve Batman illerine yönelik işbirliği ve ticari 
anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4834)  

2881. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ illerine yönelik işbirliği ve ticari 
anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4835)  

2882. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ illerine yönelik işbirliği ve ticari 
anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4836)  

2883. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, deniz taşımacılığı yapan şirketlere ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4837)  

2884. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde görev yapan bir 
öğretmenin kıyafetine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4838)  

2885. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, eğitim sisteminden kaynaklandığı iddia edilen 
öğrenci açıklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4839)  

2886. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’nın Feke ilçesine bağlı bir köyün yol 
sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4840)  

2887. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’da karla mücadele için ayrılan kaynağın 
artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4841)  

2888. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman’da karla mücadele için ayrılan kaynağın 
artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4842)  

2889. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bayburt’ta karla mücadele için ayrılan kaynağın 
artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4843)  
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2890. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane’de karla mücadele için ayrılan 
kaynağın artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4844) 

2891. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’da karla mücadele için ayrılan kaynağın 
artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4845) 

2892. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’da karla mücadele için ayrılan kaynağın 
artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4846) 

2893. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hakkâri’de karla mücadele için ayrılan kaynağın 
artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4847) 

2894. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak’ta karla mücadele için ayrılan kaynağın 
artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4848) 

2895. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’da karla mücadele için ayrılan kaynağın 
artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4849) 

2896. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta karla mücadele için ayrılan kaynağın 
artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4850) 

2897. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl’de karla mücadele için ayrılan kaynağın 
artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4851) 

2898. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis’te karla mücadele için ayrılan kaynağın 
artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4852) 

2899. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van’da karla mücadele için ayrılan kaynağın 
artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4853) 

2900. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki yollar ile cadde ve sokaklardaki 
lambaların bakım ve onarımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4854)  

2901. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis’te Türk Telekom’un arıza gideren ekip 
sayısının yetersizliğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4855) 

2902. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak’ta Türk Telekom’un arıza gideren ekip 
sayısının yetersizliğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4856) 

2903. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’da Türk Telekom’un arıza gideren ekip 
sayısının yetersizliğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4857) 

2904. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl’de Türk Telekom’un arıza gideren ekip 
sayısının yetersizliğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4858) 

2905. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman’da Türk Telekom’un arıza gideren ekip 
sayısının yetersizliğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4859) 

2906. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da Türk Telekom’un arıza gideren ekip 
sayısının yetersizliğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4860) 

2907. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bayburt’ta Türk Telekom’un arıza gideren ekip 
sayısının yetersizliğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4861) 

2908. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’da Türk Telekom’un arıza gideren ekip 
sayısının yetersizliğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4862) 
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2909. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta Türk Telekom’un arıza gideren ekip 
sayısının yetersizliğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4863) 

2910. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van’da Türk Telekom’un arıza gideren ekip 
sayısının yetersizliğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4864) 

2911. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane’de Türk Telekom’un arıza gideren ekip 
sayısının yetersizliğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4865) 

2912. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’da Türk Telekom’un arıza gideren ekip 
sayısının yetersizliğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4866) 

2913. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’da Türk Telekom’un arıza gideren ekip 
sayısının yetersizliğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4867) 

2914. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hakkâri’de Türk Telekom’un arıza gideren ekip 
sayısının yetersizliğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4868) 

2915. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır’da bulunan okulların fiziki altyapısı 
ile eğitim hizmetlerindeki eksikliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4869) 

2916. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Ağrı’da bulunan okulların fiziki altyapısı ile 
eğitim hizmetlerindeki eksikliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4870) 

2917. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’ta bulunan okulların fiziki 
altyapısı ile eğitim hizmetlerindeki eksikliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4871)  

2918. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ’da bulunan okulların fiziki 
altyapısı ile eğitim hizmetlerindeki eksikliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4872)  

2919. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl ve Batman’da bulunan okulların fiziki 
altyapısı ile eğitim hizmetlerindeki eksikliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4873)  

2920. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis ve Siirt’te bulunan okulların fiziki altyapısı 
ile eğitim hizmetlerindeki eksikliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4874)  

2921. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş ve Şırnak’ta bulunan okulların fiziki altyapısı 
ile eğitim hizmetlerindeki eksikliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4875)  

2922. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da bulunan okulların fiziki 
altyapısı ile eğitim hizmetlerindeki eksikliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4876)  

2923. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman ve Hakkâri’de bulunan okulların fiziki 
altyapısı ile eğitim hizmetlerindeki eksikliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4877) 

2924. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Mardin ve Osmaniye’de bulunan okulların fiziki 
altyapısı ile eğitim hizmetlerindeki eksikliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4878)  

2925. -  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Çanakkale’deki bir okulda Roman 
öğrencilerin tek sınıfta toplandığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4879) 

2926. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığındaki kamu 
payına ve üst düzey yöneticilerin maaşlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/4880) 
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2927. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Bayramlarla ilgili törenlere katıldığı için 
olumsuz sicil alan personel olup olmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4881) 

2928. -  Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu’nun, Anka uçaklarının Suudi Arabistan’a 
TSK’dan daha ucuza satıldığı iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4882) 

2929. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, maddi durumu yetersiz olanların genel sağlık 
sigortalarının Devlet tarafından karşılanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/4883) 

2930. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Hazineye ait taşınmazlara ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/4884) 

2931. -  Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, Bakanlık personeline ve veteriner ile ziraat 
mühendisi istihdamına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4885) 

2932. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, İstanbul Bakırköy Müftüsüne ilişkin Başbakan 
Yardımcısından (Emrullah İşler) sözlü soru önergesi (6/4886) 

2933. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, İŞKUR tarafından toplum yararına çalışma 
programı kapsamında bazı illerde açılan kadrolara ve yapılan atamalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/4887)  

2934. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır’da sahneye konan opera, bale ve 
tiyatro eserlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/4888)  

2935. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da yer alan okullardaki onarım ve 
tadilatlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4889)  

2936. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa’daki altyapı sorunlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4890)  

2937. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da yaşayan okuma çağındaki yabancı ülke 
vatandaşlarına verilen eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4891)  

2938. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Mardin ve Osmaniye’deki altyapı sorunlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4892)  

2939. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’taki altyapı sorunlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4893)  

2940. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ’daki altyapı sorunlarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4895)  

2941. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl ve Batman’daki altyapı sorunlarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4897)  

2942. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis ve Siirt’teki altyapı sorunlarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/4899)  

2943. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman ve Hakkâri’deki altyapı sorunlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4901) 

2944. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş ve Şırnak’taki altyapı sorunlarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4903)  

2945. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da sahneye konan opera, bale ve tiyatro 
eserlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/4904)  

2946. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Mardin ve Osmaniye’de hasta başına düşen doktor, 
hemşire ve sağlık cihazı verilerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4905)  

2947. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Ağrı’da sahneye konan opera, bale ve 
tiyatro eserlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/4906)  

2948. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da hasta başına düşen 
doktor, hemşire ve sağlık cihazı verilerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4907)  

2949. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş ve Şırnak’ta hasta başına düşen doktor, 
hemşire ve sağlık cihazı verilerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4908)  
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2950. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’ta sahneye konan opera, 
bale ve tiyatro eserlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/4909)  

2951. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl ve Batman’da sahneye konan opera, bale ve 
tiyatro eserlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/4910)  

2952. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman ve Hakkâri’de hasta başına düşen doktor, 
hemşire ve sağlık cihazı verilerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4911)  

2953. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl ve Batman’da hasta başına düşen doktor, 
hemşire ve sağlık cihazı verilerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4912)  

2954. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis ve Siirt’te hasta başına düşen doktor, hemşire 
ve sağlık cihazı verilerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4913)  

2955. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis ve Siirt’te sahneye konan opera, bale ve 
tiyatro eserlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/4914)  

2956. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ’da hasta başına düşen doktor, 
hemşire ve sağlık cihazı verilerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4915)  

2957. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman ve Hakkâri’de sahneye konan opera, bale 
ve tiyatro eserlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/4916)  

2958. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’ta hasta başına düşen 
doktor, hemşire ve sağlık cihazı verilerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4917)  

2959. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Ağrı’da hasta başına düşen doktor, hemşire 
ve sağlık cihazı verilerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4918)  

2960. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş ve Şırnak’ta sahneye konan opera, bale ve 
tiyatro eserlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/4919)  

2961. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır’da hasta başına düşen doktor, hemşire 
ve sağlık cihazı verilerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4920)  

2962. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da hasta başına düşen doktor, hemşire ve 
sağlık cihazı verilerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4921)  

2963. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şanlıurfa, Mardin ve Osmaniye’de sahneye konan opera, 
bale ve tiyatro eserlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/4922)  

2964. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da gerçekleştirilen gıda denetimlerine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4923)  

2965. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki altyapı sorunlarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/4924)  

2966. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır’daki altyapı sorunlarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/4925)  

2967. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Ağrı’daki altyapı sorunlarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/4926)  

2968. -  Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, Antalya’nın Serik ilçesinde yaşanan enerji 
sorunlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/4933)  

2969. -  Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, Antalya’nın Serik ilçesinde yaşanan uzun süreli 
elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/4934)  

2970. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı tarafından Gezi 
Parkı protestoları ile ilgili soruşturmalar hakkında bilgi toplanmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/4935)  

2971. -  İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, kurbanlarını yurt dışında kesen vatandaşların 
ülkeye getirebilecekleri et miktarı ile ilgili sınırlamaya ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/4936) 

2972. -  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Suriyeli mültecilere verilen eğitim hizmetine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4937)  
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2973. -  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, İstanbul’da kuduz aşısı bulunmadığı iddialarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4938)  

2974. -  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, yoga merkezlerine ilişkin Diyanet İşleri 
Başkanlığından fetva istendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4939)  

2975. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, MİT’in İsrail hesabına çalışan bazı İranlı ajanları 
İran makamlarına bildirmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4940)  

2976. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, yoga merkezlerine ilişkin Diyanet İşleri 
Başkanlığından görüş istendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4941)  

2977. -  Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, Antalya’nın Manavgat ilçesinde özel güvenlik 
görevlilerin karıştığı bir olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4942) 

2978. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Amasya Taşova Devlet Hastanesinin doktor 
ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4943)  

2979. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta görülen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi 
vakalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4944)  

2980. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat-Niksar yolu inşaatına ilişkin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4945)  

2981. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat-Amasya yolu inşaatına ilişkin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4946)  

2982. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat-Sivas yolu inşaatına ilişkin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4947)  

2983. -  Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, bir çelik fabrikasının çevreye olan etkilerine ilişkin 
Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4949) 

2984. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, dershanelerin kapatılacağı yönündeki açıklamalara 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4950)  

2985. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’daki öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/4951)  

2986. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Şubat 2014 döneminde yeni öğretmen ataması 
yapılması yönündeki taleplere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4952)  

2987. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 
öğrencilerine bütünleme sınavı hakkı tanınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4953)  

2988. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, iş ve meslek danışmanlarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4954)  

2989. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Tunceli Üniversitesinde eğitim ve öğretimin ne 
zaman başlayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4955) 

2990. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Kurban Bayramında yerli kurbanların talebi 
karşılayıp karşılamadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4956) 

2991. -  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Emniyet Genel Müdürlüğüne 2002-2013 
yılları arasında atanan polislerin sayısı ile eğitim durumlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4957) 

2992. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bulgaristan’ın Türk tırlarına yönelik haksız 
uygulamalarının tespitine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4958) 

2993. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara Büyükşehir Belediyesinin toplu ulaşım 
araçlarından engelli vatandaşların yararlanması için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/4959) 

2994. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesine “özürlü park 
kartı” için başvuru yapıldığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4960) 
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2995. -  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya ilinin ambulans ihtiyacına ve mevcut 
ambulansların yeterliliğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4961) 

2996. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Mardin’de huzurevi bulunmamasına ilişkin Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/4962) 

2997. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Gürbulak Sınır Kapısındaki altyapı sorunlarına 
ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/4963) 

2998. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Jandarma Genel Komutanlığındaki helikopter 
sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4964) 

2999. -  Van Milletvekili Özdal Üçer’in, görevden alınan Van İl Genel Meclisi üyelerinin göreve 
iadesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4965) 

3000. -  Van Milletvekili Özdal Üçer’in, bazı cezaevlerinden diğer başka bazı cezaevlerine 
mahkumların nakillerine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/4966) 

3001. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Erbaa ilçesindeki ek hastane inşaatı için harcanan 
paraya ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4967) 

3002. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki aile hekimi sayısına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/4968) 

3003. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PTT çalışanlarının özlük ve sosyal haklarına ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4969) 

3004. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, nüfus ve vatandaşlık il müdürlüklerinin özlük ve 
sosyal haklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4970) 

3005. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, personel müdürlerinin özlük haklarına ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/4971) 

3006. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, İskenderun’da gerçekleştiği iddia edilen yasa dışı 
silah sevkiyatlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4972) 

3007. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, oto hırsızlığı vakalarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/4973) 

3008. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, konutlarda meydana gelen hırsızlık vakalarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4974) 

3009. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, TRT tarafından açılacak ve yabancı dilde yayın 
yapacak televizyon kanalları ile ilgili çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) 
sözlü soru önergesi (6/4975) 

3010. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Almanya ve Hollanda’da bulunan engelli Türk 
vatandaşlarının konsolosluklara erişiminde yaşadıkları sıkıntılara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/4976) 

3011. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, TOBB’a devredilen gümrük kapılarına ilişkin 
Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/4977) 

3012. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2011 yılında yapılan görevde 
yükselme sınavında ortaya çıkan mağduriyetlere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4979) 

3013. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, yakalanan kaçak sigara miktarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/4980) 

3014. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında hidrosefali 
hastalarının sayısına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4981) 

3015. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara’da organ 
bağışında bulunan kişi sayısına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4982) 

3016. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında “nöromiyelitis 
optika” hastası sayısına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4983) 
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3017. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, bir meyvesuyu fabrikasından Menderes 
Nehri’ne kimyasal atık bırakıldığı iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4984) 

3018. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, havacılık hukukundaki bazı sorunların TCK’da 
suç teşkil etmediği iddialarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/4985) 

3019. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında başka cezaevlerine 
nakledilen hükümlü ve tutuklu sayısına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/4986) 

3020. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2013 Kasım ayı itibarıyla kapasitesini aşmış 
cezaevi sayısına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/4987) 

3021. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2013 Kasım ayı itibarıyla gençlerin bilim ve 
sanata ilgisini arttırmaya yönelik projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4990) 

3022. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2013 Kasım ayı itibarıyla gençlik 
merkezlerinden yararlanan dezavantajlı gençlerin sayısına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/4991) 

3023. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki dershanelerin faaliyetlerine devam 
etmesi talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4992) 

3024. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır’daki dershanelerin faaliyetlerine 
devam etmesi talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4993) 

3025. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Ağrı’daki dershanelerin faaliyetlerine 
devam etmesi talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4994) 

3026. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’taki dershanelerin 
faaliyetlerine devam etmesi talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4995)  

3027. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ’daki dershanelerin faaliyetlerine 
devam etmesi talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4996)  

3028. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl ve Batman’daki dershanelerin faaliyetlerine 
devam etmesi talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4997)  

3029. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis ve Siirt’teki dershanelerin faaliyetlerine 
devam etmesi talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4998)  

3030. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman ve Hakkâri’deki dershanelerin 
faaliyetlerine devam etmesi talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4999)  

3031. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş ve Şırnak’taki dershanelerin faaliyetlerine 
devam etmesi talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/5000)  

3032. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa’daki dershanelerin 
faaliyetlerine devam etmesi talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/5001)  

3033. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Mardin ve Osmaniye’deki dershanelerin 
faaliyetlerine devam etmesi talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/5002)  

3034. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, akaryakıt ithalatına ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/5003) 

3035. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2001-2013 yılları arasında ölçme, seçme ve 
yerleştirme sistemi konusunda yürütülen Ar-Ge çalışmalarına ve elektronik sınav sistemi 
oluşturulması projelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/5004)  

3036. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, ÖSYM’nin bilgi güvenliği ve diğer altyapı 
çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/5005)  

3037. -  Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’da uygulamaya konulan Evini Yapana Yardım 
Modeline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/5006)  

3038. -  Van Milletvekili Özdal Üçer’in, TOKİ konutlarındaki ısınma sorununa ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/5007)  
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3039. -  Van Milletvekili Özdal Üçer’in, TOKİ konutlarındaki site yönetimlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/5008) 

3040. -  Van Milletvekili Özdal Üçer’in, TOKİ konutlarında yaşanan elektrik ve su sorununa 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/5009)  

3041. -  Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’da TOKİ tarafından yapılan ihalelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/5010)  

3042. -  Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’daki TOKİ konutlarının fiyatlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/5011)  

3043. -  Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’ın Çaldıran ilçesindeki trafik kazalarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5012)  

3044. -  Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’ın Çaldıran ilçesindeki devlet hastanesinde görevli 
bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/5013)  

3045. -  Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Karayolları Van Bölge Müdürlüğü tarafından 
gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/5014)  

3046. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta tarım kredi kooperatiflerine borcu olan 
çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/5015)  

3047. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2013 yılında Tokat’taki çiftçilere ve hayvan 
üreticilerine verilen teşviklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/5016)  

3048. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, MEB halk eğitim merkezlerindeki 
usta öğretici personele kadro verilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/5018)  

3049. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, AFAD tarafından Suriyeli mülteciler için yapılan 
harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/5019)  

3050. -  Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’ın Çaldıran ilçesindeki bir köyde aşı olan 
çocukların zehirlenmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/5020)  

3051. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Başbakanlığın gizli bir yönetmeliği olduğu iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/5021)  

3052. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Gezi olaylarına katılanların mezheplerinin 
araştırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5022)  

3053. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, emniyet müdürlükleri bünyesinde okul polisi birimi 
oluşturularak bazı öğrencilerin fişlendiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/5023)  

3054. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Gaziantepspor-Elazığspor maçında Gaziantepli 
sporculara prim vaadettiği yönünde basına yansıyan haberlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/5024)  

3055. -  Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’dan yapılan yurt içi ve yurt dışı aktarmasız uçuş 
noktalarının sayısının arttırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/5025)  

3056. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, gazi yakınlarına yönelik bir çalışma 
olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/5026)  

3057. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Finans Kurumlarına borçlarını 
ödeyemeyenlerin sayısındaki artışa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/5027)  

3058. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Genel Sağlık Sigortası sistemine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/5028)  

3059. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, diş hekimi sayısının yetersizliğine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/5029)  

3060. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, MTA tarafından tıbbi jeoloji konusunda ve 
Türkiye fauna florasını içeren materyallerin yurt dışında tanıtılması kapsamında gerçekleştirilen 
çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/5030)  
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3061. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında MTA tarafından 
gerçekleştirilen zemin etütlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/5031)  

3062. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında MTA tarafından 
gerçekleştirilen mağara etütlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/5032)  

3063. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, BDDK tarafından tasarruf yetersizliği sorunu ve 
sektördeki gelişme potansiyelinin değerlendirilmesi konularında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin 
Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/5033)  

3064. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, BDDK tarafından müşteri bilgilerinin korunması 
konusunda gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru 
önergesi (6/5034)  

3065. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, BDDK tarafından finansal sistemin rekabet 
gücünün artırılması ve işlem-aracılık maliyetlerindeki etkinliğin değerlendirilmesi konularında gerçekleştirilen 
çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/5035)  

3066. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, cezaevlerinde görev yapan personel sayısına ve 
cezaevi personelinin özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda bir çalışmanın olup olmadığına ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/5037)  

3067. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, özel okulların sayısı ile özel okullarda eğitim gören 
öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/5038)  

3068. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2013 yılı içinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi 
hastalığına yakalanan ve bu hastalık nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/5039)  

3069. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Niksar Devlet Hastanesindeki doktor sayısı ile 
doktor açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/5040)  

3070. -  İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak’ın, Van’da konteyner kentlerde yaşanan sorunlara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5048) 

3071. -  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, İstanbul’da kayıt dışı faaliyet gösteren fırınlara 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/5049) 

3072. -  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, İstanbul’da kayıt dışı faaliyet gösteren fırınlara 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/5050) 

3073. -  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, teknik hizmetler sınıfında görev yapan 
ekonomistlere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/5051) 

3074. -  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, teknik hizmetler sınıfında görev yapan 
ekonomistlere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/5052) 

3075. -  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, teknik hizmetler sınıfında görev yapan lisans 
mezunlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/5053) 

3076. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Vize Serbestisi Diyaloğu Mutabakat Metnine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/5054) 

3077. -  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Gazipaşa Havaalanında düzenlenen açılış törenine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/5055) 

3078. -  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Alanya’da bir otel tarafından yapıldığı iddia edilen 
yasa dışı inşaata ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/5056) 

3079. -  İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak’ın, ilahiyat fakültelerinin ders programlarında 
yapılan değişikliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/5057) 

3080. -  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, yem amaçlı GDO’lu mısır ve soya ithaline izin 
verilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/5058) 

3081. -  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, bir vakfa ait araca kesilen cezaya ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/5059) 
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3082. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bir inşaat ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/5060) 

3083. -  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, F Klavyeye geçiş çalışmalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/5061) 

3084. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, sulama birliklerinde sözleşmeli olarak çalışan 
personelin kadroya geçirilmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5062) 

3085. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, usta öğreticilerin kadro sorununa ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/5063) 

3086. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’da derslik sayısının yetersizliğine ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/5064) 

3087. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, vatandaşların ekonomik durumuna ilişkin Ekonomi 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/5065) 

3088. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 4-C’li personelin mali ve sosyal haklarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/5066) 

3089. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, tedavi katılım payının kaldırılmasına ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/5067) 

3090. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca çıkarılan dergilere 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/5068) 

3091. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, doğalgaz ve elektrik fiyatlarına ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/5069)  

3092. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, muharip gazilerin sorunlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/5070)  

3093. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, muharip gazilerin sorunlarına ilişkin Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/5071)  

3094. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, şehitlik ve gazilik maaşlarına ilişkin Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/5072)  

3095. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yardıma muhtaç vatandaş sayısına ve yapılan 
yardımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/5073)  

3096. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’daki yardıma muhtaç vatandaş sayısına ve 
yapılan yardımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/5074)  

3097. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, atama bekleyen ziraat mühendislerinin sorunlarına 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/5075)  

3098. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’daki uzman hekim ihtiyacına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/5076)  

3099. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, atama bekleyen su ürünleri mühendislerinin 
sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/5077)  

3100. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’daki diş hekimi ihtiyacına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/5078)  

3101. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, atama bekleyen gıda mühendislerinin sorunlarına 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/5079)  

3102. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, atama bekleyen veteriner hekimlerin sorunlarına ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/5080)  

3103. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da Kızılay Kan Merkezi açılması ihtiyacına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/5081)  

3104. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, tarımsal desteklerin bölgelere göre dağılımına ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/5082)  
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3105. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TAR-GEL Projesi kapsamında sözleşmeli olarak 
çalıştırılan personelin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/5083)  

3106. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Emniyet personeline sicil affı ve göreve iade hakkı 
tanınmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5084)  

3107. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, balıkçılık teknolojisi mühendislerinin sorunlarına ve 
boş balıkçılık teknolojisi mühendisi kadrolarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/5085)  

3108. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ziraat teknikerlerinin sorunlarına ve boş ziraat teknikeri 
kadrolarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/5086) 

3109. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, iş ve meslek danışmanlarının özlük haklarının 
iyileştirilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/5087)  

3110. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, tarımsal girdiler için verilen desteklere ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/5088)  

3111. -  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, çiftçilerin Ziraat Bankası ile tarım kredi kooperatiflerine 
olan borçlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/5089) 

3112. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, AB projelerinden elde edilen kaynakla yapılan 
işlerin sayısına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/5090)  

3113. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Gençlik Merkezlerinin alt yapı eksikliklerinin 
giderilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/5091)  

3114. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, okul spor kulüplerine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/5092)  

3115. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlık personelinin bilgi ve becerilerinin 
artırılmasına yönelik projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/5093)  

3116. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, madde bağımlılığındaki artışın önlenmesine 
yönelik çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/5094)  

3117. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, spor bilinci oluşturulması için yürütülen 
faaliyetlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/5095)  

3118. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, paydaşlarla iletişimin artmasına yönelik 
çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/5096)  

3119. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar 
arasındaki mevzuat farklılıklarının giderilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/5097)  

3120. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, KKTC ile ortak yürütülen projelere ilişkin 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/5098)  

3121. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlığın proje ve çalışmalarına ilişkin 
Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/5099)  

3122. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gümrük ve ticaret politikalarına ilişkin Gümrük 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/5100)  

3123. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta borçlarını ödeyemediği için icra takibine 
uğrayan çiftçi sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/5101)  

3124. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Ankara’nın Cebeci semtindeki bir parka yürüyüş 
parkuru yapılması talebine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/5102)  

3125. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Türkiye’deki mülteci sayısına ve mültecilerin 
ülkelere göre dağılımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/5103) 
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3126. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Haliç Tersanesinin 49 yıllığına bir firmaya 
devredilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/5104)  

3127. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesindeki bir okulda 
görev yapan öğretmene ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/5105)  

3128. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, eski Çevre ve Şehircilik Bakanının görevine son 
verilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/5106)  

3129. -  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, 1 ila 4. dereceli kadrolara yapılan atamalara ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/5107)  

3130. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından staj 
eğitimine yönelik mevzuat çalışması yapılıp yapılmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/5108)  

3131. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yönetim 
kademesine terfi eden personele oryantasyon eğitimi verilip verilmediğine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/5109)  

3132. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından temel 
polislik eğitimleriyle ilgili bilgi havuzu oluşturma amacıyla yürütülen projelere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/5110)  

3133. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından eğiticiler 
ve kursiyerler için Eğitici Rehberi ve Kursiyer El Kitabı hazırlanması adına yapılan çalışmalara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5111)  

3134. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, polis temel eğitim kurumlarının kurulmasına 
yönelik projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5112)  

3135. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğünde staj eğitimi 
verecek mentorlerden yüksek verim alınması için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/5113)  

3136. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından atış 
poligonlarıyla ilgili yürütülen projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5114)  

3137. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, bölge ülkelerindeki istikrarsızlığın olumsuz 
etkilerine karşı alınacak önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5115)  

3138. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından uzaktan 
eğitim kapasitesinin geliştirilmesi adına yürütülmekte olan projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/5116)  

3139. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğünde yürütülen bazı 
projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5117)  

3140. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğünde yürütülen bazı 
eğitim projelerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5118)  

3141. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 
yürütülmekte olan bazı projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5119)  

3142. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından insan 
kaynakları yönetimi kapasitesinin geliştirilmesi adına yapılan projelere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/5120)  

3143. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından polis 
temel eğitimi standartları yönetmeliği çıkarılması adına yapılan projelere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/5121)  
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3144. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından trafik 
kazalarının önlenmesi amacıyla yürütülen projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/5122)  

3145. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından toplumsal 
olaylar yönetim kapasitesinin geliştirilmesi adına yapılan projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/5123)  

3146. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından suçların 
önlenmesi amacıyla yürütülen projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5124)  

3147. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 
müzakerecilik sistemi ile ilgili toplumsal olay yönetimi biriminde çalışan personele eğitim 
verilmesiyle ilgili çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5125)  

3148. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, siber suçlarla ilgili oluşturulan etkinliklerin 
sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5126)  

3149. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından toplanma 
özgürlüğünün kullanımıyla ilgili mevzuat çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/5127)  

3150. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından siber 
suçlarla ilgili farkındalığın arttırılması amacıyla yürütülen projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/5128)  

3151. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından polislik 
mesleğinin tanıtımı amacıyla yapılan projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5129)  

3152. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından görevle 
ilgili bilgi birikiminin sağlanması amacıyla yürütülen projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/5130)  

3153. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğünde yürütülen bazı 
eğitim projelerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5131)  

3154. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hizmet 
binalarının dağınık olması nedeniyle karşılaşılan olumsuzlukların kaldırılması amacıyla yürütülen 
projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5132)  

3155. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kamu 
kaynaklarının etkin kullanılması adına yürütülmekte olan projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/5133)  

3156. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından eğitim 
hizmetleri sınıfına mensup kişilerin eğitim standartlarının belirlenmesi amacıyla yürütülmekte olan 
projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5134)  

3157. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Aralık 2013 itibarıyla Emniyet Genel 
Müdürlüğü personeline verilen eğitimlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5135)  

3158. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen 
çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5136)  

3159. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğünde yürütülen bazı 
eğitim projelerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5137) 

3160. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, siber suçlarla mücadele için yapılan 
konferanslara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5138)  

3161. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğünde yürütülen bazı 
eğitim projelerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5139)  
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3162. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğünde yürütülen bazı 
eğitim projelerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5140)  

3163. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğünde yürütülen bazı 
eğitim projelerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5141)  

3164. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğünde yürütülen bazı 
eğitim projelerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5142)  

3165. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğünde yürütülen bazı 
eğitim projelerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5143)  

3166. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğünde yürütülen bazı 
eğitim projelerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5144)  

3167. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Milli Parklara gelen ziyaretçilere daha kaliteli 
hizmet verilmesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/5145)  

3168. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından İl Çocuk 
Şubeleri ve İl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlükleri ile ortaklaşa yürütülen çalışmalara ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5146)  

3169. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğünün personel 
standartlarına yönelik çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5147)  

3170. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğünün performans 
değerlendirme ölçütlerine yönelik çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/5148) 

3171. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, ergonomik vardiya sistemine geçişin sağlanması 
için yürütülen projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5149)  

3172. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, bireysel performans değerlendirme sisteminin 
geliştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5150) 

3173. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, suça sürüklenen çocukların topluma yeniden 
kazandırılması için yapılan projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5151)  

3174. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğünün personel 
seçimine yönelik çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5152)  

3175. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 
planlı operasyonların niteliğinin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/5153)  

3176. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kimyasal, biyolojik, nükleer tehlikelere karşı 
yürütülen projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5154)  

3177. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, illerde idari yaptırım uygulamasında yaşanan 
aksaklıklara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5155) 

3178. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Kriminal Polis Laboratuvarı inşa projesine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5156)  

3179. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kriminal yapının geliştirilmesi amacıyla 
yürütülen bir projeye ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5157)  

3180. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Özel 
Harekat Biriminin kapasitesinin geliştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/5158)  
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3181. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, adli bilimler teknolojisi için üniversitelerle ortak 
yürütülen projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5159)  

3182. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından eğitim 
kurumlarının güvenliği ile ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/5160)  

3183. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından takviye 
kuvvet personeli ile toplumsal olaylarda görevlendirilen personele yönelik yürütülen çalışmalara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5161)  

3184. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından AB 
ülkeleri, kurum ve kuruluşları ile yapılacak projeler neticesinde kurumsal kapasitenin artırılmasına 
yönelik çalışma ve projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5162)  

3185. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından e-
pasaport ve güvenlik yönetim stratejilerinin geliştirilmesine yönelik çalışma ve projelere ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5163)  

3186. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hudut 
kapılarında güvenilir ve etkin bir geçiş sistemi oluşturulmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5164)  

3187. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından özel 
güvenlik personelinin eğitilmesine yönelik çalışma ve projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/5165)  

3188. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Emniyet 
Teşkilatının uluslararası ilişkiler kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5166)  

3189. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 
uluslararası polis işbirliği faaliyetlerinin AB Bilgi Değişimi Modeli benzeri bir yapıya 
kavuşturulmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/5167)  

3190. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 
polikarbon kart üretim tesisi kurulmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/5168)  

3191. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ileri ve 
güvenli sürüş teknikleri eğitimlerinin kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5169)  

3192. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından trafik 
denetimlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/5170)  

3193. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yük ve 
yolcu taşımacılığında uzman denetim ekiplerinin oluşturulmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5171)  

3194. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hudut 
kapılarındaki geçiş kontrollerinde kontrol süresinin azaltılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5172)  

3195. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, silah ve patlayıcı maddeler iş ve işlemlerinin 
kurumsallaşmasının sağlanmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/5173)  
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3196. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, özel güvenlik hizmetlerinin kurumsallaşmasının 
sağlanması adına yürütülen projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5174)  

3197. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından özel 
güvenlik hizmetlerinin yürütülmesine yönelik çalışma ve projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/5175)  

3198. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, adliyelerde görüşme odalarının 
eksiklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/5176)  

3199. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2013 yılında yapılan patent 
başvurularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/5177)  

3200. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, elektrik fiyatlarına zam yapılıp 
yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/5178)  

3201. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bakliyat fiyatlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/5179)  

3202. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, paslanmaz çelik ithalatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/5180)  

3203. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Havuzlu Çıkarma Gemisi alımı için yapılan 
ihaleye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/5181)  

3204. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından trafik 
denetimlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/5182) 

3205. - Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından özel 
güvenlik hizmetlerine yönelik çalışma ve projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/5183) 

3206. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yabancı 
ülkelerden üst düzey ve teknik ziyaretlerin artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/5184) 

3207. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, uluslararası bilgi değişiminin tek bir yapı 
üzerinden gerçekleştirilmesine yönelik çalışma ve projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/5185) 

3208. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tasarlanan 
özel güvenlik kimlik kartının basımı ve dağıtımına yönelik çalışma ve projelere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/5186) 

3209. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yabancı 
polis irtibat görevlileri ile ilgili veri tabanı oluşturulmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/5187) 

3210. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından trafik 
personelinin eğitilmesine yönelik çalışma ve projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/5188) 

3211. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Tütün Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu 
tarafından yasa dışı tütün mamulü ticareti ile mücadelenin güçlendirilmesine yönelik yapılan çalışma 
ve projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/5189) 

3212. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Kaza 
İnceleme ve Değerlendirme Büro Amirlikleri kurulmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/5190) 
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3213. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından araç tescil 
ve sürücü belgesi işlemlerinin AB ve e-Devlet normlarına uygun hale getirilmesine yönelik çalışma 
ve projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5191) 

3214. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından adli 
bilişim büroları kurulmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/5192) 

3215. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 
çeşitli projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5193) 

3216. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından adli 
bilişim standartlarının yükseltilmesine yönelik çalışma ve projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/5194) 

3217. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından adli 
bilişimle ilgili personel sayısının artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/5195) 

3218. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından deniz 
polisi kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik çalışma ve projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/5196) 

3219. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 
uluslararası görevlerde bulunacak kimselerin nicelik ve niteliklerinin artırılmasına yönelik çalışma ve 
projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5197) 

3220. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kamu hastaneleri ve üniversite hastanelerindeki 
çalışanların eş durumundan tayin haklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/5198) 

3221. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/5199) 

3222. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/5200) 

3223. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Çevre 
ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/5201) 

3224. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/5202) 

3225. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/5203) 

3226. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin 
Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/5204) 

3227. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/5205) 

3228. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/5206) 

3229. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/5207) 

3230. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/5208) 

3231. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Milli 
Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/5209) 
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3232. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/5210) 

3233. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/5211) 

3234. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, korucuların emekliliklerine ilişkin 
Başbakan’dan sözlü soru önergesi (6/5212) 

3235. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlık ve bağlı kuruluşların Adana ili ve 
ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan 
sözlü soru önergesi (6/5213) 

3236. -  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlığın ve bağlı kuruluşların Adana ili ve 
ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımlarına ilişkin Ekonomi Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5214) 

3237. -  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, doğal gaz antlaşmalarına ve BOTAŞ’ın bazı 
faaliyetlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi. (6/5215) 

3238. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Türk INTERPOL Merkez Biriminin ve 
EUROPOL Ulusal İrtibat Noktasının kapasitesinin arttırılması için yürütülen çalışmalara ilişkin 
İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5216) 

3239. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, uluslararası polis iş birliği ve AB uyum 
sürecinde ihtiyaç duyulan mevzuat çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/5217) 

3240. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, uluslararası görevler alacak personelin nitelik ve 
niceliğinin arttırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5218) 

3241. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, INTERPA web sitesinin eğitim portalı olarak 
kullanılmasına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5219) 

3242. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Uluslararası Polis Kriminal Laboratuvarları 
Sempozyumunun periyodik hale getirilmesine ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/5220) 

3243. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, IFAI bünyesinde kriminalistik dergi 
çıkarılmasına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5221) 

3244. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, INTERPA ve AEPC’ye üye yabancı polis 
eğitim kurumları ile iş birliğine ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5222) 

3245. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, INTERPA’ya ait bir web sitesinin eğitim portalı 
olarak kullanılması amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/5223) 

3246. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından teşkilatın 
koordinesindeki mevcut uluslararası kuruluşların etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmalarına 
ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5224) 

3247. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, INTERPOL ve EUROPOL ile iş birliği 
faaliyetleri konusunda farkındalığın arttırılması çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru 
önergesi (6/5225) 

3248. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, teknik şartname hazırlama süreçlerine ilişkin 
İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5226) 

3249. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, lojistik ve destek hizmetleri kapasitesinin 
arttırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5227) 
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3250. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Teşkilatının inşaat ve emlak 
kapasitesinin arttırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5228) 

3251. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından teknik 
şartname havuzu oluşturulması amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru 
önergesi (6/5229) 

3252. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, inşaat ve emlak otomasyon sisteminin 
güncellenmesine ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5230) 

3253. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Teşkilatı bünyesindeki taşınmazlar 
bakımından depreme karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5231) 

3254. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Teşkilatı inşaat yatırımları projelerinin 
kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5232) 

3255. -  İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, Danıştay’ın 2013 SBS sınav sonuçlarının 
yürütmesini durdurma kararı almasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5233) 

3256. -  Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, ortaöğretime geçiş ortak sınavlarında din kültürü ve 
ahlak bilgisi dersinden muaf olan öğrencilerin hak kaybına uğramasına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5234) 

3257. -  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, İzmir Uluslararası Film Festivaline ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5235) 

3258. -  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, 9. Kalkınma Planında yer alan deniz yolu 
ulaştırması ile ilgili hedeflere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan sözlü soru 
önergesi (6/5236) 

3259. -  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, özel harcanabilir gelir hesaplamasına ilişkin 
Kalkınma Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5237) 

3260. - Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından canlı yayın 
ve dosya transfer sistemlerinin taşra teşkilatında yaygınlaştırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü 
soru önergesi (6/5238)  

3261. - Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hukuki 
işlemler ile ilgili hizmet kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri 
Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5239)  

3262. - Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından afet ve acil 
durum yönetiminin etkinleştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru 
önergesi (6/5240) 

3263. - Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından etkin bir 
teftiş sistemi oluşturulması amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru 
önergesi (6/5241) 

3264. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, denetimli serbestlik uygulaması 
kapsamında tahliye edilen kişilere ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/5242)  

3265. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, bahis oyunu bayilerinin denetimine 
ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/5243) 

3266. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, toplu sözleşmelerde akademisyenlerin 
dikkate alınmadığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/5244) 

3267. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, bazı vergi ve harçları belirleme 
yetkisinin belediye meclislerinden alınarak Bakanlar Kuruluna verilmesinin sonuçlarına ilişkin 
Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/5245) 
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3268. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, su sıkıntısı yaşanacağı yönündeki 
değerlendirmelere ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/5246)  

3269. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, ücretli olarak çalışan engellilere 2014 
yılı için vergi indirimi yapılmadığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/5247) 

3270. - Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, gençlik derneklerinin uluslararası derneklerle 
işbirliğinin artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan sözlü soru 
önergesi (6/5248) 

3271. - Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunmasına 
yönelik çalışma ve projelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5249)  

3272. - Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, sağlık bilinci oluşturulmasına yönelik çalışma ve 
projelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5250)  

3273. - Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, öğrencilere çevre bilincinin kazandırılmasına 
yönelik çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5251)  

3274. - Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, öğrencilerin geri dönüşüme uygun ürünleri 
kullanmasının sağlanmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru 
önergesi (6/5252) 

3275. - Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, öğrencilerde çevre duyarlılığını sağlamaya 
yönelik çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5253) 

3276. - Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, gençlerin doğaya ilgisinin artırılmasına yönelik 
çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5254) 

3277. - Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, gençlerin doğaya ilgisinin artırılmasına yönelik 
çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5255) 

3278. - Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 
bağlı yurtlardaki sağlık ve beslenme hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışma ve projelere 
ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5256) 

3279. - Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunmasına 
yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5257) 

3280. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık tarafından gençlerin sağlık, spor, 
beslenme gibi konularda bilinçlendirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin 
Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5258)  

3281. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, ailevi değerler konusunda gençlerin 
hassasiyetlerinin artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü 
soru önergesi (6/5259) 

3282. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, gençlik derneklerinin uluslararası düzeyde diğer 
derneklerle işbirliğinin artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan 
sözlü soru önergesi (6/5260)  

3283. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, gençlerin sivil toplum kuruluşlarına 
katılımlarının teşvik edilmesi amacıyla yürütülen çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor 
Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5261) 

3284. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar 
tarafından sanatsal faaliyetler konusunda eksik bilgilendirmeyi önlemek ve tanıtım eksikliğini 
gidermek adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü 
soru önergesi (6/5262)  
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3285. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bilgi iletişim teknolojilerinden gençlerin etkin 
bir şekilde yararlanmalarına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5263)  

3286. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, gençlerin bilim ve teknolojiye ilgilerinin 
artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan sözlü soru 
önergesi (6/5264) 

3287. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bilgi iletişim teknolojilerinden gençlerin etkin 
bir şekilde yararlanmalarına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5265)  

3288. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, kadınların toplumda yaşadığı sorunlar 
konusunda duyarlılık sağlamak amacıyla yürütülmekte olan çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5266)  

3289. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık tarafından beslenme ve sporun 
yararları konusunda yürütülmekte olan bilinçlendirme çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü 
soru önergesi (6/5267)  

3290. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar 
tarafından eğitim dışındaki gençlerin sanata yönlendirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve 
projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5268)  

3291. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisinin 
artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5269)  

3292. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, haberleşme ve iletişim kaynaklarını çoğaltmaya 
yönelik çalışma ve projelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru 
önergesi (6/5270) 

3293. -  Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, Adana genelinde yeşil kart uygulamasından 
yararlananların sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5271)  

3294. -  Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, Adana Merkez ve ilçelerinin Kültür ve Turizm 
Koruma ve Gelişim Bölgeleri arasında yer alıp almadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan 
sözlü soru önergesi (6/5272)  

3295. -  Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, Devlet sporcusu unvanını kazanan sporcu sayısına ve 
devlet sporcularına sağlanan mali haklara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5273)  

3296. -  Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, Adana'da verilen iddia bayiliklerine ve bayilik 
verilme kriterlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5274)  

3297. -  Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, Adana'daki sokak çocuğu sayısına ve sokak çocukları 
ile ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5275) 

3298. -  Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, Adana Büyükşehir Belediyesi ile Adana ilçe ve belde 
belediyelerinin İller Bankasına olan borcuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5276)  

3299. -  Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, asgari ücretten yapılan vergi ve sosyal güvenlik primi 
kesintilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5277)  

3300. -  Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, İŞKUR'un eğitimine katılarak meslek danışmanlık 
sertifikası alanların kamuda istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru 
önergesi (6/5278)  

3301. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, gençlerin kendini geliştireceği araştırma ve bilim 
merkezlerinin sayısının artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü 
soru önergesi (6/5279) 
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3302. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ülkemizde eğitim görmüş yabancı uyruklu 
öğrencilerin istihdam imkanlarının genişletilerek üstün yetenekli olanların ülkemizde kalmasını teşvik 
etmek amacıyla yürütülen çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi 
(6/5280)  

3303. -  Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, Halk Eğitim Merkezlerinde usta öğretici olarak 
çalışan geçici işçilerin hizmet sürelerinin 12 aya çıkarılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü 
soru önergesi (6/5281)  

3304. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, gençlerin kendini geliştireceği araştırma ve 
bilim merkezlerinin sayısının artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor 
Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5282)  

3305. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, sivil toplum faaliyetlerine kamu desteğini 
artırmaya yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5283)  

3306. -  Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, hayvansal ürünlerin fiyatlarındaki artışa ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5284)  

3307. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yurt dışında yaşayan gençlerimizin, gençlerimizle ve 
ortak değerlere sahip olduğumuz akraba toplulukların gençleri ile daha fazla etkileşimde bulunmaları 
amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5285)  

3308. -  Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, 2002-2014 yılları arasında kamuda istihdam edilen 
gıda mühendisi sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5286)  

3309. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, ergonomik vardiya sistemine geçişin 
sağlanmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5287)  

3310. -  Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, vatandaşlardan icra müdürlüklerince alınan harçların 
kaldırılmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5288)  

3311. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, kütüphane sayısının artırılmasına yönelik 
çalışma ve projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5289)  

3312. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, gençlerin yaptığı icatların patent tescilini 
kolaylaştırmaya yönelik çalışma ve projelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan sözlü 
soru önergesi (6/5290)  

3313. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 
performans değerlendirme sisteminin işlevselliğinin artırılmasına yönelik yürütülmekte olan çalışma 
ve projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5291)  

3314. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 
kurum içi bireysel performans değerlendirme sisteminin işlevselliğinin artırılmasına yönelik çalışma 
ve projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5292) 

3315. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık tarafından gençlerin aileleri için 
gençlik merkezlerinde düzenlenecek etkinliklere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru 
önergesi (6/5293)  

3316. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, gençlik merkezlerinin yaygınlaştırılmasına 
yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5294)  

3317. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, gençlik merkezlerinin fiziki şartlarının 
iyileştirilmesine yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi 
(6/5295)  
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3318. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, gençlik merkezlerinde daha nitelikli hizmet 
verilmesine yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi 
(6/5296)  

3319. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, gençlerin belli gönüllü kuruluşlara entegre 
edilmesine yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5297)  

3320. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, gençlik alanında faaliyetler yürüten kurumlara 
yönelik bir veri tabanı oluşturulması ile ilgili çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan 
sözlü soru önergesi (6/5298)  

3321. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, gençlere gönüllülük bilincinin yerleştirilmesine 
yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5299)  

3322. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, gençlerin serbest zamanlarında sportif 
faaliyetlere yönlendirilmesine yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü 
soru önergesi (6/5300)  

3323. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, gençlerle ilgili sivil toplum kuruluşlarının 
kurulmasının desteklenmesine yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü 
soru önergesi (6/5301)  

3324. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, gençlerle ilgili sivil toplum kuruluşlarının kendi 
aralarında çatı örgütler kurmasının teşvik edilmesine yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5302)  

3325. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, gençlik ve izcilik kamplarının sayısının 
arttırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi 
(6/5303)  

3326. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, gençlerin gönüllülük faaliyetlerinin arttırılmasına 
yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5304)  

3327. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, gençlik merkezlerinin daha çok gence 
ulaşmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi 
(6/5305)  

3328. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, gençlik kulüplerinin faaliyetlerini daha nitelikli 
hale getirmesini sağlamaya yönelik desteklere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru 
önergesi (6/5306)  

3329. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, gençler ile gönüllü kuruluşlar arasındaki ilişkiyi 
arttırmaya yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5307)  

3330. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık tarafından gençlerin mesleki beceriler 
kazanması için yapılan çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi 
(6/5308)  

3331. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık tarafından gençlerin mesleki beceriler 
kazanması için yapılan çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5309)  

3332. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, genç gönüllülerin sivil toplum kuruluşlarına 
katılımını arttırmaya yönelik çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi 
(6/5310)  

3333. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, gönüllü kuruluşların faaliyetlerinin arttırılmasına 
yönelik çalışma ve projelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5311)  
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3334. -  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam'ın, fiilen kesilmemiş elektrikten dolayı alınan 
kesinti ücretlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5312)  

3335. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık tarafından uluslararası sportif 
organizasyonların Türkiye'de düzenlenmesi amacıyla yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin 
Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5313)  

3336. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık tarafından spor kurum ve 
kuruluşlarının çalışmalarını kamuoyuna daha fazla yansıtmak adına yürütülmekte olan çalışma ve 
projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5314)  

3337. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık tarafından ülkede etkili ve iyi bir spor 
yönetimi oluşturulması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor 
Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5315)  

3338. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık tarafından uluslararası hareketlilik 
programlarının kapsamını genişletmek ve sayılarını arttırmak adına yürütülmekte olan çalışma ve 
projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5316)  

3339. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık tarafından ulusal ve uluslararası 
organizasyonlara gençlerin katılımını sağlamak adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin 
Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5317)  

3340. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık tarafından Milli Eğitim Bakanlığı ile 
koordineli şekilde beden eğitimi ve spor derslerinin yeniden düzenlenmesi adına yürütülmekte olan 
çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5318)  

3341. - Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık tarafından gençlere sivil toplum 
kuruluşları ve gönüllülük programlarını tanıtmak ve özendirmek adına yürütülmekte olan çalışma ve 
projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5319)  

3342. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık tarafından sporun farklı branşlarının 
toplumda yaygınlaşması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor 
Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5320)  

3343. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık tarafından gençlerin ve sivil toplum 
kuruluşlarının gönüllülük çalışmalarının desteklenmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere 
ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5321)  

3344. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık tarafından ulusal ve uluslararası 
organizasyonlara öğrencilerin katılımını sağlamak adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere 
ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5322)  

3345. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık tarafından gençlere sivil toplum 
kuruluşları ve gönüllülük programlarını tanıtmak ve özendirmek adına yürütülmekte olan çalışma ve 
projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5323)  

3346. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık tarafından öğrencilerin ve sivil toplum 
kuruluşlarının gönüllülük çalışmalarının desteklenmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere 
ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5324)  

3347. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık tarafından gençlerin ve sivil toplum 
kuruluşlarının gönüllülük çalışmalarının desteklenmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere 
ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5325)  
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3348. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık tarafından özel sektörün sivil toplum 
kuruluşlarını desteklemesini sağlamak adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5326)  

3349. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık tarafından kadınların ve sivil toplum 
kuruluşlarının gönüllülük çalışmalarının desteklenmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere 
ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5327)  

3350. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık tarafından sivil toplum kuruluşlarında 
gönüllülüğün istismarını önlemek için denetimleri arttırma adına yürütülmekte olan çalışma ve 
projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5328)  

3351. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, spor tesislerinin eksikliklerinin giderilmesi 
amacıyla yürütülen çalışamalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5329)  

3352. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, spor tesislerinin tasnif edilmesine yönelik 
standartlar oluşturulması amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü 
soru önergesi (6/5330)  

3353. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, olimpik spor dallarında faaliyet gösteren 
kulüpler kurulmasını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan 
sözlü soru önergesi (6/5331)  

3354. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre ait 
spor tesislerinin envanterinin hazırlanması amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor 
Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5332)  

3355. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, sportif rekreasyon alanlarının oluşturulması 
yönünde yerel yönetimlere destek sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor 
Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5333)  

3356. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, spor tesislerinin projelendirilmesi ve yapımı 
sürecinde spor alanında uzmanların yer almasının sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin 
Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5334)  

3357. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, sporcu lisans sisteminin spora hizmet veren 
kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılabilmesinin sağlanması için yürütülen çalışmalara ilişkin 
Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5335)  

3358. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, sporcuların ve antrenörlerin faal oldukları 
dönemler içerisinde sigortalı olmalarına yönelik uygulamanın yaygınlaştırılması için yürütülen 
çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5336)  

3359. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, otomotiv sektöründe yerlilik oranını arttırıcı 
faaliyetlerin desteklenmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5337)  

3360. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, otomotiv sektöründe Ulusal Odak Projeleri 
oluşturulması ve desteklenmesinin sağlanması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5338)  

3361. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, sporla ilgili tüm iş ve işlemlerde federasyonlar 
arasında iş birliği ve koordinasyonun geliştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5339)  
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3362. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, otomotiv sektöründe yerlilik oranını arttırıcı 
faaliyetlerin desteklenmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5340)  

3363. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, alternatif yakıt kullanımının yaygınlaştırılmasını 
sağlamak amacıyla elektrikli araçlarda kullanılan batarya ve alternatif yakıt kullanılan araçların ana 
parçalarının üretiminin desteklenmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5341)  

3364. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, otomotiv alanında yetkinliği olan üniversitelerin 
ve mesleki liselerin geliştirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim 
Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5342)  

3365. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, alternatif yakıt kullanımının yaygınlaştırılmasını 
sağlamak amacıyla elektrikli araçlarda kullanılan batarya ve alternatif yakıt kullanılan araçların ana 
parçalarının üretiminin desteklenmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5343)  

3366. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, alternatif yakıt kullanımının yaygınlaştırılmasını 
sağlamak amacıyla elektrikli araçlarda kullanılan batarya ve alternatif yakıt kullanılan araçların ana 
parçalarının üretiminin desteklenmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5344)  

3367. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki hastanelerin psikolog ve psikiyatri uzmanı 
açığının giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5345)  

3368. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, çevre dostu araçların kullanımının 
yaygınlaştırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan 
sözlü soru önergesi (6/5346)  

3369. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yüksek performanslı sporcuların belli 
ihtiyaçlarının karşılanması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor 
Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5347)  

3370. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, antrenörlerin spor sosyolojisi, spor psikolojisi 
vb. konularda eğitilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor 
Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5348)  

3371. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yetenek seçiminde görev yapacak eğitici ve 
uzmanlara verilen hizmet içi eğitimlerin sayısına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru 
önergesi (6/5349)  

3372. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, ulusal ve uluslararası alanda başarılı olan 
sporcu, antrenör ve spor kulüplerine teşvik edici ödüller verilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve 
projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5350)  

3373. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, sporun yaygınlaşması için kamu spotlarının 
etkin kullanımı adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan 
sözlü soru önergesi (6/5351)  

3374. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yaşam boyu sporun yaygınlaştırılması adına 
yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5352)  

3375. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, eğitim ve öğretim kurumlarında sporun 
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5353)  
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3376. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, milli takım ve kulüplerde çeşitli mesleklerden 
kişilere görev verilmesi amacıyla yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor 
Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5354)  

3377. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, milli takım antrenörleri için ayrı bir eğitim 
programı uygulanması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor 
Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5355)  

3378. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, elit sporcular yetiştirilmesi adına yürütülmekte 
olan çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5356)  

3379. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, genç nesillerin aktif spor yapmasına yönelik 
yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5357)  

3380. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, spor uzmanı yetiştirilmesine ve antrenörlük 
eğitiminin niteliğinin arttırılmasına yönelik projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru 
önergesi (6/5358)  

3381. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yüksek performanslı sporcu yetiştirilmesine ve 
sporcuların eğitimleri ile sportif çalışmalarını eş zamanlı yürütebilmelerine yönelik projelere ilişkin 
Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5359)  

3382. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, beklenen gelişmeyi gösteremeyen sporcuların 
yaşayabilecekleri psikolojik sorunların çözümüne yönelik projelere ilişkin Gençlik ve Spor 
Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5360)  

3383. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, üst düzey sporcu yetiştirebilecek antrenörlerin 
desteklenmesine yönelik projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5361)  

3384. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, eğitim kurumlarında periyodik olarak yetenek 
taraması yapılmasına ve sporcuların bireysel gelişimlerinin desteklenmesine yönelik projelere ilişkin 
Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5362)  

3385. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, beden eğitimi dışındaki üniversite programlarına 
girmek isteyen milli sporculara ek puan verilmesine veya özel kontenjanlar ayrılmasına yönelik 
projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5363)  

3386. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, sporcu kamp merkezlerinin fiziki kapasitelerinin 
geliştirilmesine ve yetenekli sporculara burs verilmesine yönelik projelere ilişkin Gençlik ve Spor 
Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5364)  

3387. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, başarıların ödüllendirilmesine ve elit sporcuların 
spor alanında istihdamına yönelik projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi 
(6/5365)  

3388. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, sporculara malzeme ve tesis desteği 
sağlanmasına ve başarılı sporcuların kamu kurumları tarafından desteklenmesine yönelik projelere 
ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5366)  

3389. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, hayvan hastalıkları ile mücadeleye ve hayvan 
refahının arttırılmasına yönelik projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru 
önergesi (6/5367)  

3390. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, büyükbaş damızlık hayvan sayısının 
arttırılmasına yönelik projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi 
(6/5368)  
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3391. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, küçükbaş hayvan sayısının arttırılmasına yönelik 
projelere ve küçükbaş hayvan sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru 
önergesi (6/5369)  

3392. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, rekabet gücünün arttırılmasına yönelik projelere 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5370)  

3393. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, tarım sigortalarının yaygınlaştırılmasına ve 
hayvancılık işletmelerinin kapasitelerinin arttırılmasına yönelik projelere ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5371)  

3394. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, sertifikalı girdi kullanımı ve ihracatta sorun 
yaşanan sektörlerle ilgili projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru 
önergesi (6/5372)  

3395. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, spor müsabakalarından dolayı eğitim ve öğretim 
hayatı aksayan öğrencilerin derslerinden geri kalmalarını önlemek adına yürütülmekte olan çalışma 
ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5373)  

3396. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, antrenörleri sporla ilgili çeşitli konularda 
eğitmek adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru 
önergesi (6/5374)  

3397. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, limanlardaki bürokratik prosedürlerin azaltılması 
adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan sözlü soru önergesi 
(6/5375)  

3398. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, toplumun güvenilir gıda konusunda 
bilgilendirilmesine yönelik projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru 
önergesi (6/5376)  

3399. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, tarımsal bilgi sistemlerinin entegrasyonuna 
yönelik projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5377)  

3400. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, biyolojik çeşitliliğin tespiti ve geliştirilmesine 
yönelik projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5378)  

3401. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yaşam boyu sporun yaygınlaştırılmasına yönelik 
projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5379) 

3402. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, tarım üretiminde verim ve kaliteyi artırmaya 
yönelik ve gıda güvenliği standartlarının Avrupa Birliği normlarına uydurulması adına yürütülen 
çalışma ve projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5380)  

3403. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, tarımsal ve sosyal altyapı hizmetleri ile kırsal 
kalkınmaya yönelik ve tarım ürünlerinin yerinde değerlendirilmesi adına yürütülen çalışma ve 
projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5381)  

3404. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, gıda ve yem işletmelerinin altyapılarını 
güçlendirmeye ve güvenilir gıda konusunda toplumda duyarlılığı artırmaya yönelik çalışma ve 
projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5382)  

3405. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, hayvan refahının sağlanması ve bitki sağlığı 
hizmetlerinde entegre ve biyolojik mücadele çalışmalarını geliştirmek ve yaygınlaştırmak adına 
yürütülmekte olan projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi 
(6/5383)  
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3406. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, hayvan hastalık ve zararlılarıyla mücadeleye 
yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5384)  

3407. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yatırımcıların devlet yardımlarıyla ilgili 
bilgilendirilmesine ve kurumlar arası koordinasyona yönelik yürütülen çalışma projelere ilişkin 
Ekonomi Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5385)  

3408. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, serbest bölgelerdeki stratejik yatırımlara ve 
uluslararası yatırımcılar nezdindeki imajın geliştirilmesine yönelik çalışma ve projelere ilişkin 
Ekonomi Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5386)  

3409. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, arşivleme ve evrak sistemi ile yatırım-üretim-
ihracat zincirinde dışsal etkilerin olumsuz yansımalarının engellenmesi adına yürütülen çalışma ve 
projelere ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5387)  

3410. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, gerçekçi tarımsal pazarlama stratejileri ve 
politikalarının belirlenmesi adına yürütülen çalışma ve projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5388)  

3411. -  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, hayvan hastalık ve zararlıları ile daha etkin bir 
mücadelenin sağlanabilmesi hedefine yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5389) 

3412. -  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, emeklilik yaşını doldurduğu halde prim gün 
sayısı eksik olduğu için emekli olamayanlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5390) 

3413. -  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, yaş ve fiili hizmet sürelerini dolduranların 
emekliye ayrılmalarına ilişkin çalışmalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5391) 

3414. -  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, 50 yaşını dolduran ve 10 yıllık fiili hizmet 
süresi bulunan vatandaşların emeklilik koşullarıyla ilgili bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5392) 

3415. -  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, emeklilik yaşını dolduran vatandaşlara eksik 
prim gün sayıları için hizmet borçlanması imkânı tanınmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5393)  

3416. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat-Niksar Karayolunun çift yönlü hale getirilmesi 
çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5394)  

3417. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat-Amasya Karayolunun çift yönlü hale getirilmesi 
çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5395)  

3418. -  Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ın Niksar ve Turhal ilçeleri arasında çevre yolu 
çalışması olup olmadığına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi 
(6/5396)  

3419. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, Kahramanmaraş'ta 2013 yılında 
onarımı gerçekleştirilen tarihi eserlere ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/5397) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 19.02.2014) 

3420. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, Kahramanmaraş'ta 2013 yılında 
hizmete açılan okul sayısına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/5398) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 19.02.2014) 

3421. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, Kahramanmaraş'ta 2013 yılında şahsa 
ve mala karşı işlenen suçlara ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/5399) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 19.02.2014) 
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3422. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, Kahramanmaraş'ta 2013 yılında 
kesilen trafik cezalarına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/5400) (Başkanlığa geliş tarihi: 
19.02.2014) 

3423. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesinin akademik ve idari personel ihtiyacına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi 
(6/5401)  

3424. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, Kahramanmaraş'ta bulunan 
hastanelerdeki yatak ve kuvöz sayılarına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/5402)  

3425. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, Kahramanmaraş'taki acil sağlık 
hizmetleri istasyonu ve ambulans sayılarına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/5403)  

3426. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, Kahramanmaraş Vakıflar Bölge 
Müdürlüğü tarafından 2013 yılında muhtaç aylığı bağlanan kişi sayısı ile burs verilen öğrenci sayısına 
ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/5404)  

3427. -  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, on yaşını geçmiş ticari taksilere ilişkin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5405)  

3428. -  Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı 
Alparslan Tarım İşletmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5406) 

3429. -  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, 8 Ekim 1996 tarihinde Sakız Adası 
açıklarında düşen uçağın enkazı ile pilotun naaşına ulaşılması için çalışma yapılıp yapılmadığına 
ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5407)  

3430. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, bir kamu bankasının verdiği kredi kartlarına ilişkin 
Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/5408) 

3431. -  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, kayıt dışı istihdamla mücadele çalışmalarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5409)  

3432. -  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Amerika Birleşik Devletleri tarafından yayınlanan İnsan 
Hakları Raporuna ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5410)  

3433. -  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Mavi Marmara olayına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan 
sözlü soru önergesi (6/5411)  

3434. -  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, geri dönüşüm uygulamalarının geliştirilmesine yönelik 
projelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5412) 

3435. -  Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, Adana ve ilçelerinde meydana gelen hayvan 
ölümlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5413)  

3436. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, Kahramanmaraş Organize Sanayi 
Bölgesinde doğal gaz verilemeyen iş yerlerine ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/5414)  

3437. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, paslanmaz çelikten yassı madde 
mamullerinin ithalatı üzerinden alınan verginin artırılmasına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi 
(6/5415)  

3438. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, Kahramanmaraş'taki barajların su 
seviyesindeki azalmaya ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5416) 

3439. -  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, Çandarlı Limanı mendirek inşaatına ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5417)  

3440. -  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, gelir yöntemiyle hesaplanan milli gelir 
hesaplarının yayımlanmamasına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5418)  

3441. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, Tunceli Emniyet Müdürlüğündeki Terörle 
Mücadele kadrolarının değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5419)  
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3442. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, yeni eğitim sisteminin ortaya 
çıkardığı iddia edilen sorunlara ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/5420)  

3443. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, hastanelerdeki enfeksiyonun ölüm 
oranlarında artışa neden olması ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi 
(6/5421)  

3444. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, BOTAŞ'ın İran ve Rusya'dan 
doğal gazı yüksek fiyattan aldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/5422)  

3445. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, esnaf ve sanatkarların sorunlarına 
ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/5423)  

3446. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, iflasların artması ile ticari şirketler 
ve şahıs şirketlerinin kapanma oranlarındaki artışa ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/5424)  

3447. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, elektrik borcunu zamanında 
ödeyemeyen abonelerin elektriklerinin yasal süre dolmadan ve ihbar yapılmadan kesildiği 
iddiasına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/5425)  

3448. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, tersanelerin rekabet gücünün 
artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/5426)  

3449. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, trafik cezalarına ilişkin 
Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/5427)  

3450. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, yirmi dokuz ilde kapatılması planlanan 
özel idareler bünyesinde çalışan taşeron işçilere ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/5428)  

3451. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, mobbing mağduru kadınların 
sayısındaki artışın önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/5429)  

3452. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, tüketici şikayetlerindeki artışın 
önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/5430)  

3453. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, Türkiye'nin yem ham maddesi 
üretiminde dışa bağımlı olmasına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/5431)  

3454. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, adliyede ve adliye önlerinde yaşanan 
olaylara ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/5432)  

3455. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri için basılan büyükşehir 
belediye başkanlığı oy pusulalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5433)  

3456. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, 30 Mart 2014 Yerel Seçimleriyle ilgili bir iddiaya 
ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5434)  

3457. -  Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri sırasında Yenimahalle 
Nazım Hikmet Kültür Merkezine gittiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5435) 

3458. -  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, telefon ve internet hizmeti tarifelerinin 
habersiz olarak değiştirilmek suretiyle tüketicilerin mağdur edildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan 
sözlü soru önergesi (6/5436) 

3459. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, otomobil pazarının küçülmesinin 
nedenlerine ve bu konuda alınması planlanan önlemlere ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/5437) 

3460. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, vatandaşların bireysel kredi ve kredi 
kartı borçlarındaki artışın nedenlerine ve bu konuda alınması planlanan önlemlere ilişkin Başbakan'dan 
sözlü soru önergesi (6/5438)  

3461. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, Karayolları Genel Müdürlüğü 
bünyesinde çalıştırılan taşeron işçi sayısına ve bu işçilerin mağdur edildiği iddiasına ilişkin 
Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/5439) 

3462. - Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, kayıt dışı verem hastası sayısında artış 
olduğu iddiasına ve kayıtlı verem hastası sayısına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/5440) 
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1. - (S. Sayısı: 156) Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe 
Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, 
Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın; Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili 
Kamer Genç'in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/242, 2/80) (Dağıtma tarihi: 31.1.2012) (*) (**) 

2. -  (S. Sayısı: 287) Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile 
Adalet Komisyonu Raporları (1/484) (Dağıtma tarihi: 18.6.2012) (*) (**) 

3. - (S. Sayısı: 521) Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/865) (Dağıtma tarihi: 27.12.2013) (**) 

4. - (S. Sayısı: 538) Türk Kültür ve Mirası Vakfı Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/866) (Dağıtma tarihi: 30.1.2014) (X) 

5. - (S. Sayısı: 359) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Polis Eğitiminde İşbirliği Üzerine Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/671) (Dağıtma tarihi: 27.11.2012) (X) 

6. - (S. Sayısı: 399) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Ormancılık Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu 
Raporları (1/703) (Dağıtma tarihi: 29.1.2013) (X) 

7. - (S. Sayısı: 379) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Basın ve Enformasyon Alanlarında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/714) (Dağıtma tarihi: 3.1.2013) (X) 

8. - (S. Sayısı: 432) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/737) (Dağıtma tarihi: 5.3.2013) (X) 

9. - (S. Sayısı: 104) Vişegraddaki Sokullu Mehmet Paşa Köprüsünün Yapısal Unsurlarının 
Durumunun Tespit Edilmesi, Restorasyon Projesinin Hazırlanması ve Projenin Uygulanması 
Konusundaki İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/333)  
(Dağıtma tarihi: 21.12.2011) (X) 

10. - (S. Sayısı: 495) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Turizm İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/802) (Dağıtma tarihi: 13.11.2013) (X) 

11. - (S. Sayısı: 531) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/862) (Dağıtma tarihi: 28.1.2014) (X) 

12. - (S. Sayısı: 383) Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Barış Gücü Anlaşmasına Beşinci Ek Protokol 
ve Protokole İlişkin Teknik Hataların Düzenlenmesi Tutanağının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/647) (Dağıtma tarihi: 15.1.2013) (X) 

13. - (S. Sayısı: 146) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Çevre, Doğa, Su ve Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/351) 
(Dağıtma tarihi: 23.1.2012) (X) 

                                                 
(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Görüşmeleri yarım kalan Kanun Tasarı ve Tekliflerini gösterir. 
(**) İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun olarak görüşülmesi kabul edilmiştir. 
 



8 _ KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

82 NCİ  BİRLEŞİM 

 
– 178 –

14. - (S. Sayısı: 455) Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Sözleşmesinde Değişikliğin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/757) 
(Dağıtma tarihi: 13.5.2013) (X) 

15. - (S. Sayısı: 63) Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/293) 
(Dağıtma tarihi: 15.11.2011) (X) 

16. - (S. Sayısı: 377) Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/666) (Dağıtma tarihi: 3.1.2012) (X) 

17. - (S. Sayısı: 423) Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesine Ek Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/733) 
(Dağıtma tarihi: 26.2.2013)  (X) 

18. - (S. Sayısı: 471) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında 
Türkiye Cumhuriyeti Topraklarında Bulunan Rus Defin Yerleri ile Rusya Federasyonu Topraklarında 
Bulunan Türk Defin Yerleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/776) (Dağıtma tarihi: 17.6.2013) (X) 

19. - (S. Sayısı: 162) Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge 
Ofisi Arasında İki Yıllık İşbirliği Anlaşması 2010/2011'in Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/392) (Dağıtma tarihi: 9.2.2012) (X) 

20. - (S. Sayısı: 462) Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge 
Ofisi Arasında İki Yıllık İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/769) (Dağıtma tarihi: 24.5.2013) (X) 

21. - (S. Sayısı: 335)  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında İkili Ulusal Komisyon Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/663) (Dağıtma tarihi: 2.11.2012) (X) 

22. - (S. Sayısı: 375) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında 
Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/683) (Dağıtma tarihi: 20.12.2012) (X) 

23. -  (S. Sayısı: 121) 2009 Gemilerin Emniyetli ve Çevreye Duyarlı Geri Dönüşümü Hakkında 
Hong Kong Uluslararası Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Çevre Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/460) (Dağıtma tarihi: 10.1.2012) (X) 

24. - (S. Sayısı: 120) 2001, Gemilerdeki Zararlı Organik Tutunma Önleyici Sistemlerin 
Kontrolüne İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Çevre Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/329) (Dağıtma tarihi: 10.1.2012) (X) 

25. - (S. Sayısı: 403) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransız Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında İç Güvenlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/720) (Dağıtma tarihi: 31.1.2013) (X) 

26. - (S. Sayısı: 281) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Krallığı Arasında Diplomatik 
ve Konsüler Personelin Belirli Yakınlarının Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına Olanak Sağlayan 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/341) (Dağıtma tarihi: 21.6.2012) (X) 

27. - (S. Sayısı: 316) Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Mali Cumhuriyeti 
Savunma ve Mücahitler Bakanlığı Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşmasına Dair 1 Numaralı 
Değişiklik Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/285) (Dağıtma tarihi: 1.10.2012) (X) 
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28. - (S. Sayısı: 56) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Çevre ve 
Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/385) (Dağıtma tarihi: 25.10.2011) (X) 

29. - (S. Sayısı: 401) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Başta Terörizm ve Örgütlü Suçlar Olmak Üzere Ağır Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/713) 
(Dağıtma tarihi: 29.1.2013) (X) 

30. - (S. Sayısı: 497) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında 
Kültür ve Sanat Alanında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/804) (Dağıtma tarihi: 13.11.2013) (X) 

31. - (S. Sayısı: 483) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/783) (Dağıtma tarihi: 10.7.2013) (X) 

32. - (S. Sayısı: 188) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/458) (Dağıtma tarihi: 
14.3.2012) (X) 

33. - (S. Sayısı: 160) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna ve Hersek Bakanlar Konseyi 
Arasında Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/421) (Dağıtma tarihi: 7.2.2012) (X) 

34. - (S. Sayısı: 31) Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı 
Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/391) (Dağıtma tarihi: 10.10.2011) (X) 

35. - (S. Sayısı: 456) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/760) (Dağıtma tarihi: 13.5.2013) (X) 

36. - (S. Sayısı: 159) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/386) (Dağıtma tarihi: 7.2.2012) (X) 

37. - (S. Sayısı: 187) Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Belarus Cumhuriyeti Sağlık 
Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/371) (Dağıtma tarihi: 14.3.2012) (X) 

38. - (S. Sayısı: 418) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Singapur Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/655) (Dağıtma tarihi: 
21.2.2013) (X) 

39. - (S. Sayısı: 157) Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Sağlık 
Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/347) (Dağıtma tarihi: 7.2.2012) (X) 

40. - (S. Sayısı: 163) Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Sağlık 
ve Tıbbi Eğitim Bakanlığı Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat 
Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/428) (Dağıtma tarihi: 9.2.2012) (X) 

41. - (S. Sayısı: 158) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kenya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/349) (Dağıtma tarihi: 7.2.2012) (X) 
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42. - (S. Sayısı: 20) Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto 
Protokolüne İlişkin Taraflar Konferansında Alınan Kararın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/398) (Dağıtma tarihi: 10.10.2011) (X) 

43. - (S. Sayısı: 391) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/716) (Dağıtma tarihi: 15.1.2013) (X) 

44. - (S. Sayısı: 440) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Aile, Kadın ve Çocuk Politikaları Alanında İşbirliği Protokolunun Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu 
Raporları (1/736) (Dağıtma tarihi: 25.3.2013) (X) 

45. - (S. Sayısı: 447) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Arama ve Kurtarma Hizmetlerinin Koordinasyonuna Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/753) (Dağıtma tarihi: 10.4.2013) (X) 

46. - (S. Sayısı: 477) Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/774) (Dağıtma tarihi: 2.7.2013) (**) (X) 

47. - (S. Sayısı: 288) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti 
Arasında Bilim ve Eğitim Alanlarında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile 
Dışişleri Komisyonu Raporları (1/416) (Dağıtma tarihi: 26.6.2012) (X) 

48. - (S. Sayısı: 212) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti 
Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu 
Raporları (1/348) (Dağıtma tarihi: 2.4.2012) (X) 

49. - (S. Sayısı: 54) Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/292) 
(Dağıtma tarihi: 25.10.2011) (X) 

50. - (S. Sayısı: 422) Türkiye Cumhuriyeti ile Belarus Cumhuriyeti Arasında Hukuki, Ticari ve 
Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/731) (Dağıtma tarihi: 26.2.2013) (X) 

51. - (S. Sayısı: 175) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında 2010-2013 Yıllarına İlişkin Kültürel Değişim Programının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Dışişleri 
Komisyonu Raporları (1/529) (Dağıtma tarihi: 1.3.2012) (X) 

52. - (S. Sayısı: 116)  Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadışı 
Eylemlerin Önlenmesine Dair Protokole Ait 2005 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/307) (Dağıtma tarihi: 2.1.2012) (X) 

53. - (S. Sayısı: 290) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Kalkınma İşbirliğine Yönelik Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/491) (Dağıtma tarihi: 26.6.2012) (X) 

54. - (S. Sayısı: 227) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Karayoluyla Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/591) (Dağıtma tarihi: 20.4.2012) (X) 

55. - (S. Sayısı: 406) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında 
Karayoluyla Uluslararası Yolcu ve Yük Taşınmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/665) (Dağıtma tarihi: 31.1.2013) (X) 



8 _ KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

82 NCİ  BİRLEŞİM 

 
– 181 –

56. - (S. Sayısı: 449) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/755) (Dağıtma tarihi: 10.4.2013) (X) 

57. - (S. Sayısı: 252) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Sürücü 
Belgelerinin Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/574) (Dağıtma tarihi: 28.5.2012) (X) 

58. - (S. Sayısı: 10) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Türkiye-İran Hududunda Yeni Kara Hudut Kapılarının Açılmasına Dair Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/450) 
(Dağıtma tarihi: 10.10.2011) (X) 

59. - (S. Sayısı: 419) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Kapsamlı İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/692) (Dağıtma tarihi: 21.2.2013) (X) 

60. - (S. Sayısı: 405) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Kendi Ülkeleri Arasında Hava Hizmetlerine İlişkin Hava Ulaştırma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/727) 
(Dağıtma tarihi: 31.1.2013) (X) 

61. - (S. Sayısı: 166) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel, Ekonomik ve Ticari İşbirliği Konulu 
Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve 
Köyişleri Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/352) (Dağıtma tarihi: 24.2.2012) (X) 

62. - (S. Sayısı: 182) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Singapur Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Kültür, Bilim, Eğitim, Basın-Yayın ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/331) (Dağıtma tarihi: 13.3.2012) (X) 

63. - (S. Sayısı: 126) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/396) (Dağıtma tarihi: 13.1.2012) (X) 

64. - (S. Sayısı: 402) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Habibe Kadiri Kız Okullarının Kuruluşu ve Faaliyetlerine İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/723) 
(Dağıtma tarihi: 29.1.2013) (X) 

65. -  (S. Sayısı: 267) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında Yardım ve İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu 
Raporları (1/496) (Dağıtma tarihi: 7.6.2012) (X) 

66. - (S. Sayısı: 439) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Hükümeti Arasında Eğitim 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/735) (Dağıtma tarihi: 21.3.2013)  (X) 

67. - (S. Sayısı: 297) Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı ile Çevre 
Komisyonu Raporu (1/627) (Dağıtma tarihi: 26.6.2012) (**) 

68. - (S. Sayısı: 420) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında 
Arşiv Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/653) (Dağıtma tarihi: 21.2.2013) (X) 

69. - (S. Sayısı: 358) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında 
Başta Terörizm ve Örgütlü Suçlar Olmak Üzere Ağır Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/668) 
(Dağıtma tarihi: 27.11.2012) (X) 
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70. - (S. Sayısı: 351) Mücavir Atlantik Deniz Bölgesi, Akdeniz ve Karadenizdeki Deniz 
Memelilerinin Korunmasına Dair Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Çevre Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/704) (Dağıtma tarihi: 15.11.2012) (X) 

71. - (S. Sayısı: 386) Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Kültür Yollarına İlişkin 
Genişletilmiş Kısmi Anlaşmayı Tesis Eden Kararına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/686) (Dağıtma tarihi: 15.1.2013) (X) 

72. - (S. Sayısı: 324) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik 
Krallığı Hükümeti Arasında Askeri İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/560) (Dağıtma tarihi: 1.10.2012) (X) 

73. - (S. Sayısı: 354) Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/691) 
(Dağıtma tarihi: 23.11.2012) (X) 

74. - (S. Sayısı: 51) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Ormancılık Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/430) (Dağıtma tarihi: 25.10.2011) (X) 

75. - (S. Sayısı: 62) Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Yunanistan 
Cumhuriyeti Çevre, Enerji ve İklim Değişikliği Bakanlığı Arasında Enerji Alanında İşbirliği 
Hakkında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/474) (Dağıtma tarihi: 14.11.2011) (X) 

76. - (S. Sayısı: 433) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/738) (Dağıtma tarihi: 6.3.2013) (X) 

77. - (S. Sayısı: 340) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/687) (Dağıtma tarihi: 9.11.2012) (X) 

78. - (S. Sayısı: 308) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Myanmar Birliği Hükümeti Arasında 
Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/617) (Dağıtma tarihi: 3.7.2012) (X) 

79. - (S. Sayısı: 392) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Suçluların İadesi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/718) (Dağıtma tarihi: 15.1.2013) (X) 

80. - (S. Sayısı: 254) Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Arasında Ceza 
İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/579) (Dağıtma tarihi: 28.5.2012) (X) 

81. - (S. Sayısı: 256) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Hükümlü Nakli Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/593) (Dağıtma tarihi: 28.5.2012) (X) 

82. - (S. Sayısı: 425) Türkiye Cumhuriyeti ve Ürdün Haşimi Krallığı Arasında Hükümlülerin 
Nakline Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/740) (Dağıtma tarihi: 26.2.2013) (X) 

83. - (S. Sayısı: 253) Türkiye Cumhuriyeti ve Federatif Brezilya Cumhuriyeti Arasında 
Hükümlülerin Nakli Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/575) (Dağıtma tarihi: 28.5.2012) (X) 

84. - (S. Sayısı: 202) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Kayıtlı Posta, On-Line Havale ve Tahsilat Hizmetlerinin Geliştirilmesine İlişkin 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/318) (Dağıtma tarihi: 29.3.2012) (X) 
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85. - (S. Sayısı: 58) Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi 
Elektronik Taşıma Belgesi ile İlgili Ek Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/422) (Dağıtma tarihi: 25.10.2011) (X) 

86. - (S. Sayısı: 140) 30 Eylül 1957 Tarihli Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası 
Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının (ADR) Madde 1 (a), Madde 14 (1) ve Madde 14 (3) 
(b)'sini Tadil Eden Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/438) (Dağıtma tarihi: 20.1.2012) (X) 

87. - (S. Sayısı: 183) Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Cibuti Cumhuriyeti Milli 
Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığı Arasında Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ve Dışişleri 
Komisyonu Raporları (1/343) (Dağıtma tarihi: 13.3.2012) (X) 

88. -  (S. Sayısı: 400) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Eğitim 
Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/678) (Dağıtma tarihi: 29.1.2013) (X) 

89. - (S. Sayısı: 268) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar 
Kurulu Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Üyelerinin Aile Bireylerinin Kazanç Getirici 
Bir İşte Çalışmalarına Olanak Sağlayan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/600) (Dağıtma tarihi: 7.6.2012) (X) 

90. - (S. Sayısı: 283) Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya Federal Cumhuriyeti Arasında 
Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Görevlilerinin Aile Üyelerinin Kazanç Getirici İşlerde 
Çalışmalarına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/457) (Dağıtma tarihi: 21.6.2012) (X) 

91. - (S. Sayısı: 240) Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Avrupa Birliği 
Uyum Komisyonu, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporları (1/488) (Dağıtma tarihi: 15.5.2012) (**) 

92. - (S. Sayısı: 170) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ve Dışişleri 
Komisyonu Raporları (1/413) (Dağıtma tarihi: 24.2.2012) (X) 

93. - (S. Sayısı: 344) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/657) (Dağıtma tarihi: 15.11.2012) (X) 

94. - (S. Sayısı: 346) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brunei Sultanlığı Hükümeti Arasında 
Ekonomik, Ticaret ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/659) (Dağıtma tarihi: 15.11.2012) (X) 

95. - (S. Sayısı: 352) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Guernsey Hükümeti Arasında Vergi 
Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/654) (Dağıtma tarihi: 23.11.2012) (X) 

96. -  (S. Sayısı: 305) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/550) (Dağıtma tarihi: 3.7.2012) (X) 

97. -  (S. Sayısı: 307) Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile Birleşik Arap 
Emirlikleri Silahlı Kuvvetleri Genel Karargahı Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Mutabakat 
Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/610) (Dağıtma tarihi: 3.7.2012) (X) 
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98. -  (S. Sayısı: 89) Vatansızlığın Azaltılmasına Dair Sözleşmeye Katılmamızın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/397) (Dağıtma tarihi: 8.12.2011) (X) 

99. -  (S. Sayısı: 90) Vatansız Kişilerin Statüsüne İlişkin Sözleşmeye Katılmamızın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/410) (Dağıtma tarihi: 8.12.2011) (X) 

100. -  (S. Sayısı: 282) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında 
Tarım Alanında İşbirliği Konusunda Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/354) 
(Dağıtma tarihi: 21.6.2012) (X) 

101. -  (S. Sayısı: 19) Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Gürcistan 
Enerji Bakanlığı Arasında Türkiye-Gürcistan Elektrik Enterkonneksiyonlarının Geliştirilmesi 
Hakkında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/365) (Dağıtma tarihi: 10.10.2011) (X) 

102. -  (S. Sayısı: 73) Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Yedinci Ek Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/337) 
(Dağıtma tarihi: 30.11.2011) (X) 

103. - (S. Sayısı: 75) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Yolcu ve 
Eşyanın Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/394) (Dağıtma tarihi: 30.11.2011) (X) 

104. - (S. Sayısı: 109) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma 
Örgütü (UNIDO) Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/382) (Dağıtma tarihi: 21.12.2011) (X) 

105. -  (S. Sayısı: 115) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Deniz Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/281) (Dağıtma tarihi: 2.1.2012) (X) 

106. -  (S. Sayısı: 3) Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Terörle Mücadele 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/379)  (Dağıtma tarihi: 7.10.2011) (X) 

107. -  (S. Sayısı: 4) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Güvenlik İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/381) (Dağıtma tarihi: 7.10.2011) (X) 

108. -  (S. Sayısı: 123) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanında İşbirliği İçin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/283) (Dağıtma tarihi: 13.1.2012) (X) 

109. -  (S. Sayısı: 142) Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Yunanistan Cumhuriyeti 
Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokolun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/319) (Dağıtma tarihi: 20.1.2012) (X) 

110. -  (S. Sayısı: 143) Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Portekiz Cumhuriyeti Adalet 
Bakanlığı Arasında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/322) (Dağıtma tarihi: 20.1.2012) (X) 

111. -  (S. Sayısı: 145) Hükümlülerin Nakline Dair Sözleşmeye Ek Protokolün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/502) (Dağıtma tarihi: 
20.1.2012) (X) 

112. -  (S. Sayısı: 168) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
Örgütü Arasında Hükümetlerarası Tahıl Grubu 31 inci Oturumu ve Hükümetlerarası Pirinç Grubu 42 nci 
Oturumu Ortak Toplantısına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/312) 
(Dağıtma tarihi: 24.2.2012) (X) 



8 _ KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

82 NCİ  BİRLEŞİM 

 
– 185 –

113. -  (S. Sayısı: 280) Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile İçişleri Komisyonu 
Raporları (1/584) (Dağıtma tarihi: 15.6.2012) (**)   

114. -  (S. Sayısı: 45) Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Irak 
Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Arasında Serbest Bölgeler Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat 
Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/409) (Dağıtma tarihi: 18.10.2011) (X) 

115. -  (S. Sayısı: 42) Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Irak 
Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Arasında Yeni Sınır Kapıları Oluşturulmasına İlişkin Mutabakat 
Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/399) (Dağıtma tarihi: 18.10.2011) (X) 

116. -  (S. Sayısı: 43) Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Irak 
Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Arasında Muhtemel Bir Serbest Ticaret Anlaşmasının Etkilerinin 
Değerlendirilmesine Dair Bir Ortak Komisyon Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/400) 
(Dağıtma tarihi: 18.10.2011) (X) 

117. -  (S. Sayısı: 46) Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Irak 
Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Arasında Irak ve Türkiye'de Düzenlenen Fuarlara Yönelik Mutabakat 
Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/420) (Dağıtma tarihi: 18.10.2011) (X) 

118. - (S. Sayısı: 52) Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Çevre 
Bakanlığı Arasında Çevre Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/431) (Dağıtma tarihi: 25.10.2011) (X) 

119. -  (S. Sayısı: 53) Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti 
Tarım Bakanlığı Arasında Orman ve Ormancılık Araştırmaları Alanlarında Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/436) 
(Dağıtma tarihi: 25.10.2011) (X) 

120. -  (S. Sayısı: 60) Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Hindistan 
Cumhuriyeti Petrol ve Doğal Gaz Bakanlığı Arasında Petrol ve Doğal Gaz Alanında İşbirliğine Dair 
Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/340) (Dağıtma tarihi: 14.11.2011) (X) 

121. -  (S. Sayısı: 65) Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Cumhuriyeti ve İtalya Cumhuriyeti 
Arasında Türkiye-Yunanistan-İtalya Gaz Nakil Koridorunun Geliştirilmesine İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu  (1/317) 
(Dağıtma tarihi: 15.11.2011) (X) 

122. -  (S. Sayısı: 66) Enerji Şartı Antlaşmasının Ticaretle İlgili Hükümlerine Getirilen 
Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/366) (Dağıtma tarihi: 15.11.2011) (X) 

123. -  (S. Sayısı: 71) Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile İngiltere Uluslararası 
Tarım ve Teknoloji Merkezi Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Konusunda 
Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve 
Köyişleri Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/315) (Dağıtma tarihi: 30.11.2011) (X) 

124. -  (S. Sayısı: 79) Geçici İthalat Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/462) (Dağıtma tarihi: 
30.11.2011) (X) 

125. -  (S. Sayısı: 86) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında İzinsiz İkamet Eden Şahısların Geri Kabulüne Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/455) (Dağıtma tarihi: 5.12.2011) (X) 
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126. -  (S. Sayısı: 93) Iraka Komşu Devletler Hükümetleri ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Terörizm, Sınırlardan Yasadışı Sızmalar ve Örgütlü Suçlarla Mücadele Konularında 
Güvenlik İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/306) (Dağıtma tarihi: 9.12.2011) (X) 

127. - (S. Sayısı: 95) Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı 
Arasında Polis Eğitimi Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/376) (Dağıtma tarihi: 9.12.2011) (X) 

128. -  (S. Sayısı: 96) Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Ulusal 
Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanlığı Arasında Personel Eğitimi Alanında İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/378) 
(Dağıtma tarihi: 9.12.2011) (X) 

129. -  (S. Sayısı: 144) Türkiye Cumhuriyeti ile Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti 
Arasında Suçluların Geri Verilmesi Andlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/370) (Dağıtma tarihi: 20.1.2012) (X) 

130. -  (S. Sayısı: 147) Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanı ile Avusturya Cumhuriyeti 
Federal, Tarım, Ormancılık, Çevre ve Su Yönetimi Bakanı Arasında Çevre ve Ormancılık Alanında  
İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
Tarım, Orman ve Köyişleri  Komisyonu, Çevre Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/375) 
(Dağıtma tarihi: 23.1.2012) (X) 

131. -  (S. Sayısı: 148) Bazı Tehlikeli Kimyasalların ve Pestisitlerin Uluslararası Ticaretinde Ön 
Bildirimli Kabul Usulüne Dair Rotterdam Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Çevre Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/406) (Dağıtma tarihi: 23.1.2012) (X) 

132. - (S. Sayısı: 151) Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stokholm Sözleşmesine İlave Edilen 
Anlaşmazlıkların Çözümü Hakkında EK-G'nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Çevre Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/468) (Dağıtma tarihi: 26.1.2012) (X) 

133. -  (S. Sayısı: 154) Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti 
İskan ve İnşaat Bakanlığı Arasındaki Yapı Malzemeleri Alanında Mutabakat Zaptı ile Notaların 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/452) 
(Dağıtma tarihi: 27.1.2012) (X) 

134. -  (S. Sayısı: 165) Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Senegal Cumhuriyeti 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği 
Protokolunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/334) (Dağıtma tarihi: 24.2.2012) (X) 

135. -  (S. Sayısı: 167) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Estonya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Tarımsal İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/356) 
(Dağıtma tarihi: 24.2.2012) (X) 

136. -  (S. Sayısı: 169) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Tarımsal İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/393) 
(Dağıtma tarihi: 24.2.2012) (X) 

137. -  (S. Sayısı: 172) Kullanılmış Yakıt İdaresinin ve Radyoaktif Atık İdaresinin Güvenliği 
Üzerine Birleşik Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre 
Komisyonu; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ile Dışişleri 
Komisyonu Raporları (1/367) (Dağıtma tarihi: 28.2.2012) (X) 
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138. -  (S. Sayısı: 203) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Hükümeti Arasında 
Planlama ve Kalkınma Alanlarında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/533) (Dağıtma tarihi: 28.3.2012) (X) 

139. -  (S. Sayısı: 204) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Değiştirilmiş Şekliyle 1978 Tarihli Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirilme ve Vardiya 
Standartları Uluslararası Sözleşmesi Kural 1/10 Uyarınca Belgelerin Karşılıklı Tanınması Hakkında 
Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/545) (Dağıtma tarihi: 28.3.2012) (X) 

140. - (S. Sayısı: 225) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında İşgücünün Geliştirilmesi Hakkında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/290) (Dağıtma tarihi: 20.4.2012) (X) 

141. -  (S. Sayısı: 234) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları 
(1/531) (Dağıtma tarihi: 14.5.2012) (X) 

142. -  (S. Sayısı: 236) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında 
Turizm Alanında İşbirliği Konusunda Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/359) (Dağıtma tarihi: 14.5.2012) (X) 

143. -  (S. Sayısı: 244) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasında 
Kamu Yönetimi ve Kamu Personel Sisteminin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Alanlarında İşbirliğine 
İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/525) (Dağıtma tarihi: 21.5.2012) (X) 

144. -  (S. Sayısı: 247) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Enerji Alanında İşbirliği ile İlgili Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/586) (Dağıtma tarihi: 21.5.2012) (X) 

145. -  (S. Sayısı: 263) Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Su 
Kaynakları Bakanlığı Arasında Su Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ile Çevre Komisyonu, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/380) (Dağıtma tarihi: 7.6.2012) (X) 

146. -  (S. Sayısı: 264) Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti 
Ulaştırma Bakanlığı Arasında Meteoroloji ve Meteorolojik Araştırmalar Alanlarında Mutabakat 
Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre Komisyonu ve Dışişleri 
Komisyonu Raporları (1/383) (Dağıtma tarihi: 7.6.2012) (X) 

147. -  (S. Sayısı: 265) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Ormancılık Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları 
(1/388) (Dağıtma tarihi: 7.6.2012) (X) 

148. -  (S. Sayısı: 269) Elektrik Dağıtım Şirketlerince Kayıp/Kaçak Kullanım Bedelinin Elektrik 
Faturalarına Haksız Olarak Yansıtıldığı ve Talep Edilmemesine Karşın Elektrik Sayaçlarının Değiştirilerek 
Bedelinin Tüketicilere Haksız Şekilde Yüklendiği İddiasını İçeren Dilekçelere İlişkin Verdiği 2/3/2012 
Tarihli ve 6 Sayılı Kararına, İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, Hatay Milletvekili Hasan Akgöl, İstanbul 
Milletvekili Aykut Erdoğdu, Ankara Milletvekili Levent Gök ve Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in 
İtirazları ve Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu Raporu (5/4) (Dağıtma tarihi: 8.6.2012)  
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149. -  (S. Sayısı: 270) Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/585) 
(Dağıtma tarihi: 8.6.2012)  

150. -  (S. Sayısı: 272) Gümrük İşbirliği Konseyinin Gümrük İşbirliği Konseyini Kuran 
Sözleşmede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tavsiye Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/608) (Dağıtma tarihi: 14.6.2012) (X) 

151. -  (S. Sayısı: 273) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Nijerya Federal Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Göç Konularına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/616) (Dağıtma tarihi: 14.6.2012) (X) 

152. -   (S. Sayısı: 294) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Çevre Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/621) (Dağıtma tarihi: 26.6.2012) (X) 

153. -   (S. Sayısı: 295) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/622) (Dağıtma tarihi: 26.6.2012) (X) 

154. -   (S. Sayısı: 296) Dünya Turizm Örgütü Statüsünün 38 inci Maddesinin Değiştirilmesine 
İlişkin Kararın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/624) (Dağıtma tarihi: 26.6.2012) (X) 

155. -   (S. Sayısı: 314) Belediye İmar Planlarında Okul Alanı Olarak Ayrılan Gayrimenkuller 
Hakkında İlgili İdari Makamlar Tarafından Yasal Süresinde Kamulaştırma veya İmar Planında Revizyon 
İşlemi Yapılmadığı İçin Mülkiyet Haklarının Anayasaya Aykırı Olarak Sınırlandığı İddiasını İçeren 
Dilekçelere İlişkin Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu Raporu (5/5) (Dağıtma tarihi: 1.10.2012) 

156. -   (S. Sayısı: 317) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Askeri İş Birliği Hususunda İkili Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/286) (Dağıtma tarihi: 1.10.2012) (X) 

157. -   (S. Sayısı: 318) Akdeniz ve Karadeniz İçin Sanal Bölgesel Deniz Trafik Merkezi 
Kurulmasına Dair Operasyonel Düzenlemenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/321) (Dağıtma tarihi: 1.10.2012) (X) 

158. -   (S. Sayısı: 319) Uluslararası Hidrografi Örgütü Hakkında Sözleşmeye Değişiklikler 
Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Milli Savunma Komisyonu 
ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/339) (Dağıtma tarihi: 1.10.2012) (X) 

159. -  (S. Sayısı: 320) Ortak Savunma Araştırma ve Teknoloji Projeleri Konulu 1 Numaralı Avrupa 
Araştırma Grubu Düzenlemesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Milli 
Savunma Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/387) (Dağıtma tarihi: 1.10.2012) (X) 

160. -   (S. Sayısı: 321) Araştırma Organizasyonu, Programları ve Faaliyetleri İçin Avrupa 
Anlayışı Hakkında (EUROPA) Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/389) (Dağıtma tarihi: 1.10.2012) (X) 

161. -   (S. Sayısı: 326) Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Karadağ Dışişleri Bakanlığı 
Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/636) (Dağıtma tarihi: 1.10.2012) (X) 

162. -   (S. Sayısı: 330) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/631) (Dağıtma tarihi: 2.11.2012) (X) 
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163. -   (S. Sayısı: 331) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Kültürel ve Eğitsel İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/634) (Dağıtma tarihi: 2.11.2012) (X) 

164. -   (S. Sayısı: 341) Bor Tuzları, Trona ve Asfaltit Madenleri ile Nükleer Enerji 
Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit ve Demir Sahalarının Bazılarının İadesini Düzenleyen 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/597) (Dağıtma tarihi: 14.11.2012) 

165. -   (S. Sayısı: 353) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Reasürans Şirketi Anlaşma Hükümlerinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/664) 
(Dağıtma tarihi: 21.11.2012) (X) 

166. -   (S. Sayısı: 372) Yasa Dışı, Kayıt Dışı ve Düzenlenmemiş Balıkçılığı Önleme, Caydırma 
ve Ortadan Kaldırmaya Yönelik Liman Devleti Tedbirlerine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre Komisyonu; Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/661) (Dağıtma tarihi: 20.12.2012) (X) 

167. -   (S. Sayısı: 373) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/670) 
(Dağıtma tarihi: 20.12.2012) (X) 

168. -   (S. Sayısı: 374) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Tarım Alanında Bilimsel ve Teknik İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 
ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/677) (Dağıtma tarihi: 20.12.2012) (X) 

169. -  (S. Sayısı:  378) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Şili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Savunma Sanayi İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/706) (Dağıtma tarihi: 3.1.2013) (X) 

170. -  (S. Sayısı: 382) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda 
Birleşik Krallık Hükümeti Arasında Savunma Sanayi Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Milli Savunma Komisyonu ve 
Dışişleri Komisyonu Raporları (1/633) (Dağıtma tarihi: 15.1.2013) (X) 

171. - (S. Sayısı: 387) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsveç Krallığı Hükümeti Arasında Askeri 
Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/702) (Dağıtma tarihi: 15.1.2013) (X) 

172. -  (S. Sayısı: 389) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Şehircilik Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/711) (Dağıtma tarihi: 15.1.2013) (X) 

173. -  (S. Sayısı: 390) Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ve Amerika Birleşik 
Devletleri Avrupa Özel Harekat Komutanlığı Arasında Birleşik Özel Harekat Kuvvetleri 
Tatbikatlarının İcrasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/715) (Dağıtma tarihi: 15.1.2013) (X) 

174. -  (S. Sayısı: 398) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Gençlik 
Faaliyetleri ve Spor Alanlarında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/696) (Dağıtma tarihi: 29.1.2013) (X) 

175. -   (S. Sayısı: 404) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/721) (Dağıtma tarihi: 31.1.2013) (X) 
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176. -   (S. Sayısı: 407) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve E-Devlet Alanında İşbirliği İçin Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/675) 
(Dağıtma tarihi: 31.1.2013) (X) 

177. -   (S. Sayısı: 408) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman 
ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/726) (Dağıtma tarihi: 31.1.2013) (X) 

178. -   (S. Sayısı: 411) Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyetinin Demiryolu 
Bağlantısı Olan Limanları Arasındaki Uluslararası Demiryolu-Feribot Hattının Organizasyonu ile 
İlgili Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/674) (Dağıtma tarihi: 7.2.2013) (X) 

179. -   (S. Sayısı: 412) Eşyanın Sınırlardaki Kontrollerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin 
Uluslararası Sözleşmenin Uluslararası Demiryolu Yük Taşımacılığına İlişkin Sınır Geçiş İşlemlerinin 
Kolaylaştırılması Başlıklı 9 Numaralı Ekinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/680) (Dağıtma tarihi: 7.2.2013) (X) 

180. -  (S. Sayısı: 430) İsviçre Konfederasyonu ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Viyanada 
Uluslararası Göç Siyasaları Geliştirme Merkezi Kurulması ve İşleyişine Dair Anlaşmaya 
Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/729) 
(Dağıtma tarihi: 5.3.2013) (X) 

181. -   (S. Sayısı: 431) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Man Adası Hükümeti Arasında Vergi 
Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması ve Söz Konusu Anlaşmaya İlişkin Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/732) 
(Dağıtma tarihi: 5.3.2013) (X) 

182. -  (S. Sayısı: 438) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Benin Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/712) (Dağıtma tarihi: 21.3.2013)  (X) 

183. -  (S. Sayısı: 442) Trans-Asya Demiryolu Ağı Hükümetlerarası Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/743) 
(Dağıtma tarihi: 26.3.2013) (X) 

184. -  (S. Sayısı: 446) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Çevre Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/752) (Dağıtma tarihi: 10.4.2013) (X) 

185. -   (S. Sayısı: 448)  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ve 
Gürcistan Hükümeti Arasında İcra Edilecek Kafkas Kartalı Küçük Birlik Komando Tatbikatı İçin Ev Sahibi 
Ülke Desteği Koşullarına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/754) (Dağıtma tarihi: 10.4.2013) (X) 

186. -  (S. Sayısı: 457) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Ortak Film Yapımına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/761) (Dağıtma tarihi: 13.5.2013) (X) 

187. -  (S. Sayısı: 458) Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ile Kore 
Cumhuriyeti Ulusal Polis Teşkilatı Arasında Polis İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/762) (Dağıtma tarihi: 13.5.2013) (X) 
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188. -  (S. Sayısı: 461) Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Giresun Milletvekili Nurettin 
Canikli, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Adıyaman 
Milletvekili Ahmet Aydın ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Üyeliği Kanunu Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emeklilerine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1505, 2/695) (Dağıtma tarihi: 21.5.2013) (X) 

189. -  (S. Sayısı: 464) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/766) (Dağıtma tarihi: 28.5.2013) (X) 

190. - (S. Sayısı: 465) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Kapsamlı İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/767) (Dağıtma tarihi: 28.5.2013) (X) 

191. -  (S. Sayısı: 466) Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve 
Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/768) (Dağıtma tarihi: 28.5.2013) (X) 

192. -  (S. Sayısı: 468) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına Jandarma Genel Komutanlığı ile 
Moğolistan Hükümeti Adına Moğolistan İç Kuvvetler Komutanlığı Arasında Eğitim ve Öğretim 
Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/772) (Dağıtma tarihi: 17.6.2013) (X) 

193. -  (S. Sayısı: 472) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Şili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/777) (Dağıtma tarihi: 17.6.2013) (X) 

194. -  (S. Sayısı: 470) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yemen Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/775) (Dağıtma tarihi: 18.6.2013) (X) 

195. -  (S. Sayısı: 469) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yemen Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/773) (Dağıtma tarihi: 18.6.2013) (X) 

196. - (S. Sayısı: 474) Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Avrupa 
Birliği Uyum Komisyonu, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ile Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporları (1/756) (Dağıtma tarihi: 25.6.2013) (X) 

197. - (S. Sayısı: 484) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Savunma Sanayisi İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/784) (Dağıtma tarihi: 10.7.2013) (X) 

198. - (S. Sayısı: 485) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Surinam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/786) (Dağıtma tarihi: 10.7.2013) (X) 

199. - (S. Sayısı: 486) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
İzinsiz İkamet Eden Şahısların Geri Kabulüne Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/793) (Dağıtma tarihi: 1.10.2013) (X) 

200. - (S. Sayısı: 487) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cebelitarık Hükümeti Arasında Vergi 
Konularında Bilgi Değişimi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/790) (Dağıtma tarihi: 1.10.2013) (X) 
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201. - (S. Sayısı: 494) Türkiye Cumhuriyetine Şanhay İşbirliği Örgütünün Diyalog Ortağı 
Statüsü Tanınmasına İlişkin Muhtıranın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/800) (Dağıtma tarihi: 13.11.2013) (X) 

202. - (S. Sayısı: 496) Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Deniz Balıkçılığı ve 
Kültür Balıkçılığı İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/803) (Dağıtma tarihi: 13.11.2013) (X) 

203. - (S. Sayısı: 498) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında 
Balıkçılık Alanında İşbirliği Konulu Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/812) (Dağıtma tarihi: 13.11.2013) (X) 

204. - (S. Sayısı: 499) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/822) (Dağıtma tarihi: 13.11.2013) (X) 

205. - (S. Sayısı: 500) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ve Dışişleri 
Komisyonu Raporları (1/799) (Dağıtma tarihi: 20.11.2013) (X) 

206. - (S. Sayısı: 501) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İslam Kalkınma Bankası Grubu 
Arasında Türkiye ve İKB Üye Ülkeleri Arasındaki Ticaret ve Yatırımların Teşviki İçin İşbirliğine 
Dair Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/801) (Dağıtma tarihi: 20.11.2013) (X) 

207. - (S. Sayısı: 502) Türkiye Cumhuriyeti ile Peru Cumhuriyeti Arasında Ekonomik ve Ticari İşbirliği 
Anlaşması ile Anlaşmada Düzeltme Yapılmasına İlişkin Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/807) (Dağıtma tarihi: 20.11.2013) (X) 

208. - (S. Sayısı: 503) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ekonomik, Ticari ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/811) (Dağıtma tarihi: 20.11.2013) (X) 

209. - (S. Sayısı: 504) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Benin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ekonomik, Ticari ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/817) (Dağıtma tarihi: 20.11.2013) (X) 

210. -   (S. Sayısı: 508) 1974, Yolcuların ve Bagajlarının Deniz Yolu ile Taşınmasına İlişkin 
Atina Sözleşmesine Ait 2002 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/797) (Dağıtma tarihi: 9.12.2013) (X) 

211. -   (S. Sayısı: 509) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/809) (Dağıtma tarihi: 9.12.2013) (X) 

212. -  (S. Sayısı: 510) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Denizcilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/821) (Dağıtma tarihi: 9.12.2013) (X) 

213. -  (S. Sayısı: 511) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/823) (Dağıtma tarihi: 9.12.2013) (X) 

214. -  (S. Sayısı: 512) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Konsolosluk 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/831) (Dağıtma tarihi: 9.12.2013) (X) 

215. -  (S. Sayısı: 513) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Surinam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/833) (Dağıtma tarihi: 9.12.2013) (X) 
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216. -  (S. Sayısı: 514) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Hidrokarbon Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/857) (Dağıtma tarihi: 16.12.2013) (X) 

217. -  (S. Sayısı: 515) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Elektrik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/859) (Dağıtma tarihi: 16.12.2013) (X) 

218. -  (S. Sayısı: 516) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Nüfus İşleri Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/841) (Dağıtma tarihi: 16.12.2013) (X) 

219. -  (S. Sayısı: 518) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Nüfus İşleri Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/846) (Dağıtma tarihi: 16.12.2013) (X) 

220. -   (S. Sayısı: 519) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Geri 
Kabul Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/849) (Dağıtma tarihi: 16.12.2013) (X) 

221. -  (S. Sayısı: 525) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Tayland Krallık Hükümeti Arasında 
Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/805) (Dağıtma tarihi: 28.1.2014) (X) 

222. -  (S. Sayısı: 526) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Portekiz Cumhuriyeti Arasında Askeri 
Alanda İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/814) (Dağıtma tarihi: 28.1.2014) (X) 

223. -  (S. Sayısı: 527) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Mutabakat Muhtırasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/835) 
(Dağıtma tarihi: 28.1.2014) (X) 

224. -  (S. Sayısı: 528) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında 
Savunma Sanayi İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/840) (Dağıtma tarihi: 28.1.2014) (X) 

225. -  (S. Sayısı: 529) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/852) (Dağıtma tarihi: 28.1.2014) (X) 

226. -  (S. Sayısı: 530) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/856) (Dağıtma tarihi: 28.1.2014) (X) 

227. -  (S. Sayısı: 535) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Eğitim ve Mesleki Eğitim Alanlarında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/808) (Dağıtma tarihi: 30.1.2014) (X) 

228. -  (S. Sayısı: 537) Uzak Pazarlardan Turist Çekilmesi Hususunda Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ve Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/830) (Dağıtma tarihi: 30.1.2014) (X) 

229. -  (S. Sayısı: 539) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Filistin Devleti Hükümeti Arasında 
Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/810) (Dağıtma tarihi: 10.2.2014) (X) 

230. -  (S. Sayısı: 540) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/813) (Dağıtma tarihi: 10.2.2014) (X) 
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231. -  (S. Sayısı: 541) Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Cezai Konularda 
Karşılıklı Adli Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/815) (Dağıtma tarihi: 10.2.2014) (X) 

232. -  (S. Sayısı: 542) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/824) (Dağıtma tarihi: 10.2.2014) (X) 

233. -  (S. Sayısı: 543) Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Hükümlülerin 
Nakli Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/838) (Dağıtma tarihi: 10.2.2014) (X) 

234. -  (S. Sayısı: 544) Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari 
Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/842) (Dağıtma tarihi: 10.2.2014) (X) 

235. -  (S. Sayısı: 545) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/847) (Dağıtma tarihi: 10.2.2014) (X) 

236. -  (S. Sayısı: 547) Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Başvuru Usulüne İlişkin İhtiyari 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/826) (Dağıtma tarihi: 20.2.2014) (X) 

237. -  (S. Sayısı: 549) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mali Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Mali Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği 
Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/836) (Dağıtma tarihi: 20.2.2014) (X) 

238. -  (S. Sayısı: 550)  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/837) (Dağıtma tarihi: 20.2.2014) (X) 

239. -   (S. Sayısı: 551) Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret 
Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 1/2013 Sayılı Kararın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/844) (Dağıtma tarihi: 20.2.2014) (X) 

240. -  (S. Sayısı: 552) Gelişen Sekiz Ülke Ekonomik İşbirliği Örgütü Şartının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/860) (Dağıtma tarihi: 
20.2.2014) (X) 

241. -  (S. Sayısı: 553) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/861) (Dağıtma tarihi: 20.2.2014) (X) 

242. -  (S. Sayısı: 554) Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden 
Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, İçişleri Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları 
(1/876) (Dağıtma tarihi: 20.2.2014) (X) 

243. -  (S. Sayısı: 556) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Hükümeti Arasında 
Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/853) (Dağıtma tarihi: 20.2.2014 (X) 

244. -  (S. Sayısı: 557) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/854) (Dağıtma tarihi: 20.2.2014) (X) 



8 _ KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

82 NCİ  BİRLEŞİM 

 
– 195 –

245. -  (S. Sayısı: 558) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Kullanımı ve Değişimi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/863) (Dağıtma tarihi: 20.2.2014) (X) 

246. - (S. Sayısı: 548) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Morityus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ve Dışişleri 
Komisyonu Raporları (1/829) (Dağıtma tarihi: 21.2.2014) (X) 

247. - (S. Sayısı: 555) 1996 Tehlikeli ve Zararlı Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınmasından Kaynaklanan 
Zararın Tazmini ve Sorumluluğu Hakkında Uluslararası Sözleşmeye İlişkin 2010 Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu 
Raporları (1/839) (Dağıtma tarihi: 21.2.2014) (X) 

248. -  (S. Sayısı: 564) Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve Türk Medeni Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan 
Canalioğlu’nun; 5578 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporları 
(1/788, 2/1599) (Dağıtma tarihi: 19.3.2014) (X) 

249. -  (S. Sayısı: 565) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsveç Krallığı Hükümeti Arasında 
Çevre Teknolojileri Alanında Ticaret, Yatırım ve İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat 
Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre Komisyonu, Sanayi, 
Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları 
(1/806) (Dağıtma tarihi: 19.3.2014) (X) 

250. -  (S. Sayısı: 566) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/858) (Dağıtma tarihi: 19.3.2014)  

251. -  (S. Sayısı: 567) Doha Konferansında Kyoto Protokolünde Yapılan Değişikliklerin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre Komisyonu ve Dışişleri 
Komisyonu Raporları (1/868) (Dağıtma tarihi: 19.3.2014) (X) 

252. -  (S. Sayısı: 568)  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında 
Türkiye Cumhuriyetinin Demiryolu Bağlantısı Olan Limanları ile Ukrayna Limanları Arasında 
Uluslararası Doğrudan Yük Demiryolu Feri Hizmetinde Yük Taşımacılığına İlişkin Kurallar ve Ekleri 
ile Yük Vagonlarının İşletiminin Organizasyonuna İlişkin Kuralların Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/871) (Dağıtma tarihi: 
19.3.2014) (X) 

253. -  (S. Sayısı: 569) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında 
Türkmenistandan Türkiye Cumhuriyetine Doğalgaz Sevk Edilmesi Konusunda İşbirliğine Dair 
Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/878) (Dağıtma tarihi: 19.3.2014) (X) 

254. -  (S. Sayısı: 570) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Arasında Madenler 
Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/881) (Dağıtma tarihi: 19.3.2014) (X) 
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T.C.
Baþ ba kan lýk

Ka nun lar ve Ka rar lar
Ge nel Mü dür lüðü 30/5/2013

Sayý: 31853594-101-749/2931

TÜRKÝYE BÜ YÜK MÝLLET MECLÝSÝ BAÞKAN LIÐINA
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar

Kurulunca 22/4/2013 tarihinde kararlaştırılan “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve
Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı” ile gerekçesi ilişikte
gönderilmiştir.

Ge reðini arz ede rim.
Recep Tayyip Erdoğan

Baþba kan

GENEL GEREKÇE
Bilindiği üzere, 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi, 17 Şubat 1926'da kabul edilmiş, 4 Nisan 1926

tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış ve 4 Ekim 1926'da yürürlüğe girmiştir. 743 sayılı Türk Kanunu
Medenisinin yerini almak üzere, uluslararası mevzuatta meydana gelen gelişmeler de gözönünde
tutularak, günün gelişen sosyal ve ekonomik koşullarına uygun, Türk Medenî Kanunu Tasarısı
hazırlanmış ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 22/11/2001 tarihinde kabul edilmiştir. Kabul edilen
Türk Medenî Kanununda Türk Kanunu Medenisinin genel yapısının ve sistematiğinin
bozulmamasına gayret gösterilmiş ve bazı küçük değişiklikler dışında mevcut yapı ve sistematik
aynen korunmuştur. Ancak, tarım arazilerinin parçalanmasının önlenmesi ve korunması ile ilgili
yeterli düzenlemeler yeni kanunda da yer almamıştır.

Diğer taraftan, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu 3/7/2005 tarihinde
yürürlüğe girmiş ve o tarihten bu yana uygulanmaktadır. Ancak bu Kanun ülkemizde çok sayıda
parçadan oluşan tarımsal arazilerin parçalanmasına engel olamamış ve araziler gerek satış ve gerekse
miras yolu ile küçülerek parçalanmaya devam etmiştir. Bu durum tarımsal üretimi ve ekonomik
verimliliği olumsuz yönde etkilemiştir.
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Anayasanın 13 üncü maddesinde temel hak ve hürriyetlerin ancak kanunla sınırlanabileceği
öngörülmektedir. Anayasanın "Toprak Mülkiyeti" başlıklı 44 üncü maddesinde Devletin, toprağın
verimli olarak işletilmesini korumak ve geliştirmek amacıyla gerekli tedbirleri alacağı hükme
bağlanmıştır. Ayrıca, Anayasanın 35 inci maddesinde yer alan mülkiyet hakkının ancak kamu yararı
amacıyla kanunla sınırlanabileceğine ilişkin hüküm nedeniyle de 5403 sayılı Toprak Koruma ve
Arazi Kullanımı Kanununun 8 inci maddesinde değişiklik yapılmıştır.

Tarım arazilerinin satış yolu ile küçülmesini engellemek için 9/2/2007 tarihli Resmi Gazetede
yayımlanan 5578 sayılı kanunla 5403 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde yapılan değişiklik ile tarım
arazilerinin sınıflarına göre en küçük bölünemez parsel büyüklükleri belirlenmiş ve satış, devir, rehin
yolu ile intikallerde kanunla belirlenen en küçük bölünemez parsel büyüklüklerinin altına düşülmesi
engellenmiştir. Ayrıca bu arazilerin mirasa konu olmaları durumunda dahi bölünemeyeceğine ilişkin
düzenleme getirilmiştir. Diğer taraftan bölünemez büyüklükteki tarımsal arazilerin bölünemez eşya
niteliğinde olduğu öngörülerek, bu hükümlerin daha uygulanabilir hale gelmesi sağlanmaktadır.
Ancak 5403 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde yapılan değişiklikler, arazilerin miras yolu ile
parçalanmasını engelleyecek yeterlilikte bulunmamaktadır. Bu problemin köklü olarak çözülebilmesi
için Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve Türk Medeni Kanununun miras hükümlerinde
değişiklikler yapılması gerekmektedir.

Konu ile ilgili olarak, Avrupa ve Dünyada geçerli olan toprak hukuku düzenlemeleri incelenmiş
ve Avrupa ülkelerinin çoğunda tarımsal işletme ve arazilerin mülkiyetinin tek bir mirasçıya
devredilmek suretiyle tarımsal arazilerin parçalanmalarının önlendiği görülmüştür.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerle Türkiye arasında tarım hukuku bakımından ülkemiz aleyhine büyük
boşluklar bulunmaktadır. Ülkemizde tarımı ilgilendiren çok önemli konularda hala yeterli mevzuatın
bulunmaması Avrupa Birliği üyesi ülkelerle aramızdaki mesafenin daha da açılmasına yol açmaktadır.

Türk Kanunu Medenisi, İsviçre'den alınmıştır. Ancak, İsviçre'den alınırken tarım arazilerinin
parçalanmasının önlenmesi ve korunması ile ilgili bazı maddeleri alınmamıştır. Kanunun alınması
sırasında kantonların yetkisine bırakılan bu çok önemli konular atlandığından, bizde bu konularda
boşluklar doğmuştur. Örneğin İsviçre Medeni Kanununun arazi parçalanmasını önlemek için
kantonlara çeşitli kültürlere göre tarım arazilerinin belirli bir sınırdan daha küçük parçalara
bölünmesini yasaklama yetkisi veren 616 ncı maddesi Türk Kanunu Medenisine alınmamıştır. Yine
konfederasyona ve kantonlara kamu yararına toprak mülkiyetine önemli sınırlamalar getirme yetkisini
veren 702 nci maddesi ve devamı alınmamıştır. İsviçre'de kabul edilen 12 Haziran 1951 tarihli
Tarımsal Mülklerin Korunmasına İlişkin Kanun, satışın bir tarımsal birimin yaşayamayacağı
sonucunu yarattığı durumlarda yetkili makamlara bu satış sözleşmesine itiraz hakkı tanımaktadır. Bu
kural işletmelerin ortadan kalkmasına ve tarım arazilerinin küçük parçalara ayrılmasına engel olmak
için kullanılmaktadır. Bu madde 6 Ekim 1972 tarihli kanunla değiştirilerek daha da sertleştirilmiş ve
tarım arazilerinin satışı durumlarında yetkili makamlara genel bir itiraz hakkı tanımıştır. İsviçre
hukukunda daha sonraki değişikliklerle bazı küçük işletmeler özel miras kurallarının dışında
bırakılmışlardır. Alman ve kısmen de Fransız hukuku aynı amaçlarla küçük işletmeleri bu özel miras
hukuku içerisine almaktadırlar. İsviçre ve Alman hukuku, tarımsal işletmeler için özel miras
hukukunun uygulanmasında belirli bir alt sınır saptanması gerektiği sonucuna varmışlardır.
Almanya'da da tarım arazilerinin ekonomik olmayacak biçimde küçülmesi sonucunu doğuracak
satışlara izin vermemektedir. Fransız Hukukunda da satışla tarımsal işletmenin asgari bir büyüklüğün
altına düşmesi durumunda resmi bir izin belgesi istenmektedir. Tarım arazilerinin giderek
parçalanmasının genel bir eğilim olarak görüldüğü Türkiye'de de yukarıdaki mevzuata benzer bir
düzenlemeye gereksinim duyulduğu açıktır.
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Fransa ve Danimarka'da miras hukukunda eşitlik ilkesi ciddi biçimde güvence altına alınmıştır;
tarımsal işletmenin bütünlüğünün korunması amacıyla mülkiyet tek bir mirasçıya devredilmekte ve
bu mirasçı diğer mirasçılara maddi tazminat veya işletmenin piyasa değerini ödemektedir. Fransa'da
mirasçı diğer mirasçılara eşit veya eşite yakın parasal tazminat öderken Danimarka'da parasal
tazminat değil, tarımsal işletmenin piyasa değerini ödemektedir. Görüldüğü gibi, Fransa ve
Danimarka'da tarımsal işletmenin mirasçılardan birine geçmesi ile tekli intikal söz konusu olmaktadır.

İngiltere, Hollanda ve Almanya'da da tarımsal işletmenin bütünlüğünün korunması esas
alınmakta ancak mirasçılar arasında eşitlik söz konusu olmamaktadır. Mülkiyet tek bir mirasçıya
devredilmekte, diğer mirasçılar çok az maddi tazminat almakta veya hiç almamakta; yani yüksek
tazminatlardan vazgeçmekte ve tarımsal işletmenin bütünlüğü ve sürekliliği için gönüllü olarak
kendilerini feda etmiş olmaktadırlar. İngiltere'de tarımsal işletme hiçbir karşılık alınmadan
devredilmektedir.

Görüldüğü üzere, Topluluk üyesi ülkelerin çoğu kanunlarında tarım arazilerinin el
değiştirmesiyle ilgili özel kurallar koymuşlardır. Bir tarım politikası çerçevesinde tarım arazilerinin
el değiştirmesinin denetimi konusu Türk hukukunda tam bir boşluk içindedir. Türk hukuku bu konuda
daha başlangıçta yanlış bir noktadan hareket etmiştir, denilebilir. Gerçekten İsviçre Medeni ve Borçlar
Kanunları, Türk hukukuna alınırken bu kanunların tarım arazilerinin alım-satımını düzenleyen
maddeleri bizim kanunlarımıza alınmamıştır. Bundan dolayı, bu konuda Türk hukukunda daha
başlangıçta büyük boşluklar doğmuştur. Ayrıca, İsviçre hukukunda Medeni Kanunun ve Borçlar
Kanununun bu konudaki maddeleri de daha sonraları değiştirilmiş ve yeni düzenlemeler getirilmiştir.
Bu yeni mevzuat Türk hukukuna ise girmemiştir. Topluluk üyesi ülke hukuklarında tarım arazilerinin
el değiştirmesinin devletçe denetimi farklı amaçlara yönelik olabilmektedir. Bu amaçlardan biri de
tarımsal işletmelerin ve tarım arazilerinin parçalanması ya da küçülmesini önlemektir.

Tarımsal özel miras hukukunun başlıca iki sistemi olarak işletmenin tek bir mirasçıya verilmesi
ya da mirasçılardan birine özgülenmesi biçimlerinden bahsedilebilir. Miras yoluyla işletmenin
bölünmesini veya aşırı borçlanmasını önlemek ya da tarımsal mülkün uygun bir mirasçıya verilmesini
sağlamak bu iki yoldan birisiyle gerçekleştirilebilir. Fransa ve kısmen Almanya'da işletmenin
mirasçılardan birine  özgülenmesi  ilkesine  göre miras işleri yürütülmektedir. Türk hukuku da İsviçre
hukukuna koşut olarak bu sistemi benimsemiştir. Miras bırakanın ölümünden sonra işletme genel
miras hukukunun kurallarına uygun olarak mirasçılar topluluğuna kalır. Bu sistem maalesef
ülkemizde tarım arazilerinin parçalanmalarını önleyememiştir. Bu nedenle de mevcut miras hukuku
sisteminin değiştirilmesi zorunluluk arz etmiştir.

Genel miras hukukundan farklı olarak bağımsız bir miras düzenlemesi sistemine dayanan tek
mirasçıya geçiş hukuku, medeni hukuk çerçevesindeki mevcut miras hukukunu tamamen ortadan
kaldırıcı bir nitelik gösterir. Miras bırakanın ölümü ile tarımsal işletme mirasçılar topluluğuna değil,
tek bir mirasçıya kalır. Bazı ülkelerde tarımsal işletme veya araziler mirastan yararlanmayan
mirasçıya belli bir ödeme yapılmasını öngörürken, bazı ülkeler herhangi bir ödeme yapılmasını
öngörmemektedir.
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Ülkemizdeki tarım arazileri, küçük ölçekte, birbirinden uzak ve çok sayıda parçadan meydana
gelmektedir. Miras veya satış yolu ile meydana gelen arazi parçalanmaları her geçen yıl artmakta ve
tarım arazileri ekonomik parsel büyüklüklerinin altına düşmektedir. Bu durum tarımsal yapıyı ve
üretimi olumsuz yönde etkilemektedir. Türkiye'de, tarım arazilerinin mirasa konu olması sebebiyle
tarım arazileri sürekli parçalanmış, bölünmüş ve bugün ortalama işletme büyüklüğü 5,9 hektara kadar
düşmüştür. Avrupa Birliği ülkelerinde ve Amerika Birleşik Devletlerinde alınan önlemler sayesinde
tarım arazilerinin büyüklükleri çok daha fazla miktardadır. Örneğin, ortalama tarım işletmesi
büyüklüğü İngiltere'de 53,8 ha. Fransa'da 52,1 ha. Almanya'da ise 45,7 hektardır. Bugünkü koşulların
devam etmesi diğer bir ifade ile herhangi bir önlem alınmaması durumunda 2023 yılında ülkemizdeki
ortalama işletme büyüklüğünün 5 hektara kadar düşmesi beklenmektedir. Böyle bir yapı içerisinde
verimli bir ekonomik faaliyette bulunmak ve verimli bir tarımsal üretim yapmak neredeyse
imkânsızdır. Türkiye'nin tarımla ilgili en önemli sorunlardan birisi de budur.

Bu nedenle Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu ve Türk Medeni Kanununda köklü
değişiklikler yapılarak köklü çözümler getirmek zorunluluğu doğmuştur.

Ayrıca, Tasarıda "Tarımsal işletme" ve "Asgari tarımsal işletme büyüklüğü", "Asgari tarımsal
arazi büyüklüğü" ve "Yan sınai işletme" tanımları yapılmış, Kanuna eklenen 8-A maddesi ile tarımsal
faaliyetin ekonomik olarak yapılabildiği en küçük alana sahip ve daha fazla küçülmemesi gereken
asgari tarımsal işletme büyüklüklerinin bölge farklılıkları gözönüne alınarak Bakanlıkça belirlenmesi
öngörülmüştür. Bu belirleme, tarım türleri, bölgesel farklılıklar ve tarımsal varlıklar gözönüne
alınarak yapıldığında ülkemizin değişik yörelerinde ekonomik olarak faaliyet yapabilecek asgari
tarımsal işletme büyüklükleri yasal olarak tespit edilmiş olacaktır ki bu tespit ile ekonomik verimliliği
olmayan daha küçük işletmelerin tespit edilen bu büyüklüklere ulaşması kendiliğinden sağlanarak,
verimli işletmelerin oluşması sağlanacaktır.

Tasarı ile tarım arazileri ve işletmeler ile ilgili mevcut sistem tamamen değiştirilmiştir.
Bölünemez büyüklükteki tarımsal işletmeye ait tarım arazilerinin bir tek mirasçıya devri ve diğer
mirasçıların payları oranında belli bir bedelin mirasçılar tarafından ödenmesi, mirasçıların arazileri
Türk Medeni Kanununda yer alan aile malları ortaklığına devri, miras payı oranında hissedarı
oldukları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kuracakları bir şirkete devri veya işletmeye ait
arazilerin satışı konusunda anlaşabilmeleri öngörülmüştür. Ayrıca ödeme gücü olmayan mirasçının
Bakanlar Kurulu Kararı ile ucuz ve uzun süreli kredi almak suretiyle ödeme yapabilmesi sağlanmıştır.
Ayrıca, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına Kanunun bu hükümlerinin uygulanması için
mahkemeye başvuruda bulunma hakkı tanınmıştır.

Türk Medeni Kanununun 659 ve devamı maddelerinde yer alan düzenlemeler yürürlükten
kaldırılarak ilgili hükümler 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanuna taşınmış, miras
yolu ile arazi bölünmeleri konusunda bütünlük sağlanmaya çalışılmıştır. Yapılması düşünülen söz
konusu değişikliğe paralel olarak, Türk Medeni Kanununun 233 üncü maddesinde yer alan
düzenlemede de değişiklik yapılması gerekmiştir. 233 üncü maddede "Özgüleme" yerine "devir",
ibaresinin kullanmasının düzenlemenin bütünü açısından daha uygun olacağı düşünülmektedir.

Bununla birlikte, 5488 sayılı Tarım Kanununda yer alan "Tarımsal İşletme" tanımında tarımsal
faaliyete ilave olarak işletme, depolama, muhafaza ve pazarlamaya yönelik faaliyetlerde bulunan
işletme tanımı yapılmıştır. Bu tanım çerçevesinde sadece çiftçi ya da üretici olarak üretim yapmak
yerine işletme bazında çalışarak üretim sonunda işleme, depolama, muhafaza ve pazarlama
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faaliyetlerini de kapsayacak bir şekilde üretim yapma yolunda gelişme kaydedilmektedir. Bu
açıklamaların ışığında tarımsal işletmelerin geliştiği, artık üretimlerin işletme bazında yapıldığı
düşünüldüğünde tarımsal işletmelerin korunması ve bölünemez asgari büyüklüklerin belirlenmesi
ihtiyacı doğmuştur.

Bu gerekçelerle, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanununun "Amaç" başlıklı 1 inci
maddesi ile "Kapsam" başlıklı 2 nci maddesinde tarım arazilerinin sınıflandırılması, tarımsal arazi ve
işletme büyüklüklerinin belirlenmesi ve bölünmelerinin önlenmesi ifadeleri eklenerek bu hususların
kanunla düzenlenmesi öngörülmüştür.

Yukarıda ayrıntılı olarak açıklanan nedenler ve gerekçeler ile Türk Medeni Kanunumuzda kabul
edilen "Tarımsal işletmeye ait tarım arazilerinin mirasçılardan birine özgülenmesi" sistemi yerine
"Tarımsal işletmeye ait tarım arazilerinin mülkiyetinin tek bir mirasçıya devredilmesi" sisteminin
kabul edilmesinin daha uygun olacağı düşünülerek bu Tasarı hazırlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanununda bugüne kadar asgari

tarımsal arazi ve işletme büyüklüklerinin belirlenmesi ve bölünmelerinin önlenmesi hususlarına yer
verilmemiş olduğundan Kanunun "Amaç" başlıklı 1 inci maddesine "tarım arazilerinin
sınıflandırılması, asgari tarımsal ve işletme büyüklüklerinin belirlenmesi ve bölünmelerinin
önlenmesi"; ibaresi eklenmiştir.

Madde 2- 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanununda bugüne kadar asgari
tarımsal arazi ve işletme büyüklüklerinin belirlenmesi ve bölünmelerinin önlenmesi hususlarına yer
verilmemiş olduğundan Kanunun "Kapsam" başlıklı 2 nci maddesine "asgari tarımsal arazi ve işletme
büyüklüklerinin belirlenmesini ve bölünmelerinin önlenmesini" ibaresi eklenmiştir.

Madde 3- 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunun 3 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (h) bendinde yer alan "Yeter büyüklükte tarımsal arazi parseli" tanımı yerine "Asgari
tarımsal arazi büyüklüğü" ve (ı) bendinde yer alan "Yeter gelirli tarımsal işletme" tanımı yerine
"Asgari tarımsal işletme büyüklüğü" tanımı getirilmiş ve (t) bendinden sonra gelmek üzere eklenen
(u) bendi ile "Tarımsal işletme" ve (ü) bendi ile "Yan sınai işletme" tanımları yapılarak, kanunun
uygulanması sırasında farklı yorumlamalara yol açılmaması amaçlanmıştır.

Madde 4- 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunun 8 inci maddesinin başlığı
madde metni ile bütünlük sağlanması amacıyla "Tarım arazilerinin sınıflandırılması, asgari tarımsal
işletme ve arazi büyüklüklerinin belirlenmesi" şeklinde değiştirilmiştir.

8 inci maddenin üçüncü fıkrada yapılan değişikliklerde, tarım arazilerinde asgari büyüklüğün
altında yeni pay ve paydaş oluşturulması engellenmiştir. Toprak Koruma ve Arazi Kullanım
Kanununun 8 inci maddesinin en küçük parsel büyüklüğünün üzerindeki tarım arazileri için bir
yaptırım içermemesi nedeniyle bölünemez büyüklüğün üzerindeki tarım arazilerinde hisseli satış
yolu ile fiili bölünmeler meydana gelmiştir. Örneğin, 20 dekarın üzerindeki arazilerde kişiler ifraz
yapmaksızın hisseli olarak arazilerini satabilmekteler. Bu durum tarım arazilerinde fiili bölünmelere
neden olmaktadır. Bu nedenle, getirilen yeni düzenleme ile tarım arazilerinde asgari parsel
büyüklüğünün altında yeni hisse oluşturulması engellenerek fiili bölünmelerin önlenmesi
amaçlanmıştır.
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Yine asgari arazi büyüklükleri ile ilgili istisnai durumlar içerisine tarım dışı kullanım izni verilen
alanlar dahil edilmiştir. 5403 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi kapsamında verilen tarım dışı kullanım
izinlerinde asgari parsel büyüklüğü nedeniyle daha fazla tarım arazisine tarım dışı kullanım izni
verilmek zorunda kalınmıştır. Bu nedenle yeni düzenlemede asgari parsel büyüklüğü için tarım dışı
kullanım izinlerine de muafiyet getirilmiştir.

5403 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "Bakanlığın uygun görüşü
ile kamu yatırımları için ihtiyaç duyulan yerler hariç olmak üzere" ifadesi madde metninden
çıkarılmıştır. Bu kapsamdaki alanların tarım dışına çıkarma izin ve işlemleri bu Kanunun 13 üncü
maddesi ile yerine getirilmesi ve tarım dışı kullanım izni verilen alanlarla ilgili olarak üçüncü fıkrada
istisna getirilmesi nedeniyle madde metninden çıkarılması uygun görülmüştür.

Yine aynı fıkrada mevcut durumda, bölünemez büyüklükte olan tarım arazilerinde oluşmuş
hisselerin ifraz edilmesi, üçüncü şahıslara satılması, rehnedilmesi ve devredilmesi engellenmiştir.
Ancak, bölünemez büyüklüğün üzerindeki tarım arazileri için aynı hüküm geçerli olmamaktadır.
Bununla birlikte, mevcut uygulama özellikle cebri satışlarda sıkıntılara yol açmaktadır. Birlikte
mülkiyetin olduğu taşınmazlarda hissedarların Medeni Kanunun ilgili hükümleri gereğince ön alım
hakkına sahip olması ve bölünemez büyüklüğün üzerinde veya altında tüm tarım arazilerinde
uygulama birlikteliğinin sağlanması amacı ile bölünemez büyüklükte olan arazilerde oluşan hisselerin
üçüncü şahıslara satılmasını, rehnedilmesini ve devredilmesini engelleyen hüküm kaldırılmıştır.
Maddenin üçüncü fıkrasında yapılan düzenleme ile tarım arazilerinin asgari büyüklüklerin altında
ifraz edilemeyeceği, bölünemeyeceği ve pay ve paydaş adedinin artırılamayacağı hükmü getirilmiştir.

Türk Medeni Kanununun özgülemeye ilişkin maddelerinin yürürlükten kaldırılması nedeni ile
özgülemeye ilişkin maddelerin uygulanma imkanı kalmadığından madde metninden çıkarılmıştır.

Madde 5- 8 inci maddeye eklenen 8/A maddesi ile bölge farklılıkları dikkate alınarak asgari
tarımsal işletme büyüklüklerinin Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirleneceği hususu
düzenlenmiştir. Tarımsal işletmelerin ekonomik büyüklüklerin altına düşmemesi amacıyla belirlenen
büyüklüklerin altında ifraz edilemeyeceği, bölünemeyeceği hususu düzenlenerek bu hususun
Bakanlık tarafından tapu siciline şerh edilmesi ile doğacak ihtilafların önüne geçilmesi hedeflenmiştir.

Tarımsal taşınmazlar için Türk Medeni Kanununun 657 nci maddesine göre gelir değerine göre
işlem yapılarak özgülerime yapılacağı hususu düzenlemiştir. Ancak bu düzenleme ile ilgili herhangi
bir uygulamaya rastlanılmadığı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tespit edilmiştir.
Dolayısıyla tarım arazileri miras yolu genel hükümlere göre parçalanmaktadır. 8/B maddesi ile
tarımsal arazilerde mirasçılar arasında anlaşma sağlanması halinde, mirasın açılmasından itibaren
bir yıl içerisinde mülkiyetin devrinin esas olacağı öngörülmektedir. Söz konusu taşınmazlarda bir
yıl içerisinde devir olmaması ve 8/C maddesinin ikinci fıkrasına göre dava açılmaması durumunda
8/Ç maddesi gereğince işlem yapılacağı hükme bağlanmıştır.

8/C maddesinin birinci fıkrasında murise ait terekede bulunan, ekonomik bütünlüğe sahip
tarımsal işletme veya tarımsal arazi mülkiyeti hakkında mirasçıların; üzerinde anlaşma sağlanan
mirasçı veya mirasçılara devri, Türk Medeni Kanununda yer alan aile malları ortaklığına veya kazanç
paylı aile malları ortaklığına devri, tamamının miras payı oranında hissedarı oldukları Türk Ticaret
Kanunu hükümlerine göre kuracakları bir şirkete devri veya işletmeye ait arazilerin üçüncü kişilere
devri konusunda karar verebilmeleri öngörülmektedir.
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Maddenin ikinci fıkrasında mirasçılar arasında anlaşma sağlanamaması hali düzenlenmiştir. Bu
durumunda; mirasçılardan her birinin dava açabileceği sulh hukuk hakiminin kişisel yetenek ve
durumları gözönünde tutulmak suretiyle tarımsal işletmeye ait tarımsal arazilerin mülkiyetinin
tarımsal değeri üzerinden ehil mirasçıya devri hususu düzenlenmiştir. Birden çok ehil mirasçının
bulunması halinde öncelikle geçimini bu işletmeden sağlayan mirasçıya verilmesi öngörülerek
geçimini tarımdan sağlayan mirasçı korunmuştur. Ehil mirasçı olmaması durumunda diğer mirasçılar
arasından en çok bedeli teklif edene, mirasçılar arasında istekli olmaması durumunda ise işletmeye
ait tarımsal arazilerin sulh hukuk hakimi tarafından satışına karar verilmesi hususu düzenlenmiştir.

Ehil mirasçı ile kastedilen, bilinçli tarım yapabilecek, toprağı en iyi ve verimli şekilde
kullanabilecek olan kişi olup, ehil mirasçıya ait niteliklerin yönetmelik ile belirlenmesi hükme
bağlanmıştır.

Ayrıca, işletmeye ait arazilerde yirmi yıl içerisinde herhangi bir tarım dışı faaliyet nedeniyle
değer artışı meydana gelmesi durumunda diğer mirasçıların hak kayıplarının önlenmesi
amaçlanmıştır.

8/Ç maddesinde; mülkiyetin süresinde devredilmediğinin tespiti halinde, durumun kamu kurum
veya kuruluşları ile finans kurumları tarafından öğrenilmesi halinde derhal Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığına bildirilmesi ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bu yerlerin ehil
mirasçıya veya istemde bulunan mirasçıya devri, aksi halde üçüncü kişilere satılması için sulh hukuk
mahkemesine başvurması öngörülmüştür. Düzenlemenin temel amacı, ehil istekli mirasçıyı korumak,
tarımsal işletmeye ait tarım arazilerinin bölünmeksizin ehil mirasçıya devrini sağlamaktır. Bu sebeple
mülkiyetin usulüne uygun devrini gerçekleştirmeyen mirasçılar arasında paylaşımın yapılamaması
halinde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının devreye girmesi ile miras paylaşımı sırasında
meydana gelen ve uzun süren paylaşım anlaşmazlığının kısa sürede halledilerek tarım arazilerinin atıl
kalmasının veya ehil olmayan kişilerin tarım yapmasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

8/D maddesinde; kendisine tarımsal işletme veya tarımsal arazi devredilen mirasçının diğer
mirasçıların paylarının karşılığını ödemesi, bedelin mahkeme veznesine depo edilmesi ve ödemenin
altı aylık süreye kadar yapılması, gerektiğinde altı aylık ek süre verilebileceği hususu düzenlenmiştir.
Buradaki en önemli sorun devralacak mirasçının ödeme gücünün bulunmaması durumunda ortaya
çıkacaktır. Ödeme gücü olmayan ve devri alan mirasçının, Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen usul
ve esaslarda kredi kullanmak suretiyle diğer mirasçılara borcunu ödemesi kararlaştırılmıştır. Burada
kredi kullandıracak kuruluş bir kamu bankası olacağı gibi, özel bankalar ve katılım bankaları ile
diğer finans kurumları da olabilir. Kullandırılacak kredinin çok uzun vadeli ve düşük faizli olması
gerekmektedir. Bu durumda diğer paydaşlara peşin olarak paylarının bedelinin ödenmesi ve miras
hukukundan kaynaklanan haklarını almaları sağlanmış olacaktır. Ayrıca kendisine devir yapılan
mirasçı tarafından kredi kullanılması durumunda, bu kredi miktarının diğer mirasçıların alacakları
miktarın toplamından fazla olamayacağı hükme bağlanmıştır.

8/E maddesinde; mülkiyetin devri sistemi öngörüldüğünden, bu yeni sisteme uygunluk
açısından, taşınırların devrinde de mülkiyetin gerçek değer üzerinden tarımsal işletmeye ait tarımsal
araziler kendisine devir yapılan mirasçıya devredilmesi veya mirasçılar arasında şirket kurulması
halinde tarımsal işletme için gerekli olan taşınırların da şirket mal varlığına dahil edilmesi
öngörülmektedir.
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8/F maddesinde; mülkiyetin devri sistemi öngörüldüğünden, bu yeni sisteme uygunluk açısından,
tarımsal işletme veya tarımsal arazi mülkiyetinin kendisine devredilmesini isteyen ve buna ehil
olduğu tespit edilen mirasçının bu konudaki istem hakkının ortadan kalkmayacağı, ancak birden çok
mirasçıda devir koşullarının bulunması halinde kendisine devir yapılacak mirasçının ölüme bağlı
tasarruf ile belirlenebileceği öngörülmüştür. Bu madde ile amaç, tarımı ehil mirasçının yapmasının
sağlanmasıdır.

8/G maddesinde; mirasın paylaşımı esnasında ayırt etme gücüne sahip olmayan küçük mirasçı
bulunması durumunda, tarımsal işletme veya arazilerin yönetiminin ehil mirasçılardan birine veya
üçüncü bir kişiye hakim tarafından tedbiren verilebilmesi hususu düzenlenmiştir. Bundan amaç
tarımsal işletmenin zaman kaybetmeksizin faaliyetlerine devam edebilmesini sağlamak ve tarım
arazilerinin atıl kalmasının önüne geçmektir.

8/Ğ maddesinde; mirasçıya devir durumunda, işletme üzerinde daha önce murisin borcu
nedeniyle kurulmuş bulunan rehin konusu borçların mahsup edilmesi ve bakiye bir tutar kalırsa diğer
mirasçılara payları oranında ödenmesi öngörülmektedir.

8/H maddesi; tarımsal işletmeye sıkı şekilde bağlı yan sınai işletmenin varlığı halinde yan sınai
işletme ile tarımsal işletmenin mülkiyetinin bir bütün halinde istemde bulunan ehil mirasçıya gerçek
değeri üzerinden devredileceği hükme bağlanmış olup, işletme ile yan sınai işletme birleştirilerek
bütünlük sağlanması amaçlanmıştır.

Mirasçılardan birinin itiraz etmesi veya birden çok mirasçının kendine devir istemesi halinde ise,
sulh hukuk hakiminin her iki işletmenin ekonomik gelir ve bütünlüğünü dikkate alarak tarımsal
işletmenin yan sınai işletmenin birlikte veya ayrı olarak devrine veya satışına karar verebilmesi
düzenlenmiştir.

Mirasçılar arasında şirket kurulması halinde, tarımsal işletmeye ait sıkı şekilde bağlı olan yan
sınai işletmenin de şirketin mal varlığına dahil edileceği öngörülmektedir.

8/I maddesinde; şirketleşmeyi ve mirasçılar arasında anlaşma yapılmasını özendirmek amacıyla;
tescil işlemi tamamlanıncaya kadar yapılacak işlemlerin harçlardan ve bu işlemlerle ilgili
düzenlenecek kağıtların damga vergisinden muaf olduğu, Türk Ticaret Kanununda yer alan şirket
kurulmasına ilişkin sermaye ve diğer özel şartların kanun uyarınca kurulacak şirketler için
aranmayacağı ve mirasçılar arasında işletme veya tarım arazilerinin mülkiyetinin devri konusunda
anlaşmaları durumunda, bu taşınmazların devri ile ilgili yapılacak işlemlere ilişkin harçlar ile bu
işlemlerle ilgili düzenlenecek kağıtlara ilişkin damga vergisinden muaf olması hususu düzenlenmiştir.

8/İ  maddesinde; mirasçılar arasında aile malları ortaklığı veya kazanç paylı aile malları ortaklığı
kurulması halinde tarımsal işletmeye ait tarım arazilerinin bölünmesini önlemek amacıyla diğer
ortaklara önalım hakkı getirilmiştir. Türk Medeni Kanununa göre önalım hakkına sahip ortakların bu
haklarını kullanmaması halinde sınırdaş arazi maliklerine de önalım hakkı tanınarak arazilerin
büyümesi hedeflenmiştir. Önalım hakkının kullanılması sırasında uygulamada herhangi bir sorun
yaşanmaması için Türk Medeni Kanun hükümlerinin uygulanacağı hususu düzenlenmiştir.

8/J maddesinde; mirasçılar arasında kurulan aile malları ortaklığı veya kazanç paylı aile malları
ortaklığı veya şirketin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, bahse konu tarımsal işletme veya
arazilerin bölünemeyeceği hüküm altına alınarak, sona erme hallerinde bölünmenin önüne geçilmesi
hedeflenmiştir.
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8/K maddesinde; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının; tarımsal işletmeyi ekonomik,
ekolojik ve sosyal açıdan azami oranda verimli kılmak, işletmelerin arazi büyüklüğünü artırmak için
gerekli tedbirleri alacağı hususu düzenlenmiştir. Ayrıca, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının;
tarım arazilerinin değerinin tespiti, kredi temini, ortakçılık, yarıcılık, kiracılık işlerinin düzenlenmesi,
kira bedellerinin tespiti ve üretime yönlendirilmesi, arz talep listelerinin oluşturulması, alıcı, satıcı ve
kiracıların anlaşmaları konusunda doğrudan aracılık yapılması, bu alanda ilgili kamu idareleri ile
yürütülecek politikalar konusunda işbirliği yapılması ve kredi işlemlerine teknik destek sağlanması
gibi iş ve işlemleri yapacağı veya yaptıracağı hususu düzenlenmiştir. Kanunun uygulanması ile ilgili
olarak, ihtiyaç duyulması halinde, asgari büyüklüğün altındaki tarımsal arazi ve işletmelerin asgari
büyüklüklere çıkarılması veya mülkiyetten kaynaklanan ihtilafların giderilmesi amacıyla
kamulaştırma, alım ve satım işlemlerinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının talebi üzerine
Maliye Bakanlığı tarafından ilgili mevzuata göre yerine getirileceği düzenlenmiştir. Kamulaştırma ve
alım işlemlerinin gerektiğinde Hazineye ait taşınmazların trampası suretiyle de yapılabileceği hususu
da maddede düzenlenmiştir.

Madde 6- 5403 sayılı Kanunun 13 üncü ve 14 üncü maddelerinin son fıkralarında yer alan
"tüzükle'" ibaresi yerine "yönetmelikle" ibaresi getirilerek tüzüklerin yürürlüğe girmesi için geçirilen
sürecin uzun olması ve günün ihtiyaçlarına göre düzenleme yapılması konusunda, yönetmelik ile
düzenleme yapılmasının Kanunun uygulamasında daha işlevsel olacağı düşünülmektedir.

Madde 7- 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunun 3 üncü maddesinin (h)
bendinde yer alan "Yeter büyüklükte tarımsal arazi parseli" tanımı yerine "Asgari tarımsal arazi
büyüklüğü" tanımının getirilmesi nedeniyle Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrasındaki "yeter"
ibareleri yerine "asgari" ibareleri getirilmiştir.

Ayrıca; toplulaştırma uygulamalarında, küçük tarım arazileri ile tahsisli arazilerin
birleştirilmesiyle oluşturulan arazilerin; öncelikle arazileri toplulaştırma veya kamulaştırma konusu
olan arazi maliklerine, bu kişiler satın almadığı takdirde, asgari büyüklükte tarım arazisi bulunmayan
yöre çiftçilerine rayiç bedeli üzerinden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının talebi üzerine
Maliye Bakanlığı tarafından ilgili mevzuatına göre satılması hususu düzenlenmiştir.

Maddenin dokuzuncu fıkrasında, uygulamaya ilişkin usul ve esasların Bakanlık tarafından
çıkarılan yönetmelik ile belirleneceği hususu düzenlenmiştir.

Madde 8- Ülkemizde özellikle tarım arazilerinde mirasçılar tarafından intikal işlemlerinin
yapılmasına yeteri kadar önem verilmemekte, bu durum sonraki nesillerde mülkiyet sorunlarına
neden olmaktadır. Geçici 5 inci maddenin birinci fıkrası ile Kanunun yayımı tarihinden önce
mirasçılar arasında paylaşımı yapılmamış tarımsal işletmelere ait tarımsal arazilerin intikallerinde
önceki mevzuat hükümlerinin uygulanacağı düzenlenmiştir.

Maddenin ikinci fıkrası ile Kanunun yayımı tarihinden önce tarımsal işletmelerin paylaşımına
ilişkin açılmış ve halen devam etmekte olan davalarda da önceki mevzuat hükümlerinin uygulanacağı
öngörülmüştür.

Maddenin üçüncü fıkrası ile intikal işlemlerinin hızla yapılmasının özendirilmesi amacı ile geçici
5 inci madde kapsamında yapılacak intikal işlemlerinin iki yıl içerisinde yapılması halinde harçlardan
muaf olması hususu düzenlenmiştir.

Madde  9- 5403  sayılı Kanunda  yapılan  değişikliklere paralel olarak 4721 sayılı Kanunun
233 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "özgüleme" ibaresi "devir" şeklinde değiştirilmiştir.
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Madde 10- 657 nci maddenin birinci fıkrasında; taşınmazların paylaşmanın yapıldığı zamandaki
gerçek değerleri esas alınarak mirasçılara özgüleneceği, ikinci fıkrasında da tarımsal taşınmazların
gelir değerine, diğer taşınmazların sürüm değerine göre özgüleneceği hükme bağlanmıştır. 5403 sayılı
Kanundaki düzenlemelerle yapılmak istenen tarımsal taşınmazlarda özgüleme değil, devir sisteminin
getirilmesi ve uygulamanın bu yönde oluşmasıdır. Zira özgüleme ile tarımsal taşınmaz bir mirasçıya
verilmekte, ancak kendine özgüleme yapılan mirasçının ölümü halinde, yine miras paylaşımı
konusunda uyuşmazlıklar çıkmakta ve yıllar süren davalara konu olmaktadır. Bir yandan yıllar süren
davaların kısa sürede sonuca ulaşması, diğer yandan da tarım arazilerinin ehil kişilerin elinde
değerlendirilerek tarımsal verimliliğin arttırılması hedeflenmektedir.

Madde 11- Türk Medeni Kanununun "Bölünme" başlıklı 656 ncı maddesinde yer alan
"Taşınmazların bölünmelerine ilişkin kanun hükümleri saklıdır" hükmünden hareketle 5403 sayılı
Kanun ile getirilen düzenlemelerin yürürlüğe girmesi ile 659 uncu, 660 ıncı, 661 inci, 662 nci, 663 üncü,
664 üncü, 665 inci 666 ncı, 667 nci ve 668 inci maddelerinin uygulanma imkanı kalmadığından
yürürlükten kaldırılması öngörülmüştür.

Madde 12- Tarım arazilerinin miras yolu ile bölünmesi ülkemiz tarımındaki en büyük
sorunlardan birisidir. Bu sorun bugüne kadar ağırlaşarak devam etmiş olup hazırlanan bu Tasarı ile
sorunun çözüme kavuşturulması amaçlanmıştır. Ancak tarım arazilerindeki hem bugüne kadar
birikmiş olan mülkiyet sorunlarının çözümü hem de bundan sonra miras yolu ile çıkabilecek mülkiyet
sorunlarının çözümü Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına büyük bir iş yükü getirecektir. Bu iş
yükünü karşılamak ve Kanun uygulamalarını gerçekleştirmek amacı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığında yeni kadrolara ihtiyaç bulunmaktadır.

Madde 13- Yürürlük maddesidir. 

Madde 14- Yürütme maddesidir.
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA
5578 Sayılı “TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU”nda değişiklik

yapılmasına dair kanun teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.
Gereğini saygılarımla arz ederim.

M. Volkan Canalioğlu
Trabzon

GENEL GEREKÇE
Bilindiği üzere 09/02/2007 Tarih ve 26429 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5578 Sayılı

Toprak   Koruma   ve   Arazi   Kullanımı   Kanununda  Değişiklik  Yapılması  Hakkında  Kanunun
2. Maddesinde; En küçük alana sahip ve daha fazla küçülmemesi gereken bölünemez parsel
büyüklükleri mutlak tarım arazileri, marjinal tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 20 dönüm,
dikili tarım arazilerinde 500m2 ve örtü altı tarım arazilerinde 3000m2 olarak yeniden belirlenmiştir.

Ancak; İçanadolu, Doğuanadolu ve Güneydoğuanadolu Bölgelerimizde geniş araziler
bulunduğundan en küçük parselin 5000m2 olması doğaldır. Karadeniz Bölgesi ise fiziki ve doğal
şartlar nedeni ile engebeli bir yapıya sahiptir ve bu nedenle bölgede arazi kıtlığı vardır. Dar arazilerde
mülkiyet babaya ait olup, vefatı durumunda verasetleri olan varislerine de arazi bölünmeleri nedeni
ile yeterince arazi kalmamakta ve insanlar mağdur olmaktadırlar.

Bu kanun teklifinin amacı; 5578 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda
değişiklik yaparak Karadeniz Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın yaşadıkları sıkıntıları ortadan
kaldırmaktır.
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TRABZON MİLLETVEKİLİ MEHMET VOLKAN CANALİOĞLU’NUN TEKLİFİ 

5578 SAYILI TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNUN DA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 09/02/2007 tarihli ve 5578 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa
aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 4- Marmara, Ege, Akdeniz, İçanadolu, Doğuanadolu ve Güneydoğu-
anadolu Bölgelerimizde en küçük parsel 5000m2, Karadeniz Bölgemizde ise en küçük parsel
500m2dir."

MADDE 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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Adalet Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi

Adalet Komisyonu 24/6/2013
Esas No: 1/788, 2/1599

Karar No: 20

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

"Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Tasarısı (1/788)" 10/6/2013 tarihinde esas komisyon olarak Adalet Komisyonu'na
ve tali komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonu ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna,
"Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; 5578 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi
Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1599)" 7/6/2013 tarihinde esas
komisyon olarak Adalet Komisyonu'na ve tali komisyon olarak Tarım, Orman ve Köyişleri
Komisyonuna havale edilmiştir. Tasarı ve Teklifin değişiklik öngördüğü 3/7/2005 tarihli ve 5403
sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun ve sonraki muhtelif değişikliklerin esas
komisyon olarak Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda görüşülmüş olması ve her ne kadar
öngörülen değişikliklerin mülkiyet ve miras hukukuyla ilgilisi olsa da özünün toprağın korunması ve
işletilmesine yönelik bulunması nedeniyle esas Komisyonun Adalet Komisyonu olmadığı
düşünülmüş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 34'üncü maddesi kapsamında gereğinin
yapılması hususu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına arz olunmuştur. Bu kapsamda Tasarının
ve Teklifin esas komisyonu İçtüzüğün 34'üncü maddesi uyarınca değiştirilmiş ve Komisyon
Başkanlıkları tarafından imzalanan değişiklik yazısı Genel Kurul'un 11/6/2013 tarihli 118'inci
birleşiminde bilgiye sunulmuştur. Bu kapsamda "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve
Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/788)" 11/6/2013 tarihinde
esas komisyon olarak Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna ve tali komisyon olarak Adalet
Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna, "Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun;
5578 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifi (2/1599)" 11/6/2013 tarihinde esas komisyon olarak Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna
ve tali komisyon olarak Adalet Komisyonu'na havale edilmiştir.

Tasarı ve Teklif, Komisyonumuzun 18/6/2013 tarihli toplantısında Adalet Komisyonu Başkanı
Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya başkanlığında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Adalet
Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Yargıtay Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü, Tarımsal Kalkınma Vakfı, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım ve Kırsal
Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Toprak Mahsulleri Ofisi temsilcileri ile Ankara Üniversitesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysel Başpınar'ın katılımlarıyla içtüzüğün 35'inci maddesi uyarınca
birleştirilerek görüşülmüştür.

Görüşmeler sırasında bilhassa temel hak ve özgürlüklerle ilgili olarak Komisyonda uzun süredir
bekleyen çok sayıda teklif bulunmasına rağmen tercih edilen Tasarı ve Teklifin komisyon gündemine
alınmasına bazı komisyon üyeleri tarafından itiraz edilmiştir. Ancak yasalar, yalnızca hukuk
düzeninin unsurları değil, aynı zamanda hedeflenen politikaların da araçlarıdır. Bu bakımdan siyasal
iktidarların ihtiyaç duydukları tasarı veya tekliflerin gündeme alınması noktasında bir tercih
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haklarının bulunduğu açıktır. Muhalefetin komisyon gündemine yönelik itirazı, belirtilen ve komisyon
tutanağında yer alan nedenlerle yerinde görülmemiştir. Cumhuriyet Halk Partisine mensup komisyon
üyelerinin toplantıyı terk etmeleri, hiçbir şekilde arzulanmamakla birlikte kendi demokratik
takdirleridir.

Komisyon, geneli üzerinde ve ayrıca madde madde görüşme yöntemini belirlemiştir. Ancak,
Genel Kurul müzakeresinde temel alınma niteliği bulunmaması sebebiyle madde oylaması
yapılmamıştır.

- Kanun Tasarısının yöneldiği "arazinin parçalanmasının önlenmesi" (I) ve bu bağlamda "toprak
hukukumuzda bir yapılanmaya gidilmesi" (II) amacı, projenin ruhunu (ratio legis'i) oluşturmaktadır.
Hiçbir sistem, toplum ve devlet, arazi değerinin parçalanarak yahut atıl bırakılarak, bir tür
buharlaşmasına veya işlevsiz bırakılmasına seyirci kalamaz.

Belli ki aynı sorun, tarihsel süreç içerisinde çeşitli formlarda düzenleme konusu kılınmış
olmasına rağmen kalıcı bir hukuk zemini yakalanamamıştır. Bu alanda birbirlerini izleyen birden
çok düzenlemenin yapılmış olması da aynı yaklaşımı desteklemektedir. Yeni düzenleme, sorun ve
düzenleme pratiğinde farklı bir bakışı güncellemektedir.

Komisyonumuz aşağıda belirtildiği üzere bazı düzenlemelerin yeniden değerlendirilmesi
gerektiğine özellikle işaret eder:

- Malikin ölümü üzerine varislerin araziye ve işletmeye ilişkin devir dâhil diğer işlemleri yerine
getirmemeleri durumunda "devletin dava açması" ve arazinin üçüncü kişiye de satılabilmesi seçeneği,
hem mülkiyet ve miras hakkı (Anayasa md. 35, 44, 90, AİHS 1 No'lu ek protokol, md. 1) ve hem de
yargılama hukuku ilkeleri (Anayasa md. 2, 142) ve hatta yöntemin işlerliği noktalarından ileri
değerlendirmelere ihtiyaç göstermektedir.

- Tasarıda öngörülen işletme ve şirket kurumları genel tipler içinde farklılık gösteren karakterleri
ve kurucu unsurları bakımından daha açık ve tanımlı düzenlemeye muhtaçtır.

- Tasarının Türk Medeni Kanununun belli bir bölümünü yürürlükten kaldırmaya ilişkin
hükmünün yöneldiği amacı sağlayacak başka bir hukuk tekniğinin mevcudiyeti karşısında, Tasarının
11'inci maddesiyle Türk Medeni Kanununun maddelerinin yürürlükten kaldırılması yerine, maddenin
alacağı şekil şöyle olabilir: "Bu Kanunun düzenlediği hususlarda, diğer kanunların aksine hükümleri,
özellikle Türk Medeni Kanununun 659 ilâ 668 inci maddeleri uygulanmaz" Normun yürürlüğü ile
uygulanması kurumlarının farklılığından üretilen bu tekniğin hukuk dünyamızda yeterince farkında
olunduğu söylenemez. Ayrıca bu yöntemin, temel kanun/konulu kanun eksenindeki paradoksları,
birbirlerinin varlıklarına yönelmeksizin giderme gibi pozitif işlevi de vardır. Kaldı ki aynı teknik
Türk Medeni Kanununun 656'ncı maddesinde de dolaylı olarak benimsenmiştir. ("Taşınmazların
bölünmelerine ilişkin kanun hükümleri saklıdır." hükmü) Bu çözüm seçeneğinde Tasarının 9 ve
10'uncu maddelerinin de Tasarı metninden çıkarılması gerekir.

Komisyonumuzdaki görüşmeler tutanağa bağlanmış olup, Adalet Komisyonu Tutanakları,
raporumuzun ayrılmaz parçası niteliğindedir. Raporumuzda özet olarak dile getirilen görüşlerin farklı
seçeneklerde değerlendirilmesi tutanaklarda yer almaktadır. Komisyonumuz yararlı olacağı
düşüncesiyle tutanaklardan bir örneği asli komisyon olan Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna
göndermiştir.
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Raporumuz, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı
ile arz olunur.

Başkan Sözcü Kâtip

Ahmet İyimaya Yılmaz Tunç Harun Tüfekci
Ankara Bartın Konya

Üye Üye Üye

Murat Bozlak İlknur İnceöz Bülent Tezcan
Adana Aksaray Aydın

(Son oylamada bulunamadı) (Son oylamada bulunamadı)

Üye Üye Üye

Fehmi Küpçü Hakan Çavuşoğlu Mustafa Kemal Şerbetçioğlu
Bolu Bursa Bursa

Üye Üye Üye

İsmail Kaşdemir Bilal Uçar Recep Özel
Çanakkale Denizli Isparta

(Son oylamada bulunamadı)

Üye Üye Üye

Bülent Turan Celal Adan Murat Başesgioğlu
İstanbul İstanbul İstanbul

(Son oylamada bulunamadı) (Son oylamada bulunamadı)

Üye Üye Üye

Mevlüt Akgün Ramazan Can Turgut Dibek
Karaman Kırıkkale Kırklareli

(Son oylamada bulunamadı) (Son oylamada bulunamadı)

Üye Üye Üye

Ali Rıza Öztürk Murat Göktürk Ali İhsan Yavuz
Mersin Nevşehir Sakarya

(Son oylamada bulunamadı)

Üye Üye

Dilek Akagün Yılmaz Ali İhsan Köktürk
Uşak Zonguldak

(Son oylamada bulunamadı) (Son oylamada bulunamadı)
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Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 6/3/2014
Esas No: 1/788, 2/1599

Karar No: 29
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 30/5/2013 tarihinde
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve 10/6/2013 tarihinde esas komisyon olarak
Adalet Komisyonuna ve tali komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonu ile Tarım, Orman ve
Köyişleri Komisyonuna havale edilen 1/788 esas numaralı "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı
Kanunu ve Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" ile 3/6/2013
tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve 7/6/2013 tarihinde esas komisyon
olarak Adalet Komisyonuna, tali komisyon olarak ise Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna
havale edilen 2/1599 esas numaralı "Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; 5578
Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi",
Adalet Komisyonu Başkanlığının, Tasarı ve Teklifin değişiklik öngördüğü 3/7/2005 tarihli ve 5403
sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun ve sonraki muhtelif değişikliklerin esas
komisyon olarak Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda görüşülmüş olması ve her ne kadar
öngörülen değişikliklerin mülkiyet ve miras hukukuyla ilgilisi olsa da, özünün toprağın korunması
ve işletilmesine yönelik bulunması gerekçeleriyle söz konusu tasarı ve teklif için esas Komisyonun
Adalet Komisyonu yerine Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu olması gerektiğini belirten
11/6/2013 tarihli ve 128149 sayılı yazısı ile İçtüzüğün 34'üncü maddesi kapsamında gereğinin
yapılması hususu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına iletilmiş ve Adalet Komisyonunun
mezkur talebinin Komisyonumuzca da uygun görülmesi üzerine Komisyon Başkanlıkları tarafından
imzalanan değişiklik yazısı Genel Kurul'un 11/6/2013 tarihli 118'inci birleşiminde bilgiye
sunulmuştur. Bu kapsamda, 1/788 esas numaralı "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve
Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" ile 2/1599 esas numaralı
Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; 5578 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi esas komisyon olarak Komisyonumuza, tali
komisyon olarak ise Adalet Komisyonuna, 1/788 esas nolu Tasarı ayrıca tali komisyon olarak Plan
ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir.

Adalet Komisyonu, tali komisyon sıfatı ile söz konusu Tasarı ve Teklifi 18/6/2013 tarihli
toplantısında birleştirerek görüşmüş ve raporunu 24/6/2013 tarihinde, Komisyonumuza sunulmak
üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunmuştur. Tali Komisyon raporu başta Komisyon
üyelerimiz olmak üzere davet edilen tüm kurum ve kuruluşlara dağıtılmıştır.

Tasarı, Komisyonumuzun 26/2/2014 tarihinde yaptığı toplantısında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanı Mehmet Mehdi EKER ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Adalet, Maliye bakanlıkları ile, Milli
Emlak Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Hazine Müsteşarlığı, Tarım İşletmeleri
Genel Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi, Türkiye İhracatçılar Meclisi, TEMA Vakfı Türkiye Ziraat
Odaları Birliği, Ziraat Mühendisleri Odası temsilcilerinin de katılımlarıyla incelenip görüşülmüştür.
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Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde özetle, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı
Kanunu ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda değişiklik yapılmak suretiyle, "Tarımsal işletme" ve
"Asgari tarımsal işletme büyüklüğü", "Asgari tarımsal arazi büyüklüğü" ve "Yan sınai işletme"
tanımlarının yapılmasının, 5403 sayılı Kanuna eklenen 8/A maddesi ile tarımsal faaliyetin ekonomik
olarak yapılabildiği en küçük alana sahip ve daha fazla küçülmemesi gereken asgari tarımsal işletme
büyüklüklerinin bölge farklılıkları göz önüne alınarak Bakanlıkça belirlenmesinin, bölünemez
büyüklükteki tarımsal işletmeye ait tarım arazilerinin bir tek mirasçıya devri ve diğer mirasçıların
payları oranında belli bir bedelin mirasçılar tarafından ödenmesi, mirasçıların arazileri Türk Medeni
Kanununda yer alan aile malları ortaklığına devri, miras payı oranında hissedarı oldukları Türk Ticaret
Kanunu hükümlerine göre kuracakları bir şirkete devri veya işletmeye ait arazilerin satışı konusunda
anlaşabilmelerinin, Türk Medeni Kanunu'nun 659 ve devamı maddelerinde yer alan tarımsal
işletmelere ilişkin düzenlemelerin yürürlükten kaldırılarak ilgili hükümlerin 5403 sayılı Kanuna
taşınmasının ve miras yolu ile arazi bölünmeleri konusunda bütünlük sağlanmasının amaçlandığı
anlaşılmaktadır.

2/1599 esas numaralı Kanun Teklifi ile de coğrafi bölgelerin arazi özellikleri gözetilerek
bölünemez en küçük parsel büyüklüklerinin bölge bazında belirlenmesi öngörülmektedir.

Gündeme alınan 1/788 esas numaralı Kanun Tasarısı ile 2/1599 esas numaralı Kanun Teklifi
birbirleriyle ilgisi nedeniyle İçtüzüğün 35 inci maddesi gereğince birleştirilmiş ve görüşmelerde
1/788 esas numaralı Kanun Tasarısı metninin esas alınması kabul edilmiştir.

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde Hükümet adına yapılan sunumda Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER özetle:

• Görüşülmekte olan Tasarının tarım sektörünün ve ülkenin geleceği için çok önemli olduğunu,
çiftçilerimizin artık bölgesel ve küresel pazarlar için üretim yapmakta olduklarını, Dünyadaki tarım
ve gıda üretiminin ve ticaretinin giderek artmakta olduğunu ve gelişmiş ülkelerde bu sektörlerdeki
durumun Türkiye'yi de yakından ilgilendirdiğini çünkü ortada bir rekabetin olduğunu ve bu ortamda
verimli bir tarımsal üretimin önemli olduğunu,

• Doksan yıldır ülkemizdeki tarım arazilerinin (tarımsal işletme büyüklüğü) miras yoluyla
bölünerek ortalama 5,9 hektara kadar düştüğünü ve bu sayının İngiltere'de 53,8 ha., Almanya'da 45,7
ha., Fransa'da 52,1 ha., İtalya'da 7,6 ha., İspanya'da 23,8 ha., AB ortalamasında 12,6 ha., ABD'de
181,8 ha. olduğunu, 

• Türkiye'de toplam tarım arazisinin 23,8 milyon ha. olduğunu, bunun 9,0 milyon hektarının
kayıt dışı tarım arazisi olduğunu, kayıt dışı bu arazilerin 6,3 milyon hektarının şahıs veya tüzel kişilere
ait olup, intikal yapılmaması, hissedarlar arasındaki sorunlar veya arazinin çok küçük olması
nedeniyle çiftçi kayıt sistemi (ÇKS) ne kayıt ettirilmeyen tarım arazileri, 2,7 milyon hektarının da
kaçak veya ecrimisil ödenerek kullanılan Hazine'ye ait tarım arazilerinden oluştuğunu,

• Ülkemizdeki tarımsal işletme sayısının 3 milyon olduğunu, bunların 30 milyon tarım
parselinden oluştuğunu ve işletme (5,9 ha.) başına 10 parsel düştüğünü, 30 milyon parselin tamamının
ayrı ayrı fiili durumunun (eğim, yükseklik, sulu/kuru tarıma uygunluk vb.) kayıt altına alındığını, bu
parsellerin toplam 40 milyon malikinin bulunduğunu ve işletme başına 13 malik olduğunu,
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• 3 milyon tarımsal işletmenin % 65 inin 5 ha. altında, % 83 ünün 10 ha. altında araziye sahip
olduğunu, ortaya çıkan bu bölünmüşlük durumunun sebebinin arazilerin miras yoluyla
parçalanmasına engel olunamamasmın neden olduğunu ve bu durumun mutlaka engellenmesi
gerektiğini, aksi taktirde 21. Yüzyıl sonlarına doğru üretim yapılabilecek tarım arazisi kalmayacağını,

• Tarım arazilerindeki parçalanmışlıktan dolayı, çok küçük olduğu için işletilemeyen parseller,
tarımsal mekanizasyonun verimli kullanılamamasından doğan kayıplar ile mülkiyet problemlerinden
dolayı ortaya çıkan üretim kayıplarının toplamının yıllık 17 milyar TL. olduğunu,

• Bu sorunun sosyal boyutunun da olduğunu ve çözümünde toplumun çoğunluğu tarafından
kabul edilebilir olması gerektiğini, tarım sektörünün paydaşı olan tüm kesimler ile görüşüldüğünü,
50 bin çiftçi üzerinde anket yapıldığını ve % 70-80 lere varan oranda olumlu görüş ile karşılaştıklarını,

• Tarım arazilerinin bölge farklılıklarının göz önünde bulundurularak il ve ilçelere göre belirlenen
yeter gelirli asgari büyüklüklerin altında bölünemeyeceğini, bu hususun tapu siciline şerh edileceğini,
bilimsel gelişmeler ve günün koşullarına göre Tasarıya eklenecek listede yer alan yeter gelirli
büyüklüklerde Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile değişiklik yapılabileceğini,

• Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin hesabında, tarım sektöründe kişi başına düşen milli
gelirin en az dört katı geliri sağlayacak toplam arazi büyüklüğünün esas alındığını,

• Tarımsal arazilerin mülkiyetinin devri konusunda mirasçıların anlaşmaları için bir yıllık süre
verildiğini,

• Mirasçıların anlaşması halinde mirasa konu tarım arazilerinin:

- Üzerinde anlaşma sağlanan mirasçıya devir edilebileceğini,

- Aile malları ortaklığı şeklinde kullanılabileceğini,

- Mirasçılar tarafından işletilebilmesi amacı ile Türk Ticaret Kanununa göre limited şirket
kurulabileceğini,

- Mirasçılar tarafından bütün olarak satılabileceğini

• Mirasçıların anlaşamaması halinde mirasa konu tarım arazilerinin:

- Sulh hakimi tarafından belirlenen ehil mirasçıya değeri üzerinden devirinin yapılacağını,

- Ehil mirasçı bulunmaması halinde, en yüksek teklifi veren istekli mirasçıya devrinin
yapılacağını,

- Ehil ve istekli mirasçı bulunmaması durumunda, sulh hakimi tarafından satışının sağlanacağını,

Ehil mirasçının tespitine ilişkin kriterlerin yönetmelikle belirleneceğini,

• Kanunun yürürlüğünden önce vefat eden miras bırakanın terekesinde bulunan tarımsal
arazilerin intikal işlemlerinin ve devam eden davaların halen yürürlükte olan Kanun hükümlerine
göre tamamlanacağını,

• Yeterli ödeme gücü olmayan ehil veya istekli mirasçılar için kredi imkanları sağlanacağını,

ifade etmiştir.

Tasarı üzerinde Komisyon üyeleri, ifade ettikleri çeşitli görüşlerde ise özetle;

• Görüşülmekte olan Tasarının yerinde fakat çok geç kalınmış bir tasarı olduğunu, tarım
topraklarının korunmasının çok önemli olduğunu ancak birinci sınıf tarım arazilerinde sanayi
işletmelerinin ve inşaatların sürekli çoğaldığını,



özlem

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 564)

– 22 –

• Toprağın korunması ve bütünleştirilmesi konusunda önemli fonksiyonu olan köy hizmetlerinin
kapatılarak yetişmiş elemanların dağıtılmış olmasının yerinde olmadığını, köy hizmetleri kadrolarının
en azından özel idareler bünyesinde arazi toplulaştırma konusunda faydalı olabileceğini,

• Tespit edilen ve önergede yer alan yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin yerine göre
değişmekle beraber bazı yörelere göre çok büyük olduğunu, her ne kadar bu büyüklüklerin Bakanlar
Kurulu Kararıyla değiştirilebileceği hüküm altına alınmışsa da bu konunun tekrar incelenmesinin
yararlı olacağını,

• Tarım arazilerindeki bölünmüşlüğün önüne geçilmesinin zorunlu olduğunu, ancak ülkemizde
tarım yapılan alanların coğrafi özelliklerine, iklimine, parsel büyüklüğüne göre çok farklılık arz
ettiğini, bu nedenle bir sorunu çözerken başka sosyal sorunlara yol açılmamasının önemli olduğunu
ve bu bağlamda Tasarı üzerinde tüm partilerin bir araya gelerek bir alt komisyonda ayrıntılı bir
çalışma yapılmasının gerektiğini,

• Bu yasayla birlikte arazi toplulaştırması çalışmalarına da hız verilmesi gerektiğini,

• Türkiye'nin küresel ve bölgesel pazarda tarımsal rekabete dahil olabilmesi ve sürdürülebilir
tarımsal kalkınma için toprak ve doğayı da koruyarak tarımsal maliyetlerin düşürülmesi gerektiğini,
bu amaca ulaşabilmek için de yürürlükteki mevzuatın yetersiz kaldığını, tarımsal arazilerin
bölünmesini engelleyemediğini ve bu Tasarıya ihtiyaç duyulduğunu,

ifade etmişlerdir.

Konu ile ilgili sivil toplum örgütleri temsilcileri ise yaptıkları değerlendirmelerde kısaca, söz
konusu Tasarıyı genel olarak desteklediklerini ama sadece bu Tasarının tarım sektörünün bütün
sorunlarını çözmeyeceğini, bu Tasarının uygulamaya geçmesinden sonra kırsal alanda tarımsal
istihdamın azalabileceğini, toprak konusunda radikal bir toprak reformu ihtiyacının bulunduğunu,
ayrıca tarım arazilerini bu Tasarı hükümleri gereği alamayan diğer mirasçıların akıbetleri konusunda
da tedbir alınması gerektiğini belirtmişlerdir.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasından sonra maddelerine geçilmesi kabul
edilmiştir. Maddeler üzerinde devam eden görüşmelerde Tasarının;

• Çerçeve 1 inci maddesi, Tasarının çerçeve 3 üncü maddesi ile 5403 sayılı Kanunun 3 üncü
maddesine eklenen "Tarımsal işletme" tanımının, işletmeden çok araziyi tanımlamakta olması ve bir
tarımsal işletmenin diğer unsurlarını içermemesi, tarımsal işletmelerin kaydının tutulduğu bir sicilin
bulunmaması, yürürlükteki Türk Medeni Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu açısından tarımsal işletme
kavramının bir tüzel kişiliği ifade etmemesi ve tarımsal işletme sicili yok iken 'bölünemezlik şerhi'nin
nasıl konulacağı konusunda belirsizlik bulunması gerekçeleriyle Tasarı metninden çıkarılması
nedeniyle, değiştirilmesi öngörülen 5403 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde geçen "işletme"
ibarelerinin "yeter gelirli tarımsal arazi" olarak değiştirilmesi suretiyle,

• Çerçeve 2 nci maddesi, çerçeve 1 inci maddede yapılan değişikliğe uyum sağlamak amacıyla
olarak birinci fıkrasında geçen "işletmelerin" ibaresinin" "yeter gelirli tarımsal arazilerin" olarak
değiştirilmesi suretiyle,

• Çerçeve 3 üncü maddesi, 5403 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine eklenmesi öngörülen
"Tarımsal işletme" tanımının yer aldığı (u) bendinin, yine çerçeve 1 inci madde değişikliğinde ifade
edilen gerekçelerle madde metninden çıkarılması, 'asgari tarımsal işletme büyüklüğü' tanımının
yapıldığı (ı) bendinin aynı kapsamda değiştirilerek 'yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü' tanımının
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getirilmesi ve eklenen (ü) bendinin teselsül ettirilmesi, ayrıca bu madde ve 1 inci maddede yapılan
değişiklikler doğrultusunda maddede ve Tasarının çeşitli yerlerinde geçen 'işletme' ve 'tarımsal
işletme' ibarelerinin 'yeter gelirli tarımsal arazi' şeklinde değiştirilmesi gerektiğinden, gerekli
değişikliklerin yapılması konusunda redaksiyon yetkisi alınması suretiyle,

• Çerçeve 4 üncü maddesi, değiştirilmesi öngörülen 5403 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin
başlığının çerçeve 1 ve 3 üncü madde değişikliklerine uyum amacıyla değiştirilmesi ve 3 üncü fıkrada
geçen 'bölünemez' ibaresinin 'hisselendirilemez' şeklinde değiştirilmesi suretiyle,

• Çerçeve 5 inci maddesinin;
8/A maddesi, yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin il ve ilçeler bazında belirlenmesini ve

5403 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı liste olarak eklenmesini, tarım arazilerinin bu büyüklüklerin altında
bölünmelerinin önlenmesini, bu büyüklüklerin günün koşullarına göre yeniden belirlenmesi ihtiyacı
doğduğunda bunun Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile mümkün hale getirilmesini
amaçlayan ve maddeyi başlığıyla beraber değiştiren bir önergenin kabulü ve 8/A maddesinin
çerçevesinin redaksiyon ile düzeltilmesi suretiyle,

8/B ila 8/K maddeleri; Tasarının çerçeve 1 ve 3 üncü maddelerinde 'işletme' ve 'tarımsal işletme'
ibarelerinin değiştirilerek 'yeter gelirli tarımsal arazi' ibaresinin getirilmesi nedeniyle, madde
metinlerinin muhtelif yerlerinde de geçen bu ibarelerin anılan değişiklik doğrultusunda değiştirilmesi,
mirasçılar tarafından kurulması öngörülen şirket türü konusundaki belirsizliği ortadan kaldırmak
amacıyla 'şirket' ibarelerinin 'limited şirket' olarak değiştirilmesi ve redakte edilmesi, 8/J maddesinin
başlık ve metninin limited şirket ya da aile malları ortaklığının tasfiyesini de kapsayacak şekilde
değiştirilmesi suretiyle,

• Çerçeve 6 ncı maddesi aynen,
• Çerçeve 7 nci maddesi, Tasarının çerçeve 1 ve 3 üncü maddelerinde yapılan değişiklikler

nedeniyle 5403 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin üçüncü cümlesinde geçen 'asgari büyüklükte'
ibaresinin 'yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğünde' şeklinde değiştirilmesi suretiyle,

• Çerçeve 8 inci maddesi, 5403 sayılı Kanuna eklenen geçici 5 inci maddedeki 'mevzuat'
ibarelerinin kapsamında kanun yanında tüzük, yönetmelik vb. ikincil düzenlemeler de olduğundan
bu ibarelerin 'Kanun' olarak, yürürlük tarihi açısından da belirsizliğin kaldırılması için 'bu Kanun'
ibarelerinin 'Bu madde' olarak değiştirilmesi ve Tasarının kanunlaşmasından sonra devam eden
devirler ve davalarda uygulanacak hükümler konusunda sıkıntı çıkmaması için 'maddeyi ihdas eden'
ibaresinin redaksiyon ile eklenmesi, maddenin çerçeve 1 ve 3 üncü maddelerde yapılan değişiklikler
gereği redakte edilmesi suretiyle,

• Çerçeve 9 ve 10 uncu maddeleri kabul edilen önergelerle Tasarı metninden çıkarılmıştır. Bu
nedenle Tasarıda Türk Medeni Kanununda yürürlükten kaldırma dışında değişiklik yapan çerçeve
madde kalmadığından Tasarı başlığının bu doğrultuda düzeltilmesi suretiyle,

• Çerçeve 11 inci maddesi, Tasarının mirasa konu tarımsal arazilerde mirasçılar arasında anlaşma
sağlanamaması durumunda ortaklığın giderilmesi konusunda sulh hukuk mahkemelerine yetki
vermesi ancak, 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu
Kanunu'nun 13. Maddesinin 5. fıkrasında ise, "Ayrıca mahkemeler satış suretiyle miras ortaklığının
giderilmesine karar veremezler." hükmünün yer alması karşısında, uygulamasında sıkıntılar
yaşanmasına neden olmamak amacıyla yürürlükten kaldırılan hükümlere bu hükmün de eklenmesi
suretiyle 9 uncu madde olarak,
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• Çerçeve 12 nci maddesi 10 uncu madde olarak redakte edilmek suretiyle,

• Yürürlüğe ilişkin 13 üncü maddesi 11 inci madde olarak aynen,

• Yürütmeye ilişkin 14 üncü maddesi 12 nci madde olarak aynen,

kabul edilmiştir.

Tasarının tümü, redaksiyon yetkisi Komisyonumuza verilmek üzere kabul edilmiştir. Tasarı
kanun yapım tekniğine ve yazım kurallarına uyum sağlanması amacıyla gözden geçirilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.

Başkan Başkanvekili Sözcü

İbrahim Yiğit Mehmet Erdoğan Mehmet Erdem
İstanbul Adıyaman Aydın

Kâtip Üye Üye

Tülay Babuşcu Seyfettin Yılmaz Bünyamin Özbek
Balıkesir Adana Bayburt

Üye Üye Üye

Ramazan Kerim Özkan İlhan Demiröz Bedrettin Yıldırım
Burdur Bursa Bursa

(Muhalefet şerhimiz vardır) (Muhalefet şerhi ektedir)

Üye Üye Üye

Adnan Yılmaz Selahattin Karaahmetoğlu Adem Tatlı
Erzurum Giresun Giresun

(Muhalifim)

Üye Üye Üye

Mehmet Öntürk Yunus Kılıç Osman Kahveci
Hatay Kars Karabük

Üye Üye Üye

Doğan Şafak Durdu Mehmet Kastal Seyit Eyyüpoğlu
Niğde Osmaniye Şanlıurfa

(Muhalefet şerhimiz vardır)
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MUHALEFET ŞERHİ

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda görüşülmekte olan "Toprak Koruma ve Arazi
Kullanımı Kanunu ve Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısında
söz konusu araziler hakkında arazi yetenek sınıflandırılmasını yapabilecek teknik elemanlar sadece
kapatılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde çalışmaktaydı. Dolayısıyla bu kurumda konusunda
uzman kadrosuna sahip kişiler başka kurumlara gönderilmiş olup yasanın işlerliğini sağlayabilecek
teknik kadro bulunmamaktadır. Dolayısıyla da bu araziler için başvuruda bulunan kişiler Özel İdareler
kapsamındaki idari ve teknik karmaşa içinde ve yetki ve sorumlulukların kime ait olduğu bilinmez
bir durum içerisinde kalacaklardır.

Anılan nedenlerle kanun tasarısının yetkili mercilerin görüşü yeterince alınmadan hazırlanmış
olarak aceleye getirilmiş olması sebebiyle tasarının tümüne muhalif olduğumu belirtirim. 

28.02.2014

Ramazan Kerim Özkan Doğan Şafak İlhan Demiröz

Burdur Niğde Bursa



HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN

TOPRAK KORUMA VE ARAZİ
KULLANIMI KANUNU VE TÜRK MEDENİ
KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 

HAKKINDA KANUN TASARISI

MADDE 1- 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı
Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun
1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 1- Bu Kanunun amacı; toprağın
korunması, geliştirilmesi, tarım arazilerinin
sınıflandırılması, asgari tarımsal arazi ve işletme
büyüklüklerinin belirlenmesi ve bölünmelerinin
önlenmesi, tarımsal arazi ve işletmelerin çevre
öncelikli sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun
olarak planlı kullanımını sağlayacak usul ve
esasları belirlemektir."

MADDE 2- 5403 sayılı Kanunun 2 nci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 2- Bu Kanun; arazi ve toprak
kaynaklarının bilimsel esaslara uygun olarak
sınıflandırılması, tarımsal arazi ve işletmelerin
asgari büyüklüklerinin belirlenmesi ve
bölünmelerinin önlenmesi, arazi kullanım
planlarının hazırlanması, koruma ve geliştirme
sürecinde toplumsal, ekonomik ve çevresel
boyutlarının katılımcı yöntemlerle değerlen-
dirilmesi, amaç dışı ve yanlış kullanımların
önlenmesi, korumayı sağlayacak yöntemlerin
oluşturulması ile görev, yetki ve sorumluluklara
ilişkin usul ve esasları kapsar."

MADDE 3- 5403 sayılı Kanunun 3 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (ı) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya
aşağıdaki bentler eklenmiştir.

"h) Asgari tarımsal arazi büyüklüğü: Üretim
faaliyet ve girdilerinin rasyonel ve ekonomik
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TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

TOPRAK KORUMA VE ARAZİ
KULLANIMI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI

MADDE 1- 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı
Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun
1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 1- Bu Kanunun amacı; toprağın
korunması, geliştirilmesi, tarım arazilerinin
sınıflandırılması, asgari tarımsal arazi ve yeter
gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin
belirlenmesi ve bölünmelerinin önlenmesi,
tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazilerin
çevre öncelikli sürdürülebilir kalkınma ilkesine
uygun olarak planlı kullanımını sağlayacak usul
ve esasları belirlemektir."

MADDE 2- 5403 sayılı Kanunun 2 nci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 2- Bu Kanun; arazi ve toprak
kaynaklarının bilimsel esaslara uygun olarak
sınıflandırılması, tarımsal arazi ve yeter gelirli
tarımsal arazilerin asgari büyüklüklerinin
belirlenmesi ve bölünmelerinin önlenmesi, arazi
kullanım planlarının hazırlanması, koruma ve
geliştirme sürecinde toplumsal, ekonomik ve
çevresel boyutlarının katılımcı yöntemlerle
değerlendirilmesi, amaç dışı ve yanlış
kullanımların önlenmesi, korumayı sağlayacak
yöntemlerin oluşturulması ile görev, yetki ve
sorumluluklara ilişkin usul ve esasları kapsar."

MADDE 3- 5403 sayılı Kanunun 3 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (ı) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya
aşağıdaki bent eklenmiştir.

"h) Asgari tarımsal arazi büyüklüğü:
Üretim faaliyet ve girdileri rasyonel ve



(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)

ekonomik olarak kullanıldığı takdirde, bir
tarımsal arazide elde edilen verimliliğin, söz
konusu tarımsal arazinin daha fazla küçülmesi
hâlinde elde edilemeyeceği Bakanlıkça belirlenen
en küçük tarımsal parsel büyüklüğünü,

ı) Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü:
Bölge farklılıkları göz önünde bulundurularak il
ve ilçelerin ekli (1) sayılı listede belirlenen yeter
gelirli tarımsal arazi büyüklüklerini,"

"u) Yan sınai işletme: Yeter gelirli tarımsal
arazilere ait ürün depolama, koruma, işleme ve
pazarlama gibi faaliyetlere yönelik tesisleri,"

MADDE 4- 5403 sayılı Kanunun 8 inci
maddesinin başlığı "Tarım arazilerinin
sınıflandırılması, asgari tarımsal arazi büyüklük-
lerinin belirlenmesi" şeklinde, ikinci ve üçüncü
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve
dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

"Asgari tarımsal arazi büyüklüğü, bölge ve
yörelerin toplumsal, ekonomik, ekolojik ve
teknik özellikleri gözetilerek Bakanlık tarafından
belirlenir. Belirlenen asgari büyüklüğe erişmiş
tarımsal araziler, bölünemez eşya niteliği
kazanmış olur.

Asgari tarımsal arazi büyüklüğü; mutlak
tarım arazileri, marjinal tarım arazileri ve özel
ürün arazilerinde 2 hektar, dikili tarım
arazilerinde 0,5 hektar, örtü altı tarımı yapılan
arazilerde 0,3 hektardan küçük belirlenemez.
Bakanlık asgari tarımsal arazi büyüklüklerini
günün koşullarına göre artırabilir. Tarım
arazileri Bakanlıkça belirlenen büyüklüklerin

özlem
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olarak kullanıldığı takdirde, bir tarımsal arazide
elde edilen verimliliğin, söz konusu tarımsal
arazinin daha fazla küçülmesi halinde elde
edilemeyeceği Bakanlıkça belirlenen en küçük
tarımsal parsel büyüklüğünü,

ı) Asgari tarımsal işletme büyüklüğü: Bir
tarım işletmesinde üretim faaliyet ve girdilerin
rasyonel kullanımına olanak vererek işletmenin
ekonomik gelişmesini temin edecek geliri,
işletmenin tarımsal yapısının muhafazasını ve
sürekliliğini sağlayan, Bakanlıkça bölgelere
göre belirlenen en küçük işletme büyüklüğünü,"

"u) Tarımsal işletme: Üretim faktörleri
kullanılarak; bitkisel veya hayvansal üretim
yapan ya da bu üretimlere ilave olarak işleme,
depolama, muhafaza ve pazarlamaya yönelik
faaliyetlerde bulunan gerçek veya tüzel kişilere
ait ekonomik bütünlük arzeden arazileri,

ü) Yan sınai işletme: Bir tarımsal işletmeye
ait ürün depolama, koruma, işleme ve pazarlama
gibi faaliyetlere yönelik tesisleri,"

MADDE 4- 5403 sayılı Kanunun 8 inci
maddesinin başlığı "Tarım arazilerinin sınıflan-
dırılması, asgari tarımsal işletme ve arazi
büyüklüklerinin belirlenmesi" şeklinde; ikinci
ve üçüncü fıkraları ise aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten
kaldırılmıştır.

"Asgari tarımsal arazi büyüklüğü, bölge ve
yörelerin toplumsal, ekonomik, ekolojik ve
teknik özellikleri gözetilerek Bakanlık
tarafından belirlenir. Belirlenen asgari büyük-
lüğe erişmiş tarımsal araziler, bölünemez eşya
niteliği kazanmış olur.

Asgari tarımsal arazi büyüklüğü; mutlak
tarım arazileri, marjinal tarım arazileri ve özel
ürün arazilerinde 2 hektar, dikili tarım arazi-
lerinde 0,5 hektar, örtü altı tarımı yapılan
arazilerde 0,3 hektardan küçük belirlenemez.
Bakanlık asgari tarımsal arazi büyüklüklerini
günün koşullarına göre arttırabilir. Tarım



arazileri Bakanlıkça belirlenen büyüklüklerin
altında ifraz edilemez, bölünemez, Hazine
taşınmazlarının satış işlemleri hariç olmak üzere
pay ve paydaş adedi arttırılamaz. Ancak, tarım
dışı kullanım izni verilen alanlar veya çay,
fındık, zeytin gibi özel iklim ve toprak
ihtiyaçları olan bitkilerin yetiştiği alanlarda arazi
özellikleri nedeniyle belirlenen asgari tarımsal
arazi büyüklüğünden daha küçük parsellerin
oluşması gerekli olduğu takdirde, Bakanlığın
uygun görüşü ile daha küçük parseller
oluşturulabilir."

MADDE 5- 5403 sayılı Kanuna 8 inci
maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 8/A
ila 8/K maddeleri eklenmiştir.

"Asgari tarımsal işletme büyüklüğü
MADDE 8/A- Tarımsal işletmeler, bölge

farklılıkları gözönünde bulundurularak
Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenen
asgari tarımsal işletme büyüklüklerin altında
ifraz edilemez, bölünemez. Tarımsal işletmenin
bu niteliği şerh konulmak üzere Bakanlık
tarafından ilgili tapu sicil müdürlüğüne bildirilir.

Mirasa konu tarımsal araziler ile tarımsal
işletmelerin devri 

MADDE 8/B- Mirasa konu tarımsal arazi
ve işletmelerde mülkiyetin devri esastır. 

Mirasçılar arasında anlaşma sağlanması
halinde, mülkiyeti devir işlemleri mirasın
açılmasından itibaren bir yıl içerisinde
tamamlanır. Devir işlemlerinin bir yıl içerisinde
tamamlanmaması ve 8/C maddesinin ikinci
fıkrasına göre dava açılmaması halinde, bu
Kanunun 8/Ç maddesi hükümleri uygulanır.

Devrin yapılacağı mirasçı
MADDE 8/C- Mirasçılar, miras bırakanın

ölümünden sonra terekede bulunan tarımsal
arazi ve işletmenin mülkiyeti hakkında;

a) Bir mirasçıya veya asgari işletme
büyüklüklerini karşılaması durumunda birden
fazla mirasçıya devrini,
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altında ifraz edilemez, hisselendirilemez,
Hazine taşınmazlarının satış işlemleri hariç
olmak üzere pay ve paydaş adedi artırılamaz.
Ancak, tarım dışı kullanım izni verilen alanlar
veya çay, fındık, zeytin gibi özel iklim ve toprak
ihtiyaçları olan bitkilerin yetiştiği alanlarda arazi
özellikleri nedeniyle belirlenen asgari tarımsal
arazi büyüklüğünden daha küçük parsellerin
oluşması gerekli olduğu takdirde, Bakanlığın
uygun görüşü ile daha küçük parseller
oluşturulabilir."

MADDE 5- 5403 sayılı Kanuna 8 inci
maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 8/A
ila 8/K maddeleri ve 8/A maddesine bağlı ek (1)
sayılı liste eklenmiştir.

"Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü
MADDE 8/A- İl ve ilçelerin yeter gelirli

tarımsal arazi büyüklükleri bölge farklılıkları
göz önünde bulundurularak bu Kanuna ekli (1)
sayılı listede belirlenmiştir. Tarımsal araziler bu
Kanuna ekli (1) sayılı listede belirlenen yeter
gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin altında
ifraz edilemez, bölünemez. Tarımsal arazilerin
bu niteliği şerh konulmak üzere Bakanlık
tarafından ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir.
Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin
hesaplanmasında, aynı kişiye ait ve Bakanlıkça
aralarında ekonomik bütünlük bulunduğu tespit
edilen tarım arazileri birlikte değerlendirilir.
Yeter gelirli tarımsal arazilerin ekonomik
bütünlüğe sahip olmayan kısımları Bakanlığın
izni ile satılabilir. Bilimsel gelişmeler ve günün
koşullarına göre bu Kanuna ekli (1) sayılı listede
Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu
kararı ile değişiklik yapılabilir.

Mirasa konu tarımsal araziler ile yeter
gelirli tarımsal arazilerin devri

MADDE 8/B- Mirasa konu tarımsal arazi
ve yeter gelirli tarımsal arazilerde mülkiyetin
devri esastır.

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)



b) 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun
373 üncü ve devamı maddelerine göre
kuracakları aile malları ortaklığına veya kazanç
paylı aile malları ortaklığına devrini,

c) Mirasçılarının tamamının miras payı
oranında hissedarı oldukları 13/1/2011 tarihli ve
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine
göre kuracakları bir şirkete devrini,

ç) Mülkiyetin üçüncü kişilere devrini, 
kararlaştırabilirler.
Mirasçılar arasında anlaşma sağlanamadığı

takdirde, mirasçılardan her biri yetkili sulh
hukuk mahkemesi nezdinde dava açabilir. Bu
durumda sulh hukuk hakimi tarımsal arazi veya
işletmenin mülkiyetinin;

a) Kişisel yetenek ve durumları gözönünde
tutulmak suretiyle tespit edilen ehil mirasçıya
tarımsal gelir değeri üzerinden devrine, birden
çok ehil mirasçının bulunması halinde, öncelikle
asgari geçimini bu işletmeden sağlayan
mirasçıya, bunun bulunmaması halinde bu
mirasçılar arasından en yüksek bedeli teklif eden
mirasçıya devrine, ehil mirasçı olmaması
halinde, mirasçılar arasından en yüksek bedeli
teklif eden mirasçıya devrine karar verir.

b) Birden fazla ehil mirasçı olması ve bu
mirasçıların miras dışı tarımsal işletmelere sahip
olması durumunda, bu mirasçıların mevcut
işletmelerini asgari işletme büyüklüğüne
ulaştırmak veya bu işletmelerin ekonomik
olarak işletilmesine katkı sağlamak amacıyla,
hakim işletme arazilerini asgari işletme
büyüklüğü aranmaksızın bu mirasçılara devrine
karar verebilir.

c) Mirasa konu tarımsal işletmenin
kendisine devrini talep eden mirasçı
bulunmadığı takdirde, hakim satışına karar verir.
Bu suretle yapılacak satış sonucu elde edilen
gelir, mirasçılara payları oranında paylaştırılır.
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Mirasçılar arasında anlaşma sağlanması
hâlinde, mülkiyeti devir işlemleri mirasın
açılmasından itibaren  bir yıl  içinde tamamlanır.
Devir  işlemlerinin bir yıl içinde tamamlan-
maması ve 8/C maddesinin ikinci fıkrasına göre
dava açılmaması hâlinde, bu Kanunun 8/Ç
maddesi hükümleri uygulanır.

Devrin yapılacağı mirasçı
MADDE 8/C- Mirasçılar, miras bırakanın

ölümünden sonra terekede bulunan tarımsal
arazi ve yeter gelirli tarımsal arazinin mülkiyeti
hakkında;

a) Bir mirasçıya veya yeter gelirli tarımsal
arazi büyüklüklerini karşılaması durumunda
birden fazla mirasçıya devrini,

b) 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk
Medeni Kanununun 373 üncü ve devamı
maddelerine göre kuracakları aile malları
ortaklığına veya kazanç paylı aile malları
ortaklığına devrini,

c) Mirasçıların tamamının miras payı
oranında hissedarı oldukları 13/1/2011 tarihli ve
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine
göre kuracakları limited şirkete devrini,

ç) Mülkiyetin üçüncü kişilere devrini, 
kararlaştırabilirler.
Mirasçılar arasında anlaşma sağlanamadığı

takdirde, mirasçılardan her biri yetkili sulh
hukuk mahkemesi nezdinde dava açabilir. Bu
durumda sulh hukuk hakimi tarımsal arazi veya
yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyetinin;

a) Kişisel yetenek ve durumları göz önünde
tutulmak suretiyle tespit edilen ehil mirasçıya
tarımsal gelir değeri üzerinden devrine, birden
çok ehil mirasçının bulunması hâlinde, öncelikle
asgari geçimini bu yeter gelirli tarımsal
arazilerden sağlayan mirasçıya, bunun bulun-
maması hâlinde bu mirasçılar arasından en
yüksek bedeli teklif eden mirasçıya devrine, ehil
mirasçı olmaması hâlinde, mirasçılar arasından
en yüksek bedeli teklif eden mirasçıya devrine
karar verir.

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)



Tarımsal işletme birden çok asgari tarımsal
işletme büyüklüğüne bölünebiliyorsa, sulh
hukuk hakimi bunlardan her birinin mülkiyeti,
yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde
mirasçılara ayrı ayrı devredilebilir.

Ehil mirasçıya ait nitelikler Bakanlık
tarafından yönetmelikle belirlenir.

Tarımsal işletme mülkiyetinin miras-
çılardan birine devredilmesinden itibaren yirmi
yıl içerisinde bu işletmeye ait arazilerden
tamamının veya bir kısmının tarım dışı kullanım
nedeniyle değerinde artış meydana gelmesi
durumunda; devir tarihindeki arazinin parasal
değeri tarım dışı kullanım izni verilen tarihe
göre yeniden hesaplanır. Bulunan değer ile
arazinin yeni değeri arasındaki fark diğer
mirasçılara payları oranında arazinin
mülkiyetini devir alan mirasçı tarafından ödenir.

İhbar yükümlülüğü ve mahkeme tarafından
devir yapılması

MADDE 8/Ç- Tarımsal İşletme mülkiye-
tinin 8/B maddesinde belirtilen sürede
devredilmediğinin, kamu kurum veya kuruluşları
ile fınans kurumları tarafından öğrenilmesi
halinde, durum, bu kurum veya kuruluşlar
tarafından derhal Bakanlığa bildirilir. Bakanlık
bu Kanun hükümlerinin uygulanması için
mirasçılara üç aylık süre verir. Verilen süre
sonunda devir olmaması halinde, Bakanlık resen
veya bildirim üzerine bu yerlerin istemde bulunan
ehil mirasçıya, ehil mirasçı olmaması durumunda
en fazla teklifi veren istekli mirasçıya devri, aksi
halde üçüncü kişilere satılması için ilgili sulh
hukuk mahkemesine dava açabilir.

Sulh hukuk mahkemeleri nezdinde
mirasçılar veya Bakanlıkça bu Kanun
kapsamında açılacak davalar her türlü resim ve
harçtan muaftır.

Diğer mirasçıların paylarının ödenmesi
MADDE 8/D- Sulh hukuk hakimi,

mülkiyetin devrini uygun bulduğu mirasçıya,
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b) Birden fazla ehil mirasçı olması ve bu
mirasçıların miras dışı tarımsal arazilere sahip
olması durumunda, bu mirasçıların mevcut
arazilerini yeter gelirli büyüklüğe ulaştırmak
veya bu arazilerin ekonomik olarak işletilmesine
katkı sağlamak amacıyla hâkim, tarım
arazilerinin yeter gelir büyüklüğünü aramak-
sızın bu mirasçılara devrine karar verebilir.

c) Mirasa konu yeter gelirli tarımsal
arazinin kendisine devrini talep eden mirasçı
bulunmadığı takdirde, hâkim satışına karar verir.
Bu suretle yapılacak satış sonucu elde edilen
gelir, mirasçılara payları oranında paylaştırılır.

Yeter gelirli tarımsal araziler birden çok
yeter geliri sağlayan tarımsal arazi büyüklüğüne
bölünebiliyorsa, sulh hukuk hâkimi bunlardan
her birinin mülkiyetinin, yukarıda belirtilen
hükümler çerçevesinde mirasçılara ayrı ayrı
devrine karar verebilir.

Ehil mirasçıya ait nitelikler, Bakanlık
tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyetinin
mirasçılardan birine devredilmesinden itibaren
yirmi yıl içinde bu arazilerden tamamının veya
bir kısmının tarım dışı kullanım nedeniyle
değerinde artış meydana gelmesi durumunda;
devir tarihindeki arazinin parasal değeri tarım
dışı kullanım izni verilen tarihe göre yeniden
hesaplanır. Bulunan değer ile arazinin yeni
değeri arasındaki fark, diğer mirasçılara payları
oranında arazinin mülkiyetini devralan mirasçı
tarafından ödenir.

İhbar yükümlülüğü ve mahkeme tarafından
devir yapılması

MADDE 8/Ç- Yeter gelirli tarımsal arazi
mülkiyetinin 8/B maddesinde belirtilen sürede
devredilmediğinin kamu kurum veya kuruluşları
ile finans kurumları tarafından öğrenilmesi
hâlinde, durum, bu kurum veya kuruluşlar
tarafından derhal Bakanlığa bildirilir. Bakanlık
bu Kanun hükümlerinin uygulanması için

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)



diğer mirasçıların miras paylarının bedelini
mahkeme veznesine depo etmek üzere altı aya
kadar süre verir. Mirasçı tarafından talep
edilmesi halinde altı aylık ek süre verilebilir.
Belirlenen süreler içerisinde bedelin depo
edilmemesi ve devir hususunda istekli başka
mirasçı bulunmaması durumunda sulh hukuk
hakimi, tarımsal arazinin veya tarımsal işletmenin,
açık artırmayla satılmasına karar verir.

Kendisine tarımsal işletmenin mülkiyeti
devredilen mirasçılardan, diğer mirasçıların
paylarının karşılığını öz kaynakları ile
ödeyemeyecek durumda olanların bu ödemeleri
gerçekleştirmek için bankalardan kullanacakları
kredilere Bakanlığın ilgili yıl bütçesine bu
amaçla konulacak ödenekten karşılanmak üzere
faiz desteği verilebilir. Verilecek kredi miktarı
diğer mirasçıların payları karşılığı tutarın
toplamından fazla olamaz. Bu fıkra uyarınca
verilecek kredilere ve yapılacak faiz desteğine
ilişkin usul ve esaslar Hazine Müsteşarlığının
bağlı olduğu Bakanın ve Bakanlığın müşterek
teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından
belirlenir.

Taşınırların devri
MADDE 8/E- Tarımsal işletme mülkiyeti

kendisine devredilen kişi, bunlar için zorunlu
olan araç, gereç ve hayvanların mülkiyetinin
gerçek değerleri üzerinden kendisine
devredilmesini isteyebilir.

8/C maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi
hükmü gereğince mirasçılar arasında şirket
kurulması halinde tarımsal işletme için gerekli
olan taşınırlar da şirket mal varlığına dahil edilir.

Ölüme bağlı tasarruf ile düzenleme
MADDE 8/F- Tarımsal işletme mülkiyetinin

kendisine devredilmesini isteyen ve buna ehil tek
mirasçı olduğu anlaşılan mirasçının bu konudaki
istem hakkı, ölüme bağlı tasarrufla ortadan
kaldırılamaz. Mirastan çıkarma, mirastan
yoksunluk ve mirastan feragat halleri saklıdır.
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mirasçılara üç ay süre verir. Verilen süre
sonunda devir olmaması hâlinde, Bakanlık resen
veya bildirim üzerine bu yerlerin istemde
bulunan ehil mirasçıya, ehil mirasçı olmaması
durumunda en fazla teklifi veren istekli
mirasçıya devri, aksi hâlde üçüncü kişilere
satılması için ilgili sulh hukuk mahkemesi
nezdinde dava açabilir.

Sulh hukuk mahkemeleri nezdinde
mirasçılar veya Bakanlıkça bu Kanun
kapsamında açılacak davalar her türlü resim ve
harçtan muaftır.

Diğer mirasçıların paylarının ödenmesi
MADDE 8/D- Sulh hukuk hâkimi,

mülkiyetin devrini uygun bulduğu mirasçıya,
diğer mirasçıların miras paylarının bedelini
mahkeme veznesine depo etmek üzere altı aya
kadar süre verir. Mirasçı tarafından talep edilmesi
hâlinde altı ay ek süre verilebilir. Belirlenen
süreler içinde bedelin depo edilmemesi ve devir
hususunda istekli başka mirasçı bulunmaması
durumunda sulh hukuk hâkimi, tarımsal arazinin
veya yeter gelirli tarımsal arazinin açık artırmayla
satılmasına karar verir.

Kendisine yeter gelirli tarımsal arazi
mülkiyeti devredilen mirasçılardan, diğer
mirasçıların paylarının karşılığını öz kaynakları
ile ödeyemeyecek durumda olanların bu
ödemeleri gerçekleştirmek için bankalardan
kullanacakları kredilere Bakanlığın ilgili yıl
bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten
karşılanmak üzere faiz desteği verilebilir.
Verilecek kredi miktarı diğer mirasçıların payları
karşılığı tutarın toplamından fazla olamaz. Bu
fıkra uyarınca verilecek kredilere ve yapılacak
faiz desteğine ilişkin usul ve esaslar Hazine
Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın ve
Bakanlığın müşterek teklifi üzerine Bakanlar
Kurulu tarafından belirlenir.

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)



Birden çok mirasçıda devir koşullarının
bulunması halinde, kendisine devir yapılacak
mirasçı ölüme bağlı tasarrufla belirlenebilir.
Belirlenen bu mirasçıya itiraz edilmesi
durumunda, ehil mirasçı sulh hukuk hakimi
tarafından belirlenir.

İşletme yönetiminin tedbiren verilmesi
MADDE 8/G- Ayırt etme gücüne sahip

olmayan küçük mirasçı bulunması halinde
hakim tarımsal işletmenin yönetimini dava
sonuçlanana kadar ehil gördüğü mirasçılardan
birine veya üçüncü bir kişiye tedbiren verebilir.
Bu takdirde, elde edilen tarımsal gelir, işletme
masrafları düşüldükten sonra mirasçılar arasında
payları oranında dağıtılır.

Denkleştirme
MADDE 8/Ğ- Kendisine tarımsal işletme

mülkiyeti devredilen mirasçının, devir sebebiyle
diğer mirasçılara payları karşılığı ödemesi
gereken bedel ile miras bırakanın borcu
dolayısıyla daha önce işletme üzerinde
kurulmuş bulunan rehin konusu alacaklar
birbiriyle denkleştirilir. Bakiye bir tutar kalırsa
diğer mirasçılara payları oranında ödenir.

Yan sınai işletme
MADDE 8/H- Tarımsal işletmeye sıkı

şekilde bağlı bir yan sınai işletme bulunur ise
yan sınai işletme ile tarımsal işletmenin
mülkiyeti bir bütün olarak istemde bulunan ve
ehil görülen mirasçıya gerçek değeri üzerinden
devredilir.

Mirasçılardan birinin itiraz etmesi veya
birden çok mirasçının kendisine devir istemesi
halinde sulh hukuk hakimi her iki işletmenin
ekonomik gelir ve bütünlüğünü sürdürme
imkânını ve mirasçıların kişisel durumlarını
gözönünde bulundurarak yan sınai işletmenin
birlikte veya ayrı olarak devrine ya da satışına
karar verir.

8/C maddesinin birinci fıkrası (c) bendi
gereğince mirasçılar arasında şirket kurulması
halinde tarımsal işletmeye sıkı şekilde bağlı olan
yan sınai işletme de şirketin mal varlığına dahil
edilir.
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Taşınırların devri
MADDE 8/E- Yeter gelirli tarımsal arazi

mülkiyeti kendisine devredilen kişi, bu araziler
için zorunlu olan araç, gereç ve hayvanların
mülkiyetinin gerçek değerleri üzerinden
kendisine devredilmesini isteyebilir.

8/C maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi
hükmü gereğince mirasçılar arasında limited
şirket kurulması halinde yeter gelirli tarımsal
araziler için gerekli olan taşınırlar da şirket mal
varlığına dahil edilir.

Ölüme bağlı tasarruf ile düzenleme
MADDE 8/F- Yeter gelirli tarımsal arazi

mülkiyetinin kendisine devredilmesini isteyen
ve buna ehil tek mirasçı olduğu anlaşılan
mirasçının bu konudaki istem hakkı, ölüme
bağlı tasarrufla ortadan kaldırılamaz. Mirastan
çıkarma, mirastan yoksunluk ve mirastan feragat
hâlleri saklıdır.

Birden çok mirasçıda devir koşullarının
bulunması hâlinde, kendisine devir yapılacak
mirasçı ölüme bağlı tasarrufla belirlenebilir.
Belirlenen bu mirasçıya itiraz edilmesi
durumunda, ehil mirasçı sulh hukuk hâkimi
tarafından belirlenir.

Yeter gelirli tarımsal arazi yönetiminin
tedbiren verilmesi

MADDE 8/G- Ayırt etme gücüne sahip
olmayan küçük mirasçı bulunması hâlinde
hâkim, yeter gelirli tarımsal arazilerin
yönetimini dava sonuçlanana kadar ehil gördüğü
mirasçılardan birine veya üçüncü bir kişiye
tedbiren verebilir. Bu takdirde, elde edilen
tarımsal gelir, işletme masrafları düşüldükten
sonra mirasçılar arasında payları oranında
dağıtılır.

Denkleştirme
MADDE 8/Ğ- Kendisine yeter gelirli

tarımsal arazi mülkiyeti devredilen mirasçının,
devir sebebiyle diğer mirasçılara payları
karşılığı ödemesi gereken bedel ile miras

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)



İstisnalar ve muafiyetler
MADDE 8/I- 8/C maddesinin birinci

fıkrasının (c) bendi gereğince kurulacak
şirketlerin tescil işlemi tamamlanıncaya kadar
yapılacak işlemler harçlardan, bu işlemlerle
ilgili düzenlenecek kağıtlar damga vergisinden
müstesnadır.

Türk Ticaret Kanununda yer alan şirket
kurulmasına ilişkin sermaye ve diğer özel
şartlar, 8/C maddesinin birinci fıkrası (c) bendi
gereğince kurulacak şirketler için aranmaz.

İşletmeye ait tarım arazilerinin
mülkiyetinin devri konusunda anlaşmaları
durumunda mirasçılar, bu taşınmazların devri ile
ilgili yapılacak işlemlere ilişkin harçlar ile bu
işlemlerle ilgili düzenlenecek kağıtlara ilişkin
damga vergisinden muaftır.

Önalım hakkı
MADDE 8/İ- 8/C maddesinin birinci

fıkrasının (b) bendi uyarınca aile malları
ortaklığı veya kazanç paylı aile malları ortaklığı
kurulduğu takdirde, ortaklardan biri payını
üçüncü bir kişiye satması halinde, diğer ortaklar
önalım hakkına sahiptir.

Tarımsal arazilerin satılması halinde
sınırdaş tarımsal arazi malikleri de önalım
hakkına sahiptir. Tarımsal arazi sınırdaş
maliklerden birine satıldığı takdirde, diğer
sınırdaş malikler önalım haklarını kullanamaz.
Önalım hakkına sahip birden fazla sınırdaş
tarımsal arazi malikinin bulunması halinde,
hakim tarımsal bütünlük arz eden sınırdaş arazi
malikine önalıma konu tarımsal arazinin
mülkiyetinin devrine karar verir.

Önalım hakkının kullanılmasında Türk
Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

Sona erme
MADDE 8/J- 8/C maddesinin birinci

fıkrasına göre kurulan aile malları ortaklığının,
kazanç paylı aile malları ortaklığının veya
şirketin; herhangi bir nedenle sona ermesi
halinde, bu ortaklıklara ve şirkete ait tarımsal
arazi ve işletmeler asgari büyüklüklerin altında
kalacak şekilde bölünemez.
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bırakanın borcu dolayısıyla daha önce yeter
gelirli tarımsal arazi üzerinde kurulmuş bulunan
rehin konusu alacaklar birbiriyle denkleştirilir.
Bakiye bir tutar kalırsa diğer mirasçılara payları
oranında ödenir.

Yan sınai işletme
MADDE 8/H- Yeter gelirli tarımsal

arazilere sıkı şekilde bağlı bir yan sınai işletme
mevcut ise yan sınai işletme ile yeter gelirli
tarımsal arazilerin mülkiyeti bir bütün olarak
istemde bulunan ve ehil görülen mirasçıya
gerçek değeri üzerinden devredilir.

Mirasçılardan birinin itiraz etmesi veya
birden çok mirasçının kendilerine devir istemesi
halinde sulh hukuk hâkimi yeter gelirli tarımsal
arazi ve yan sınai işletmenin ekonomik gelir ve
bütünlüğünü sürdürme imkânını ve mirasçıların
kişisel durumlarını göz önünde bulundurarak
yan sınai işletmenin birlikte veya ayrı olarak
devrine ya da satışına karar verir.

8/C maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi
gereğince mirasçılar arasında limited şirket
kurulması hâlinde yeter gelirli tarımsal arazilere
sıkı şekilde bağlı olan yan sınai işletme de
şirketin mal varlığına dahil edilir.

İstisnalar ve muafiyetler
MADDE 8/I- 8/C maddesinin birinci

fıkrasının (c) bendi gereğince kurulacak limited
şirketlerin tescil işlemi tamamlanıncaya kadar
yapılacak işlemler harçlardan, bu işlemlerle
ilgili düzenlenecek kağıtlar damga vergisinden
müstesnadır.

Türk Ticaret Kanununda yer alan limited
şirket kurulmasına ilişkin sermaye ve diğer
şartlar, 8/C maddesinin birinci fıkrasının (c)
bendi gereğince kurulacak limited şirketler için
aranmaz.

Yeter gelirli tarımsal arazilerin
mülkiyetinin devri konusunda anlaşmaları
durumunda mirasçılar, bu taşınmazların devri ile
ilgili yapılacak işlemlere ilişkin harçlardan ve
bu işlemlerle ilgili düzenlenecek kağıtlara ilişkin
damga vergisinden muaftır.

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)



Tarımsal arazi edindirme iş ve işlemleri
MADDE 8/K- Bakanlık, tarımsal işletmeyi

ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan azami
oranda verimli kılmak, işletmelerin arazi
büyüklüğünü artırmak için gerekli tedbirleri alır.
Ayrıca; tarım arazilerinin değerinin tespiti, kredi
temini, ortakçılık, yarıcılık, kiracılık işlerinin
düzenlenmesi, kira bedellerinin tespiti ve
üretime yönlendirilmesi, arz talep listelerinin
oluşturulması, alıcı, satıcı ve kiracıların
anlaşmaları konusunda doğrudan aracılık
yapılması, bu alanda ilgili kamu idareleri ile
yürütülecek politikalar konusunda işbirliği
yapılması ve kredi işlemlerine teknik destek
sağlanması gibi iş ve işlemleri yapar veya
yaptırır. Bu Kanunun uygulanması ile ilgili
olarak, ihtiyaç duyulması halinde, asgari
büyüklüğün altındaki tarımsal arazi ve
işletmeleri asgari büyüklüklere çıkarmak veya
mülkiyetten kaynaklanan ihtilafları gidermek
amacıyla kamulaştırma, alım ile satım işlemleri
Bakanlığın talebi üzerine Maliye Bakanlığınca
ilgili mevzuatına göre yerine getirilir.
Kamulaştırma ve alım işlemleri gerektiğinde
Hazineye ait taşınmazların trampası suretiyle de
yapılabilir."
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Önalım hakkı
MADDE 8/İ- 8/C maddesinin birinci

fıkrasının (b) bendi uyarınca aile malları
ortaklığı veya kazanç paylı aile malları ortaklığı
kurulduğu takdirde, ortaklardan birinin payını
üçüncü bir kişiye satması hâlinde, diğer ortaklar
önalım hakkına sahiptir.

Tarımsal arazilerin satılması halinde
sınırdaş tarımsal arazi malikleri de önalım
hakkına sahiptir. Tarımsal arazi, sınırdaş
maliklerden birine satıldığı takdirde, diğer
sınırdaş malikler önalım haklarını kullanamaz.
önalım hakkına sahip birden fazla sınırdaş
tarımsal arazi malikinin bulunması hâlinde
hâkim, tarımsal bütünlük arz eden sınırdaş arazi
malikine önalıma konu tarımsal arazinin
mülkiyetinin devrine karar verir.

Önalım hakkının kullanılmasında Türk
Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

Sona erme ve tasfiye
MADDE 8/J- 8/C maddesinin birinci

fıkrasına göre kurulan aile malları ortaklığının,
kazanç paylı aile malları ortaklığının veya
limited şirketin; herhangi bir nedenle sona
ermesi ve tasfiye olması hâlinde, bu ortaklıklara
veya limited şirketlere ait tarımsal araziler, yeter
gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin altında
kalacak şekilde bölünemez.

Tarımsal arazi edindirme iş ve işlemleri
MADDE 8/K- Bakanlık, yeter gelirli

tarımsal arazileri ekonomik, ekolojik ve sosyal
açıdan azami oranda verimli kılmak ve yeter
gelirli tarımsal arazi büyüklüğünü artırmak için
gerekli tedbirleri alır. Ayrıca; tarım arazilerinin
değerinin tespiti, kredi temini, ortakçılık,
yarıcılık, kiracılık işlerinin düzenlenmesi, kira
bedellerinin tespiti ve üretime yönlendirilmesi,
arz talep listelerinin oluşturulması, alıcı, satıcı
ve kiracıların anlaşmaları konusunda doğrudan
aracılık yapılması, bu alanda ilgili kamu
idareleri ile yürütülecek politikalar konusunda

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)



MADDE 6- 5403 sayılı Kanunun 13 üncü
maddesinin altıncı fıkrasında ve 14 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan
"tüzükle" ibareleri "yönetmelikle" şeklinde
değiştirilmiştir.

MADDE 7- 5403 sayılı Kanunun 17 nci
maddesinin altıncı ve dokuzuncu fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bakanlık, gerekli hallerde asgari tarımsal
arazi büyüklüğünün altındaki tarımsal arazileri
toplulaştırabilir veya bu Kanun kapsamında
değerlendirmek üzere kamulaştırabilir.
Toplulaştırma uygulamalarında, tahsisli araziler
asgari tarımsal arazi büyüklüğünün altındaki
araziler ile birleştirilerek asgari büyüklükte yeni
tarımsal araziler oluşturulabilir. Bu suretle
oluşturulan araziler; öncelikle toplulaştırma veya
kamulaştırma konusu olan arazi maliklerine, bu
kişiler satın almadığı takdirde, asgari büyüklükte
tarım arazisi bulunmayan yöre çiftçilerine rayiç
bedeli üzerinden Bakanlığın talebi üzerine
Maliye Bakanlığınca ilgili mevzuatına göre
doğrudan satılır. Bu amaçla yapılan kamulaştırma
ve satımlara konu olan işlemler harçlardan, bu
işlemlerle ilgili olarak düzenlenecek kâğıtlar
damga vergisinden müstesnadır."

"Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul
ve esaslar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelik ile
belirlenir."
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iş birliği yapılması ve kredi işlemlerine teknik
destek sağlanması gibi iş ve işlemleri yapar veya
yaptırır. Bu Kanunun uygulanması ile ilgili
olarak, ihtiyaç duyulması hâlinde, yeter gelirli
tarımsal arazi büyüklüğünün altındaki tarımsal
arazileri yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğüne
çıkarmak veya mülkiyetten kaynaklanan
ihtilafları gidermek amacıyla kamulaştırma,
alım ile satım işlemleri Bakanlığın talebi üzerine
Maliye Bakanlığınca ilgili mevzuatına göre
yerine getirilir. Kamulaştırma ve alım işlemleri
gerektiğinde Hazineye ait taşınmazların
trampası suretiyle de yapılabilir."

MADDE 6- 5403 sayılı Kanunun 13 üncü
maddesinin altıncı fıkrasında ve 14 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan
"tüzükle" ibareleri "yönetmelikle" şeklinde
değiştirilmiştir.

MADDE 7- 5403 sayılı Kanunun 17 nci
maddesinin altıncı ve dokuzuncu fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bakanlık, gerekli hâllerde asgari tarımsal
arazi büyüklüğünün altındaki tarımsal arazileri
toplulaştırabilir veya bu Kanun kapsamında
değerlendirmek üzere kamulaştırabilir.
Toplulaştırma uygulamalarında, tahsisli araziler
asgari tarımsal arazi büyüklüğünün altındaki
araziler ile birleştirilerek asgari büyüklükte yeni
tarımsal araziler oluşturulabilir. Bu suretle
oluşturulan araziler; öncelikle toplulaştırma
veya kamulaştırma konusu olan arazi
maliklerine, bu kişiler satın almadığı takdirde,
yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğünde tarım
arazisi bulunmayan yöre çiftçilerine rayiç bedeli
üzerinden Bakanlığın talebi üzerine Maliye
Bakanlığınca ilgili mevzuatına göre doğrudan
satılır. Bu amaçla yapılan kamulaştırma ve
satımlara konu olan işlemler harçlardan, bu
işlemlerle ilgili olarak düzenlenecek kâğıtlar
damga vergisinden müstesnadır."

"Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul
ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle
belirlenir."

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)



MADDE 8- 5403 sayılı Kanuna aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 5- Bu Kanunun yayımı
tarihinde mirasçılar arasında henüz paylaşımı
yapılmamış tarımsal arazilerin devir işlemleri,
bu Kanundan önceki mevzuat hükümlerine göre
tamamlanır.

Bu Kanunun yayımı tarihinden önce
tarımsal işletmelerin paylaşımına ilişkin olarak
açılmış ve halen devam etmekte olan davalarda,
bu Kanundan önceki mevzuat hükümleri
uygulanır.

Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki
yıl içerisinde birinci fıkraya göre yapılacak devir
işlemleri, harçlardan müstesnadır. Bu süre
Bakanlar Kurulu tarafından iki yıl uzatılabilir."

MADDE 9- 22/11/2001 tarihli ve 4721
sayılı Türk Medeni Kanununun 233 üncü
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

"Bir eşin malik olarak bizzat işletmekte
olduğu veya sağ kalan eşin veya altsoyundan
birinin, kendisine bir bütün olarak devrini
istemeye haklı olduğu bir tarımsal işletme veya
bir tarımsal arazi için değer artışından alacağı
pay ve katılma alacağı, bunların tarımsal gelir
değeri gözönünde tutularak hesaplanır."

MADDE 10- 4721 sayılı Kanunun 657 nci
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

"Tarımsal taşınmazlar dışında kalan diğer
taşınmazlar sürüm değerine göre özgülenir."

MADDE 11- 4721 sayılı Kanunun 659 uncu,
660 ıncı, 661 inci, 662 nci, 663 üncü, 664 üncü,
665 inci, 666 ncı, 667 nci ve 668 inci maddeleri
yürürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 8- 5403 sayılı Kanuna aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 5- Bu maddenin yayımı
tarihinde mirasçılar arasında henüz paylaşımı
yapılmamış tarımsal arazilerin devir işlemleri,
bu maddeyi ihdas eden Kanundan önceki kanun
hükümlerine göre tamamlanır.

Bu maddenin yayımı tarihinden önce
tarımsal arazilerin paylaşımına ilişkin olarak
açılmış ve halen devam etmekte olan davalarda,
bu maddeyi ihdas eden Kanundan önceki kanun
hükümleri uygulanır.

Bu maddenin yayımı tarihinden itibaren iki
yıl içinde birinci fıkraya göre yapılacak devir
işlemleri, harçlardan müstesnadır. Bu süre
Bakanlar Kurulu tarafından iki yıl uzatılabilir."

MADDE 9- 22/11/2001 tarihli ve 4721
sayılı Türk Medeni Kanununun 659 uncu, 660 ıncı,
661 inci, 662 nci, 663 üncü, 664 üncü, 665 inci,
666 ncı, 667 nci ve 668 inci maddeleri ile
22/11/1984 tarihli ve 3083 sayılı Sulama
Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım
Reformu Kanununun 13 üncü maddesinin
beşinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten
kaldırılmıştır.

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)



MADDE 12- Bu Kanuna ekli listede yer
alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli
ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı
cetvelin Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.

MADDE 13- Bu Kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 14- Bu Kanun hükümlerini
Bakanlar Kurulu yürütür.
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MADDE 10- Bu Kanuna ekli (2) sayılı
listede yer alan kadrolar ihdas edilerek
13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve
Usulü Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığına ait bölümüne
eklenmiştir.

MADDE 11- Bu Kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer. 

MADDE 12- Bu Kanun hükümlerini
Bakanlar Kurulu yürütür.

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)

Recep Tay yip Er doðan
Baþ bakan

Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı
B. Arınç A. Babacan B. Atalay

Başbakan Yardımcısı Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
B. Bozdağ S. Ergin F. Şahin

Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
E. Bağış N. Ergün F. Çelik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı Ekonomi Bakanı V.
E. Bayraktar A. Davutoğlu Ö. Çelik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
T. Yıldız S. Kılıç M. M. Eker

Gümrük ve Ticaret Bakanı İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı
H. Yazıcı M. Güler C. Yılmaz

Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı Milli Eğitim Bakanı
Ö. Çelik M. Şimşek N. Avcı

Milli Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanı Sağlık Bakanı V.
İ. Yılmaz V. Eroğlu F. Şahin

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
B. Yıldırım
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TASARI METNİNE EKLİ LİSTE
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TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE EKLİ 
LİSTELER
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