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F i h r i s t 
 
 

BİRLEŞİMLER 
 C. B. Tarih Sayfa Açıklama  
 76 (80) 23.04.2014 1-34 Özel Gündem (23 Nisan)  
 76 (81) 24.04.2014 35-114 -----  
 76 (82) 29.04.2014 115-318 Usul Hakkında Görüşmeler / 

Temel Kanun (Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı) 
 

 76 (83) 30.04.2014 319-476 Temel Kanun (Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı)  
 76 (84) 05.05.2014 477-1132 Meclis Soruşturması Önergeleri Ön Görüş-

meleri (9/3), (9/4), (9/5), (9/6), (9/8) / 
Usul Hakkında Görüşmeler 

 

       
 C. B.   Sayfa 

AÇIKLAMALAR    
ACAR Gürkut (Antalya) – Yaş sebze fiyatlarının düş-

mesi ve ihracatının azalması konusunda Hükûmetin ne gibi 
çalışmalar yaptığını öğrenmek istediğine ve CHP Genel 
Başkanının ifade vermeye çağırılmasını kınadığına ilişkin  76 (83) 343 

AĞBABA Veli (Malatya) – Altı aylık ikiz bebekler 
Özgür ve Lorin’in engelli anneleriyle birlikte hapse girmeme-
leri için Meclisin derhâl harekete geçmesi gerektiğine ilişkin  76 (83) 339 

– Taş ocaklarının doğanın, tarımın ve insanlığın düşmanı 
olduğuna ve Malatya’da açılan taş ocaklarına verilen ruhsat-
ların bir kez daha gözden geçirilmesi gerektiğine ilişkin  76 (82) 158 

AKAR Haydar (Kocaeli) – Sapanca Gölü’nün kuru-
tulmaması ve su ihtiyacının karşılanabilmesi için gereken 
tedbirlerin alınması gerektiğine ilişkin  76 (82) 154 

ALTAY Engin (Sinop) – (9/3) esas numaralı Meclis 
Soruşturması Önergesi dışındaki (9/4), (9/5) ve (9/6) esas 
numaralı Meclis Soruşturması Önergeleri ile kabul edilen 
(9/8) esas numaralı Meclis Soruşturması Önergesi arasında 
farklılıklar olduğuna ve bu önergelerin görüşülmesinin Ana-
yasa’nın verdiği bir hak olduğuna ilişkin  76 (84) 659 

– (9/7) esas numaralı Meclis Soruşturması Önergesi’nin 
Meclis Başkanlığı tarafından işleme alınmaması gerektiğini 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak kendilerinin de ifade ettikle-
rine ve yeni bir soruşturma önergesinin 4 eski bakan için 
birleştirilerek Genel Kurulun takdirine sunulmasının doğru 
olmadığına ilişkin  76 (81) 69:70 
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– (9/8) esas numaralı Meclis Soruşturması Önergesi’nin, 
(9/3), (9/4), (9/5) ve (9/6) esas numaralı Meclis Soruşturması 
Önergeleri görüşüldükten sonra işleme alınması gerektiğine 
ilişkin  76 (84) 613:614 

ASLANOĞLU Ferit Mevlüt (İstanbul) – Kadın çiftçi-
lere “ehil” sıfatı verilmemesinin kadın hakları açısından 
sakıncalı olduğuna ilişkin  76 (82) 220:221 

ATICI Aytuğ (Mersin) – 1 Mayıs Emek ve Dayanışma 
Günü’nü kutladığına ilişkin  76 (83) 335:336 

– Hükûmetin, cezaevlerinde kalan çocukların sorunlarını 
araştırması ve acilen çözmesi gerektiğine ilişkin  76 (84) 586 

– Sağlıkla ilgili kişisel verilen korunması için kanun çı-
karılması gerektiğine ilişkin  76 (82) 155 

AYDIN Ahmet (Adıyaman) – (9/7) esas numaralı Mec-
lis Soruşturması Önergesi’nin, adı geçen bakanlarla ilgili tüm 
iddiaların araştırılması ve hakikatin bulunması amacıyla yeni 
bir önerge vermek üzere geri çekildiğine ilişkin  76 (81) 69 

BAĞIŞ Egemen (İstanbul) – İzmir Milletvekili Aytun 
Çıray’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki ve Aydın 
Milletvekili Ali Uzunırmak’ın yaptığı açıklamasındaki bazı 
ifadelerine ilişkin  76 (84) 712 

BALUKEN İdris (Bingöl) – HDP olarak, 1 Mayısta 
Taksim’e yürümek isteyenlere yönelik polis terörünün bütün 
sorumluluğunun AKP Hükûmetinde olduğunu belirtmek 
istediklerine ve mülki amirler ya da güvenlik güçleri hakkın-
da herhangi bir soruşturmanın başlatılmamış olmasını kına-
dıklarına ilişkin tekraren  76 (84) 588 

– Meclis Başkanlığının Genel Kurul görüşmelerinin 
Meclis TV’den yayınlanmamasıyla ilgili tutumunun kabul 
edilemez olduğuna ilişkin  76 (84) 577:578 

– 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  76 (82) 160 

– Sinop Milletvekili Mehmet Ersoy’un sataşma nedeniy-
le yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin  76 (81) 80 

BULUT Ahmet Duran (Balıkesir) – Gökçeada’da ya-
şanan sel felaketi nedeniyle Hükûmetin acil tedbir alması 
gerektiğine ilişkin  76 (84) 588 

CANALİOĞLU Mehmet Volkan (Trabzon) – Türk ve 
İslam âleminin üç aylarını ve Regaip Kandili’ni tebrik ettiği-
ne ilişkin  76 (83) 341 

CANİKLİ Nurettin (Giresun) – (9/8) esas numaralı 
Meclis Soruşturması Önergesi kabul edilerek bir soruşturma 
komisyonu kurulduğuna ve aynı konuda aynı iş için ikinci bir 
soruşturma komisyonu kurulmasının hukuken ve fiilen müm-
kün olmadığına ilişkin  76 (84) 658 
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– Genel Kurul görüşmelerinin İnternet’ten canlı olarak 
yayınlandığına, Meclis TV’nin bugüne özel ve farklı bir 
uygulamasının ve görüşmelerin kamuoyundan kaçırılması 
gibi bir iddianın geçerliliğinin olmadığına ilişkin  76 (84) 578:580 

– Herhangi bir bakan hakkında soruşturma önergesi veri-
lebilmesi için herhangi bir fezleke ya da mahkemelerden 
herhangi bir bilgi, belge ve dosya gelmesine gerek olmadığı-
na, gerek olsa bile takipsizlik kararının kesinleşmediğine ve 
Danışma Kurulu kararı ya da grup önerisiyle soruşturma 
önergelerinin görüşülme sırası ve gününün değiştirilebilece-
ğine ilişkin  76 (84) 615:616 

ÇAM Musa (İzmir) – Halk Bankası eski Genel Müdü-
rünün Ziraat Bankası Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasının 
yanlış olduğuna ilişkin  76 (82) 156:157 

– TRT’nin böyle önemli bir günde yayın yapmamasını 
kınayıp protesto ettiğine ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma 
Günü’ne ilişkin  76 (84) 587 

ÇIRAY Aytun (İzmir) – İstanbul Milletvekili Egemen 
Bağış’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin  76 (84) 747 

DEMİR Nurettin (Muğla) – Muğla Seydikemer’de ya-
şanan dolu felaketinin giderilmesi konusunda Hükûmetin 
desteğini beklediklerine ilişkin  76 (84) 588 

DEMİRÖZ İlhan (Bursa) – Bursa Karacabey’in İkizce 
köyünde KOTİYAK’ın kurmak istediği sanayi sitesine ilişkin 76 (83) 336 

DOĞRU Reşat (Tokat) – Fenerbahçe’nin şampiyonlu-
ğunu kutladığına ve kimyasal kullanımı ile GDO’lu ürünlerin 
insan sağlığına etkilerinin araştırılması için merkezler kurul-
ması gerektiğine ilişkin  76 (83) 340 

ERDEMİR Aykan (Bursa) – UNESCO Dünya Kültür 
Mirası Geçici Listesi’nde yer alan İznik’e gereken özenin 
gösterilmesi için ihtiyaç duyulan kaynağın acilen ayrılması 
gerektiğine ilişkin  76 (82) 157 

ERDOĞAN Mehmet (Muğla) – Muğla’nın Seydikemer 
ilçesinde meydana gelen dolu afetine ilişkin  76 (82) 156 

EYİDOĞAN Haluk (İstanbul) – 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın anlamını içselleştiremeyen 
AKP iktidarının, giderek artan çocuk cinayetlerinin nedenle-
rini anlayamadığını ve önleyemediğine ilişkin  76 (83) 341 

GENÇ Kamer (Tunceli) – Deniz Feneri davasının sav-
cılarının neden görevden alındığını ve Halk Bankası Genel 
Müdürlüğünde 575 milyon dolar krediyi batıran bir kişinin 
neden Ziraat Bankası Yönetim Kurulu üyeliğine atandığını 
öğrenmek istediğine ilişkin  76 (83) 338:339 

GÖK Levent (Ankara) – 1 Mayıs Emek ve Dayanışma 
Günü’nü kutladığına ve Gezi olaylarına katıldıkları için iş 
akitleri feshedilen Ankara Büyükşehir Belediyesi işçilerinin 
yanında olduklarına ilişkin  76 (82) 161 
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– CHP Genel Başkanını ifade vermeye çağıran savcı 
hakkında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun işlem 
yapması gerektiğine ilişkin  76 (83) 343 

GÜLER Muammer (Mardin) – Aydın Milletvekili Bü-
lent Tezcan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki 
bazı ifadelerine ilişkin  76 (84) 747 

HALAMAN Ali (Adana) – Adana’da sulu tarım yapan 
çiftçilerin sorunlarına ilişkin  76 (82) 154 

HAMZAÇEBİ Mehmet Akif (İstanbul) – 28 Nisan 
Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü’ne, Hayatlarını İş Kaza-
larında 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 oluştur-
maları nedeniyle hayırlı olsun dileğinde bulunduklarına ve 1 
Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladıklarına ilişkin  76 (82) 159 

– CHP Genel Başkanının savcı tarafından ifade vermeye 
çağırılmasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulunu bu savcı hakkında işlem yapmaya 
devat ettiğine ilişkin  76 (83) 340 

– Genel Kurul görüşmelerinin Meclis TV’den yayınlan-
ması için Meclis Başkanlığına başvuruda bulunduğuna ancak 
bunun mümkün olmayacağıyla ilgili Meclis Başkanlığının 
yazısını aldıklarına ve görüşmeler İnternet’ten de yayınlan-
madığı için yayınlanana kadar ara verilmesini talep ettiğine 
ilişkin  76 (84) 576 

HAVUTÇA Namık (Balıkesir) – 1 Mayıs Emek ve 
Dayanışma Günü’nü kutladığına ve üniversiteli öğrencilerin 
2011 sonrası için de Meclisten af yasası çıkarılmasını bekle-
diklerine ilişkin  76 (83) 337:338 

IŞIK Alim (Kütahya) – Borçlarına ilişkin taahhütlerini 
yerine getiremeyen vatandaşların sorunlarına çözüm bulmak 
için Hükûmeti göreve davet ettiğine ilişkin  76 (83) 336 

IŞIK Muharrem (Erzincan) – CHP Genel Başkanına 
yapılan saldırının açığa çıkarılmamasının ve CHP Genel 
Başkanının ifade vermeye çağırılmasının hadsizlik ve densiz-
lik olduğuna ilişkin  76 (83) 336:337 

KAPLAN Hasip (Şırnak) – Çevre ve Şehircilik eski 
Bakanı Erdoğan Bayraktar hakkındaki takipsizlik kararı 
fezleke sürecini kestiği için 4 bakanla ilgili toplu oylama 
yapılamayacağına, diğer 3 bakanla ilgili ayrı bir önerge 
verilerek (9/8) esas numaralı Meclis Soruşturması Önerge-
si’nin düşmesi gerektiğine ve bu durumda (9/5) esas numaralı 
Meclis Soruştarması Önergesi’nin de geri çekilmesi gerekti-
ğine ilişkin  76 (84) 614:615 

    



 C. B. S a y f a  

– 7 – 

– HDP olarak, bütün işçilerin 1 Mayıs Emek ve Daya-
nışma Günü’nü kutladıklarına ilişkin  76 (82) 158:159 

KARAAHMETOĞLU Selahattin (Giresun) – Çocuk 
ve kadınlara dönük istismar ve cinayetler ile çocuk gelinler 
vakalarındaki artışı Başbakanın nasıl yorumlayacağını merak 
ettiğine ilişkin  76 (83) 338 

KORKMAZ S. Nevzat (Isparta) – Gaziantep Islahiye 
Belediyesi tarafından 30 Mart yerel seçimlerinden önce 
memur kadrosuna atanan 51 uzman erbaşın seçimlerden 
sonra işten çıkarılmasının hukuksuzluk olduğuna ve bu ko-
nunun bir önce çözümlenmesi için Hükûmeti ve Gaziantep 
milletvekillerini göreve ettiğine ilişkin  76 (83) 420 

KUŞOĞLU Bülent (Ankara) – Diyarbakır-Bingöl kara 
yolunda kaçırılan 2 uzman çavuşla ilgili olarak BDP ve 
HDP’nin çalışmalarını takdirle karşıladığına, Hükûmetin 
sessizliğini ve çaresizliğini de kınadığına ilişkin  76 (83) 341 

MAZICIOĞLU Halil (Gaziantep) – Isparta Milletve-
kili S. Nevzat Korkmaz’ın yaptığı açıklamasındaki bazı 
ifadelerine ilişkin  76 (83) 422 

ÖĞÜT Kadir Gökmen (İstanbul) – 19’uncu şampi-
yonluğuna ulaşan Fenerbahçe’yi tebrik ettiğine ve “Adalete 
Fener Yak” kampanyasına imza atan 600 bin kişinin yeniden 
yargılama taleplerinin ciddiye alınmasını dilediğine ilişkin  76 (83) 337 

– Hayatını kaybeden Balyoz davası hükümlüsü Albay 
Murat Özenalp’e rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı 
dilediğine ve Balyoz davasından ceza alanların Anayasa 
Mahkemesine yaptıkları başvurunun bir an evvel sonuçlandı-
rılması gerektiğine ilişkin  76 (84) 586 

– YSK’nın Hatay’da kısıtlı oldukları için oy kullanama-
yan kişilerle ilgili yaptığı tespitlere ve yeni Parlamento grubu 
HDP’ye başarılar dilediğine ilişkin  76 (82) 159:160 

ÖZ Sakine (Manisa) – 1 Mayıs Emek ve Dayanışma 
Günü’nü kutladığına ilişkin  76 (83) 339 

– Meclisi ve Hükûmeti, çocukların güvenliği ve sağlığı 
için gereken önlemleri almak üzere birlikte mücadele verme-
ye çağırdığına ilişkin  76 (82) 155 

ÖZKAN Ramazan Kerim (Burdur) – İnternet’teki yo-
ğunluktan dolayı kayıt yaptıramayan ikinci basamak öğrenci-
lerine ÖSYM’nin ek süre vermesi gerektiğine ilişkin  76 (84) 587 

SARIBAŞ Ali (Çanakkale) – Gökçeada’da yaşanan sel 
felaketi nedeniyle Hükûmetin acil tedbir alması gerektiğine 
ilişkin  76 (84) 587 

SATIR Mihrimah Belma (İstanbul) – AK PARTİ 
Grubu olarak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutla-
dığına ilişkin  76 (83) 342 
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– Parlamento Muhabirleri Derneğinin 50’nci kuruluş yıl 
dönümünü kutladıklarına ilişkin  76 (82) 161 

SERİNDAĞ Ali (Gaziantep) – Sinop Milletvekili 
Mehmet Ersoy’un CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuş-
masındaki bazı ifadelerine ilişkin  76 (81) 81 

TAMER İsmail (Kayseri) – 5 Mayıs Dünya Ebeler 
Günü’nü kutladığına ilişkin  76 (84) 587 

TANAL Mahmut (İstanbul) – TRT Genel Müdürlü-
ğüyle yapılan sözleşmeye göre, Meclis soruşturması gibi 
önemli günlerde Genel Kurul görüşmelerinin yayınlanması 
gerektiğine ilişkin  76 (84) 580 

TÜZEL Abdullah Levent (İstanbul) – 1 Mayıs Emek 
ve Dayanışma Günü’nü kutladığına ilişkin  76 (82) 155 

UZUNIRMAK Ali (Aydın) – İstanbul Milletvekili 
Egemen Bağış’ın (9/4) esas numaralı Meclis Soruşturması 
Önergesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine 
ilişkin  76 (84) 711 

VARLI Muharrem (Adana) – Çiftçilerin kuraklık ne-
deniyle yaşadıkları sorunlara ilişkin  76 (82) 156 

VURAL Oktay (İzmir) – (9/3), (9/4), (9/5) ve (9/6) 
esas numaralı Meclis Soruşturması Önergelerinin görüşülme-
si gerektiğine ilişkin tekraren  76 (84) 660 

– (9/7) esas numaralı Meclis Soruşturması Önergesi’nin 
Meclis Başkanlığı tarafından işleme alınmaması gerektiğini 
ifade ettiklerine ve bazı milletvekillerinin imzalarını çekme-
lerinin muhalefetin ortaya koyduğu tavrın ne kadar doğru 
olduğunu gösterdiğine ilişkin  76 (81) 68:69 

– İç Tüzük’e göre, Meclis soruşturmasında hangi fiille-
rin hangi kanun nizamına aykırı olduğunun gerekçe gösterile-
rek belirtilmesi gerektiğine ve en son verilen önergenin (9/8) 
esas numaralı Meclis Soruşturması Önergesi olması sebebiy-
le diğer Meclis soruşturması önergelerinin önüne alınamaya-
cağına ilişkin  76 (84) 612:613 

– Meclis Başkanı Cemil Çiçek Parlamentoya gönderilen 
fezlekeleri milletin vekillerinden sakladığı için milletvekille-
rinin inceleme hakkından mahrum bırakıldığına ve Genel 
Kurul görüşmelerinin TV 3’ten yayınlanması için kendileri-
nin de Meclis Başkanlığına başvurduklarına ve olumsuz 
cevap aldıklarına ilişkin  76 (84) 577 

YENİ Ahmet (Samsun) – Bazı sendikaların 1 Mayıs İş-
çi Bayramı’nı Taksim’de kutlamak için ısrar etmelerine 
işçilerin karşı çıkması gerektiğine ve 1 Mayıs Emek ve Da-
yanışma Günü’nü kutladığına ilişkin  76 (82) 161 

YENİÇERİ Özcan (Ankara) – 6495 sayılı Yasa’nın 
uygulama yönetmeliğinin derhâl çıkarılarak şehit ailelerinin 
ve gazilerin mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğine ilişkin  76 (82) 157 
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YILMAZ Seyfettin (Adana) – Mübarek üç ayların 
Türk ve İslam âlemine hayırlara vesile olmasını, 1 Mayıs 
Emek ve Dayanışma Günü’nün tüm işçilere barış ve huzur 
getirmesini temenni ettiğine, Adana’da ölü bulunan Gizem ve 
Umut’a Allah’tan rahmet dilediğine ve çocuk ve kadın cina-
yetleriyle ilgili tedbirlerin süratle alınması gerektiğine ilişkin  76 (83) 342:343 

YÜKSEL Alaattin (İzmir) – İzmir’in Kemal paşa ilçe-
sinde meydana gelen dolu afetine ilişkin  76 (82) 158 

ZOZANİ Adil (Hakkâri) – Sinop Milletvekili Mehmet 
Ersoy’un CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki 
bazı ifadelerine ilişkin  76 (81) 79 

    
    
    

ÇEŞİTLİ İŞLER    
A) DİĞER KONULAR    
– Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Genel Kurulu teşrifleri 76 (80) 18 
    
    
    

DENETİM    
A) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ    
DİNÇER Celal (İstanbul) – Ve 25 milletvekilinin, çift-

çilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
(10/920) 

- Okunması 76 (83) 345:347 
– Ve 25 milletvekilinin, hayvancılığın sorunlarının araş-

tırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/919) 

- Okunması 76 (83) 344:345 
HALAMAN Ali (Adana) – Ve 19 milletvekilinin, bo-

şanma olaylarının ve sebeplerinin araştırılarak alınması gere-
ken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin (10/924) 

- Okunması 76 (84) 594:595 
IŞIK Muharrem (Erzincan) – Ve 19 milletvekilinin, 

Erzincan’ın tarım, hayvancılık ve ekonomi alanındaki sorun-
larının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/915) 

- Okunması 76 (81) 63:64 
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KAPLAN Hasip (Şırnak) – (BDP Grubu adına Grup 
Başkan Vekili) Şırnak’ta kaplıcaların bulunduğu bölgelerdeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belir-
lenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
(10/922) 

- Okunması 76 (84) 591:592 
ÖZCAN Tanju (Bolu) – Ve 19 milletvekilinin, elma 

üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılma-
sına ilişkin (10/917) 

- Okunması 76 (82) 163:165 
ÖZTÜRK Ali Rıza (Mersin) – Ve 20 milletvekilinin, 

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

- Okunması 76 (82) 162:163 
SEÇER Vahap (Mersin) – Ve 21 milletvekilinin, Suri-

ye’de yaşanan olayların bölge illerimizin ekonomilerine 
etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belir-
lenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
(10/914) 

- Okunması 76 (81) 61:63 
TEZCAN Bülent (Aydın) – Ve 20 milletvekilinin, Kı-

rım Kongo kanamalı ateşi hastalığının nedenlerinin araştırıla-
rak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Mec-
lis araştırması açılmasına ilişkin (10/918) 

- Okunması 76 (82) 165:166 
TÜRKOĞLU Hasan Hüseyin (Osmaniye) – Ve 19 

milletvekilinin, iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunları-
nın sorunlarının  araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
(10/923) 

- Okunması 76 (84) 592:593 
YALÇINKAYA Muhammet Rıza (Bartın) – Ve 19 

milletvekilinin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan 
araç kiralama ihalelerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılma-
sına ilişkin (10/913) 

- Okunması 76 (81) 60:61 
– Ve 25 milletvekilinin, Bartın Irmağı’ndaki kirliliğin 

nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belir-
lenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
(10/921) 

- Okunması 76 (83) 347:349 
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B) MECLİS SORUŞTURMASI ÖNERGELERİ    
BİLGİÇ Süreyya Sadi (Isparta) – Ve 76 milletvekili-

nin, 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 basın-
da çıkacak haberlerin engellenmesi için girişimlerde bulun-
duğu 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 planla-
rını onaylattıkları ve imar planlarına aykırı olarak yapılan 
bazı projelerin usulsüzlüklerine göz yumdukları ve denetim-
lerden sorunsuzca geçmelerini sağladıkları ve bu eylemlerin 
TCK’nın 255 ve 257’nci maddelerine uyduğu iddialarıyla 
Meclis soruşturması açılmasına ilişkin (9/8) 

- Okunması 
- Ön görüşmesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

76 
76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(82) 
(84) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

166:172, 183 
612, 626:641, 642:657 

– Ve İstanbul Milletvekili Erol Kaya, Ankara Millet-
vekili Nurdan Şanlı ve 64 milletvekilinin, İçişleri eski Ba-
kanı Muammer Güler, Avrupa Birliği eski Bakanı Egemen 
Bağış, Ekonomi eski Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan ile 
Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar hakların-
daki (9/7) esas numaralı Meclis Soruşturması Önergesi’ndeki 
imza sahiplerinden bazılarının imzalarını geri almaları ve 
Anayasa’nın 100’üncü maddesinde aranan yeterli sayıda 
imza şartını yitirmesi nedeniyle gündemden çıkarılmasına 
ilişkin (4/154) 

- Milletvekillerinin İmzalarını Geri Çekme Önergeleri 76 (81) 66:68 
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ÖZGÜNDÜZ Ali (İstanbul) – Ve 60 milletvekilinin, 
bazı iş adamlarının özellikle arazi işlerinde kolaylık sağladı-
ğı, kültür ve tabiat varlıklarının statülerinde değişiklik yapa-
rak inşaatlar için özel düzenleme yapılması için uğraştığı, 
imara ilişkin çok sayıda yenilemeyle kendisine yakın iş 
adamlarına sağladığı rantla doğrudan ve dolaylı olarak çıkar 
elde ettiği ve birden çok kez rüşvet aldığı, bu eylemlerin Türk 
Ceza Kanunu’nun 252’nci maddesinde düzenlenen birden 
çok kez rüşvet almak ve imar mevzuatına aykırı uygulamaları 
nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun 257’nci maddesinde dü-
zenlenen görevi kötüye kullanmak suçlarına uyduğu iddiasıy-
la Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar hak-
kında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin (9/5) 

- Ön görüşmesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(84) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

718:724, 729:731, 
732:733 

– Ve 60 milletvekilinin, bir soruşturma dosyasında yer 
alan bir şüphelinin sahte belgelerle ihracat karşılığı Halk 
Bankasından çektiği paralarla altın alıp İran’a ihracat işlemle-
rinde kolaylık sağlamak, İstanbul Havalimanı’na inen bir 
uçakta bulunan altınla ilgili kaçakçılık eyleminin adli ve idari 
soruşturmasını engellemek, ithalat ve ihracat işlemlerine 
aracılık eden Halk Bankasının komisyon oranının düşürüle-
rek zararına yol açmak suretiyle 28 defa rüşvet aldığı ve bu 
eylemlerin Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet, 
Türk Ceza Kanunu’nun 204’üncü maddesinde düzenlenen 
resmî belgede sahtecilik ve 252’nci maddesinde düzenlenen 
birden çok kez rüşvet almak suçlarına uyduğu iddiasıyla 
Ekonomi eski Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan hakkında 
Meclis soruşturması açılmasına ilişkin (9/3) 

- Ön görüşmesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(84) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

662:668, 677:690, 
694:695 

– Ve 60 milletvekilinin, bir soruşturma dosyasında yer 
alan bir şüphelinin bürokratik işlerini takip etmek, bu kişinin 
babasına İtalya’ya giriş vizesi ve oturma izni alınması konu-
sunda aracı olmak, aynı kişi hakkında ulusal bir gazetede 
yayımlanması planlanan yolsuzluklarla ilgili haberin yayımı-
nı durdurmak için tavassutta bulunmak ve söz konusu kişinin 
yürüttüğü otel projesine yardımcı olmak amacıyla bu kişiden 
3 defa rüşvet aldığı ve bu eylemlerin Türk Ceza Kanunu’nun 
252’nci maddesinde düzenlenen birden çok kez rüşvet almak 
suçuna uyduğu iddiasıyla Avrupa Birliği eski Bakanı Egemen 
Bağış hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin (9/4) 

- Ön görüşmesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(84) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

695:704, 706:710, 
716:717 
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– Ve 60 milletvekilinin, bir şahsın trafikte durdurulma-
ması için araçlarına trafikte geçiş üstünlüğü kartı ve koruma 
polisi verilmesi, bu şahsın yakınlarının Türk vatandaşlığına 
geçirilmesinin sağlanması, aynı şahsın yabancı bir ülkedeki 
paravan firmalarının bankalarla olan sıkıntılarının giderilmesi 
için “İçişleri Bakanı” sıfatıyla referans mektubu yazılması, 
söz konusu şahsı MASAK’ın takip etmesine yol açan ihbarı 
yapan emniyet müdürünün tayininin çıkarılması ve söz konu-
su şahsın usulsüzlükleri hakkında basında çıkacak haberlerin 
engellenmesi karşılığında her bir iş için ayrı ayrı rüşvet aldığı 
ve bu eylemlerin Türk Ceza Kanunu’nun 204’üncü madde-
sinde düzenlenen sahte belge düzenlemek, 255’inci madde-
sinde düzenlenen nüfuz suistimali, 285’inci maddesinde 
düzenlenen soruşturmanın gizliliğini ihlal, 283’üncü madde-
sinde düzenlenen suçluyu kayırma ve 252’nci maddesinde 
düzenlenen birden çok kez rüşvet almak suçlarına uyduğu 
iddiasıyla İçişleri eski Bakanı Muammer Güler hakkında 
Meclis soruşturması açılmasına ilişkin (9/6) 

- Ön görüşmesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(84) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

733:746, 748 
    
    
    
C) SÖZLÜ SORU ÖNERGELERİ VE CEVAPLARI    

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

Adalet Bakanından    
DOĞRU Reşat (Tokat) – Noter ücretlerinin düzenlen-

mesine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/127) 
ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam’ın cevabı 76 (82) 205, 207:220 

    
    
    

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından    
BÜYÜKATAMAN İsmet (Bursa) – Bakanlık istisnai 

kadrolarına yapılan atamalara ilişkin sözlü soru önergesi 
(6/3151) ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İs-
lam’ın cevabı 76 (82) 205, 207:220 

DEDEOĞLU Mesut (Kahramanmaraş) – Bakanlığa 
bağlı birimlerde görev yapan engelli personel sayısına 
(6/3954), 2012 yılında sosyal ve ekonomik destek sağlanan 
ailelere (6/3957), Türkiye’nin yoksulluk haritası konusundaki 
çalışmalara (6/3958) ve 2012 yılında sosyal ve ekonomik 
destek sağlanan ailelere (6/3967) ilişkin sözlü soru önergeleri 
ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam’ın cevabı 76 (82) 205, 207:220 
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DOĞRU Reşat (Tokat) – Tokat ve Diyarbakır’daki ai-
lelere yönelik sosyal destek projelerine (6/3610) ve bazı 
illerdeki verilere yönelik gelir getirici projelere (6/3612) 
ilişkin sözlü soru önergeleri ve Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanı Ayşenur İslam’ın cevabı 76 (82) 205, 207:220 

HALAMAN Ali (Adana) – Ailesinin geliri belirli bir 
tutarı geçen engellilerin engelli aylıklarının kesildiği iddiası-
na (6/4369), Adana’ya yönelik proje ve yatırımlara (6/5202) 
ve Adana'daki sokak çocuğu sayısına ve sokak çocukları ile 
ilgili yürütülen çalışmalara (6/5275) ilişkin sözlü soru öner-
geleri ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam’ın 
cevabı 76 (82) 206, 207, 207:220 

IŞIK Alim (Kütahya) – Engelli ve yaşlı vatandaşlara 
yapılan ödemelere (6/3860), Bakanlık tarafından kiralanan 
taşınmazlara (6/3926), Bakanlık kadrolarına ve personel 
durumuna (6/4119), sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıf-
larından yardım alan ailelerin sayılarına (6/4227), Kütah-
ya’da sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından yar-
dım alan ailelerin sayılarına (6/4228), yoksulluk sınırının 
altında gelire sahip ailelere (6/4229), Kütahya’da yoksulluk 
sınırının altında gelire sahip ailelere (6/4230), muharip gazi-
lerin sorunlarına (6/5071), şehitlik ve gazilik maaşlarına 
(6/5072), yardıma muhtaç vatandaş sayısına ve yapılan yar-
dımlara (6/5073) ve Kütahya’daki yardıma muhtaç vatandaş 
sayısına ve yapılan yardımlara (6/5074) ilişkin sözlü soru 
önergeleri ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur 
İslam’ın cevabı 76 (82) 205, 206, 207:220 

ÖĞÜT Ensar (Ardahan) – Süt sığırcılığı projesi kap-
samında tahsis edilen hayvanlarla ilgili ödemelere ilişkin 
sözlü soru önergesi (6/3593) ve Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanı Ayşenur İslam’ın cevabı 76 (82) 205, 207:220 

YENİÇERİ Özcan (Ankara) – Kadınların toplumda 
yaşadığı sorunlar konusunda duyarlılık sağlamak amacıyla 
yürütülmekte olan çalışmalara (6/5266), gönüllü kuruluşların 
faaliyetlerinin arttırılmasına yönelik çalışma ve projelere 
(6/5311), Bakanlık tarafından gençlerin ve sivil toplum kuru-
luşlarının gönüllülük çalışmalarının desteklenmesi adına 
yürütülmekte olan çalışma ve projelere (6/5325), Bakanlık 
tarafından özel sektörün sivil toplum kuruluşlarını destekle-
mesini sağlamak adına yürütülmekte olan çalışma ve projele-
re (6/5326) ve Bakanlık tarafından kadınların ve sivil toplum 
kuruluşlarının gönüllülük çalışmalarının desteklenmesi adına 
yürütülmekte olan çalışma ve projelere (6/5327) ilişkin sözlü 
soru önergeleri ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur 
İslam’ın cevabı 76 (82) 207, 207:220 
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Ç) YAZILI SORU ÖNERGELERİ VE CEVAPLARI    
a- Cevaplanan Yazılı Soru Önergeleri    

(Bakanlıklara Göre) 
(Milletvekili Soyadı Alfabetik Sırasına Göre)    

    
Adalet Bakanından    

ÜÇER Özdal (Van) – Hükümlü ailelerine iaşe bedeli 
çıkarılmasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Bekir Boz-
dağ'ın cevabı (7/23669) Ek Cevap 76 (81) 90:94 

    
    
    

Avrupa Birliği Bakanından    
TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – 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) 76 (82) 274:275 

    
    
    

Başbakandan    
ÇİRKİN Adnan Şefik (Hatay) – Aksaray'daki bir mera 

arazisi ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Baş-
bakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı (7/40266) 76 (81) 109:112 

YENİÇERİ Özcan (Ankara) – Son bir yıl içinde Baş-
bakanlık İletişim Merkezine yapılan başvurulara ilişkin Baş-
bakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın 
cevabı (7/40564) 76 (81) 113:114 

    
    
    

Başbakan Yardımcılarından    
AKKİRAY Sabahat (İstanbul) – 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 ceva-
bı (7/40911) 76 (82) 299:301 

BÜYÜKATAMAN İsmet (Bursa) – TRT'nin yayınla-
rında siyasi partilerle ilgili haberlere ayrılan zamana ilişkin 
sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı 
(7/41282) 76 (82) 305:306 

GÜVENÇ Sıtkı (Kahramanmaraş) – RTÜK üyelerinin 
Kahramanmaraş'taki bir yerel TV'yi şifahen uyardığı iddiala-
rına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın 
cevabı (7/41294) 76 (84) 988:990 
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ORAN Umut (İstanbul) – Bir televizyon programında 
söylediklerine ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent 
Arınç’ın cevabı (7/40904) 76 (84) 886:888 

TAN Altan (Diyarbakır) – TRT yayınlarında siyasi 
partilere ayrılan sürelere ilişkin sorusu ve Başbakan Yardım-
cısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/41292) 76 (84) 985:987 

TANAL Mahmut (İstanbul) – TRT'nin siyasi partilerin 
seçim faaliyetlerine ilişkin yayınlarında iktidar partisine daha 
fazla zaman ayırdığı iddiasına ilişkin sorusu ve Başbakan 
Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/40915) 76 (84) 889:891 

– TÜRGEV'e yapılan bağış ve yardımlara ilişkin sorusu 
ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/40906) 76 (82) 297:298 

TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – 2003-2013 
yılları arasında kamu kurum ve kuruluşlarında işe alınan 
yabancı uyruklu kişilere ilişkin sorusu ve Başbakan Yardım-
cısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/41566) 76 (84) 1005:1007 

– 2009-2014 yılları arasında broşür, kitap, kitapçık, rek-
lam ve tanıtım işleri için açılan ihalelere ve bu kapsamda 
yapılan harcamalara ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı 
Bülent Arınç’ın cevabı (7/41270) 76 (84) 976:978 

– Abdullah Paşa Yalısı'nın usulsüz şekilde kiralandığı 
iddiasına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent 
Arınç’ın cevabı (7/40918) 76 (84) 892:894 

– Bir televizyon kuruluşunun yayınlarına sansür uygu-
landığı iddialarına (7/41886), işsiz vatandaşların iş bulmaları 
karşılığında iktidar partisi teşkilatlarına bağış yapmak ve üye 
olmak zorunda bırakıldıkları iddiasına (7/41888) ve bazı 
mitinglere öğrenciler, fabrika işçileri, belediye çalışanları ve 
Suriyeli sığınmacıların zorla götürüldüğü iddialarına 
(7/41889) ilişkin soruları ve Başbakan Yardımcısı Bülent 
Arınç’ın cevabı 76 (82) 315:318 

– Gezi Parkı olaylarına ve 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet 
operasyonuna dair yaptıkları yayınlar nedeniyle ceza alan 
radyo ve televizyonlara ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcı-
sı Bülent Arınç’ın cevabı (7/41278) 76 (84) 979:981 

– Suriyeli sığınmacıların Şanlıurfa mitingine zorla götü-
rüldüğü iddialarına (7/41885), yerel seçimlerde alınan güven-
lik önlemlerine ve görevlendirilen güvenlik görevlisi sayısına 
(7/41887) ve bir inşaat firmasının aldığı ihalelere (7/41890) 
ilişkin soruları ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın 
cevabı 76 (82) 311:314 

– TRT'nin yayınlarında tarafsızlığın ve siyasi partiler 
arasında fırsat eşitliğinin sağlanması konusunda yapılan 
çalışmalara ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent 
Arınç’ın cevabı (7/41281) 76 (84) 982:984 
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– Vahdettin Köşkünün gizlice yıkıldığı iddialarına iliş-
kin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı 
(7/41567) 76 (84) 1008:1010 

YÜKSEL Alaattin (İzmir) – TRT'nin seçim sürecinde-
ki yayın politikasına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı 
Bülent Arınç’ın cevabı (7/40902) 76 (84) 880:885 

    
    
    

Çevre ve Şehircilik Bakanından    
ÇETİN İzzet (Ankara) – İpotekli tarım arazilerine iliş-

kin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'nin 
cevabı (7/40458) 76 (84) 845:850 

DURMAZ Sadir (Yozgat) – Yozgat'ın Yerköy ilçesin-
deki TOKİ konutlarıyla ilgili şikâyetlere ilişkin sorusu ve 
Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'nin cevabı 
(7/40657) 76 (84) 870:873 

NAZLIAKA Aylin (Ankara) – Bakanlığın AR-GE ça-
lışmalarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris 
Güllüce'nin cevabı (7/40653) 76 (84) 862:864 

OĞAN Sinan (Iğdır) – Sit alanlarıyla ilgili usulsüzlük 
yapıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik 
Bakanı İdris Güllüce'nin cevabı (7/40463) 76 (84) 856:858 

TAN Altan (Diyarbakır) – 2013 yılında yabancı ülke va-
tandaşlarına yapılan konut satışlarına ilişkin sorusu ve Çevre 
ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'nin cevabı (7/40654) 76 (84) 865:869 

TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – İller Banka-
sı Genel Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin sorusu ve Çevre 
ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'nin cevabı (7/40301) 76 (84) 838:840 

– Kamu kurum ve kuruluşlarında işe alım mülakatların-
da ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Çevre ve 
Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'nin cevabı (7/40205) 76 (84) 833:835 

TÜRKKAN Lütfü (Kocaeli) – Kocaeli'de kurulması 
planlanan amonyak depolama tankına ilişkin sorusu ve Çevre 
ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'nin cevabı (7/40302) 76 (84) 841:844 

YENİÇERİ Özcan (Ankara) – Van-Erciş depremi son-
rasında inşa edilen TOKİ konutlarıyla ilgili sorunların gideril-
mesine yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin sorusu ve Çevre 
ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'nin cevabı (7/40461) 76 (84) 851:855 

– Van-Erciş Depreminden sonra görevlendirilen teknik 
personele ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris 
Güllüce'nin cevabı (7/40662) 76 (84) 877:879 

– Van-Erciş Depreminden sonra inşa edilen TOKİ ko-
nutlarının altyapı sorunlarına ilişkin sorusu ve Çevre ve 
Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'nin cevabı (7/40658) 76 (84) 874:876 

    



 C. B. S a y f a  

– 18 – 

Dışişleri Bakanından    
TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – 2009-2014 

yılları arasında broşür, kitap, kitapçık, reklam ve tanıtım işleri 
için açılan ihalelere ve bu kapsamda yapılan harcamalara 
ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun cevabı 
(7/41338) 76 (84) 991:993 

– İstanbul'da Bakanlığa ait olan arsa ve araziler ile bunla-
rın satış ve kiralama işlemlerine ilişkin sorusu ve Dışişleri 
Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun cevabı (7/41664) 76 (84) 1011:1013 

    
    
    

Ekonomi Bakanından    
TAN Altan (Diyarbakır) – Irak ile Türkiye arasındaki 

yıllık ticaret hacmine ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekçi'nin cevabı (7/41967) 76 (84) 1128:1129 

– İran ile Türkiye arasındaki yıllık ticaret hacmine iliş-
kin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin cevabı 
(7/41680) 76 (84) 1028:1030 

– Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi ile ticarete ilişkin soru-
su ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin cevabı (7/41679) 76 (84) 1025:1027 

– Rusya ile Türkiye arasındaki yıllık ticaret hacmine 
ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin cevabı 
(7/41968) 76 (84) 1130:1132 

– Suudi Arabistan-Türkiye arasındaki yıllık ticaret hac-
mine ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin 
cevabı (7/41678) 76 (84) 1022:1024 

TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – 2002-2014 
yılları arasında şahsının ve ailesinin mal varlığındaki değişi-
me ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin 
cevabı (7/41674) 76 (84) 1014:1015 

– Ankara ilinde Bakanlığa ait gayrimenkullere ve bunla-
rın satış ve kiralama işlemlerine ilişkin sorusu ve Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekçi'nin cevabı (7/41676) 76 (84) 1018:1019 

– Ankara ilinde Bakanlığa ait arsa ve arazilere ilişkin so-
rusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin cevabı 
(7/41677) 76 (84) 1020:1021 

– Gezi Parkı eylemlerine destek verdiği ve 17 Aralık 
yolsuzluk ve rüşvet operasyonu hakkında sosyal medyada 
paylaşımda bulunduğu için aleyhinde soruşturma açılan 
personel olup olmadığına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekçi'nin cevabı (7/41343) 76 (84) 994:995 

– İstanbul'da Bakanlığa ait olan arsa ve araziler ile bun-
ların satış ve kiralama işlemlerine ilişkin sorusu ve Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekçi'nin cevabı (7/41675) 76 (84) 1016:1017 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından    
DURMAZ Sadir (Yozgat) – Yozgat ilinin madencilik 

sorunlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/40682) 76 (83) 454:456 

DÜZGÜN Orhan (Tokat) – TPAO'nun zarara uğratıl-
dığı iddialarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/40981) 76 (84) 895:897 

GÖK Levent (Ankara) – Ankara'da doğal gaza zam 
yapıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/40311) 76 (82) 254:256 

– Başkent Gaz AŞ.'nin özelleştirilmesine ilişkin sorusu 
ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı 
(7/40680) 76 (83) 446:450 

KOÇ A. Haluk (Samsun) – Enerji sistemleri mühendis-
liğinde öğrenim görenlere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/40312) 76 (83) 433:435 

NAZLIAKA Aylin (Ankara) – 2011-2014 yılları ara-
sında gerçekleşen atama, nakil ve görevden almalara ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın 
cevabı (7/40678) 76 (83) 441:443 

– AR-GE'ye ayrılan kaynağa ilişkin sorusu ve Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/40213) 76 (82) 245:251 

– Bağlı, ilgili ya da ilişkili kuruluşlara karşı vatandaşlar 
tarafından açılan davalara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/40679) 76 (83) 444:445 

– Kamuda kadın istihdamına ve bu sayının artırılmasına 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız’ın cevabı (7/40689) 76 (82) 291:293 

– Olası kuraklık durumunda yaşanacak enerji üretimi kay-
bına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız’ın cevabı (7/40475) 76 (82) 263:267 

OĞAN Sinan (Iğdır) – Kamuya ait kömür madenlerine 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız’ın cevabı (7/40476) 76 (82) 268:273 

ÖĞÜT Ensar (Ardahan) – Boraks üretimi ve ihracatına 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız’ın cevabı (7/40313) 76 (82) 257:260 

SEÇER Vahap (Mersin) – Mersin Akkuyu Nükleer 
Güç Santrali inşaatı kapsamında trafo merkezi yapılacağı 
iddia edilen bir tarım arazisine ilişkin sorusu ve Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/40982) 76 (84) 898:901 

TANAL Mahmut (İstanbul) – Beyoğlu'nda bir vatan-
daşımızın hayatını kaybettiği olay esnasında elektrik kesintisi 
yaşandığı iddiasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/40983) 76 (84) 902:904 
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– Şanlıurfa ilinde düzenlenen elektrik faturalarına ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın 
cevabı (7/40677) 76 (83) 438:440 

TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – İstanbul'da 
Bakanlığa ait olan gayrimenkul, arsa ve araziler ile bunların 
satış ve kiralama işlemlerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/40681) 76 (83) 451:453 

– Sudan ile ekonomik ilişkilere ilişkin sorusu ve Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/40473) 76 (83) 436:437 

YENİÇERİ Özcan (Ankara) – 2002-2014 yılları ara-
sında, yıllara göre, ihale edilen tuz alanları ile Tuz Gölü'nde 
ihale edilecek tuz alanlarının tespiti ve ihalesi konusunda 
yürütülen çalışmalara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/40984) 76 (84) 905:910 

– Bakanlığın stratejik yönetim etkinliğinin arttırılması 
adına yürütülen çalışma ve projelere ilişkin sorusu ve Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/40684) 76 (83) 460:463 

– Bakanlık tarafından çeşitli enerji kaynaklarının tespiti 
ve değerlendirilmesi adına yürütülen projelere ilişkin sorusu 
ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı 
(7/40988) 76 (84) 926:933 

– Bakanlık tarafından enerji kaynakları ve enerji kaynak-
larının kullanımı konularında farkındalığın artırılması adına 
yürütülen çalışmalara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/40992) 76 (84) 945:950 

– Bakanlık tarafından enerji sektörünün gelişmesi adına 
çeşitli alanlarda yürütülen projelere ilişkin sorusu ve Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/40993) 76 (84) 951:958 

– Bakanlık tarafından enerji üretim ve tüketim noktala-
rında oluşan olumsuz çevresel etki ve faktörlerin saptanarak 
önlenmesi adına yürütülen projeler ile hidrojen enerjisi tek-
nolojilerinin geliştirilmesi için gerçekleştirilen çalışmalara 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız’ın cevabı (7/40987) 76 (84) 922:925 

– Bakanlık tarafından yürütülen AR-GE ve inovasyon 
çalışmalarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/40985) 76 (84) 911:918 

– Bakanlık tarafından yürütülen bazı projelere ilişkin so-
ruları ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın 
cevapları (7/40989) 

- (7/40990) 

 
 

76 

 
 

(84) 
(84) 

 
 

934:937 
938:941 

– Bakanlık tarafından yürütülen RİTM ve MİLTES pro-
jelerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız’ın cevabı (7/40991) 76 (84) 942:944 
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– Bakanlık, bağlı, ilgili ya da ilişkili kuruluşlar arasındaki 
koordinasyon eksikliklerinin giderilmesi adına yürütülen ça-
lışma ve projelere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/40685) 76 (83) 464:466 

– 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) 76 (82) 276:281 

– İstatistik ve planlama altyapısının güçlendirilmesi adı-
na yürütülen çalışma ve projelere ilişkin sorusu ve Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/40688) 76 (82) 287:290 

– Mali disiplini güçlendirmek adına yürütülen çalışma 
ve projelere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/40683) 76 (83) 457:459 

– MİLGES ve MİLHES projelerine ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı 
(7/40986) 76 (84) 919:921 

– 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) 76 (82) 282:286 

YILDIRIM H. Hami (Burdur) – Burdur'da meydana 
gelen elektrik kesintilerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/40474) 76 (82) 261:262 

    
    
    

Gençlik ve Spor Bakanından    
ÖĞÜT Kadir Gökmen (İstanbul) – Dikey geçiş sınavı 

ile lisans programlarına geçen ön lisans öğrencilerinin Kredi 
ve Yurtlar Kurumundan burs veya kredi alamamasına ilişkin 
sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın 
cevabı (7/38739) 76 (84) 816:818 

TORLAK D. Ali (İstanbul) – Bağlı, ilgili veya ilişkili 
kurum ve kuruluşlarda çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin 
sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın 
cevabı (7/38589) 76 (84) 813:815 

YENİÇERİ Özcan (Ankara) – 2002-2014 yılları ara-
sında, yıllara göre Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların 
taraf olduğu davalara ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Ba-
kanı Akif Çağatay Kılıç'ın cevabı (7/38587) 76 (84) 807:809 

– 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık ve 
bağlı kurum, kuruluşlar bünyesinde görev yapan kadrolu ve 
sözleşmeli avukatlara ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor 
Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın cevabı (7/38588) 76 (84) 810:812 
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– 2002-2014 yılları arasındaki gençlik ve izcilik kampla-
rına ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay 
Kılıç'ın cevabı (7/38743) 76 (84) 830:832 

– Ailelere ve gençlere danışmanlık hizmeti sağlanmasına 
ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kı-
lıç'ın cevabı (7/38573) 76 (84) 769:771 

– Ailevi değerlerin gençler tarafından korunmasını sağ-
lamaya yönelik çalışma ve projelere ilişkin sorusu ve Gençlik 
ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın cevabı (7/38577) 76 (84) 778:780 

– Dezavantajlı gençlerin ve çocukların topluma kazandı-
rılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin sorusu ve 
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın cevabı 
(7/38741) 76 (84) 824:826 

– Engelli bireylerin sosyal dışlanmasının önlenmesine 
yönelik çalışma ve projelere ilişkin sorusu ve Gençlik ve 
Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın cevabı (7/38580) 76 (84) 787:789 

– Evrensel etik ilkeler ve ahlaki değerler konusunda 
gençlerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışma ve projelere 
ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kı-
lıç'ın cevabı  (7/38579) 76 (84) 784:786 

– Gençlerimizin uluslararası alanda rekabet gücünün ar-
tırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin sorusu ve 
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın cevabı 
(7/38581) 76 (84) 790:792 

– Gençlerin dezavantajlı bireylere yönelik farkındalıkla-
rının artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin sorusu 
ve Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın cevabı 
(7/38569) 76 (84) 757:759 

– Gençlerin doğada daha fazla zaman geçirmelerine yö-
nelik çalışma ve projelere ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor 
Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın cevabı (7/38571) 76 (84) 763:765 

– Gençlerin sanat faaliyetlerine katılımının artırılmasına 
yönelik çalışma ve projelere ilişkin sorusu ve Gençlik ve 
Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın cevabı (7/38578) 76 (84) 781:783 

– Gençlerin sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerine ka-
tılımının özendirilmesine yönelik çalışma ve projelere 
(7/38568) ve temel hak ve özgürlüklere yönelik eğitici faali-
yetlerin artırılmasına yönelik çalışma ve projelere (7/38574) 
ilişkin soruları ve Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay 
Kılıç'ın cevabı  76 (84) 754:756 

– Gençlerin uluslararası rekabet gücünün artırılmasına 
yönelik çalışma ve projelere ilişkin sorusu ve Gençlik ve 
Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın cevabı (7/38583) 76 (84) 796:797 

– Gençlik değişim programlarının yaygınlaştırılmasına 
yönelik çalışma ve projelere ilişkin sorusu ve Gençlik ve 
Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın cevabı (7/38585) 76 (84) 801:803 
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– Gençlik doğa kamplarının sayısının artırılmasına yöne-
lik çalışma ve projelere ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor 
Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın cevabı (7/38572) 76 (84) 766:768 

– Gençlik faaliyetleri konusunda gençliğin bilgilendiril-
mesini sağlamaya yönelik çalışma ve projelere ilişkin sorusu 
ve Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın cevabı 
(7/38742) 76 (84) 827:829 

– Kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve bu konuda genç-
ler arasında farkındalığın artırılmasına yönelik çalışma ve 
projelere ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Akif 
Çağatay Kılıç'ın cevabı (7/38570) 76 (84) 760:762 

– Kırsal alanda yaşayan gençlerin uluslararası faaliyetle-
re katılımının teşvikine yönelik çalışma ve projelere ilişkin 
sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın 
cevabı (7/38586) 76 (84) 804:806 

– Madde bağımlısı gençlerin yaşadıkları sorunlar ve kötü 
koşullarla ilgili gençlere uyarıcı mesajlar verecek haber ve 
programlar hazırlanması ve medya desteği sağlanması ama-
cıyla yürütülen çalışma ve projelere ilişkin sorusu ve Gençlik 
ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın cevabı (7/38567) 76 (84) 751:753 

– Millî ve manevi değerlerin gençlere tanıtılmasına yö-
nelik çalışma ve projelere ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor 
Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın cevabı (7/38575) 76 (84) 772:774 

– Suç işleyen gençlerin topluma kazandırılmasına yöne-
lik çalışma ve projelere ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor 
Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın cevabı (7/38576) 76 (84) 775:777 

– Teknik şartname hazırlama süreçlerine ilişkin sorusu 
ve Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın cevabı 
(7/38566) 76 (84) 749:750 

– Tersine beyin göçünün sağlanmasına yönelik çalışma 
ve projelere ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Akif 
Çağatay Kılıç'ın cevabı (7/38584) 76 (84) 798:800 

– Türkiye'deki yabancı uyruklu gençlere yönelik faaliyet 
gösteren sivil toplum kuruluşları ile işbirliğini arttırmaya 
yönelik çalışma ve projelere (7/38740), Türkiye'deki yabancı 
uyruklu gençlere yönelik faaliyet gösteren sivili toplum 
kuruluşları ile işbirliğini arttırmaya yönelik çalışma ve proje-
lere (7/38744) ve Türkiye'deki yabancı uyruklu öğrencilere 
kültürümüzü tanıtmak amacıyla tarihi geziler düzenlenmesine 
yönelik çalışma ve projelere (7/38745) ilişkin soruları ve 
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın cevabı 76 (84) 819:823 

– Uluslararası gençlik dernekleriyle işbirliğinin artırıl-
masına yönelik çalışma ve projelere ilişkin sorusu ve Gençlik 
ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın cevabı (7/38582) 76 (84) 793:795 
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Gümrük ve Ticaret Bakanından    
AKAR Haydar (Kocaeli) – 2012 ve 2013 yıllarına ait 

ithalat verilerine ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/41369) 76 (82) 307:308 

NAZLIAKA Aylin (Ankara) – Bakanlığın AR-GE ça-
lışmalarına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/40740) 76 (82) 294:296 

TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – İstanbul'da 
Bakanlığa ait olan arsa ve araziler ile bunların satış ve kira-
lama işlemlerine ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/41702) 76 (82) 309:310 

    
    
    

Maliye Bakanından    
NAZLIAKA Aylin (Ankara) – Bağlı, ilgili ya da ilişki-

li kuruluşlara karşı vatandaşlar tarafından açılan davalara 
ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı 
(7/40238) 76 (84) 836:837 

ORAN Umut (İstanbul) – Türk Hava Yollarına ait 
bankolarda ses kaydı yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve 
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/41206) 76 (82) 302:304 

    
    
    

Millî Savunma Bakanından    
TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – Kamu ku-

rum ve kuruluşlarında işe alım mülakatlarında ayrımcılık 
yapıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı 
İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/40243) 76 (82) 252:253 

    
    
    

Orman ve Su İşleri Bakanından    
ACAR Gürkut (Antalya) – Milli Parklar Yönetmeli-

ği'nde yapılan bir değişikliğe ve milli parkların imara açıla-
cağı iddiasına ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı 
Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/41808) 76 (84) 1037:1039 

DİBEK Turgut (Kırklareli) – Kırklareli Doğa Turizmi 
Master Planına ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı 
Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/41236) 76 (84) 959:961 

DUDU Mevlüt (Hatay) – Son 10 yıllık dönemde kesi-
len ağaçlara ve zarar verilen orman alanlarına ilişkin sorusu 
ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı 
(7/41490) 76 (84) 996:998 
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GÜLER Birgül AYMAN (İzmir) – 2003-2013 yılları 
arasında dikilen ağaç ve fidan sayısı ile bu dikimlerin maliye-
tine ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel 
Eroğlu’nun cevabı (7/41237) 76 (84) 962:965 

GÜMÜŞ Haluk Ahmet (Balıkesir) – Milli Parklar Yö-
netmeliği’ndeki bir değişikliğe ilişkin sorusu ve Orman ve Su 
İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/41494) 76 (84) 1002:1004 

KARAAHMETOĞLU Selahattin (Giresun) – Kamu 
ve özel sektör tarafından girişilen HES projelerine ilişkin 
sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun 
cevabı (7/40534) 76 (84) 859:861 

NAZLIAKA Aylin (Ankara) – Ankara Büyükşehir Be-
lediyesi tarafından şehrin muhtelif yerlerinde gerçekleştirilen 
ağaç kesimlerine ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı 
Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/41238) 76 (84) 966:969 

– Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki bir alanın milli park 
ilan edilmesine ve bu alandaki kiralamalarla ilgili iddialara 
ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğ-
lu’nun cevabı (7/41809) 76 (84) 1040:1045 

OĞAN Sinan (Iğdır) – Ormanlık alanların korunmasına 
yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin sorusu ve Orman ve Su 
İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı  (7/41241) 76 (84) 973:975 

ÖĞÜT Kadir Gökmen (İstanbul) – Milli Parklar Yö-
netmeliği'nde yapılan bir değişikliğe ve milli parkların imara 
açılacağı iddiasına ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Ba-
kanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/41491) 76 (84) 999:1001 

TANRIKULU Ahmet Kenan (İzmir) – Orman işçile-
rine kadro verilip verilmeyeceğine ilişkin sorusu ve Orman 
ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/41811) 76 (84) 1046:1048 

TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – İstanbul'da 
Bakanlığa ait olan arsa ve araziler ile bunların satış ve kira-
lama işlemlerine (7/41804), Ankara ilinde Bakanlığa ait 
gayrimenkullere ve bunların satış ve kiralama işlemlerine 
(7/41805) ve Ankara ilinde Bakanlığa ait arsa ve arazilere 
(7/41806) ilişkin soruları ve Orman ve Su İşleri Bakanı Vey-
sel Eroğlu’nun cevabı  76 (84) 1031:1036 

YENİÇERİ Özcan (Ankara) – Ankara Macunköy'deki 
bir alanda bulunan ağaçların hukuksuz bir biçimde kesildiği 
iddiasına ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel 
Eroğlu’nun cevabı (7/41240) 76 (84) 970:972 

    
    
    
    
    
    



 C. B. S a y f a  

– 26 – 

Sağlık Bakanından    
BALUKEN İdris (Bingöl) – MNGIE hastalığına yaka-

lanan bir vatandaşa ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Mehmet 
Müezzinoğlu'nun cevabı (7/38450) 76 (82) 234:238 

BULDAN Pervin (Iğdır) – Bakanlığın merkez ve taşra 
teşkilatında çalışan kadın yönetici sayısına ilişkin sorusu ve 
Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun cevabı (7/40110) 76 (81) 106:108 

DOĞRU Reşat (Tokat) – Tokat'ta madde bağımlılığı 
tedavisi gören hasta sayısına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı 
Mehmet Müezzinoğlu'nun cevabı (7/39168) 76 (82) 242:244 

GÜR Nazmi (Van) – Van'daki bir obezite hastasına ve 
ildeki obezite hastası sayısına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı 
Mehmet Müezzinoğlu'nun cevabı (7/39295) 76 (81) 102:105 

ÖĞÜT Kadir Gökmen (İstanbul) – Diş hekimlerinin 
stratejik personel sayılmasına yol açan düzenlemeye ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun cevabı 
(7/38954) 76 (81) 95:97 

ŞEKER Bahattin (Bilecik) – Türkiye'de ALK testinin 
yapılabileceği bir patoloji laboratuvarı bulunup bulunmadığı-
na ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun 
cevabı (7/38832) 76 (82) 239:241 

TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – 2002-2013 
yılları arasında yıllara göre kuruma alınan memurlarla ilgili 
çeşitli verilere ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Mehmet Mü-
ezzinoğlu'nun cevabı (7/39169) 76 (81) 98:99 

– Bakanlıktaki kadın personelin toplam personel içeri-
sindeki oranı ile üst düzey kadın yöneticilerin sayısına ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun cevabı 
(7/39170) 76 (81) 100:101 

    
    
    

TBMM Başkanından    
ALTAY Engin (Sinop) – 17’nci Yasama Döneminden 

itibaren TBMM'nin bilgisine sunulan ortak bildirilere ilişkin 
sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sadık 
Yakut’un cevabı (7/41525) 76 (83) 467:475 

YENİÇERİ Özcan (Ankara) – Sayıştayın iş süreçleri 
ve faaliyetler ile savunma ve güvenlik denetimlerine ağırlık 
vermesine yönelik projelerine (7/41850), Sayıştayın dış 
paydaş ve medya ile ilişkilerine yönelik çalışmalara 
(7/41851), Sayıştayın iletişim stratejisine (7/41852), Sayışta-
yın yönetim bilgi sistemi, kurumsal risk kütüğü ve risk 
azaltma planının geliştirilmesi adına yürütülen projelere 
(7/41853), Sayıştay raporlarının etkisinin artırılmasına yöne-
lik çalışmalara (7/41854), Sayıştayın TBMM ve denetlenen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 C. B. S a y f a  

– 27 – 

kurumlar ile iletişim stratejisine (7/41855), Sayıştayın mesle-
ki konularda ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma ve 
inceleme çalışmalarının geliştirilmesi kapsamında yürütülen 
projelere (7/41856), Sayıştayın bilgisayar destekli denetimin 
yaygınlaştırılması adına yürüttüğü çalışmalara (7/41857), 
Sayıştayın bilgi paylaşımı kapsamında yürüttüğü projelere 
(7/41858), Sayıştayın insan kaynakları yönetim stratejisine 
(7/41859), Sayıştayın hizmet içi eğitim politikasına 
(7/41860), Sayıştayın yargılama süreçlerinin geliştirilmesi 
kapsamında yürüttüğü projelere (7/41861), Sayıştayın kendi 
dış denetim standartlarının oluşturulması adına yürüttüğü 
projelere (7/41862), Sayıştayın kurum için çalışma ortamının 
geliştirilmesi adına yürütülen projelere (7/41863), Sayıştayın 
denetim faaliyetlerinin yaygınlaştırılması kapsamında yürütü-
len projelere (7/41864), 2002-2014 yılları arasında Sayıştayın 
uluslararası alanda yürüttüğü işbirliği çalışmalarına 
(7/41865), Sayıştaya yapılan ihbar ve şikayetler ile ihbar ve 
şikayet sistemi kurulmasına (7/41866), Sayıştayın dış paydaş 
ve medya ile ilişkilerine yönelik çalışmalara (7/41867), Sa-
yıştayın denetim kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalara 
(7/41868), Sayıştayın diğer denetim birimleriyle işbirliğinin 
geliştirilmesine yönelik projelere (7/41869), Sayıştay dene-
timleri hakkındaki çeşitli hususlara (7/41870), Sayıştayın 
denetim kültürünün geliştirilmesi adına yürüttüğü projelere 
(7/41871), Sayıştayın kurumsal yönetim ve insan kaynakları 
kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalara (7/41872), 
Sayıştayın tanıtılmasına yönelik çalışmalara (7/41873), Sa-
yıştay raporlarının etkisinin artırılmasına yönelik çalışmalara 
(7/41874), Sayıştayın kamu idarelerinin denetim standartları-
na uyumunun artırılması adına yürüttüğü projelere (7/41875), 
Sayıştayın denetim sonuçlarının paylaşımı konusunda karşı-
laştığı sorunlara (7/41876), Sayıştay raporları eliyle risk 
alanlarının belirlenmesi kapsamında yürütülen projelere 
(7/41877), Sayıştayın kurum içi eğitim faaliyetleri ile ulusla-
rarası işbirliğinin artırılması adına yürüttüğü çalışmalara 
(7/41878) ve Sayıştayın uygulama altyapısının güçlendiril-
mesi kapsamında yürüttüğü çalışmalara (7/41879) ve Sayış-
tayın kamu idarelerinin denetim birimlerinin kapasitesinin 
artırılması kapsamında yürüttüğü çalışmalara (7/41880) 
ilişkin soruları ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan 
Vekili Sadık Yakut’un cevabı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(84) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1049:1227 
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GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR    
A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI  

KONUŞMALARI    
ÇELEBİ Süleyman (İstanbul) – 1 Mayıs Emek ve Da-

yanışma Günü’ne ilişkin  
 

76 
 

(82) 
(84) 

 
152:153 
585:586 

DORA Erol (Mardin) – Mayın Yasağı Anlaşması ve 
Türkiye’deki duruma ilişkin  76 (83) 333:334 

HALAÇOĞLU Yusuf (Kayseri) – Ermeni soykırımı 
iddialarına ilişkin  76 (81) 54:55 

KAPLAN Mehmet Hilal (Kocaeli) – 1 Mayısta yaşa-
nan olaylara ilişkin  76 (84) 575:576 

KILIÇ Yunus (Kars) – Veteriner Hekimler Günü’ne 
ilişkin  76 (82) 151:152 

KUŞOĞLU Bülent (Ankara) – 2014 yerel seçimlerin-
deki usulsüzlük iddiaları ve bu iddiaların bundan sonra yapı-
lacak olan seçimleri de şaibeli hâle getirmesine ilişkin  76 (83) 334:335 

ÖĞÜT Kadir Gökmen (İstanbul) – İstanbul’un sorun-
larına ilişkin  76 (82) 149:151 

SARIBAŞ Ali (Çanakkale) – Gökçeada’nın ve Bozca-
ada’nın sorunlarına ilişkin  76 (81) 55:56 

TÜRKKAN Lütfü (Kocaeli) – Türkiye Kürdistan De-
mokrat Partisinin kurulmasına onay verilmesi ve PKK’nın 
son günlerde artan şiddet olaylarına ilişkin  76 (84) 581:582 

YENİÇERİ Özcan (Ankara) – Tutuklu milletvekili 
Engin Alan’a ilişkin  76 (83) 331:332 

YÜKSEL Mehmet (Denizli) – Denizli ve çevresinde 
yaşanan don afeti nedeniyle tarım üreticilerinin yaşadığı 
sorunlara ilişkin  76 (81) 57:58 

    
    
    

KANUNLAR    
A) KABUL EDİLEN KANUNLAR    

a- Numerik Dizin    
 Kanun    
    No.                                       Adı                                        .     

6537 Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında 

 
76 

 
(82) 
(83) 

 
222:233 

351:361, 362:420, 
421:422 
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b- Konulara Göre Dizin    
1. Temel Kanunlar    

– Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Deği-
şiklik Yapılması Hakkında (6537) 

 
76 

 
(82) 
(83) 

 
222:233 

351:361, 362:420, 
421:422 

    
    
    
B) TASARILAR (GÖRÜŞÜLENLER)    

1. a- Temel Kanun Tasarıları  
– 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 (1/788, 2/1599) 
(S. Sayısı: 564) 

 
 
 
 
 
 

76 

 
 
 
 
 
 

(82) 
(83) 

 
 
 
 
 
 

222:233 
351:361, 362:420, 

421:422 
    
    
    
C) TEKLİFLER (GÖRÜŞÜLENLER)    

(Milletvekili Soyadı Alfabetik Sırasına Göre)    
1. a- Temel Kanun Teklifleri    

CANALİOĞLU Mehmet Volkan (Trabzon) – 5578 
Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Deği-
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile 

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve Türk 
Medeni Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı (1/788, 2/1599) (S. Sayısı: 564) 

 
 
 
 
 

76 

 
 
 
 
 

(82) 
(83) 

 
 
 
 
 

222:233 
351:361, 362:420, 

421:422 
    
    
    

2. a- Doğrudan Gündeme Alma Önergeleri    
TOPTAŞ Ahmet (Afyonkarahisar) – (2/271) esas nu-

maralı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin 
(4/155) 76 (82) 202:204 
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2. b- Milletvekillerince Geri Çekilen Kanun  
Teklifleri    

KALELİ Sena (Bursa) – (2/1978) esas numaralı İstan-
bul İli Adalar İlçesi Sınırlarında Bulunan “Demokrasi ve 
Özgürlükler Adasının” Adının “Demokrasi ve İnsan Hakları 
Adası” Olarak Değiştirilmesi ve Adada “Demokrasi ve İnsan 
Hakları Müzesi” Kurulması Hakkında Kanun Teklifi’nin geri 
alındığına ilişkin önergesi (4/156) 76 (84) 595 

    
    
    
Ç) SIRA SAYILARI DİZİNİ (GÖRÜŞÜLENLER)    

(Eklendiği Birleşimler)    
Cilt  Birleşim Sıra Sayısı    
76 (82) 564    
      
      

    
KARARLAR    

A) TBMM KARARLARI    
   Karar    
     No.                                        Adı                                      .    

1059 Ekonomi Eski Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan, 
İçişleri Eski Bakanı Muammer Güler, Avrupa 
Birliği Eski Bakanı Egemen Bağış ile Çevre ve 
Şehircilik Eski Bakanı Erdoğan Bayraktar 
Hakkında Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
İlişkin 

 
 
 
 
 

76 

 
 
 
 
 

(82) 
(84) 

 
 
 
 
 

166:172, 183 
612, 626:641, 642:657 

    
    
    

KOMİSYONLAR    
A) İHTİSAS KOMİSYONLARI    

a- Adalet Komisyonu    
1. Komisyon Raporları    

– Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve Türk 
Medeni Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canali-
oğlu'nun; 5578 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine 
İlişkin (1/788, 2/1599) (S. Sayısı: 564) 

 
 
 
 
 

76 

 
 
 
 
 

(82) 
(83) 

 
 
 
 
 

222:233 
351:361, 362:420, 

421:422 
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b- Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu  

1. Komisyon Raporları    
– Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve Türk 

Medeni Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canali-
oğlu'nun; 5578 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine 
İlişkin (1/788, 2/1599) (S. Sayısı: 564) 

 
 
 
 
 

76 

 
 
 
 
 

(82) 
(83) 

 
 
 
 
 

222:233 
351:361, 362:420, 

421:422 
    
    
    

OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI    
AKŞENER Meral (TBMM Başkan Vekili) (İstanbul) 

– (9/8) esas numaralı Meclis Soruşturması Önergesi’nin, 
29/4/2014 tarihli 82’nci Birleşimde kabul edilen siyasi parti 
grubu önerisiyle gündemin “Özel Gündemde Yer Alacak 
İşler” kısmının 1’inci sırasına alındığı için bu önergeyi işle-
me almama yönünde bir tutum sergilemesinin mümkün 
olmadığına ve İç Tüzük’te birden fazla bakanın veya birden 
fazla fiilin bir Meclis soruşturması önergesinde yer alıp 
alamayacağına dair bir kural bulunmadığına ilişkin  76 (84) 618:619 

– Büyük bir yüklenme olması sebebiyle İnternet yayınla-
rında aksaklık olduğuna ve bu aksaklığın giderilmesinin 
takipçisi olacaklarına ilişkin  76 (84) 602 

– Meclis TV’nin, tüm Türkiye’de 365 farklı noktadan 
yayın yapan TÜRK TELEKOM sunucularından sorunsuz 
olarak İnternet üzerinden yayın yapmasının sağlandığına 
ilişkin  76 (84) 642 

    
    
    

OYLAMALAR    
A) ÇEŞİTLİ KANUNLAR    
– Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve Türk 

Medeni Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı’nın oylaması (S. Sayısı: 564) 76 (83) 423:432 
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ÖNERİLER    
A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ    
– 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 Soruş-
turması Önergelerinin 5 Mayıs 2014 Pazartesi günkü günde-
min “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 görüş-
melerin 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 bölüm-
ler hâlinde görüşülmesine ilişkin  76 (82) 196:202 

– CHP Grubunun, 24/4/2014 tarihinde İstanbul Millet-
vekili 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 önergesi-
nin, Genel Kurulun 24 Nisan 2014 Perşembe günkü  birleşi-
minde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli 
birleşiminde yapılmasına ilişkin  76 (81) 71:77, 82:88 

– CHP Grubunun, gündemin “Özel Gündemde Yer Ala-
cak İşler” kısmının 2, 3, 4 ve 5’inci sıralarında yer alan (9/3), 
(9/4), (9/5) ve (9/6) esas numaralı Meclis Soruşturması Öner-
gelerinin, bu kısmın sırasıyla 1, 2, 3 ve 4’üncü sıralarına 
alınmasına ve bu kısımda yer alan diğer işlerin sırasının buna 
göre teselsül ettirilmesine ilişkin  76 (84) 595:601, 602:610, 611 

– CHP Grubunun, Manisa Milletvekili Özgür Özel ve 
arkadaşları tarafından Soma’daki tüm maden ocaklarında 
meydana gelen iş kazalarının ve yaşanan ölümlerin sorumlu-
ları ile nedenlerinin araştırılması amacıyla 23/10/2013 tari-
hinde 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  76 (82) 186:194, 196 
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ÖZEL GÜNDEM    
A) 23 NİSAN GÖRÜŞMELERİ    
– Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 94’üncü 

yıl dönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 
kutlanması, günün anlam ve öneminin belirtilmesi görüşmeleri 76 (80) 18:33 

    
    
    
SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR    
ALTAY Engin (Sinop) – Sinop Milletvekili Mehmet 

Ersoy’un CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması 
sırasında CHP Grup Başkanına sataşması nedeniyle  76 (81) 77:78 

– Şanlıurfa Milletvekili A. Emin Önen’in (9/4) esas nu-
maralı Meclis Soruşturması Önergesi üzerinde yaptığı ko-
nuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması ne-
deniyle  76 (84) 704:705 

– Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın usul tartışması 
üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Parti-
sine sataşması nedeniyle  76 (84) 625:626 

AYDIN Ahmet (Adıyaman) – Bingöl Milletvekili İdris 
Baluken’in usul tartışması üzerinde yaptığı konuşması sıra-
sında AK PARTİ Grubuna sataşması nedeniyle  76 (82) 176:177 

BAL Faruk (Konya) – Adıyaman Milletvekili Ahmet 
Aydın’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında 
MHP Grubuna sataşması nedeniyle  76 (82) 181:182 

– Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle 
yaptığı konuşması sırasında MHP Grubuna sataşması nede-
niyle  76 (84) 676 

– Çanakkale Milletvekili Mehmet Daniş’in (9/5) esas 
numaralı Meclis Soruşturması Önergesi üzerinde yaptığı 
konuşması sırasında şahsına ve Milliyetçi Hareket Partisine 
sataşması nedeniyle  76 (84) 731:732 

BALUKEN İdris (Bingöl) – Adıyaman Milletvekili 
Ahmet Aydın’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sıra-
sında HDP Grubuna sataşması nedeniyle  76 (82) 180 

– Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın sataşma nede-
niyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik 
Partisine sataşması nedeniyle  76 (84) 674:675 

– Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın yaptığı gündem 
dışı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine 
sataşması nedeniyle  76 (84) 582:583 

CANİKLİ Nurettin (Giresun) – Antalya Milletvekili 
Mehmet Günal’ın (9/3) esas numaralı Meclis Soruşturması 
Önergesi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına sa-
taşması nedeniyle  76 (84) 668:670 
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– İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın sataşma nede-
niyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Parti-
sine sataşması nedeniyle  76 (84) 715 

ÇAĞLAYAN Mehmet Zafer (Mersin) – İstanbul Mil-
letvekili Ali Özgündüz’ün sataşma nedeniyle yaptığı konuş-
ması sırasında şahsına sataşması nedeniyle  76 (84) 691:692 

ÇELEBİ Süleyman (İstanbul) – Sinop Milletvekili 
Mehmet Ersoy’un CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuş-
ması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle  76 (81) 78:79 

ÇIRAY Aytun (İzmir) – İstanbul Milletvekili Egemen 
Bağış’ın (9/4) esas numaralı Meclis Soruşturması Önergesi 
üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına ve Cumhuriyet 
Halk Partisine sataşması nedeniyle  76 (84) 710:711 

ELİTAŞ Mustafa (Kayseri) – Sinop Milletvekili Engin 
Altay’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında 
Adalet ve Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle  76 (84) 705:706 

ERSOY Mehmet (Sinop) – Sinop Milletvekili Engin 
Altay’ın ve İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin sataş-
ma nedeniyle yaptıkları konuşmaları ve Hakkâri Milletvekili 
Adil Zozani’nin yaptığı açıklaması sırasında şahsına sataşma-
ları nedeniyle  76 (81) 79:80 

GÜNAL Mehmet (Antalya) – Şırnak Milletvekili Ha-
sip Kaplan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında 
şahsına sataşması nedeniyle  76 (84) 671:673 

HAMZAÇEBİ Mehmet Akif (İstanbul) – Adıyaman 
Milletvekili Ahmet Aydın’ın sataşma nedeniyle yaptığı ko-
nuşması sırasında CHP Grubuna sataşması nedeniyle  76 (82) 177, 178:179 

– Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin CHP grup 
önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet 
Halk Partisine sataşması nedeniyle  76 (84) 610 

– İstanbul Milletvekili Metin Külünk’ün (9/5) esas nu-
maralı Meclis Soruşturması Önergesi üzerinde yaptığı ko-
nuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması ne-
deniyle  

Tekraren 

 
 
 

76 

 
 
 

(84) 
(84) 

 
 
 

724:725 
726:727 

KAPLAN Hasip (Şırnak) – Antalya Milletvekili Meh-
met Günal’ın (9/3) esas numaralı Meclis Soruşturması Öner-
gesi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Halkların Demok-
ratik Partisine sataşması nedeniyle  76 (84) 670:671 

KÜLÜNK Metin (İstanbul) – İstanbul Milletvekili 
Mehmet Akif Hamzaçebi’nin sataşma nedeniyle yaptığı 
konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle  

Tekraren 

 
 

76 

 
 

(84) 
(84) 

 
 

725:726 
727 

ÖZEL Özgür (Manisa) – Manisa Milletvekili Muzaffer 
Yurttaş’ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması 
sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle  76 (82) 194:195 
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ÖZGÜNDÜZ Ali (İstanbul) – Mersin Milletvekili 
Mehmet Zafer Çağlayan’ın (9/3) esas numaralı Meclis Soruş-
turması Önergesi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsı-
na sataşması nedeniyle  76 (84) 690:691 

– Mersin Milletvekili Mehmet Zafer Çağlayan’ın sataş-
ma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması 
nedeniyle  76 (84) 692:693 

TANAL Mahmut (İstanbul) – İstanbul Milletvekili 
Egemen Bağış’ın (9/4) esas numaralı Meclis Soruşturması 
Önergesi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet 
Halk Partisine sataşması nedeniyle  76 (84) 714:715 

TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – Mersin 
Milletvekili Mehmet Zafer Çağlayan’ın (9/3) esas numaralı 
Meclis Soruşturması Önergesi üzerinde yaptığı konuşması 
sırasında şahsına sataşması nedeniyle  76 (84) 691 

TEZCAN Bülent (Aydın) – Mardin Milletvekili Mu-
ammer Güler’in (9/6) esas numaralı Meclis Soruşturması 
Önergesi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına sa-
taşması nedeniyle  76 (84) 746:747 

UZUNIRMAK Ali (Aydın) – İstanbul Milletvekili 
Egemen Bağış’ın (9/4) esas numaralı Meclis Soruşturması 
Önergesi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi 
Hareket Partisine sataşması nedeniyle  76 (84) 713:714 

YURTTAŞ Muzaffer (Manisa) – Manisa Milletvekili 
Özgür Özel’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında 
şahsına ve Adalet ve Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle 76 (82) 195 

    
    
    

TBMM BAŞKANLIĞI VE BAŞKANLIK DİVANI    

A) BAŞKANLIK AÇIKLAMA VE DUYURULARI    
– 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 76 (82) 183:184 

    
    
    

B) TBMM BAŞKANLIK DİVANINDA AÇIK BULUNAN 

ÜYELİKLERE SEÇİM    
– Başkanlık Divanında açık bulunan Türkiye Büyük 

Millet Meclisi İdare Amirliğine seçim 76 (83) 349:350 
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YASAMA DOKUNULMAZLIKLARI    
A) BAŞBAKANLIK TEZKERELERİ    

(Milletvekili Soyadı Alfabetik Sırasına Göre)    
TUNCEL Sebahat (İstanbul) – Hakkında tanzim edi-

len soruşturma dosyasının yeniden değerlendirilmesi için 
evrakın ve fezlekenin iade edilmesine dair Anayasa Komis-
yonu ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Ko-
misyonda bulunan dosyanın Hükûmete geri verildiğine iliş-
kin (3/1477, 3/1478) 76 (81) 65 

    
    
    
B) TBMM BAŞKANLIĞI TEZKERELERİ    

a- Resmî Ziyaret Tezkereleri  
– Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek 

Başkanlığındaki heyetlerin;  
Moldova Meclis Başkanı Igor Corman ile Amerika Bir-

leşik 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 
(3/1479) 76 (82) 184, 185 

– Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu 
Başkanı Volkan Bozkır’ın Romanya Senatosu Dışişleri Ko-
mitesi Başkanı Petru Filip’in vaki davetine icabetle Türkiye-
Romanya-Polonya Parlamentoları Dışişleri Komisyonları 
Ortak Toplantısı’na katılması hususuna ilişkin (3/1480) 76 (82) 185:186 

    
    
    

USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER    
– (9/8) esas numaralı Meclis Soruşturması Önergesi’nin, 

(9/3), (9/4), (9/5) ve (9/6) esas numaralı Meclis Soruşturması 
Önergeleriyle sırasının değiştirilerek öne alınmasının ve 
Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar hakkın-
daki takipsizlik kararı nedeniyle (9/8) esas numaralı Meclis 
Soruşturması Önergesi’nin geri çekilmesinin İç Tüzük hü-
kümlerine uygun olup olmadığı hakkında 76 (84) 619:625, 626 
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– 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 Soruştur-
ması 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 76 (82) 172:176, 182:183 

    
    
    
    

YOKLAMALAR    
 C. B. Sayfa  
 76 (81) 88, 89  
 76 (82) 149, 184, 185  
 76 (83) 331, 361, 362  
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SÖZ ALANLAR 
(Soyadı Sırasına Göre) 

 

 
 

 C. B. Sayfa 
A) MİLLETVEKİLLERİ    
ACAR Gürkut (Antalya) – Yaş sebze fiyatlarının düş-

mesi ve ihracatının azalması konusunda Hükûmetin ne gibi 
çalışmalar yaptığını öğrenmek istediğine ve CHP Genel 
Başkanının ifade vermeye çağırılmasını kınadığına ilişkin 
açıklaması 76 (83) 343 

AĞBABA Veli (Malatya) – Altı aylık ikiz bebekler 
Özgür ve Lorin’in engelli anneleriyle birlikte hapse girme-
meleri için Meclisin derhâl harekete geçmesi gerektiğine 
ilişkin açıklaması 76 (83) 339 

– Taş ocaklarının doğanın, tarımın ve insanlığın düşma-
nı olduğuna ve Malatya’da açılan taş ocaklarına verilen 
ruhsatların bir kez daha gözden geçirilmesi gerektiğine iliş-
kin açıklaması 76 (82) 158 

– Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Deği-
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifi münase-
betiyle 76 (83) 357, 362:365 

AKAR Haydar (Kocaeli) – Sapanca Gölü’nün kuru-
tulmaması ve su ihtiyacının karşılanabilmesi için gereken 
tedbirlerin alınması gerektiğine ilişkin açıklaması 76 (82) 154 

– Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Deği-
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifi münase-
betiyle 76 (83) 380, 397:398 

AKÇAY Erkan (Manisa) – CHP Grubu önerisi müna-
sebetiyle 76 (82) 192:194 

AKŞENER Meral (TBMM Başkan Vekili) (İstanbul) – 
(9/8) esas numaralı Meclis Soruşturması Önergesi’nin, 
29/4/2014 tarihli 82’nci Birleşimde kabul edilen siyasi parti 
grubu önerisiyle gündemin “Özel Gündemde Yer Alacak İşler” 
kısmının 1’inci sırasına alındığı için bu önergeyi işleme alma-
ma yönünde bir tutum sergilemesinin mümkün olmadığına ve 
İç Tüzük’te birden fazla bakanın veya birden fazla fiilin bir 
Meclis soruşturması önergesinde yer alıp alamayacağına dair 
bir kural bulunmadığına ilişkin konuşması 76 (84) 618:619 

– Büyük bir yüklenme olması sebebiyle İnternet yayınla-
rında aksaklık olduğuna ve bu aksaklığın giderilmesinin 
takipçisi olacaklarına ilişkin konuşması 76 (84) 602 
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– Meclis TV’nin, tüm Türkiye’de 365 farklı noktadan 
yayın yapan TÜRK TELEKOM sunucularından sorunsuz 
olarak İnternet üzerinden yayın yapmasının sağlandığına 
ilişkin konuşması 76 (84) 642 

ALTAY Engin (Sinop) – (9/3) esas numaralı Meclis 
Soruşturması Önergesi dışındaki (9/4), (9/5) ve (9/6) esas 
numaralı Meclis Soruşturması Önergeleri ile kabul edilen 
(9/8) esas numaralı Meclis Soruşturması Önergesi arasında 
farklılıklar olduğuna ve bu önergelerin görüşülmesinin Ana-
yasa’nın verdiği bir hak olduğuna ilişkin açıklaması 76 (84) 659 

– (9/7) esas numaralı Meclis Soruşturması Önergesi’nin 
Meclis Başkanlığı tarafından işleme alınmaması gerektiğini 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak kendilerinin de ifade ettikle-
rine ve yeni bir soruşturma önergesinin 4 eski bakan için 
birleştirilerek Genel Kurulun takdirine sunulmasının doğru 
olmadığına ilişkin açıklaması 76 (81) 69:70 

– (9/8) esas numaralı Meclis Soruşturması Önergesi’nin, 
(9/3), (9/4), (9/5) ve (9/6) esas numaralı Meclis Soruşturması 
Önergeleri görüşüldükten sonra işleme alınması gerektiğine 
ilişkin açıklaması 76 (84) 613:614 

– (9/8) esas numaralı Meclis Soruşturması Önergesi’nin, 
(9/3), (9/4), (9/5) ve (9/6) esas numaralı Meclis Soruşturması 
Önergeleriyle sırasının değiştirilerek öne alınmasının ve 
Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar hakkın-
daki takipsizlik kararı nedeniyle (9/8) esas numaralı Meclis 
Soruşturması Önergesi’nin geri çekilmesinin İç Tüzük hü-
kümlerine uygun olup olmadığı hakkında usul görüşmesi 
münasebetiyle 76 (84) 616, 619:620 

– CHP Grubu önerisi münasebetiyle 76 (81) 
(84) 

87 
600:601 

– Ekonomi Eski Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan, İçişleri 
Eski Bakanı Muammer Güler ve Avrupa Birliği Eski Bakanı 
Egemen Bağış hakkında Meclis soruşturması açılmasına 
ilişkin önergenin (9/8) ön görüşmeleri münasebetiyle 76 (84) 634:636, 652 

– Sinop Milletvekili Mehmet Ersoy’un CHP grup önerisi 
üzerinde yaptığı konuşması sırasında CHP Grup Başkanına 
sataşması nedeniyle konuşması 76 (81) 77:78 

– Şanlıurfa Milletvekili A. Emin Önen’in (9/4) esas nu-
maralı Meclis Soruşturması Önergesi üzerinde yaptığı ko-
nuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması ne-
deniyle konuşması 76 (84) 704:705 

– Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın usul tartışması 
üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Parti-
sine sataşması nedeniyle konuşması 76 (84) 625:626 

ASLANOĞLU Ferit Mevlüt (İstanbul) – Kadın çiftçi-
lere “ehil” sıfatı verilmemesinin kadın hakları açısından 
sakıncalı olduğuna ilişkin açıklaması 76 (82) 220:221 
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ATICI Aytuğ (Mersin) – 1 Mayıs Emek ve Dayanışma 
Günü’nü kutladığına ilişkin açıklaması 76 (83) 335:336 

– Hükûmetin, cezaevlerinde kalan çocukların sorunlarını 
araştırması ve acilen çözmesi gerektiğine ilişkin açıklaması 76 (84) 586 

– Sağlıkla ilgili kişisel verilen korunması için kanun çı-
karılması gerektiğine ilişkin açıklaması 76 (82) 155 

AYDIN Ahmet (Adıyaman) – (9/7) esas numaralı Mec-
lis Soruşturması Önergesi’nin, adı geçen bakanlarla ilgili tüm 
iddiaların araştırılması ve hakikatin bulunması amacıyla yeni 
bir önerge vermek üzere geri çekildiğine ilişkin açıklaması 76 (81) 69 

– Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in usul tartışması 
üzerinde yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Grubuna 
sataşması nedeniyle konuşması 76 (82) 176:177 

– CHP Grubu önerisi münasebetiyle 76 (81) 84:86 
BABUŞCU Tülay (Balıkesir) – Toprak Koruma ve 

Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle 76 (83) 370:371 

BADAK Sadık (Antalya) – Ekonomi Eski Bakanı 
Mehmet Zafer Çağlayan hakkında bir Meclis soruşturması 
açılmasına ilişkin önergenin (9/3) ön görüşmeleri münasebe-
tiyle 76 (84) 681:683 

BAĞIŞ Egemen (İstanbul) – Avrupa Birliği Eski Ba-
kanı Egemen Bağış hakkında bir Meclis soruşturması açılma-
sına ilişkin önergenin (9/4) ön görüşmeleri münasebetiyle 76 (84) 706:710 

– Ekonomi Eski Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan, İçişleri 
Eski Bakanı Muammer Güler ve Avrupa Birliği Eski Bakanı 
Egemen Bağış hakkında Meclis soruşturması açılmasına 
ilişkin önergenin (9/8) ön görüşmeleri münasebetiyle 76 (84) 648:652 

– İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın sataşma nedeniyle 
yaptığı konuşmasındaki ve Aydın Milletvekili Ali Uzunır-
mak’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açık-
laması 76 (84) 712 

BAHÇELİ Devlet (Osmaniye) – Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin kuruluşunun 94’üncü yıl dönümünün ve Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlanması, günün anlam 
ve öneminin belirtilmesi görüşmeleri münasebetiyle 76 (80) 25:27 

BAL Faruk (Konya) – (9/8) esas numaralı Meclis So-
ruşturması Önergesi’nin, (9/3), (9/4), (9/5) ve (9/6) esas 
numaralı Meclis Soruşturması Önergeleriyle sırasının değişti-
rilerek öne alınmasının ve Çevre ve Şehircilik eski Bakanı 
Erdoğan Bayraktar hakkındaki takipsizlik kararı nedeniyle 
(9/8) esas numaralı Meclis Soruşturması Önergesi’nin geri 
çekilmesinin İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı 
hakkında usul görüşmesi münasebetiyle 76 (84) 620:622 

– Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın sataşma nede-
niyle yaptığı konuşması sırasında MHP Grubuna sataşması 
nedeniyle konuşması 76 (82) 181:182 
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– Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle 
yaptığı konuşması sırasında MHP Grubuna sataşması nede-
niyle konuşması 76 (84) 676 

– Çanakkale Milletvekili Mehmet Daniş’in (9/5) esas 
numaralı Meclis Soruşturması Önergesi üzerinde yaptığı 
konuşması sırasında şahsına ve Milliyetçi Hareket Partisine 
sataşması nedeniyle konuşması 76 (84) 731:732 

– 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 Soruştur-
ması 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 usul görüşmesi münasebetiyle 76 (82) 182:183 

BALUKEN İdris (Bingöl) – Adıyaman Milletvekili 
Ahmet Aydın’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sıra-
sında HDP Grubuna sataşması nedeniyle konuşması 76 (82) 180 

– Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın sataşma nede-
niyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik 
Partisine sataşması nedeniyle konuşması 76 (84) 674:675 

– HDP olarak, 1 Mayısta Taksim’e yürümek isteyenlere 
yönelik polis terörünün bütün sorumluluğunun AKP 
Hükûmetinde olduğunu belirtmek istediklerine ve mülki 
amirler ya da güvenlik güçleri hakkında herhangi bir soruş-
turmanın başlatılmamış olmasını kınadıklarına ilişkin tekra-
ren açıklaması 76 (84) 588 

– 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 Soruştur-
ması 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 usul görüşmesi münasebetiyle 76 (82) 175:176 

– Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın yaptığı gündem 
dışı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine 
sataşması nedeniyle konuşması  76 (84) 582:583 

– Meclis Başkanlığının Genel Kurul görüşmelerinin 
Meclis TV’den yayınlanmamasıyla ilgili tutumunun kabul 
edilemez olduğuna ilişkin açıklaması 76 (84) 577:578 

– 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 76 (82) 160 
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– Sinop Milletvekili Mehmet Ersoy’un sataşma nedeniy-
le yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 76 (81) 80 

BİLGİÇ Süreyya Sadi (Isparta) – Ekonomi Eski Ba-
kanı Mehmet Zafer Çağlayan, İçişleri Eski Bakanı Muammer 
Güler ve Avrupa Birliği Eski Bakanı Egemen Bağış hakkında 
Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergenin (9/8) ön 
görüşmeleri münasebetiyle 76 (84) 628:631 

BULDAN Pervin (Iğdır) – Türkiye Büyük Millet Mec-
lisinin kuruluşunun 94’üncü yıl dönümünün ve Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlanması, günün anlam ve 
öneminin belirtilmesi görüşmeleri münasebetiyle 76 (80) 27:30 

BULUT Ahmet Duran (Balıkesir) – Gökçeada’da ya-
şanan sel felaketi nedeniyle Hükûmetin acil tedbir alması 
gerektiğine ilişkin açıklaması 76 (84) 588 

CAN Ramazan (Kırıkkale) – AK PARTİ Grubu önerisi 
münasebetiyle 76 (82) 200 

CANALİOĞLU Mehmet Volkan (Trabzon) – Toprak 
Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılma-
sı Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle 76 (83) 357, 376:377 

– Türk ve İslam âleminin üç aylarını ve Regaip Kandi-
li’ni tebrik ettiğine ilişkin açıklaması 76 (83) 341 

CANİKLİ Nurettin (Giresun) – (9/8) esas numaralı 
Meclis Soruşturması Önergesi kabul edilerek bir soruşturma 
komisyonu kurulduğuna ve aynı konuda aynı iş için ikinci bir 
soruşturma komisyonu kurulmasının hukuken ve fiilen müm-
kün olmadığına ilişkin açıklaması 76 (84) 658 

– (9/8) esas numaralı Meclis Soruşturması Önergesi’nin, 
(9/3), (9/4), (9/5) ve (9/6) esas numaralı Meclis Soruşturması 
Önergeleriyle sırasının değiştirilerek öne alınmasının ve 
Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar hakkın-
daki takipsizlik kararı nedeniyle (9/8) esas numaralı Meclis 
Soruşturması Önergesi’nin geri çekilmesinin İç Tüzük hü-
kümlerine uygun olup olmadığı hakkında usul görüşmesi 
münasebetiyle 76 (84) 622:623 

– Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın (9/3) esas nu-
maralı Meclis Soruşturması Önergesi üzerinde yaptığı ko-
nuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması 76 (84) 668:670 

– CHP Grubu önerisi münasebetiyle 76 (84) 605:609 
– Ekonomi Eski Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan, İçişleri 

Eski Bakanı Muammer Güler ve Avrupa Birliği Eski Bakanı 
Egemen Bağış hakkında Meclis soruşturması açılmasına 
ilişkin önergenin (9/8) ön görüşmeleri münasebetiyle 76 (84) 627:628 

– Genel Kurul görüşmelerinin İnternet’ten canlı olarak 
yayınlandığına, Meclis TV’nin bugüne özel ve farklı bir 
uygulamasının ve görüşmelerin kamuoyundan kaçırılması 
gibi bir iddianın geçerliliğinin olmadığına ilişkin açıklaması 76 (84) 578:580 
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– Herhangi bir bakan hakkında soruşturma önergesi veri-
lebilmesi için herhangi bir fezleke ya da mahkemelerden 
herhangi bir bilgi, belge ve dosya gelmesine gerek olmadığı-
na, gerek olsa bile takipsizlik kararının kesinleşmediğine ve 
Danışma Kurulu kararı ya da grup önerisiyle soruşturma 
önergelerinin görüşülme sırası ve gününün değiştirilebilece-
ğine ilişkin açıklaması 76 (84) 615:616 

– İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın sataşma nede-
niyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Parti-
sine sataşması nedeniyle konuşması 76 (84) 715 

– İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, (9/3), (9/4), (9/5) ve 
(9/6) esas numaralı Meclis Soruşturması Önergelerinin görü-
şülmesi gerektiğine ilişkin tekraren açıklaması üzerine ko-
nuşması 76 (84) 660:661 

ÇAĞLAYAN Mehmet Zafer (Mersin) – Ekonomi Es-
ki Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan, İçişleri Eski Bakanı 
Muammer Güler ve Avrupa Birliği Eski Bakanı Egemen 
Bağış hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin öner-
genin (9/8) ön görüşmeleri münasebetiyle 76 (84) 639, 643:647 

– Ekonomi Eski Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan hak-
kında bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergenin 
(9/3) ön görüşmeleri münasebetiyle 76 (84) 683:685, 686:688 

– İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün sataşma nede-
niyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniy-
le konuşması 76 (84) 691:692 

ÇAM Musa (İzmir) – Halk Bankası eski Genel Müdü-
rünün Ziraat Bankası Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasının 
yanlış olduğuna ilişkin açıklaması 76 (82) 156:157 

– TRT’nin böyle önemli bir günde yayın yapmamasını 
kınayıp protesto ettiğine ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma 
Günü’ne ilişkin açıklaması 76 (84) 587 

ÇELEBİ Süleyman (İstanbul) – 1 Mayıs Emek ve Da-
yanışma Günü’ne ilişkin gündem dışı konuşması 

 
76 

 
(82) 
(84) 

 
152:153 
585:586 

– CHP Grubu önerisi münasebetiyle 76 (81) 72:74, 88 
– Sinop Milletvekili Mehmet Ersoy’un CHP grup önerisi 

üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Parti-
sine sataşması nedeniyle konuşması 76 (81) 78:79 

ÇELİK Demir (Muş) – CHP Grubu önerisi münasebe-
tiyle 76 (82) 186:188 

ÇINAR Emin (Kastamonu) – Toprak Koruma ve Arazi 
Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarı ve Teklifi münasebetiyle 76 (83) 378 

ÇIRAY Aytun (İzmir) – Avrupa Birliği Eski Bakanı 
Egemen Bağış hakkında bir Meclis soruşturması açılmasına 
ilişkin önergenin (9/4) ön görüşmeleri münasebetiyle 76 (84) 700:702 
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– İstanbul Milletvekili Egemen Bağış’ın (9/4) esas nu-
maralı Meclis Soruşturması Önergesi üzerinde yaptığı ko-
nuşması sırasında şahsına ve Cumhuriyet Halk Partisine 
sataşması nedeniyle konuşması 76 (84) 710:711 

– İstanbul Milletvekili Egemen Bağış’ın yaptığı açıkla-
masındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 76 (84) 747 

ÇİÇEK Cemil (TBMM Başkanı) (Ankara) – Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 94’üncü yıl dönümü-
nün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlanması, 
günün anlam ve öneminin belirtilmesi görüşmeleri münase-
betiyle 76 (80) 18:20 

ÇİRKİN Adnan Şefik (Hatay) – Toprak Koruma ve 
Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle 76 (82) 230:233 

DANİŞ Mehmet (Çanakkale) – Çevre ve Şehircilik 
Eski Bakanı Erdoğan Bayraktar hakkında bir Meclis soruş-
turması açılmasına ilişkin önergenin (9/5) ön görüşmeleri 
münasebetiyle 76 (84) 729:731 

DEDEOĞLU Mesut (Kahramanmaraş) – Toprak Ko-
ruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle 76 (83) 396:397 

DEĞİRMENDERELİ Kemal (Edirne) – Toprak Ko-
ruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle 76 (83) 415, 418:419 

DEMİR Nurettin (Muğla) – Muğla Seydikemer’de ya-
şanan dolu felaketinin giderilmesi konusunda Hükûmetin 
desteğini beklediklerine ilişkin açıklaması 76 (84) 588 

DEMİRÖZ İlhan (Bursa) – Bursa Karacabey’in İkizce 
köyünde KOTİYAK’ın kurmak istediği sanayi sitesine ilişkin 
açıklaması 76 (83) 336 

– Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Deği-
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifi münase-
betiyle 76 (83) 351:353, 408:410 

DOĞRU Reşat (Tokat) – Adalet Bakanından (6/127); 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından (6/3610) ve (6/3612) 
sözlü soru önergelerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 
Ayşenur İslam’ın cevabı münasebetiyle 76 (82) 218 

– Fenerbahçe’nin şampiyonluğunu kutladığına ve kim-
yasal kullanımı ile GDO’lu ürünlerin insan sağlığına etkileri-
nin araştırılması için merkezler kurulması gerektiğine ilişkin 
açıklaması 76 (83) 340 

DORA Erol (Mardin) – Mayın Yasağı Anlaşması ve 
Türkiye’deki duruma ilişkin gündem dışı konuşması 76 (83) 333:334 

– Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Deği-
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifi münase-
betiyle 76 (83) 394:395 
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EKER Mehmet Mehdi (Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı) (Diyarbakır) – Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı ve 
Teklifi münasebetiyle 

 
 
 

76 

 
 
 

(83) 

 
 
 

358:360, 373:376, 
380:382, 387:388, 
415:418, 421:422 

ELİTAŞ Mustafa (Kayseri) – Sinop Milletvekili Engin 
Altay’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında 
Adalet ve Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle konuşması 76 (84) 705:706 

ERDEMİR Aykan (Bursa) – UNESCO Dünya Kültür 
Mirası Geçici Listesi’nde yer alan İznik’e gereken özenin 
gösterilmesi için ihtiyaç duyulan kaynağın acilen ayrılması 
gerektiğine ilişkin açıklaması 76 (82) 157 

ERDOĞAN Mehmet (Muğla) – Muğla’nın Seydike-
mer ilçesinde meydana gelen dolu afetine ilişkin açıklaması 76 (82) 156 

– Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Deği-
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifi münase-
betiyle 76 (83) 356, 377:378 

ERDOĞAN Recep Tayyip (Başbakan) (İstanbul) – 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 94’üncü yıl 
dönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 
kutlanması, günün anlam ve öneminin belirtilmesi görüşme-
leri münasebetiyle 76 (80) 20:22 

ERSOY Mehmet (Sinop) – CHP Grubu önerisi müna-
sebetiyle 76 (81) 74:77 

– İçişleri Eski Bakanı Muammer Güler hakkında bir 
Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergenin (9/6) ön 
görüşmeleri münasebetiyle 76 (84) 739:742 

– Sinop Milletvekili Engin Altay’ın ve İstanbul Millet-
vekili Süleyman Çelebi’nin sataşma nedeniyle yaptıkları 
konuşmaları ve Hakkâri Milletvekili Adil Zozani’nin yaptığı 
açıklaması sırasında şahsına sataşmaları nedeniyle konuşması 76 (81) 79:80 

EYİDOĞAN Haluk (İstanbul) – 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın anlamını içselleştiremeyen 
AKP iktidarının, giderek artan çocuk cinayetlerinin nedenle-
rini anlayamadığını ve önleyemediğine ilişkin açıklaması 76 (83) 341 

GENÇ Kamer (Tunceli) – Deniz Feneri davasının sav-
cılarının neden görevden alındığını ve Halk Bankası Genel 
Müdürlüğünde 575 milyon dolar krediyi batıran bir kişinin 
neden Ziraat Bankası Yönetim Kurulu üyeliğine atandığını 
öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 76 (83) 338:339 

– Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Deği-
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifi münase-
betiyle 76 (83) 357:358, 379 
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GÖK Levent (Ankara) – 1 Mayıs Emek ve Dayanışma 
Günü’nü kutladığına ve Gezi olaylarına katıldıkları için iş 
akitleri feshedilen Ankara Büyükşehir Belediyesi işçilerinin 
yanında olduklarına ilişkin açıklaması 76 (82) 161 

– CHP Genel Başkanını ifade vermeye çağıran savcı 
hakkında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun işlem 
yapması gerektiğine ilişkin açıklaması 76 (83) 343 

GÜLER Muammer (Mardin) – Aydın Milletvekili Bü-
lent Tezcan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki 
bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 76 (84) 747 

– Ekonomi Eski Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan, İçişleri 
Eski Bakanı Muammer Güler ve Avrupa Birliği Eski Bakanı 
Egemen Bağış hakkında Meclis soruşturması açılmasına 
ilişkin önergenin (9/8) ön görüşmeleri münasebetiyle 76 (84) 653:656 

– İçişleri Eski Bakanı Muammer Güler hakkında bir 
Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergenin (9/6) ön 
görüşmeleri münasebetiyle 76 (84) 743:746 

GÜNAL Mehmet (Antalya) – Ekonomi Eski Bakanı 
Mehmet Zafer Çağlayan hakkında bir Meclis soruşturması 
açılmasına ilişkin önergenin (9/3) ön görüşmeleri münasebe-
tiyle 76 (84) 665:668 

– Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın sataşma nedeniyle 
yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle 
konuşması 76 (84) 671:673 

HALAÇOĞLU Yusuf (Kayseri) – AK PARTİ Grubu 
önerisi münasebetiyle 76 (82) 201:202 

– Ermeni soykırımı iddialarına ilişkin gündem dışı ko-
nuşması 76 (81) 54:55 

HALAMAN Ali (Adana) – (6/4369), (6/5202) ve 
(6/5275) sözlü soru önergelerine Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanı Ayşenur İslam’ın cevabı münasebetiyle 76 (82) 220 

– Adana’da sulu tarım yapan çiftçilerin sorunlarına iliş-
kin açıklaması 76 (82) 154 

– Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Deği-
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifi münase-
betiyle 

 
 

76 

 
 

(83) 

 
 

356:357, 378:379, 
383:384 

HAMZAÇEBİ Mehmet Akif (İstanbul) – 28 Nisan 
Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü’ne, Hayatlarını İş Kaza-
larında 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 oluştur-
maları nedeniyle hayırlı olsun dileğinde bulunduklarına ve 1 
Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladıklarına ilişkin 
açıklaması 76 (82) 159 
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– Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın sataşma nede-
niyle yaptığı konuşması sırasında CHP Grubuna sataşması 
nedeniyle konuşması 76 (82) 177, 178:179 

– AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 76 (82) 198:200 
– CHP Genel Başkanının savcı tarafından ifade vermeye 

çağırılmasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulunu bu savcı hakkında işlem yapmaya 
devat ettiğine ilişkin açıklaması 76 (83) 340 

– CHP Grubu önerisi münasebetiyle 76 (84) 596:598 
– Genel Kurul görüşmelerinin Meclis TV’den yayın-

lanması için Meclis Başkanlığına başvuruda bulunduğuna 
ancak bunun mümkün olmayacağıyla ilgili Meclis Başkanlı-
ğının yazısını aldıklarına ve görüşmeler İnternet’ten de ya-
yınlanmadığı için yayınlanana kadar ara verilmesini talep 
ettiğine ilişkin açıklaması 76 (84) 576 

– Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin CHP grup 
önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet 
Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması 76 (84) 610 

– 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 Soruştur-
ması 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 usul görüşmesi münasebetiyle 76 (82) 171, 173:174 

– İstanbul Milletvekili Metin Külünk’ün (9/5) esas nu-
maralı Meclis Soruşturması Önergesi üzerinde yaptığı ko-
nuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması ne-
deniyle konuşması 

Tekraren 

 
 
 

76 

 
 
 

(84) 
(84) 

 
 
 

724:725 
726:727 

– Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Deği-
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifi münase-
betiyle 76 (83) 406:407 

HAVUTÇA Namık (Balıkesir) – 1 Mayıs Emek ve 
Dayanışma Günü’nü kutladığına ve üniversiteli öğrencilerin 
2011 sonrası için de Meclisten af yasası çıkarılmasını bekle-
diklerine ilişkin açıklaması 76 (83) 337:338 

IŞIK Alim (Kütahya) – (6/3860), (6/3926), (6/4119), 
(6/4227), (6/4228), (6/4229), (6/4230), (6/5071), (6/5072), 
(6/5073) ve (6/5074) sözlü soru önergelerine Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanı Ayşenur İslam’ın cevabı münasebetiyle 76 (82) 219 

– Borçlarına ilişkin taahhütlerini yerine getiremeyen va-
tandaşların sorunlarına çözüm bulmak için Hükûmeti göreve 
davet ettiğine ilişkin açıklaması 76 (83) 336 
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– Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Deği-
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifi münase-
betiyle 

 
 

76 

 
 

(83) 

 
 

355, 378, 403:404, 
413:414, 414 

IŞIK Muharrem (Erzincan) – CHP Genel Başkanına 
yapılan saldırının açığa çıkarılmamasının ve CHP Genel 
Başkanının ifade vermeye çağırılmasının hadsizlik ve densiz-
lik olduğuna ilişkin açıklaması 76 (83) 336:337 

– Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Deği-
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifi münase-
betiyle 76 (83) 357 

İSLAM Ayşenur (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı) 
(Sakarya) – Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun Adalet 
Bakanından (6/127); Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından 
(6/3610) ve (6/3612), 

Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın (6/3151), 
Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün (6/3593), 
Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın (6/3860), (6/3926), 

(6/4119), (6/4227), (6/4228), (6/4229), (6/4230), (6/5071), 
(6/5072), (6/5073) ve (6/5074), 

Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun 
(6/3954), (6/3957), (6/3958) ve (6/3967), 

Adana Milletvekili Ali Halaman'ın (6/4369), (6/5202) ve 
(6/5275) ve 

Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin (6/5266), 
(6/5311), (6/5325), (6/5326) ve (6/5327)  

sözlü soru önergelerini cevaplandırması münasebetiyle 76 (82) 207:218, 219, 220 
KALAYCI Mustafa (Konya) – Toprak Koruma ve 

Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle 76 (83) 399:400 

KAPLAN Hasip (Şırnak) – (9/8) esas numaralı Meclis 
Soruşturması Önergesi’nin, (9/3), (9/4), (9/5) ve (9/6) esas 
numaralı Meclis Soruşturması Önergeleriyle sırasının değişti-
rilerek öne alınmasının ve Çevre ve Şehircilik eski Bakanı 
Erdoğan Bayraktar hakkındaki takipsizlik kararı nedeniyle 
(9/8) esas numaralı Meclis Soruşturması Önergesi’nin geri 
çekilmesinin İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı 
hakkında usul görüşmesi münasebetiyle 76 (84) 624:625 

– Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın (9/3) esas nu-
maralı Meclis Soruşturması Önergesi üzerinde yaptığı ko-
nuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine sataşması 
nedeniyle konuşması 76 (84) 670:671 

– CHP Grubu önerisi münasebetiyle 76 (81) 82:84 
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– Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar 
hakkındaki takipsizlik kararı fezleke sürecini kestiği için 4 
bakanla ilgili toplu oylama yapılamayacağına, diğer 3 bakan-
la ilgili ayrı bir önerge verilerek (9/8) esas numaralı Meclis 
Soruşturması Önergesi’nin düşmesi gerektiğine ve bu du-
rumda (9/5) esas numaralı Meclis Soruştarması Önergesi’nin 
de geri çekilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması 76 (84) 614:615 

– Ekonomi Eski Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan, İçişleri 
Eski Bakanı Muammer Güler ve Avrupa Birliği Eski Bakanı 
Egemen Bağış hakkında Meclis soruşturması açılmasına 
ilişkin önergenin (9/8) ön görüşmeleri münasebetiyle 76 (84) 632:634 

– HDP olarak, bütün işçilerin 1 Mayıs Emek ve Daya-
nışma Günü’nü kutladıklarına ilişkin açıklaması 76 (82) 158:159 

KAPLAN Mehmet Hilal (Kocaeli) – 1 Mayısta yaşa-
nan olaylara ilişkin gündem dışı konuşması 76 (84) 575:576 

KARAAHMETOĞLU Selahattin (Giresun) – Çocuk 
ve kadınlara dönük istismar ve cinayetler ile çocuk gelinler 
vakalarındaki artışı Başbakanın nasıl yorumlayacağını merak 
ettiğine ilişkin açıklaması 76 (83) 338 

KILIÇ Yunus (Kars) – Veteriner Hekimler Günü’ne 
ilişkin gündem dışı konuşması 76 (82) 151:152 

KILIÇDAROĞLU Kemal (İstanbul) – Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin kuruluşunun 94’üncü yıl dönümünün ve 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlanması, günün 
anlam ve öneminin belirtilmesi görüşmeleri münasebetiyle 76 (80) 23:24 

KORKMAZ S. Nevzat (Isparta) – Gaziantep Islahiye 
Belediyesi tarafından 30 Mart yerel seçimlerinden önce 
memur kadrosuna atanan 51 uzman erbaşın seçimlerden 
sonra işten çıkarılmasının hukuksuzluk olduğuna ve bu ko-
nunun bir önce çözümlenmesi için Hükûmeti ve Gaziantep 
milletvekillerini göreve ettiğine ilişkin açıklaması 76 (83) 420 

KÖSE Tufan (Çorum) – Toprak Koruma ve Arazi Kul-
lanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarı ve Teklifi münasebetiyle 76 (83) 392:393 

KUBAT Mehmet Doğan (İstanbul) – AK PARTİ Gru-
bu önerisi münasebetiyle 76 (82) 197:198 

– 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 Soruştur-
ması 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 usul görüşmesi münasebetiyle 76 (82) 172:173 
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KUŞOĞLU Bülent (Ankara) – 2014 yerel seçimlerin-
deki usulsüzlük iddiaları ve bu iddiaların bundan sonra yapı-
lacak olan seçimleri de şaibeli hâle getirmesine ilişkin gün-
dem dışı konuşması 76 (83) 334:335 

– Diyarbakır-Bingöl kara yolunda kaçırılan 2 uzman ça-
vuşla ilgili olarak BDP ve HDP’nin çalışmalarını takdirle 
karşıladığına, Hükûmetin sessizliğini ve çaresizliğini de 
kınadığına ilişkin açıklaması 76 (83) 341 

KUTLUATA Münir (Sakarya) – Toprak Koruma ve 
Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle 76 (83) 386:387 

KÜLÜNK Metin (İstanbul) – Çevre ve Şehircilik Eski 
Bakanı Erdoğan Bayraktar hakkında bir Meclis soruşturması 
açılmasına ilişkin önergenin (9/5) ön görüşmeleri münasebe-
tiyle 76 (84) 722:724 

– İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin sa-
taşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataş-
ması nedeniyle konuşması 

Tekraren 

 
 

76 

 
 

(84) 
(84) 

 
 

725:726 
727 

KÜRKCÜ Ertuğrul (Mersin) – Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin kuruluşunun 94’üncü yıl dönümünün ve Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlanması, günün anlam 
ve öneminin belirtilmesi görüşmeleri münasebetiyle 76 (80) 30:33 

MAZICIOĞLU Halil (Gaziantep) – Isparta Milletve-
kili S. Nevzat Korkmaz’ın yaptığı açıklamasındaki bazı 
ifadelerine ilişkin açıklaması 76 (83) 422 

OYAN Oğuz (İzmir) – Toprak Koruma ve Arazi Kulla-
nımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarı ve Teklifi münasebetiyle 76 (83) 388:389 

ÖĞÜT Kadir Gökmen (İstanbul) – 19’uncu şampi-
yonluğuna ulaşan Fenerbahçe’yi tebrik ettiğine ve “Adalete 
Fener Yak” kampanyasına imza atan 600 bin kişinin yeniden 
yargılama taleplerinin ciddiye alınmasını dilediğine ilişkin 
açıklaması 76 (83) 337 

– Hayatını kaybeden Balyoz davası hükümlüsü Albay 
Murat Özenalp’e rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı 
dilediğine ve Balyoz davasından ceza alanların Anayasa 
Mahkemesine yaptıkları başvurunun bir an evvel sonuçlandı-
rılması gerektiğine ilişkin açıklaması 76 (84) 586 

– İstanbul’un sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması 76 (82) 149:151 
– YSK’nın Hatay’da kısıtlı oldukları için oy kullanama-

yan kişilerle ilgili yaptığı tespitlere ve yeni Parlamento grubu 
HDP’ye başarılar dilediğine ilişkin açıklaması 76 (82) 159:160 

ÖNEN A. Emin (Şanlıurfa) – Avrupa Birliği Eski Ba-
kanı Egemen Bağış hakkında bir Meclis soruşturması açılma-
sına ilişkin önergenin (9/4) ön görüşmeleri münasebetiyle 76 (84) 702:704 
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ÖZ Ali (Mersin) – Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı ve 
Teklifi münasebetiyle 76 (83) 355, 405:406 

ÖZ Sakine (Manisa) – 1 Mayıs Emek ve Dayanışma 
Günü’nü kutladığına ilişkin açıklaması 76 (83) 339 

– Meclisi ve Hükûmeti, çocukların güvenliği ve sağlığı 
için gereken önlemleri almak üzere birlikte mücadele verme-
ye çağırdığına ilişkin açıklaması 76 (82) 155 

– Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Deği-
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifi münase-
betiyle 76 (83) 379 

ÖZEL Özgür (Manisa) – CHP Grubu önerisi münase-
betiyle 76 (82) 188:190 

– Manisa Milletvekili Muzaffer Yurttaş’ın CHP grup 
önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet 
Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması 76 (82) 194:195 

– Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Deği-
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifi münase-
betiyle 76 (83) 401:402 

ÖZGÜNDÜZ Ali (İstanbul) – Avrupa Birliği Eski Ba-
kanı Egemen Bağış hakkında bir Meclis soruşturması açılma-
sına ilişkin önergenin (9/4) ön görüşmeleri münasebetiyle 76 (84) 695:698 

– Ekonomi Eski Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan hak-
kında bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergenin 
(9/3) ön görüşmeleri münasebetiyle 76 (84) 662:665 

– Mersin Milletvekili Mehmet Zafer Çağlayan’ın (9/3) 
esas numaralı Meclis Soruşturması Önergesi üzerinde yaptığı 
konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması 76 (84) 690:691 

– Mersin Milletvekili Mehmet Zafer Çağlayan’ın sataş-
ma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması 
nedeniyle konuşması 76 (84) 692:693 

ÖZKAN Ramazan Kerim (Burdur) – İnternet’teki yo-
ğunluktan dolayı kayıt yaptıramayan ikinci basamak öğrenci-
lerine ÖSYM’nin ek süre vermesi gerektiğine ilişkin açıkla-
ması 76 (84) 587 

– Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Deği-
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifi münase-
betiyle 76 (82) 223:227 

ÖZKOÇ Engin (Sakarya) – Çevre ve Şehircilik Eski 
Bakanı Erdoğan Bayraktar hakkında bir Meclis soruşturması 
açılmasına ilişkin önergenin (9/5) ön görüşmeleri münasebe-
tiyle 76 (84) 718:720 

ÖZTÜRK Ali Rıza (Mersin) – Toprak Koruma ve Ara-
zi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle 76 (83) 384:385 
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SAMANİ Hüseyin (Antalya) – Toprak Koruma ve 
Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle 76 (83) 353:354 

SARIBAŞ Ali (Çanakkale) – Gökçeada’da yaşanan sel 
felaketi nedeniyle Hükûmetin acil tedbir alması gerektiğine 
ilişkin açıklaması 76 (84) 587 

– Gökçeada’nın ve Bozcaada’nın sorunlarına ilişkin 
gündem dışı konuşması 76 (81) 55:56 

SATIR Mihrimah Belma (İstanbul) – AK PARTİ 
Grubu olarak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutla-
dığına ilişkin açıklaması 76 (83) 342 

– Parlamento Muhabirleri Derneğinin 50’nci kuruluş yıl 
dönümünü kutladıklarına ilişkin açıklaması 76 (82) 161 

SERİNDAĞ Ali (Gaziantep) – Sinop Milletvekili 
Mehmet Ersoy’un CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuş-
masındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 76 (81) 81 

ŞAFAK Doğan (Niğde) – 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) müna-
sebetiyle 76 (82) 203:204 

ŞANDIR Mehmet (Mersin) – Toprak Koruma ve Arazi 
Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarı ve Teklifi münasebetiyle 76 (83) 390:391 

ŞİMŞEK Cemalettin (Samsun) – Toprak Koruma ve 
Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle 76 (83) 415 

TAMER İsmail (Kayseri) – 5 Mayıs Dünya Ebeler 
Günü’nü kutladığına ilişkin açıklaması 76 (84) 587 

TAN Altan (Diyarbakır) – CHP Grubu önerisi müna-
sebetiyle 76 (84) 598:600 

– Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Deği-
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifi münase-
betiyle 76 (83) 368:370 

TANAL Mahmut (İstanbul) – Çevre ve Şehircilik Eski 
Bakanı Erdoğan Bayraktar hakkında bir Meclis soruşturması 
açılmasına ilişkin önergenin (9/5) ön görüşmeleri münasebe-
tiyle 76 (84) 720:722 

– İstanbul Milletvekili Egemen Bağış’ın (9/4) esas nu-
maralı Meclis Soruşturması Önergesi üzerinde yaptığı ko-
nuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması ne-
deniyle konuşması 76 (84) 714:715 

– TRT Genel Müdürlüğüyle yapılan sözleşmeye göre, 
Meclis soruşturması gibi önemli günlerde Genel Kurul gö-
rüşmelerinin yayınlanması gerektiğine ilişkin açıklaması 76 (84) 580 
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TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – Ekonomi 
Eski Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan hakkında bir Meclis 
soruşturması açılmasına ilişkin önergenin (9/3) ön görüşme-
leri münasebetiyle 76 (84) 677:681 

– Mersin Milletvekili Mehmet Zafer Çağlayan’ın (9/3) 
esas numaralı Meclis Soruşturması Önergesi üzerinde yaptığı 
konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması 76 (84) 691 

TEZCAN Bülent (Aydın) – İçişleri Eski Bakanı Mu-
ammer Güler hakkında bir Meclis soruşturması açılmasına 
ilişkin önergenin (9/6) ön görüşmeleri münasebetiyle 76 (84) 733:735 

– Mardin Milletvekili Muammer Güler’in (9/6) esas nu-
maralı Meclis Soruşturması Önergesi üzerinde yaptığı ko-
nuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması 76 (84) 746:747 

TOPTAŞ Ahmet (Afyonkarahisar) – (2/271) esas nu-
maralı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin 
önergesi (4/155) münasebetiyle 76 (82) 202:203 

TÜRKKAN Lütfü (Kocaeli) – Avrupa Birliği Eski Ba-
kanı Egemen Bağış hakkında bir Meclis soruşturması açılma-
sına ilişkin önergenin (9/4) ön görüşmeleri münasebetiyle 76 (84) 698:700 

– Türkiye Kürdistan Demokrat Partisinin kurulmasına 
onay verilmesi ve PKK’nın son günlerde artan şiddet olayla-
rına ilişkin gündem dışı konuşması 76 (84) 581:582 

TÜZEL Abdullah Levent (İstanbul) – 1 Mayıs Emek 
ve Dayanışma Günü’nü kutladığına ilişkin açıklaması 76 (82) 155 

– İçişleri Eski Bakanı Muammer Güler hakkında bir 
Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergenin (9/6) ön 
görüşmeleri münasebetiyle 76 (84) 735:737 

UZUNIRMAK Ali (Aydın) – Ekonomi Eski Bakanı 
Mehmet Zafer Çağlayan, İçişleri Eski Bakanı Muammer 
Güler ve Avrupa Birliği Eski Bakanı Egemen Bağış hakkında 
Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergenin (9/8) ön 
görüşmeleri münasebetiyle 76 (84) 631 

– İçişleri Eski Bakanı Muammer Güler hakkında bir 
Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergenin (9/6) ön 
görüşmeleri münasebetiyle 76 (84) 738:739 

– İstanbul Milletvekili Egemen Bağış’ın (9/4) esas nu-
maralı Meclis Soruşturması Önergesi üzerinde yaptığı ko-
nuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 76 (84) 711 

– İstanbul Milletvekili Egemen Bağış’ın (9/4) esas nu-
maralı Meclis Soruşturması Önergesi üzerinde yaptığı ko-
nuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine sataşması 
nedeniyle konuşması 76 (84) 713:714 

VARLI Muharrem (Adana) – Çiftçilerin kuraklık ne-
deniyle yaşadıkları sorunlara ilişkin açıklaması 76 (82) 156 
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– Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Deği-
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifi münase-
betiyle 76 (83) 356, 365:368 

VURAL Oktay (İzmir) – (9/3), (9/4), (9/5) ve (9/6) 
esas numaralı Meclis Soruşturması Önergelerinin görüşülme-
si gerektiğine ilişkin tekraren açıklaması 76 (84) 660 

– (9/7) esas numaralı Meclis Soruşturması Önergesi’nin 
Meclis Başkanlığı tarafından işleme alınmaması gerektiğini 
ifade ettiklerine ve bazı milletvekillerinin imzalarını çekme-
lerinin muhalefetin ortaya koyduğu tavrın ne kadar doğru 
olduğunu gösterdiğine ilişkin açıklaması 76 (81) 68:69 

– CHP Grubu önerisi münasebetiyle 76 (81) 
(84) 

88 
602:604 

– Ekonomi Eski Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan, İçişleri 
Eski Bakanı Muammer Güler ve Avrupa Birliği Eski Bakanı 
Egemen Bağış hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin 
önergenin (9/8) ön görüşmeleri münasebetiyle 76 (84) 627, 647 

– İç Tüzük’e göre, Meclis soruşturmasında hangi fiille-
rin hangi kanun nizamına aykırı olduğunun gerekçe gösterile-
rek belirtilmesi gerektiğine ve en son verilen önergenin (9/8) 
esas numaralı Meclis Soruşturması Önergesi olması sebebiy-
le diğer Meclis soruşturması önergelerinin önüne alınamaya-
cağına ilişkin açıklaması 76 (84) 612:613 

– İçişleri Eski Bakanı Muammer Güler hakkında bir 
Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergenin (9/6) ön 
görüşmeleri münasebetiyle 76 (84) 742 

– İstanbul Milletvekili Egemen Bağış'ın, İzmir Milletve-
kili Aytun Çıray’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasında-
ki ve Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın yaptığı açıklama-
sındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması üzerine konuşması 76 (84) 712 

– Meclis Başkanı Cemil Çiçek Parlamentoya gönderilen 
fezlekeleri milletin vekillerinden sakladığı için milletvekille-
rinin inceleme hakkından mahrum bırakıldığına ve Genel 
Kurul görüşmelerinin TV 3’ten yayınlanması için kendileri-
nin de Meclis Başkanlığına başvurduklarına ve olumsuz 
cevap aldıklarına ilişkin açıklaması 76 (84) 577 

YENİ Ahmet (Samsun) – Bazı sendikaların 1 Mayıs 
İşçi Bayramı’nı Taksim’de kutlamak için ısrar etmelerine 
işçilerin karşı çıkması gerektiğine ve 1 Mayıs Emek ve Da-
yanışma Günü’nü kutladığına ilişkin açıklaması 76 (82) 161 

YENİÇERİ Özcan (Ankara) – 6495 sayılı Yasa’nın 
uygulama yönetmeliğinin derhâl çıkarılarak şehit ailelerinin 
ve gazilerin mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğine ilişkin 
açıklaması 76 (82) 157 

– Tutuklu milletvekili Engin Alan’a ilişkin gündem dışı 
konuşması 76 (83) 331:332 
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YILMAZ Kemalettin (Afyonkarahisar) – Toprak Ko-
ruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle 76 (83) 410:413, 419 

YILMAZ Seyfettin (Adana) – Ekonomi Eski Bakanı 
Mehmet Zafer Çağlayan, İçişleri Eski Bakanı Muammer 
Güler ve Avrupa Birliği Eski Bakanı Egemen Bağış hakkında 
Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergenin (9/8) ön 
görüşmeleri münasebetiyle 76 (84) 636:638 

– Mübarek üç ayların Türk ve İslam âlemine hayırlara 
vesile olmasını, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün tüm 
işçilere barış ve huzur getirmesini temenni ettiğine, Adana’da 
ölü bulunan Gizem ve Umut’a Allah’tan rahmet dilediğine ve 
çocuk ve kadın cinayetleriyle ilgili tedbirlerin süratle alınma-
sı gerektiğine ilişkin açıklaması 76 (83) 342:343 

– Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Deği-
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifi münase-
betiyle 76 (83) 355:356, 372:373 

YURTTAŞ Muzaffer (Manisa) – CHP Grubu önerisi 
münasebetiyle 76 (82) 190:192 

– Manisa Milletvekili Özgür Özel’in sataşma nedeniyle 
yaptığı konuşması sırasında şahsına ve Adalet ve Kalkınma 
Partisine sataşması nedeniyle konuşması 76 (82) 195 

YÜKSEL Alaattin (İzmir) – İzmir’in Kemal paşa ilçe-
sinde meydana gelen dolu afetine ilişkin açıklaması 76 (82) 158 

YÜKSEL Mehmet (Denizli) – Denizli ve çevresinde 
yaşanan don afeti nedeniyle tarım üreticilerinin yaşadığı 
sorunlara ilişkin gündem dışı konuşması 76 (81) 57:58 

ZENDERLİOĞLU Hüsamettin (Bitlis) – Toprak Ko-
ruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle 76 (82) 227:229 

ZOZANİ Adil (Hakkâri) – Sinop Milletvekili Mehmet 
Ersoy’un CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki 
bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 76 (81) 79 
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