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F i h r i s t 
 
 

BİRLEŞİMLER 
 C. B. Tarih Sayfa Açıklama  
 99 (38) 06.01.2015 1-520 Meclis Soruşturmaları Ön Görüşmeler 

(9/11) ve (9/12) / Yetki Tezkeresi (Afganis-
tana Asker Gönderme) 

 

 99 (39) 07.01.2015 521-640 Temel Kanun (Ceza İnfaz Kurumları)  
 99 (40) 08.01.2015 641-798 Temel Kanun (Ceza İnfaz Kurumları)  
 99 (41) 13.01.2015 799-1125 Temel Kanun (Perakende Ticaretin Düzen-

lenmesi) 
 

       
       

 C. B.   Sayfa 
AÇIKLAMALAR    

ACAR Gürkut (Antalya) – İstanbul Sultanahmet’te po-
lis karakoluna yapılan saldırıda şehit olan polise Allah’tan 
rahmet dilediğine ve Antalya’nın özel bir kanunla korumaya 
alınması gerektiğine ilişkin açıklaması 99 (39) 547 

– MİT’in, dönemin Başbakanına, Rıza Sarraf ve bakan-
larla ilgili rapor verip vermediğini öğrenmek istediğine ve 
Antalya Büyükşehir Belediyesinde işten çıkarılan işçilerin 
durumuna ilişkin açıklaması 99 (38) 33 

AĞBABA Veli (Malatya) – Kara yollarının bakım, ona-
rım ve tuzlama işlemleri özelleştirildiğinden Karayolları 
Genel Müdürlüğündeki iş makinelerinin atıl vaziyette çürü-
meye terk edildiğine ve yolların uzun süre kapalı kaldığına 
ilişkin açıklaması 99 (40) 660 

AKAR Haydar (Kocaeli) – Bilecik’in bazı ilçe ve köy-
lerinde yoğun kar yağışı nedeniyle zarar gören seraların 
onarılması için devletin yardım etmesi gerektiğine ilişkin 
açıklaması 99 (38) 37 

– Kocaeli’ndeki elektrik kesintilerine ilişkin açıklaması 99 (39) 546 
– Kocaeli’nin bazı ilçelerindeki elektrik kesintileriyle il-

gili tedbir alınması gerektiğine ilişkin açıklaması 99 (40) 656 
ALTAY Engin (Sinop) – 7 Ocak Osmaniye’nin düşman 

işgalinden kurtuluşunun yıl dönümüne ilişkin açıklaması 99 (39) 548 
ATICI Aytuğ (Mersin) – Mersin’in birçok yerinde 

elektrik kesintileri yaşandığına ilişkin açıklaması 99 (39) 545 
AYDINLIOĞLU Ali (Balıkesir) – Kaza geçiren Balı-

kesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’e geçmiş olsun dile-
ğinde bulunduğuna ve kar yağışı nedeniyle Balıkesir’in bazı 
ilçelerinde çöken hayvan damları için AFAD’dan yardım 
gönderileceğine ilişkin açıklaması 99 (40) 657 
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BALIK Sermin (Elâzığ) – Almanya’da PEGIDA Grubu 
tarafından İslam’a ve yabancılara karşı düzenlenen saldırıları 
kınadığına ilişkin açıklaması 99 (38) 34 

BALUKEN İdris (Bingöl) – Adana Milletvekili Murat 
Bozlak’ın vefatına ilişkin açıklaması 99 (38) 24:25 

– Halkların Demokratik Partisi olarak, Paris’te bir mizah 
dergisine gerçekleştirilen ve 12 kişinin öldüğü saldırıyı kına-
dıklarına, gazeteci Metin Göktepe’nin 19’uncu ölüm yıl 
dönümüne ve kaza geçiren Balıkesir Milletvekili Haluk 
Ahmet Gümüş’e geçmiş olsun dileğinde bulunduklarına 
ilişkin açıklaması 99 (40) 662:663 

BAYRAKTUTAN Uğur (Artvin) – Artvin Ceratte-
pe’deki altın madeniyle ilgili verilen iptal kararının Türkiye 
çevre hareketi için bir onur belgesi olduğuna ilişkin açıkla-
ması 99 (38) 36 

– Artvin Cerattepe’deki altın madeniyle ilgili verilen ip-
tal kararının alınmasında çabası olan herkese teşekkür ettiği-
ne ve bu kararı alan Rize İdare Mahkemesinin yargıçlarını 
kutladığına ilişkin açıklaması 99 (39) 549 

BOSTANCI Mehmet Naci (Amasya) – Adalet ve Kal-
kınma Partisi olarak Paris’te bir mizah dergisine gerçekleşti-
rilen ve 12 kişinin öldüğü saldırıyı kınadıklarına ilişkin açık-
laması 99 (39) 581:582 

– AK PARTİ Grubu olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu-
riyeti’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın 3’üncü ve 
Fazıl Küçük’ün 31’inci ölüm yıl dönümlerine ilişkin açıkla-
ması 99 (41) 839 

ÇAM Musa (İzmir) – İzmir’in bazı ilçelerine yapılacak 
taş ocaklarının orada yaşayan insanların geleceğini yok ede-
ceğine ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığını bu konuda duyarlı 
olmaya davet ettiğine ilişkin açıklaması 99 (40) 661 

ÇELEBİ Ekrem (Ağrı) – Kaza geçiren Balıkesir Mil-
letvekili Haluk Ahmet Gümüş’e geçmiş olsun dileğinde 
bulunduğuna ve bundan sonraki süreçte altyapıların devlet 
eliyle yapılıp doğal gazın vatandaşa dağıtılacağına ilişkin 
açıklaması 99 (40) 661:662 

DALYAN Gülay (İstanbul) – İstanbul Sultanahmet’te 
polis karakoluna yapılan saldırıda şehit olan polise Allah’tan 
rahmet, yaralı polislere de acil şifalar dilediğine ilişkin açık-
laması 99 (39) 546 

DEMİR Nurettin (Muğla) – Narenciye üreticilerinin 
zor durumda olduğuna ve cezaevlerinde işkencelerin arttığına 
ilişkin açıklaması 99 (39) 547 

– Paris’te bir mizah dergisine gerçekleştirilen saldırıyı 
kınadığına, ceza infaz kurumlarında çalışan ikinci müdürlere 
rütbe tenzili yapılması konusunda Hükûmetin ne düşündüğü-
nü öğrenmek istediğine ve 5 bin sınıf öğretmeninin atama 
beklediğine ilişkin açıklaması 99 (40) 662 
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DEMİRÖZ İlhan (Bursa) – Bursa’da yoğun kar yağışı 
nedeniyle yaşanan uzun süreli elektrik kesintilerinin yarattığı 
mağduriyetlere ve UEDAŞ ile Uluğ Enerji Dağıtım AŞ’de 
çalışan 16 personelin iş akitlerinin feshine ilişkin açıklaması 99 (41) 835 

DOĞRU Reşat (Tokat) – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri-
yeti’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın ölümünün 
3’üncü yıl dönümüne ilişkin açıklaması 99 (41) 835 

– Tokat’ın bazı ilçelerinde yolların kapalı, elektriklerin 
kesik olduğuna ve ziraat ve su ürünleri mühendislerine kadro 
açılması için Hükûmeti göreve davet ettiğine ilişkin açıkla-
ması 99 (40) 661 

– Tokat’ta yaşayan çiftçilerin ve hayvan üreticilerinin 
sorunlarına ilişkin açıklaması 99 (39) 545 

ERDEMİR Aykan (Bursa) – Herkesin yeni yılını kut-
ladığına ve Mudanya Devlet Hastanesinde kar yağışları ne-
deniyle acil sağlık hizmetlerinin verilemediğine ilişkin açık-
laması 99 (39) 543 

– Paris’teki bir mizah dergisine gerçekleştirilen saldırıya 
ve Hükûmeti bir an önce kapsamlı bir nefret suçları yasası 
çıkarmaya, Avrupa Temel Haklar Ajansına üyelik başvurusu 
yapmaya ve Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurulunu 
hayata geçirmeye davet ettiğine ilişkin açıklaması 99 (41) 837 

ERDOĞAN Mehmet (Gaziantep) – Adana Milletvekili 
Murat Bozlak’a Allah’tan rahmet dilediğine ve AK PARTİ 
iktidarları döneminde 3 milyar 250 bin ağaç dikildiğine 
ilişkin açıklaması 99 (38) 32 

ERDOĞAN Mehmet (Muğla) – Muğla’nın çevre var-
lıklarının korunması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığını 
göreve davet ettiğine ilişkin açıklaması 99 (38) 35 

GÖK Levent (Ankara) – Adana Milletvekili Murat 
Bozlak’ın vefatına ve 2015 yılının hayırlı olmasını diledikle-
rine ilişkin açıklaması 99 (38) 24 

– AKP’li milletvekillerinin, Meclis Soruşturma Komis-
yonunun Genel Kurul oylamasında Cumhurbaşkanının tali-
matıyla değil kendi vicdanlarına göre karar vereceklerini 
umut ettiğine ilişkin tekraren açıklaması 99 (38) 37:38 

– CHP Grubu olarak İstanbul Sultanahmet’te polis kara-
koluna yapılan saldırıda şehit olan polise Allah’tan rahmet, 
yaralı polise de acil şifalar dilediklerine ilişkin açıklaması 99 (38) 84 

– Cumhuriyet Halk Partisi olarak Paris’te bir mizah der-
gisine gerçekleştirilen ve 12 kişinin öldüğü saldırıyı kınadık-
larına ilişkin açıklaması 99 (39) 582 

– Gazeteci Metin Göktepe’nin 19’uncu ölüm yıl dönü-
münde, her türlü haksız saldırıdan mağdur olan tüm gazeteci-
leri saygıyla, sevgiyle selamladığına ilişkin açıklaması 99 (40) 659 
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GÜRKAN Fatoş (Adana) – 5 Ocak Adana’nın kurtuluş 
yıl dönümüne ve Adana Milletvekili Murat Bozlak’a Al-
lah’tan rahmet dilediğine ilişkin açıklaması 99 (38) 35 

HALAÇOĞLU Yusuf (Kayseri) – Adana Milletvekili 
Murat Bozlak’ın vefatına ve 2015 yılının hayırlı olmasını 
dilediklerine ilişkin açıklaması 99 (38) 24 

HALAMAN Ali (Adana) – Adana’nın bazı ilçelerinde 
yaşanan elektrik kesintilerinin yarattığı mağduriyetlere ilişkin 
açıklaması 99 (41) 837 

HAMZAÇEBİ Mehmet Akif (İstanbul) – Kuzey Kıb-
rıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denk-
taş’ın ölümünün 3’üncü yıl dönümüne, tarımsal destekleme 
alacağı olan çiftçilerle ilgili kararnamenin yol açtığı hukuk-
suzluğa ve Trabzon’un Dernekpazarı ilçesinin Çalışanlar 
Mahallesi’ne elektrik bağlanmadığına ilişkin açıklaması 99 (41) 836 

IŞIK Alim (Kütahya) – Kütahya’nın merkez ve ilçele-
rinde yoğun kar yağışı nedeniyle zarar görenlere yardım 
edilmesi için Hükûmeti göreve davet ettiğine ilişkin açıkla-
ması 99 (38) 29 

– Millî Eğitim Bakanlığının yaptığı şube müdürlüğü sı-
navı için verilen yürütmeyi durdurma kararının derhâl uygu-
lanması gerektiğine ilişkin açıklaması 99 (40) 658 

KAPLAN Mehmet Hilal (Kocaeli) – Emeklilere veri-
len yüzde 2,3’lük zammın Merkez Bankasının belirlediği 
enflasyon oranının altında kaldığına ilişkin açıklaması 99 (40) 658 

– İzmit Muammer Aksoy İlkokulundaki zihinsel engelli 
öğrencilerin öğretmen sorununa ve Muğla’nın İztuzu belde-
sinde doğal yaşamı korumak için direnen eylemcilere selam 
yolladığına ilişkin açıklaması 99 (38) 31 

KARAAHMETOĞLU Selahattin (Giresun) – AKP’li 
milletvekillerinin 4 eski bakanın Yüce Divana gönderilme-
mesi yönünde oy kullanmalarının gerekçesine ilişkin açıkla-
ması 99 (39) 545 

– Tüm insanlığın yeni yılını kutladığına, Adana Millet-
vekili Murat Bozlak’a Allah’tan rahmet dilediğine ve Gire-
sun’un Espiye ilçesine bağlı Güzelyurt köyünün sorunlarına 
ilişkin açıklaması 99 (38) 33 

KAYNARCA Tülay (İstanbul) – Adana Milletvekili 
Murat Bozlak’a Allah’tan rahmet dilediğine ve 7-14 Ocak 
Beyaz Baston Körler Haftası’na ilişkin açıklaması 99 (38) 34 

KORKMAZ S. Nevzat (Isparta) – Ankara’da kar yağışı 
yüzünden sorunlar yaşandığına ve Ankara Büyükşehir Bele-
diyesini görevini yapmaya davet ettiğine ilişkin açıklaması 99 (39) 547 

KÖSE Tufan (Çorum) – Gazeteci Metin Göktepe’nin 
19’uncu ölüm yıl dönümüne ve Çorum’un köylerinde yaşa-
nan yol ve elektrikle ilgili sorunlara ilişkin açıklaması 99 (40) 663 



 C. B. S a y f a  

– 7 – 

MOROĞLU Mustafa (İzmir) – İzmir’in Kemalpaşa il-
çesinin Akalan köyüne yapılmak istenen taş ocağı ruhsatı ile 
Aydın Nazilli sınırına yapılmak istenen RES’le ilgili kamu-
laştırma kararının engellenmesi gerektiğine ilişkin açıklaması 99 (39) 546 

ÖĞÜT Ensar (Ardahan) – Adana Milletvekili Murat 
Bozlak’a Allah’tan rahmet dilediğine ve doğu ile güneydo-
ğuda kar yağışı nedeniyle kapalı olan birçok yolun açılması 
için devletin yardım göndermesi gerektiğine ilişkin açıklama-
sı 99 (38) 35 

ÖĞÜT Kadir Gökmen (İstanbul) – Meclisin yeni yılı-
nı kutladığına, Adana Milletvekili Murat Bozlak’a Allah’tan 
rahmet dilediğine ve İstanbul Çekmeköy’de belediye binası-
nın önündeki ağaçların neden kesildiğini öğrenmek istediğine 
ilişkin açıklaması 99 (38) 30 

– Pendik-Haydarpaşa hızlı tren projesinin durması nede-
niyle yaşanan sıkıntılara ve Devlet Hava Meydanları İşletme-
si Genel Müdürlüğündeki fişleme iddialarına ilişkin açıkla-
ması 99 (41) 834:835 

– Sivil Dayanışma Platformunun, 4 eski bakanla ilgili 
Meclis Soruşturma Komisyonunun karar vereceği gün gaze-
telerde yer alan ilanına ilişkin açıklaması 99 (39) 544 

ÖZDAĞ Selçuk (Manisa) – Kuzey Kıbrıs Türk Cum-
huriyeti’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın ölümü-
nün 3’üncü yıl dönümüne ilişkin açıklaması 99 (41) 836 

– Şair Arif Nihat Asya’nın ölüm yıl dönümüne ilişkin 
açıklaması 99 (38) 31 

ÖZDEMİR Malik Ecder (Sivas) – Ağır kış şartları ne-
deniyle Hükûmeti acilen tedbir almaya davet ettiğine ilişkin 
açıklaması 99 (40) 659:660 

ÖZTÜRK Mustafa (Bursa) – Bulgaristan’da Müslü-
manların ibadet yerlerine yapılan saldırıların kabul edilemez 
olduğuna, Paris’te bir mizah dergisine gerçekleştirilen saldı-
rıyı kınadığına ve kaza geçiren Balıkesir Milletvekili Haluk 
Ahmet Gümüş’e geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna ilişkin 
açıklaması 99 (40) 659 

SARI Mehmet (Gaziantep) – Gaziantep’in kurtuluşu-
nun 93’üncü yıl dönümüne ilişkin açıklaması 99 (38) 32 

SATIR Mihrimah Belma (İstanbul) – Adana Milletve-
kili Murat Bozlak’ın vefatına ve 2015 yılının hayırlı olmasını 
dilediklerine ilişkin açıklaması 99 (38) 23 

– Ankara Milletvekili Levent Gök’ün yaptığı açıklama-
sındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 99 (38) 43:44 

– Demokrat Partinin kuruluş yıl dönümüne ve İstanbul 
Sultanahmet’te polis karakoluna yapılan saldırıda şehit olan 
polise Allah’tan rahmet, yaralı polislere de acil şifalar diledi-
ğine ilişkin açıklaması 99 (39) 549 
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SAVAŞER Sevim (İstanbul) – Suriyeli mülteciler için 
AK PARTİ İstanbul İl Başkanlığı koordinasyonunda yardım 
toplandığına ilişkin açıklaması 99 (39) 548 

SUSAM Mehmet Ali (İzmir) – İzmir’in Kemalpaşa il-
çesinin Akalan köyüne yapılmak istenen taş ocakları konu-
sunda Çevre ve Şehircilik Bakanını bir kez daha uyardığına 
ilişkin açıklaması 99 (39) 543:544 

– Taksi şoförlerinin sorunlarına ilişkin açıklaması 99 (38) 34 
ŞAFAK Doğan (Niğde) – Muğla’nın İztuzu beldesinde 

yapılacak tabiat katliamından bir an önce vazgeçilmesi gerek-
tiğine ve emeklilerin, verilen zammı sadakadan az bulduğuna 
ilişkin açıklaması 99 (38) 37 

ŞAHİN Hüseyin (Bursa) – Bursa’dan Türkiye’ye hayır-
lı yıllar dilediğine ilişkin açıklaması 99 (38) 30 

– Paris’te bir mizah dergisine gerçekleştirilen ve 12 kişi-
nin öldüğü saldırıyı kınadığına ilişkin açıklaması 99 (40) 657 

– Türkiye’nin 2014 yılında ihracat rekoru kırdığına ve 
bunda emeği olan herkese teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması 99 (39) 544 

ŞİMŞEK Cemalettin (Samsun) – Samsun’da yoğun kar 
yağışı nedeniyle yaşanan sorunlara ilişkin açıklaması 99 (41) 838 

– Samsun’un İlkadım ilçesinde belediye tarafından işten 
çıkarılan 400 alt işveren işçisinin durumuna ilişkin açıklama-
sı 99 (38) 32 

ULUPINAR Özcan (Zonguldak) – Zonguldak Koz-
lu’da 8 madencinin hayatını kaybettiği kazanın 2’nci yıl 
dönümünde benzeri kazaların yaşanmamasını dilediğine ve 
kaza geçiren Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’e 
geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna ilişkin açıklaması 99 (40) 660 

VURAL Oktay (İzmir) – 4 eski bakanla ilgili Meclis 
Soruşturma Komisyonunun karar vereceği gün gazetelere bu 
konuyla ilgili ilan verenler hakkında Meclis Başkanlığının 
gerekli girişimlerde bulunması gerektiğine ilişkin açıklaması 99 (38) 36 

– 7 Ocak Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 
yıl dönümüne ve İzmir’in Kemalpaşa ilçesinin Akalan köyü-
ne yapılmak istenen taş ocakları konusunda iktidarı duyarlı 
olmaya davet ettiğine ilişkin açıklaması 99 (39) 548:549 

– MHP Grubu olarak İstanbul Sultanahmet’te polis ka-
rakoluna yapılan saldırıda şehit olan polise Allah’tan rahmet, 
yaralı polise de acil şifalar dilediklerine ilişkin açıklaması 99 (38) 84:85 

– MHP Grubu olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-
ti’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın ölümünün 
3’üncü yıl dönümüne ve Mardin ile Şanlıurfa’da yaşanan 
elektrik kesintilerinin yarattığı mağduriyetlere ilişkin açıkla-
ması 99 (41) 838:839 

YENİÇERİ Özcan (Ankara) – Güneydoğuda terörün 
arttığına ve AKP iktidarını vatandaşına, bölgeye ve ülkeye 
sahip çıkmaya çağırdığına ilişkin açıklaması 99 (39) 543 
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– Irak ve Suriye’deki olaylar nedeniyle Türkiye’ye sığı-
nan Türkmenlerin durumuna ilişkin açıklaması 99 (38) 29 

– Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucu Cumhur-
başkanı Rauf Denktaş’ın ölümünün 3’üncü yıl dönümüne 
ilişkin açıklaması 99 (41) 834 

YILMAZ Dilek AKAGÜN (Uşak) – Uşak’ta engelli 
vatandaşların yaşadığı sorunlara ve kara yollarının bakımsız-
lığına ilişkin açıklaması 99 (41) 838 

YILMAZ Seyfettin (Adana) – Orman ve Su İşleri Ba-
kanı Veysel Eroğlu’nu Bakanlığındaki usulsüz işe alımlar 
konusunda açıklama yapmaya davet ettiğine ve Adana’da 
Suriyeli mültecilerin fazlalığı nedeniyle yaşanan sorunlara 
ilişkin açıklaması 99 (41) 837 

YURTTAŞ Muzaffer (Manisa) – Sendikacı Mehmet 
Akif İnan’ın ölüm yıl dönümüne ilişkin açıklaması 99 (38) 29:30 

    
    

DENETİM    
A) GENEL GÖRÜŞME ÖNERGELERİ    
ŞANDIR Mehmet (Mersin) – Ve İzmir Milletvekili 

Oktay Vural’ın (MHP Grubu adına Grup Başkan Vekilleri) 
TOKİ uygulamalarıyla mağdur olan vatandaşlarımızın sorun-
ları ile değişik bölge ve illerde üretilen konutların inşası, 
teslimi ve kullanımındaki sorunlar konusunda genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 

- Okunması 99 (39) 553:555 
– Ve İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın,  (MHP Grubu 

adına Grup Başkan Vekilleri) Arap Baharı’nın yaşandığı 
ülkelerdeki değişimlerin Türkiye’ye ve bölge ülkelerine 
etkileri ve sonuçları konusunda genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/15) 

- Okunması 99 (40) 664:665 
– Ve İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, (MHP Grubu 

adına Grup Başkan Vekilleri) denizcilik ve deniz ticaretinin 
sonuçları konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin öner-
gesi (8/16) 

- Okunması 99 (40) 665:666 
– Ve İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, (MHP Grubu 

adına Grup Başkan Vekilleri) AKP’nin özellikle son yıllar-
daki dış politikasıyla Türkiye Cumhuriyeti devletinin ekono-
mik yapısına, ticari ilişkilerine, milletin refahına ve millî 
bütçe dengesine kasteden hamlelerinin rakamsal neticeleri 
konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/17) 

- Okunması 99 (40) 667:668 
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– Ve İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, (MHP Grubu 
adına Grup Başkan Vekilleri) büyük şehirlerde artan şiddet 
ve asayiş olaylarının sebep ve sonuçları konularında genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/18) 

- Okunması 99 (41) 839:840 
– Ve İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, (MHP Grubu 

adına Grup Başkan Vekilleri) ülkemizde yabancı gerçek ve 
tüzel kişilere yapılan taşınmaz satışları konularında genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/19) 

- Okunması 99 (41) 841:842 
– Ve İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, (MHP Grubu 

adına Grup Başkan Vekilleri) 4+4+4 eğitim sisteminin ortaya 
çıkardığı sorunlar konularında genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/20) 

- Okunması 99 (41) 842:844 
YILMAZ Seyfettin (Adana) – Ve 20 milletvekilinin, 

6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklen-
mesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan 
Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazileri-
nin Satışı Hakkında Kanun’un uygulamalarındaki aksaklıklar 
konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/13) 

- Okunması 99 (39) 552:553 
    
B) GENSORU ÖNERGELERİ    
KUŞOĞLU Bülent (Ankara) – Ve 21 milletvekilinin; 

Soma maden sahasında redevans ve hizmet alım sözleşmele-
riyle çalışan firmaları kolladığı, bu firmalara işlerin ihalesiz 
ve usulsüz verilmesini sağladığı iddiasıyla Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız hakkında bir gensoru açılma-
sına ilişkin önergesi (11/42) 

- Okunması 99 (41) 844:845 
    
C) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ    
BALUKEN İdris (Bingöl) – (BDP Grubu adına Grup 

Başkan Vekili) Ana dilde eğitim taleplerinin hayata geçiril-
mesine katkı sağlamak için yapılması gereken hukuki düzen-
lemelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlen-
mesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/1167) 

- Okunması 99 (38) 40:41 
BULDAN Pervin (Iğdır) – (BDP Grubu adına Grup 

Başkan Vekili) Cezaevlerindeki açlık grevleri sonucu ailele-
rin yaşadığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlem-
lerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/1168) 

- Okunması 99 (38) 41:42 
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– (BDP Grubu adına Grup Başkan Vekili) Cezaevlerin-
deki açlık grevlerinin yol açtığı sağlık problemleri nedeniyle 
serbest bırakılan tutsakların yaşadıkları ekonomik ve sosyal 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belir-
lenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner-
gesi (10/1169) 

- Okunması 99 (38) 42:43 
TUNCEL Sebahat (İstanbul) – Ve 21 milletvekilinin, 

toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme politikalarının araştırı-
larak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1170) 

- Okunması 99 (39) 550:551 
    
Ç) MECLİS SORUŞTURMASI ÖNERGELERİ    
AYAYDIN Aydın Ağan (İstanbul) – Ve 56 milletveki-

linin; 2013 yılında yapılan Seviye Belirleme Sınavı’nın ipta-
line ilişkin Ankara 18. İdare Mahkemesinin kararını uygula-
madığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu’nun 257’nci 
maddesinde düzenlenen görevi kötüye kullanma suçuna 
uyduğu iddiasıyla Anayasa’nın 100’üncü ve TBMM İçtüzü-
ğü’nün 107’nci maddeleri uyarınca Millî Eğitim Bakanı Nabi 
Avcı hakkında bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesi (9/11) 

- Ön görüşmesi 99 (38) 70:81, 82:83 
DÜZGÜN Orhan (Tokat) – Ve 54 milletvekilinin; İs-

tanbul Atatürk Havalimanı’nda bekletilen 1,5 ton altının 
bulunduğu bir uçağın sahte belge ve beyanlarla Dubai’ye 
gönderilmesine imkân sağlayarak altın kaçakçılığıyla ilgili 
suç delillerini ortadan kaldırdığı, olayla ilgili sorumlulukları 
bulunan üst düzey kamu görevlileri hakkında hiçbir işlem 
yapmadığı, olayın etkin soruşturulmasını engelleyerek dene-
tim görevini yerine getirmediği, altın kaçakçılığı ile rüşvet ve 
yolsuzluk olaylarının kapatılmasına olanak sağladığı ve bu 
eylemlerinin Türk Ceza Kanunu’nun 257’nci maddesinde 
düzenlenen görevi kötüye kullanma suçuna uyduğu iddiasıyla 
Anayasa’nın 100’üncü ve TBMM İçtüzüğü’nün 107’nci 
maddeleri uyarınca Gümrük ve Ticaret eski Bakanı Hayati 
Yazıcı hakkında bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesi (9/12) 

- Ön görüşmesi 99 (38) 85:96, 98:99 
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D) YAZILI SORU ÖNERGELERİ VE CEVAPLARI    
a- Cevaplanan Yazılı Soru Önergeleri    

(Bakanlıklara Göre) 
(Milletvekili Soyadı Alfabetik Sırasına Göre)    

    
Avrupa Birliği Bakanından    

IŞIK Alim (Kütahya) – 2012/15 sayılı Başbakanlık 
Genelgesi kapsamında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için 
alınan izinlere ilişkin sorusu ve Avrupa Birliği Bakanı Vol-
kan Bozkır’ın cevabı (7/57595) 99 (38) 500:501 

– Avukatların yeşil pasaport taleplerine ilişkin sorusu ve 
Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır’ın cevabı (7/56950) 99 (38) 449:450 

NAZLIAKA Aylin (Ankara) – Bakanlığı döneminde 
aldığı hediyelere ilişkin sorusu ve Avrupa Birliği Bakanı 
Volkan Bozkır’ın cevabı (7/57349) 99 (38) 490:491 

    
    

Başbakandan    
ACAR Gürkut (Antalya) – Antalya'nın Manavgat ilçe-

sinde 24-25 Ekim 2014 tarihlerinde yaşanan sel felaketine 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Numan 
Kurtulmuş’un cevabı  (7/55769) 99 (40) 713:719 

ADAN Celal (İstanbul) – Gıda işletmelerinin denetimi-
ne ve gıda mühendisi istihdamına ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi 
Eker’in cevabı (7/56118) 99 (38) 300:303 

– Sürdürülebilir balıkçılık ve su ürünleri politikası oluş-
turulmasına ve su ürünleri tesislerinin denetimine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/56117) 99 (38) 296:299 

– Veteriner hekimler için açılan kadrolara ilişkin Başba-
kandan sorusu ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Meh-
met Mehdi Eker’in cevabı (7/56115) 99 (38) 293:296 

– Ziraat mühendisi istihdamına ilişkin Başbakan'dan so-
rusu ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi 
Eker’in cevabı (7/56114) 99 (38) 290:292 

AYDOĞAN Nursel (Diyarbakır) – AFAD tarafından 
kurulan çadır kentte kalan Kobaneli çocukların Kürtçe ana-
dilde eğitim almalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Baş-
bakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un cevabı (7/57290) 99 (41) 1019:1021 

BALUKEN İdris (Bingöl) – Kobane'den gelenlere ya-
pılan ve Kobane'ye gönderilen yardımlara ilişkin Başbakan-
dan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un 
cevabı (7/54714) 99 (40) 709:712 
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BULDAN Pervin (Iğdır) – Şanlıurfa'daki çadır kentler-
de yaşam koşullarının iyileştirilmesine ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un cevabı  
(7/55805) 99 (40) 713:719 

ÇELEBİ Süleyman (İstanbul) – Kobane'den kaçarak 
Türkiye'ye sığınanların yaşam koşullarına ve bu kişilere 
yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan 
Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un cevabı (7/56912) 99 (41) 990:993 

ERYILMAZ Refik (Hatay) – Ülkemizde bulunan Suri-
yeli sığınmacı sayısına, Suriyeli sığınmacılara verilen izin ve 
desteklere ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardım-
cısı Numan Kurtulmuş’un cevabı (7/56302) 99 (40) 744:746 

IRMAK Selma (Şırnak) – Kobani'den Şanlıurfa'nın Su-
ruç ilçesine gelen sığınmacılara ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un cevabı  
(7/55801) 99 (40) 713:719 

    
    

Başbakan Yardımcılarından    
AKÇAY Erkan (Manisa) – Türkiye dışında konuşulan 

Türkçe lehçeleri, akraba ve soydaş dilleri öğreten eğitim 
kurumlarının desteklenmesine ilişkin sorusu ve Başbakan 
Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un cevabı (7/54996) 99 (38) 155:157 

DEMİREL Ruhsar (Eskişehir) – 2010/2 sayılı Başba-
kanlık Genelgesi gereği engelli aile ferdi bulunan çalışanlara 
sağlanan kolaylıklara ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı 
Numan Kurtulmuş’un cevabı (7/56323) 99 (40) 747:749 

NAZLIAKA Aylin (Ankara) – Başbakan Yardımcılığı 
döneminde aldığı hediyelere ilişkin soruları; 

– Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/57313)  
– Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un cevabı 

(7/57320) 

 
 

99 

 
 

(38) 
(41) 

 
 

487:489 
1022:1024 

ORAN Umut (İstanbul) – İstanbul'daki deprem top-
lanma alanlarına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı 
Numan Kurtulmuş’un cevabı (7/56144) 99 (40) 734:735 

TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – 2004-2014 
yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan 
daire başkanları ve daire başkan yardımcılarına (7/56142), 
2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda görev 
yapan genel müdür ve genel müdür yardımcılarına (7/56143) 
ve soru önergelerinin cevaplandırılmasına yönelik çalışmala-
ra ve söz konusu çalışmalar ile görevli personele (7/56145) 
ilişkin soruları ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtul-
muş’un cevabı    99 (40) 728:733 

– Bağlı kurum ve kuruluşların kullanmakta olduğu hiz-
met binası için ödenen aylık kira bedeline ilişkin sorusu ve 
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un cevabı (7/55816) 99 (38) 206:209 
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– Taşınır ve taşınmaz kiralamaları nedeniyle yapılan 
harcamalara ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Numan 
Kurtulmuş’un cevabı (7/54564) 99 (38) 100:103 

YENİÇERİ Özcan (Ankara) – 2002-2014 yılları ara-
sında bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan sigorta hizmet-
lerine (7/55000), 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve 
kuruluşlarca yurt dışında yapılan kira harcamalarına 
(7/55001), bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kira harcama-
larına (7/55002), 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve 
kuruluşlarca satın alınan ilaçlama hizmetlerine  (7/55003) ve 
2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan bakım ve onarım hizmetlerine (7/55004) ilişkin sorula-
rı ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un cevabı 99 (38) 158:165 

– Ankara'nın Altındağ ilçesindeki bir caminin restoras-
yonuna ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent 
Arınç’ın cevabı (7/55806) 99 (38) 203:205 

YILMAZ Seyfettin (Adana) – Osmaniye'de bulunan 
kampta yaşayan sığınmacı Türkmenlerin sorunlarına ilişkin 
sorusu ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un cevabı 
(7/57321) 99 (40) 792:794 

    
    

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından    
DEMİREL Ruhsar (Eskişehir) – 2010/2 sayılı Başba-

kanlık Genelgesi gereği engelli aile ferdi bulunan çalışanlara 
sağlanan kolaylıklara ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/56355) 99 (40) 750:751 

NAZLIAKA Aylin (Ankara) – Soru önergelerine ve 
bunların cevaplandırılmasına ilişkin sorusu ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/56171) 99 (40) 736:737 

TANRIKULU Ahmet Kenan (İzmir) – İşsizlik Sigor-
tası Fonu'nda biriken meblağ ile ilgili yapılan açıklamalara 
ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk 
Çelik’in cevabı (7/56183) 99 (41) 945:946 

TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – Bakanlığın 
kullanmakta olduğu hizmet binası için ödenen aylık kira 
bedeline ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka-
nı Faruk Çelik’in cevabı (7/55856) 99 (40) 720:721 

– Soru önergelerinin cevaplandırılmasına yönelik çalış-
malara ve söz konusu çalışmalar ile görevli personele ilişkin 
sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in 
cevabı (7/56178) 99 (40) 738:739 

TÜZEL Abdullah Levent (İstanbul) – İş müfettişleri ta-
rafından inşaatlara verilen iş durdurma kararlarına ilişkin 
sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in 
cevabı (7/55863) 99 (40) 724:725 
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YENİÇERİ Özcan (Ankara) – Artvin'in Hopa ilçesin-
de yapılan Sosyal Güvenlik Merkezi hizmet binasının mali-
yetine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik’in cevabı (7/55858) 99 (40) 722:723 

– Son bir yılda geçici istihdam sağlanan vatandaşların 
sayısına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik’in cevabı (7/55859) 99 (41) 927:928 

    
    

Dışişleri Bakanından    
IŞIK Alim (Kütahya) – Bakanlık ve bağlı, ilgili veya 

ilişkili kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen medya, tanıtım 
ve reklam harcamalarına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu’nun cevabı (7/57995) 99 (41) 1123:1125 

ORAN Umut (İstanbul) – 10 Kasım'dan önce yabancı 
temsilciliklere bayrakların yarıya indirilmesini isteyen nota-
nın gönderilmemesine ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu’nun cevabı (7/56192) 99 (41) 947:949 

TAN Altan (Diyarbakır) – 2005 yılında vefat etmiş 
olan bir kişiye pasaport verildiği iddiasına ilişkin sorusu ve 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun cevabı (7/55651) 99 (38) 168:171 

TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – 2004-2014 
yılları arasında Bakanlıkta görev yapan müsteşarlara ilişkin 
sorusu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun cevabı 
(7/55880) 99 (38) 216:218 

TÜRELİ Rahmi Aşkın (İzmir) – Yapılan bir araştırma 
neticesinde Türkiye'nin dünya genelinde itibar kaybı yaşadığı 
sonucuna ulaşılmasına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu’nun cevabı (7/55877) 99 (38) 210:215 

YENİÇERİ Özcan (Ankara) – 2002-2014 yılları ara-
sında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan 
haber ajansı ve medya takip hizmetlerine ilişkin sorusu ve 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun cevabı (7/57645) 99 (41) 1073:1074 

– 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve 
kuruluşlarca satın alınan matbaa ve yayıncılık hizmetlerine 
ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 
cevabı (7/57988) 99 (41) 1120:1122 

– Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan Türkiye Cumhuri-
yeti vatandaşlarına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu’nun cevabı (7/55878) 99 (41) 929:931 

    
Ekonomi Bakanından    

DEMİREL Ruhsar (Eskişehir) – 2010/2 sayılı Başba-
kanlık Genelgesi gereği engelli aile ferdi bulunan çalışanlara 
sağlanan kolaylıklara ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekci’nin cevabı (7/56373) 99 (38) 356:357 
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IŞIK Alim (Kütahya) – 2012/15 sayılı Başbakanlık 
Genelgesi kapsamında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için 
alınan izinlere ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zey-
bekci’nin cevabı (7/57646) 99 (41) 1075:1076 

– Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından yapılan harca-
malara ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin 
cevabı (7/55652) 99 (38) 172:176 

NAZLIAKA Aylin (Ankara) – Bakanlığı döneminde 
aldığı hediyelere ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci’nin cevabı (7/57377) 99 (41) 1025:1032 

TANAL Mahmut (İstanbul) – Çankırı'nın ekonomik 
durumuna ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybek-
ci’nin cevabı (7/56374) 99 (38) 358:360 

TANRIKULU Ahmet Kenan (İzmir) – Yerli üreticile-
rin desteklenmesine ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan gerçekleştirilen bir ihaleye ilişkin sorusu ve Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekci’nin cevabı (7/57184) 99 (38) 482:483 

TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – 2004-2014 
yılları arasında Bakanlıkta görev yapan müsteşarlara ilişkin 
sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin cevabı  
(7/55884) 99 (38) 219:222 

– 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan dai-
re başkanları ve daire başkan yardımcılarına (7/56196), 2004-
2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan genel müdür ve 
genel müdür yardımcılarına (7/56197) ve soru önergelerinin 
cevaplandırılmasına yönelik çalışmalara ve söz konusu ça-
lışmalar ile görevli personele (7/56198) ilişkin soruları ve 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin cevabı  99 (38) 304:308 

– İstanbul'daki bağlı kurum ve kuruluş binalarının dep-
reme dayanıklılığına ve alınan önlemlere ilişkin sorusu ve 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin cevabı (7/56979) 99 (41) 994:995 

TÜRELİ Rahmi Aşkın (İzmir) – Irak'a yapılan ihracat-
taki azalışın engellenmesine ilişkin sorusu ve Ekonomi Ba-
kanı Nihat Zeybekci’nin cevabı (7/56706) 99 (38) 391:393 

YÜKSEL Alaattin (İzmir) – Diyanet İşleri Başkanlı-
ğından Bakanlığa nakil yoluyla geçen personele ilişkin soru-
su ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin cevabı (7/57378) 99 (38) 492:493 

    
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından    

BAYRAKTUTAN Uğur (Artvin) – Artvin'in Borçka 
ilçesindeki elektrik kesintilerine ilişkin sorusu ve Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/55891) 99 (38) 240:242 

DİBEK Turgut (Kırklareli) – TPAO'nun personel alı-
mı için verdiği ilanda ikamet şartına süre sınırı getirilmeme-
sine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız’ın cevabı (7/55892) 99 (38) 243:245 
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GÖK Levent (Ankara) – Başkent Gaz tarafından ön 
ödemeli doğal gaz sayaçlarının değiştirilmeye zorlanmasına 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız’ın cevabı (7/54770) 99 (41) 921:923 

IŞIK Alim (Kütahya) – Karaman Ermenek'te meydana 
gelen maden kazasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/54765) 99 (41) 913:915 

– Ülkemizde faaliyet gösteren maden işletmelerine dair 
çeşitli verilere ve kapatılması yönünde rapor tutulduğu halde 
kapatılmayan işletmelere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/55885) 99 (38) 223:225 

ORAN Umut (İstanbul) – Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın 
elektrik aboneliğine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/55893) 99 (38) 246:248 

– Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın elektrik tüketimine iliş-
kin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıl-
dız’ın cevabı (7/56199) 99 (38) 309:311 

– Otobüslerde kullanılan akaryakıtın kontrolüne ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın 
cevabı (7/55890) 99 (38) 236:239 

ÖZ Sakine (Manisa) – Soma'da Dereköy Torbalama 
Tesislerinde çalışan taşeron işçilerin çalışma şartlarına dair 
iddiaların incelenmesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/54595) 99 (41) 905:909 

ÖZEL Özgür (Manisa) – Karaman'ın Ermenek ilçesin-
de maden kazasının meydana geldiği ocağın planına ve terk 
edilmiş maden ocaklarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/54772) 99 (41) 924:926 

TANAL Mahmut (İstanbul) – Şanlıurfa'nın Eyyubiye 
ilçesindeki bir mahallenin elektrik sorununa ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı 
(7/55888) 99 (38) 230:232 

TANRIKULU Ahmet Kenan (İzmir) – Madenlerin 
denetlenmesine, Karaman'ın Ermenek ilçesindeki maden 
sahasının ruhsatlandırılmasına, sahaya dair şikayetlere ve 
yapılan denetimlere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/54768) 99 (41) 916:920 

TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – 2004-2014 
yılları arasında Bakanlıkta görev yapan müsteşarlara ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın 
cevabı (7/55894) 99 (38) 249:251 

– 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan dai-
re başkanları ve daire başkan yardımcılarına ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı 
(7/56200) 99 (38) 312:314 
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– 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan ge-
nel müdür ve genel müdür yardımcılarına ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı 
(7/56201) 99 (38) 315:317 

– Bakanlığın kullanmakta olduğu hizmet binası için 
ödenen aylık kira bedeline ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/55887) 99 (38) 228:229 

– Soru önergelerinin cevaplandırılmasına yönelik çalış-
malara ve söz konusu çalışmalar ile görevli personele ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın 
cevabı (7/56202) 99 (38) 318:320 

TÜZEL Abdullah Levent (İstanbul) – Karaman'ın Er-
menek ilçesindeki bir kömür ocağında meydana gelen maden 
kazası ile ilgili iddialara ve maden kazalarının engellenmesi 
için yapılması gereken çalışmalara ilişkin sorusu ve Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/54601) 99 (41) 910:912 

YENİÇERİ Özcan (Ankara) – 2002-2014 yılları ara-
sında borcundan dolayı elektriği kesilen okullara ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın 
cevabı (7/55886) 99 (38) 226:227 

– Ülkemizdeki maden işçilerinin sayısına ilişkin sorusu 
ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı 
(7/55889) 99 (38) 233:235 

    
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından    

AKOVA Ayşe Nedret (Balıkesir) – Tarım alanlarındaki 
azalmaya ilişkin sorusu ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Baka-
nı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/57661) 99 (41) 1077:1097 

– Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda yapı-
lan bazı değişikliklerin ortaya çıkardığı sorunlara ilişkin 
sorusu ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi 
Eker’in cevabı (7/57399) 99 (41) 1033:1070 

AYDOĞAN Nursel (Diyarbakır) – Diyarbakır'da yapı-
lan arazi toplulaştırma işlemlerine ilişkin sorusu ve Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı 
(7/57415) 99 (41) 1033:1070 

BAYRAKTUTAN Uğur (Artvin) – Tarım ve Kırsal 
Kalkınmayı Destekleme Kurumunun hizmet verdiği illere 
ilişkin sorusu ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet 
Mehdi Eker’in cevabı (7/57011) 99 (38) 451:479 

BULUT Ahmet Duran (Balıkesir) – Tarım arazilerinin 
amacı dışında kullanılmasına ilişkin sorusu ve Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/56726) 99 (38) 394:408 

ÇANDAR Tolga (Muğla) – Muğla'nın Milas ilçesinde 
bazı tarım arazilerinin kum ocakları tarafından kullanılmasına 
ilişkin sorusu ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet 
Mehdi Eker’in cevabı (7/57004) 99 (38) 451:479 
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ÇELİK Demir (Muş) – Çiftçi cezalarına yönelik affın 
tekrar başvuruya açılmasına ilişkin sorusu ve Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/57414) 99 (41) 1033:1070 

DEMİREL Ruhsar (Eskişehir) – 2010/2 sayılı Başba-
kanlık Genelgesi gereği engelli aile ferdi bulunan çalışanlara 
sağlanan kolaylıklara ilişkin sorusu ve Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/56385) 99 (38) 361:379 

DEMİRÖZ İlhan (Bursa) – Diyarbakır Hevsel Bahçe-
leri'nin tarımsal niteliği korunacak alan statüsünden çıkarıldı-
ğına dair iddialara ilişkin sorusu ve Gıda Tarım ve Hayvancı-
lık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/57660) 99 (41) 1077:1097 

– Tarım arazisi miktarındaki azalmaya ve GDO'lu ürün-
lerin ülkeye girişine ilişkin sorusu ve Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/55669) 99 (38) 177:195 

DÜZGÜN Orhan (Tokat) – Tokat iline yapılan yatı-
rımlara ilişkin sorusu ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/55900) 99 (38) 252:275 

ERDEM Mustafa (Ankara) – Süt ithal edileceği iddia-
sına (7/56214) ve tarımsal ürün ithalatına (7/56215) ilişkin 
soruları ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Meh-
di Eker’in cevabı 99 (38) 321:340 

GÖK Levent (Ankara) – Ankara İl Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğüne yapılan başvurulara ilişkin sorusu 
ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi 
Eker’in cevabı (7/56212) 99 (38) 321:340 

GÜR Nazmi (Van) – Van'daki hayvancılığın geliştiril-
mesine ve depremden sonra kapanan Et ve Süt Kurumu Van 
Kombinasının tekrar faaliyete geçmesine ilişkin sorusu ve 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in 
cevabı (7/56386) 99 (38) 361:379 

HALAÇOĞLU Yusuf (Kayseri) – Tohum ithalatına 
ilişkin sorusu ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet 
Mehdi Eker’in cevabı (7/56213) 99 (38) 321:340 

IŞIK Alim (Kütahya) – 2012/15 sayılı Başbakanlık 
Genelgesi kapsamında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için 
alınan izinlere ilişkin sorusu ve Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/57663) 99 (41) 1077:1097 

KALELİ Sena (Bursa) – Bursa Kocasu Deresi'ndeki 
kirliliğe ilişkin sorusu ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/56723) 99 (38) 394:408 

KARAAHMETOĞLU Selahattin (Giresun) – Fındık 
bahçesi sökülerek alternatif ürüne yönlendirilen üreticilere 
(7/56388) ve fındık üreticilerinin bahçelerinin gençleştirilme-
si için yapılan çalışmalara (7/56389) ilişkin soruları ve Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı 99 (38) 361:379 
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– Giresun, Ordu ve Trabzon'daki fındık üretimine 
(7/57400), tarım arazileri ve bitkisel üretime (7/57401), sıfır 
faizli hayvancılık kredisi kullanımına (7/57402) ve tarım 
sigortası yaptıramayan fındık üreticilerine (7/57403) ilişkin 
soruları ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Meh-
di Eker’in cevabı 99 (41) 1033:1070 

NAZLIAKA Aylin (Ankara) – Bakanlığı döneminde 
aldığı hediyelere ilişkin sorusu ve Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/57405) 99 (41) 1033:1070 

– Soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına 
ilişkin sorusu ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet 
Mehdi Eker’in cevabı (7/56208) 99 (38) 321:340 

ORAN Umut (İstanbul) – Adıyaman'da inşa edilecek 
Koçali Barajına ilişkin sorusu ve Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/56387) 99 (38) 361:379 

ÖĞÜT Ensar (Ardahan) – Ardahan ili özelinde hay-
vancılık yatırımları için verilen desteklere (7/57406), Kars, 
Iğdır ve Ağrı illeri özelinde hayvancılık yatırımları için veri-
len desteklere (7/57407), Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt 
illeri özelinde hayvancılık yatırımları için verilen desteklere 
(7/57408), Van, Adıyaman ve Siirt illeri özelinde hayvancılık 
yatırımları için verilen desteklere (7/57409), Mardin, Elâzığ 
ve Diyarbakır illeri özelinde hayvancılık yatırımları için 
verilen desteklere (7/57410), Batman, Bitlis ve Bingöl illeri 
özelinde hayvancılık yatırımları için verilen desteklere 
(7/57411), Şırnak ve Hakkâri illeri özelinde hayvancılık 
yatırımları için verilen desteklere (7/57412), Türkiye'de 
ulusal parkların ve doğal parkların sayısına (7/57417) ve 
Köy-Mer ve TAR-GEL projeleri kapsamında 4/B statüsü ile 
işe alınanların kadroya geçirilmesine (7/57418) ilişkin sorula-
rı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi 
Eker’in cevabı 99 (41) 1033:1070 

– Ardahan ili özelinde hayvancılık yatırımları için veri-
len desteklere ilişkin sorusu ve Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/57664) 99 (41) 1077:1097 

– Bingöl, Bitlis ve Batman illerinde yapılan toprak ana-
lizleri ile bitki hastalıklarının önlenmesi amacıyla alınan 
tedbirlere (7/55670), Mardin, Elâzığ ve Diyarbakır illerinde 
yapılan toprak analizleri ile bitki hastalıklarının önlenmesi 
amacıyla alınan tedbirlere (7/55671), Ardahan'da yapılan 
toprak analizleri ile bitki hastalıklarının önlenmesi amacıyla 
alınan tedbirlere (7/55672), Kars, Iğdır ve Ağrı illerinde 
yapılan toprak analizleri ile bitki hastalıklarının önlenmesi 
amacıyla alınan tedbirlere (7/55673), Gümüşhane ve Bayburt 
illerinde yapılan toprak analizleri ile bitki hastalıklarının 
önlenmesi amacıyla alınan tedbirlere (7/55674), Van, Siirt ve 99 (38) 177:195 
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Adıyaman illerinde yapılan toprak analizleri ile bitki hastalık-
larının önlenmesi amacıyla alınan tedbirlere (7/55675) ve 
Muş, Şırnak ve Hakkâri illerinde yapılan toprak analizleri ile 
bitki hastalıklarının önlenmesi amacıyla alınan tedbirlere 
(7/55676) ilişkin soruları ve Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı 

– Mantar tüketimine ve zehirlenmelere (7/55905), tarım 
üretiminin artırılmasına (7/55906), Bingöl, Batman ve Bit-
lis'teki tarım müdürlüklerinin ziraat mühendisi ihtiyacına 
(7/55907), Van, Mardin, Adıyaman ve Siirt'teki tarım müdür-
lüklerinin ziraat mühendisi ihtiyacına (7/558908), Muş, 
Şırnak ve Hakkâri'deki tarım müdürlüklerinin ziraat mühen-
disi ihtiyacına (7/55909), Kars, Iğdır ve Ağrı'daki tarım 
müdürlüklerinin ziraat mühendisi ihtiyacına (7/55910) ve 
Ardahan'daki tarım müdürlüklerinin ziraat mühendisi ihtiya-
cına (7/55911) ilişkin soruları ve Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı 99 (38) 252:275 

– Tahıl, çeltik, mısır ve ayçiçeği rekoltelerine (7/57006), 
2005-2013 yılları arasında bazı tarım ürünlerinin ithalatına 
(7/57007), TMO'nin yaptığı tarım ürünü alımlarına 
(7/57008), bütçede tarımsal desteklerin oranına (7/57009) ve 
TMO'nun hububat piyasalarını düzenlemekte yetersiz kaldığı 
iddiasına (7/57010) ilişkin soruları ve Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı 99 (38) 451:479 

ÖZEL Özgür (Manisa) – Bakanlıkça yayınlanan kamu 
spotlarına ilişkin sorusu ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Baka-
nı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/57005) 99 (38) 451:479 

ÖZGÜNDÜZ Ali (İstanbul) – Ankara'nın Çubuk ilçe-
sinde bir mahallede hayvancılık faaliyeti yapılmasına ilişkin 
sorusu ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi 
Eker’in cevabı (7/56384) 99 (38) 361:379 

ÖZKAN Ramazan Kerim (Burdur) – Burdur'un Ağla-
sun ilçesinin bir köyünde tarımda damlama yöntemli sulama-
ya geçilmesine ilişkin sorusu ve Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/56725) 99 (38) 394:408 

SOYDAN Mustafa Serdar (Çanakkale) – Çanakkale 
ve ilçelerinde yapılan madencilik faaliyetlerinin, termik 
santrallerin ve sanayileşmenin tarımsal alanlara zarar verip 
vermediğine ilişkin sorusu ve Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/57662) 99 (41) 1077:1097 

TAN Altan (Diyarbakır) – Destek başvurusunda bulu-
nan çiftçilerden alınan ücretlere ilişkin sorusu ve Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı 
(7/57404) 99 (41) 1033:1070 
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TANAL Mahmut (İstanbul) – Soma'nın Yırca köyünde 
termik santral yapacak olan firmanın aldığı ÇED raporuna 
(7/55677) ve Bitlis'te gıda, tarım ve hayvancılık sektöründe 
faaliyet gösteren iş yeri ve kişi sayısına (7/55678) ilişkin 
soruları ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Meh-
di Eker’in cevabı 99 (38) 177:195 

TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – 2004-2014 
yılları arasında Bakanlıkta görev yapan daire başkanları ve 
daire başkan yardımcılarına (7/56209), 2004-2014 yılları 
arasında Bakanlıkta görev yapan genel müdür ve genel mü-
dür yardımcılarına (7/56210) ve soru önergelerinin cevaplan-
dırılmasına yönelik çalışmalara ve söz konusu çalışmalar ile 
görevli personele (7/56211) ilişkin soruları ve Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı 99 (38) 321:340 

– Bakanlığın kullanmakta olduğu hizmet binası için 
ödenen aylık kira bedeline (7/55899) ve 2004-2014 yılları 
arasında Bakanlıkta görev yapan müsteşarlara (7/55912) 
ilişkin soruları ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Meh-
met Mehdi Eker’in cevabı 99 (38) 252:275 

– İstanbul'daki bağlı kurum ve kuruluş binalarının dep-
reme dayanıklılığına ve alınan önlemlere ilişkin sorusu ve 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in 
cevabı (7/57012) 99 (38) 451:479 

TÜRELİ Rahmi Aşkın (İzmir) – İzmir'in Ödemiş ilçe-
sinde üretilen incirin kalitesinde yaşanan düşüşe (7/55679) ve 
2003-2014 yılları arasında gerçekleşen pamuk üretimine ve 
Bergama pamuğu üretiminde yaşanan gerilemeye (7/55680) 
ilişkin soruları ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Meh-
met Mehdi Eker’in cevabı 99 (38) 177:195 

TÜZEL Abdullah Levent (İstanbul) – Manisa'nın Soma 
ilçesine bağlı bir köydeki zeytin ağaçlarının kesilmesine 
ilişkin sorusu ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet 
Mehdi Eker’in cevabı (7/55898) 99 (38) 252:275 

YENİÇERİ Özcan (Ankara) – 2002-2014 yılları ara-
sında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan 
araştırma ve geliştirme hizmetlerine (7/57665), 2002-2014 
yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan telekomünikasyon ekipmanı ve malzemelerine 
(7/57666), 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum hizmetlerine 
(7/57667), 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan haber ajansı ve medya 
takip hizmetlerine (7/57668) ve 2002-2014 yılları arasında 
Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan yazılım 
paketi ve bilgi sistemlerine (7/57669) ilişkin soruları ve Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı 99 (41) 1077:1097 
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– 2002-2014 yılları arasında imara açılan zeytinlik alan-
larının büyüklüğüne (7/55901), 2002-2014 yılları arasında 
ülkemizde nadasa bırakılan tarım alanlarının büyüklüğüne 
(7/55902), Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde balıkçıların satış 
yerlerinin yıkılacağı iddialarına (7/55903) ve 2002-2014 
yılları arasında çiftçilere yapılan makine ve ekipman desteği-
ne (7/55904) ilişkin soruları ve Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı 99 (38) 252:275 

– İthal edilen gıda ürünleri ile hayvansal ve tarımsal 
ürünlere (7/56727), kuş gribi vakalarına (7/56728) ve tarım 
sigortasının kapsamı ile prim bedeline (7/56729) ilişkin 
soruları ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Meh-
di Eker’in cevabı 99 (38) 394:408 

– Ürün Doğrulama ve Takip Sisteminin ihalesi ile ilgili 
ilişkin sorusu ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet 
Mehdi Eker’in cevabı (7/57413) 99 (41) 1033:1070 

– Ürünlerinde taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen firma-
lara (7/57013), Batman'ın Beşiri ilçesinde yıldırım düşmesi 
sonucu hayvanları telef olan vatandaşlara destek verilmesine 
(7/57014), 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarınca satın alınan kültür, eğlence ve spor 
hizmetlerine (7/57015) ve 2002-2014 yılları arasında Bakan-
lık ile bağlı kurum ve kuruluşlarınca satın alınan matbaa ve 
yayıncılık hizmetlerine (7/57016) ilişkin soruları ve Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı 99 (38) 451:479 

YÜKSEL Alaattin (İzmir) – Diyanet İşleri Başkanlı-
ğından Bakanlığa nakil yoluyla geçen personele ilişkin soru-
su ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi 
Eker’in cevabı (7/57416) 99 (41) 1033:1070 

– Toprak Mahsulleri Ofisine dair 2012 yılı Sayıştay Ra-
porunda yer alan bazı tespitlere ilişkin sorusu ve Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı 
(7/56724) 99 (38) 394:408 

    
Gümrük ve Ticaret Bakanından    

ADAN Celal (İstanbul) – İstanbul'daki projelere ilişkin 
sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli’nin 
cevabı (7/57200) 99 (40) 790:791 

AYAYDIN Aydın Ağan (İstanbul) – Ambarlı Gümrük 
Müdürlüğünce zamanaşımına uğrayan borç için mükelleflere 
ödeme emri gönderildiğine dair iddialara ilişkin sorusu ve 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli’nin cevabı 
(7/56217) 99 (41) 950:954 

AYDOĞAN Nursel (Diyarbakır) – Suriye ile yapılan 
ticarete ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin 
Canikli’nin cevabı (7/56734) 99 (40) 758:759 
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ÇELEBİ Süleyman (İstanbul) – Bankaların faiz dışı 
gelirlerle kazanç sağlamasına ilişkin sorusu ve Gümrük ve 
Ticaret Bakanı Nurettin Canikli’nin cevabı (7/57675) 99 (41) 1100:1103 

ÇIRAY Aytun (İzmir) – Bazı limanların ithal edilen 
mobilya ürünlerindeki gümrükleme yetkilerinin değiştirilme-
sine ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin 
Canikli’nin cevabı (7/57421) 99 (40) 795:796 

IŞIK Alim (Kütahya) – 2012/15 sayılı Başbakanlık 
Genelgesi kapsamında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için 
alınan izinlere ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Nurettin Canikli’nin cevabı (7/57670) 99 (41) 1098:1099 

– Gümrük kapılarında ve sınırlarda yapılan kaçakçılık 
operasyonlarına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Nurettin Canikli’nin cevabı (7/56731) 99 (41) 975:977 

– Gümrük kapılarında ve sınırlarda yapılan uyuşturucu 
operasyonlarına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Nurettin Canikli’nin cevabı (7/56732) 99 (41) 978:980 

– Gümrük müşavirliği mesleki yeterlilik sınavlarında 
haksızlık ve usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli’nin cevabı 
(7/57199) 99 (40) 788:789 

– Son dönemde yapılan kaçakçılık operasyonlarına yet-
kilendirilmiş bazı gümrük müşavirlerinin de adlarının karış-
masına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin 
Canikli’nin cevabı (7/56733) 99 (40) 755:757 

KARAAHMETOĞLU Selahattin (Giresun) – Gire-
sun'da esnaf ve sanatkâr olarak çalışan işyeri sayısına, yeni 
açılan ve kapanan işyerlerine ve SGK prim borçlarına ilişkin 
sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli’nin 
cevabı (7/54537) (Ek Cevap) 99 (41) 901:902 

ÖZ Ali (Mersin) – Mersin Limanı'ndan ülkeye kaçak et 
sokulduğu iddiasına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Nurettin Canikli’nin cevabı (7/55915) 99 (38) 276:278 

– Mersin Limanı'ndan ülkeye kaçak et sokulduğu iddia-
sına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin 
Canikli’nin cevabı (7/55915) Ek Cevap 99 (41) 932:934 

ÖZKAN Ramazan Kerim (Burdur) – Gümrük memur-
larının özlük haklarına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Nurettin Canikli’nin cevabı (7/56730) 99 (40) 752:754 

TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – 2004-2014 
yılları arasında Bakanlıkta görev yapan müsteşarlara ilişkin 
sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli’nin 
cevabı (7/55916) 99 (40) 726:727 

– 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan dai-
re başkanları ve daire başkan yardımcılarına ilişkin sorusu ve 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli’nin cevabı 
(7/56218) 99 (40) 740:741 
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– 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan ge-
nel müdür ve genel müdür yardımcılarına ilişkin sorusu ve 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli’nin cevabı 
(7/56219) 99 (41) 955:956 

– 2012-2014 yıllarında Suriye'ye yapılan enerji içeceği 
satışına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin 
Canikli’nin cevabı (7/56103) 99 (41) 940:941 

– IŞİD'in Türkiye üzerinden kaçak petrol ticareti yaptığı 
iddialarına ilişkin sorusu ve sorusu ve Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Nurettin Canikli’nin cevabı (7/56104) 99 (41) 942:944 

– Soru önergelerinin cevaplandırılmasına yönelik çalış-
malara ve söz konusu çalışmalar ile görevli personele ilişkin 
sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli’nin 
cevabı (7/56220) 99 (40) 742:743 

YALÇIN Edip Semih (Gaziantep) – Suriyeliler tara-
fından Gaziantep'te açılan iş yerlerine ilişkin sorusu ve Güm-
rük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli’nin cevabı (7/57017) 99 (40) 786:787 

YENİÇERİ Özcan (Ankara) – 2002-2014 yılları ara-
sında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarınca satın alınan 
kültür, eğlence ve spor hizmetlerine ilişkin sorusu ve Gümrük 
ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli’nin cevabı (7/57020) 99 (41) 996:997 

– İthal edilen gıda ürünleri ile hayvansal ve tarımsal 
ürünlere ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin 
Canikli’nin cevabı (7/56735) 99 (40) 760:785 

YÜKSEL Alaattin (İzmir) – Diyanet İşleri Başkanlı-
ğından Bakanlığa nakil yoluyla geçen personele ilişkin soru-
su ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli’nin cevabı 
(7/57422) 99 (40) 797:798 

    
    

Kalkınma Bakanından    
DEMİREL Ruhsar (Eskişehir) – 2010/2 sayılı Başba-

kanlık Genelgesi gereği engelli aile ferdi bulunan çalışanlara 
sağlanan kolaylıklara ilişkin sorusu ve Kalkınma Bakanı 
Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/56556) 99 (38) 380:382 

– Sosyal Destek Programı (SODES) uygulamasına iliş-
kin sorusu ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı 
(7/55714) 99 (38) 196:200 

IŞIK Alim (Kütahya) – Bakanlık ve bağlı, ilgili veya 
ilişkili kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen medya, tanıtım 
ve reklam harcamalarına ilişkin sorusu ve Kalkınma Bakanı 
Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/58073) 99 (38) 510:511 

– Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluş-
ların 2014 yılı bütçe ödeneklerine ve bütçe gerçekleşmelerine 
ilişkin sorusu ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı 
(7/58074) 99 (38) 512:514 
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NAZLIAKA Aylin (Ankara) – Bakanlığı döneminde 
aldığı hediyelere ilişkin sorusu ve Kalkınma Bakanı Cevdet 
Yılmaz’ın cevabı (7/57453) 99 (38) 494:495 

– Soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına 
ilişkin sorusu ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı 
(7/56240) 99 (38) 341:343 

ÖZGÜMÜŞ Ümit (Adana) – Çukurova Kalkınma 
Ajansında çalışan bir personele ilişkin sorusu ve Kalkınma 
Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/56781) 99 (38) 409:411 

TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – 2004-2014 
yılları arasında Bakanlıkta görev yapan müsteşarlara ilişkin 
sorusu ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı 
(7/56004) 99 (38) 282:285 

– 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan dai-
re başkanları ve daire başkan yardımcılarına (7/56241) ve 
2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan genel 
müdür ve genel müdür yardımcılarına (7/56242) ilişkin soru-
ları ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı  99 (38) 344:348 

– Bakanlığın kullanmakta olduğu hizmet binası için 
ödenen aylık kira bedeline ilişkin sorusu ve Kalkınma Bakanı 
Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/55995) 99 (38) 279:281 

– Soru önergelerinin cevaplandırılmasına yönelik çalış-
malara ve söz konusu çalışmalar ile görevli personele ilişkin 
sorusu ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı 
(7/56243) 99 (38) 349:351 

YÜKSEL Alaattin (İzmir) – Diyanet İşleri Başkanlı-
ğından Bakanlığa nakil yoluyla geçen personele ilişkin soru-
su ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/57454) 99 (38) 496:497 

    
Maliye Bakanından    

ACAR Gürkut (Antalya) – Seydişehir Eti Alüminyum 
A.Ş.'nin özelleştirilmesine yönelik dava sürecine ilişkin 
sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı 
(7/56634) 99 (38) 389:390 

AKTAŞ Kemal (Van) – 2011 yılından itibaren Van'da 
gerçekleştirilen kamu ihalelerine ilişkin sorusu ve Maliye 
Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/56564) 99 (38) 383:385 

IŞIK Alim (Kütahya) – Bir cemaate karşı hazırlandığı 
iddia edilen eylem planına ve yapılan işlemlere ilişkin sorusu 
ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/56786) 99 (38) 438:439 

– Elektrik üretim santrallerinin özelleştirileceği iddiasına 
ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı 
(7/58089) 99 (39) 637:639 

– Sözlü soru önergelerine ve bunların cevaplandırılması-
na ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı 
(7/56785) 99 (38) 436:437 
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– Tunçbilek Termik Santraline ve özelleştirileceği iddia-
larına (7/56784), Seyitömer Termik Santralinin özelleştirme 
sonrası faaliyetlerine (7/56787), Hamitabad Termik Santrali-
nin özelleştirme gelirlerine ve santralin özelleştirme sonrası 
faaliyetlerine (7/56788), Kangal Termik Santralinin özelleş-
tirme sonrası faaliyetlerine (7/56789), Kangal Termik Santra-
linin özelleştirme gelirlerine ve santralin özelleştirme sonrası 
faaliyetlerine (7/56790), Seyitömer Termik Santralinin özel-
leştirme gelirlerine ve santralin özelleştirme sonrası faaliyet-
lerine (7/56791), Orhaneli Termik Santralinin özelleştirme 
kapsamına alınmasına (7/56792), 79528 no.lu Ruhsat ve bu 
ruhsatın kapsadığı maden sahasının özelleştirme kapsamına 
alınmasına (7/56793), özelleştirme işlemleri devam eden 
termik santraller ile ilgili verilere (7/56794), 73021 no.lu 
Ruhsat ve bu ruhsatın kapsadığı maden sahasının özelleştir-
me kapsamına alınmasına (7/56795), Bursa Linyit İşletmele-
rinin ve işletme tarafından kullanılan taşınmazların özelleş-
tirme kapsamına alınmasına (7/56796), Tunçbilek Termik 
Santralinin ve santral tarafından kullanılan taşınmazların 
özelleştirme kapsamına alınmasına (7/56797) ve Soma Elekt-
rik Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin ve şirket tarafından kullanılan 
taşınmazların özelleştirme kapsamına alınmasına (7/56798) 
ilişkin soruları ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı  99 (38) 412:435 

NAZLIAKA Aylin (Ankara) – Bakanlığı döneminde 
aldığı hediyelere ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek’in cevabı (7/57464) 99 (38) 498:499 

TANRIKULU Ahmet Kenan (İzmir) – Yerli üreticile-
rin desteklenmesine ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan gerçekleştirilen bir ihaleye ilişkin sorusu ve Maliye 
Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/57244) 99 (38) 484:486 

TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – Bakanlığın 
kullanmakta olduğu hizmet binası için ödenen aylık kira 
bedeline ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 
cevabı (7/56015) 99 (38) 288:289 

– Soru önergelerinin cevaplandırılmasına yönelik çalış-
malara ve söz konusu çalışmalar ile görevli personele ilişkin 
sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı 
(7/56256) 99 (41) 957:959 

TORLAK D. Ali (İstanbul) – PKK/KCK terör örgütü-
nün bazı illerde vergi topladığına dair iddialara ve alınan 
tedbirlere ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 
cevabı (7/56013) 99 (38) 286:287 

YENİÇERİ Özcan (Ankara) – 2002-2014 yılları ara-
sında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan 
haber ajansı ve medya takip hizmetlerine ilişkin sorusu ve 
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/57754) 99 (41) 1104:1105 
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Millî Savunma Bakanından    
AĞBABA Veli (Malatya) – Son on yılda intihar eden 

veya intihar girişiminde bulunan rütbesiz er, uzman çavuş, 
rütbeli asker ve Bakanlık personeli sayılarına ilişkin sorusu 
ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/55740) 99 (39) 634:636 

IŞIK Alim (Kütahya) – Sözlü soru önergelerine ve bun-
ların cevaplandırılmasına ilişkin sorusu ve Millî Savunma 
Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/56827) 99 (38) 440:442 

NAZLIAKA Aylin (Ankara) – Soru önergelerine ve 
bunların cevaplandırılmasına ilişkin sorusu ve Millî Savunma 
Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/56267) 99 (38) 352:355 

TAN Altan (Diyarbakır) – İzmir'in Narlıdere ilçesin-
deki Güney Deniz Saha Komutanlığında görevli bir erin 
ölümüne ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yıl-
maz’ın cevabı (7/55739) 99 (38) 201:202 

TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – Soru öner-
gelerinin cevaplandırılmasına yönelik çalışmalara ve söz 
konusu çalışmalar ile görevli personele ilişkin sorusu ve Millî 
Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/56273) 99 (41) 960:961 

YENİÇERİ Özcan (Ankara) – İskenderun Deniz Üs 
Komutanlığının içindeki alıcı telsiz istasyonuna yapılan 
saldırıya ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yıl-
maz’ın cevabı (7/54257) 99 (39) 631:633 

    
    

Orman ve Su İşleri Bakanından    
ACAR Gürkut (Antalya) – Antalya'da 1744 sayılı Ka-

nun'a göre orman kapsamı dışına çıkarılan ve 2B olarak 
yeniden işlem gören arazilere (7/57115) ve Antalya'da bir 
köyün su sorununa ve bir mahallede orman niteliğini kaybe-
den alanların 2B kapsamında değerlendirilmesine (7/58115) 
ilişkin soruları ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğ-
lu’nun cevabı 99 (41) 1009:1013 

AYDOĞAN Nursel (Diyarbakır) – Bakanlık avukatla-
rına yönelik olarak rotasyon uygulamasına gidileceği iddiası-
na ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğ-
lu’nun cevabı (7/56834) 99 (41) 981:982 

DEMİREL Ruhsar (Eskişehir) – 2010/2 sayılı Başba-
kanlık Genelgesi gereği engelli aile ferdi bulunan çalışanlara 
sağlanan kolaylıklara ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri 
Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/56619) 99 (41) 971:972 

DİNÇER Celal (İstanbul) – Orman işçilerinin sosyal 
güvenliğine ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı 
Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/57105) 99 (41) 1003:1005 
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GÖK Levent (Ankara) – ODTÜ Ormanı ve Eymir Gö-
lü'ndeki ağaç kesimi ve yapılaşma tartışmalarına ilişkin 
sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun 
cevabı (7/57116) 99 (41) 1014:1016 

KAPLAN Hasip (Şırnak) – Orman Genel Müdürlüğü-
nün personel politikası ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin sorusu 
ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı 
(7/56065) 99 (41) 935:939 

NAZLIAKA Aylin (Ankara) – Soru önergelerine ve 
bunların cevaplandırılmasına (7/56274) ve Bakanlığı döne-
minde aldığı hediyelere (7/57494) ilişkin soruları ve Orman 
ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı  99 (41) 962:966 

ORAN Umut (İstanbul) – Adıyaman'da inşa edilecek 
Koçali Barajına ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı 
Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/56620) 99 (41) 973:974 

OYAN Oğuz (İzmir) – Aydın'ın Söke ve Kuşadası ilçe 
sınırları içindeki bir bölgede bulunan zeytinlerin toplanıp 
satılmasına dair ihaleye ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri 
Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/57104) 99 (41) 998:1002 

ÖĞÜT Ensar (Ardahan) – Ardahan'ın Göle ilçesindeki 
orman işletmesinin yeniden açılmasına ilişkin sorusu ve 
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı 
(7/57796) 99 (41) 1108:1109 

ÖZ Ali (Mersin) – Cumhurbaşkanlığı Sarayı için ithal 
edilen ağaçlara ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı 
Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/57270) 99 (41) 1017:1018 

ÖZKAN Ramazan Kerim (Burdur) – Orman köylüle-
rinin 6831 sayılı Kanun'dan kaynaklanan mağduriyetlerinin 
giderilmesine yönelik düzenleme yapılmasına ilişkin sorusu 
ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı 
(7/57793) 99 (41) 1106:1107 

SARIBAŞ Ali (Çanakkale) – Çanakkale'nin Biga ilçe-
sindeki tarım arazilerinin sulaması için önem taşıyan kanal-
lardaki suyun niteliğine ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri 
Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/57106) 99 (41) 1006:1008 

TEZCAN Bülent (Aydın) – Milli Parklar Genel Müdür-
lüğü tarafından Dilek Yarımadası Milli Parkı'ndaki yabani 
zeytinlerin toplanması için ihale yapılacağı iddiasına ilişkin 
sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun 
cevabı (7/56280) 99 (41) 967:968 

TORLAK D. Ali (İstanbul) – Bakanlık merkez ve taşra 
teşkilatı tarafından yapılan araç kiralama ihalelerine ilişkin 
sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun 
cevabı (7/56618) 99 (41) 969:970 
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YÜCEER Candan (Tekirdağ) – Tekirdağ'da orman 
arazisi içinde bulunup izni iptal edilen bir patlayıcı madde 
deposunun tahliyesine ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri 
Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/54589) 99 (41) 903:904 

YÜKSEL Alaattin (İzmir) – Diyanet İşleri Başkanlı-
ğından Bakanlığa nakil yoluyla geçen personele ilişkin soru-
su ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı 
(7/57495) 99 (41) 1071:1072 

    
TBMM Başkanından    

ACAR Gürkut (Antalya) – Dokunulmazlık fezlekeleri-
ne ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan 
Vekili Sadık Yakut’un cevabı (7/56851) 99 (41) 983:989 

AĞBABA Veli (Malatya) – TBMM'de düzenlenen bir 
konferansta konuşmacı tarafından sarf edilen bazı sözlere 
ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili 
Sadık Yakut’un cevabı (7/57149) 99 (38) 480:481 

IŞIK Alim (Kütahya) – 2003-2014 yılları arasında 
TBMM ile bağlı kurum ve kuruluşların kadrolarına yapılan 
açıktan atamalara (7/57851) ve 2003-2014 yılları arasında 
TBMM ile bağlı kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına 
yapılan atamalara (7/57852) ilişkin soruları ve Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi Başkan Vekili Sadık Yakut’un cevabı  99 (38) 502:509 

– TBMM ile bağlı kurum ve kuruluş personeline yönelik 
fişleme iddialarına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkan Vekili Sadık Yakut’un cevabı (7/57853) 99 (41) 1114:1119 

ÖZGÜNDÜZ Ali (İstanbul) – 9/8 esas numaralı Meclis 
Soruşturması Komisyonunun Ankara dışında yaptığı çalışma-
lara ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan 
Vekili Sadık Yakut’un cevabı (7/55425) 99 (38) 166:167 

TANAL Mahmut (İstanbul) – Çalışanlara tahsis edilen 
fotokopi makinalarına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkan Vekili Sadık Yakut’un cevabı (7/56854) 99 (38) 447:448 

– Personel lojmanları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin so-
rusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sadık 
Yakut’un cevabı (7/56631) 99 (38) 386:388 

– TBMM Hizmet Binası'ndaki asansörlerde yer alan bil-
gisayar ekranlarına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkan Vekili Sadık Yakut’un cevabı (7/56852) 99 (38) 443:444 

– TBMM Hizmet Binası'ndaki asansörlere ve bakımları-
na ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan 
Vekili Sadık Yakut’un cevabı (7/56853) 99 (38) 445:446 

TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – Kamu De-
netçiliği Kurumuna yapılan başvurulara ilişkin sorusu ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sadık Yakut’un 
cevabı (7/58385) 99 (38) 515:520 
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YENİÇERİ Özcan (Ankara) – 2002-2014 yılları ara-
sında TBMM ile bağlı kurum ve kuruluşlarınca yurt dışında 
yapılan kira harcamalarına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkan Vekili Sadık Yakut’un cevabı 
(7/54680) 99 (38) 104:105 

– 2002-2014 yılları arasında TBMM ile bağlı kurum ve 
kuruluşlarınca satın alınan ilaçlama hizmetlerine ilişkin 
sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sadık 
Yakut’un cevabı (7/54682) 99 (38) 109:113 

– 2002-2014 yılları arasında TBMM ile bağlı kurum ve 
kuruluşlarınca satın alınan bakım ve onarım hizmetlerine 
ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili 
Sadık Yakut’un cevabı (7/54683) 99 (38) 114:154 

– 2002-2014 yılları arasında TBMM ile bağlı kurum ve 
kuruluşlarca satın alınan haber ajansı ve medya takip hizmet-
lerine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan 
Vekili Sadık Yakut’un cevabı (7/57850) 99 (41) 1110:1113 

– TBMM ile bağlı kurum ve kuruluşlarınca yapılan kira 
harcamalarına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkan Vekili Sadık Yakut’un cevabı (7/54681) 99 (38) 106:108 

    
    

GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR    
A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI  

KONUŞMALARI    
AKAR Haydar (Kocaeli) – Bilecik ilinde meydana ge-

len doğal afetin neden olduğu mağduriyetlere ilişkin gündem 
dışı konuşması 99 (41) 833:834 

AKÇAY Erkan (Manisa) – Kar yağışı nedeniyle Mani-
sa’da yaşanan sorunlara ilişkin gündem dışı konuşması 99 (39) 540:541 

ARSLAN Ahmet (Kars) – Sarıkamış şehitlerini anma 
etkinliklerine ilişkin gündem dışı konuşması 99 (38) 25:26 

BOYRAZ Osman (İstanbul) – Enerji Tasarrufu ve 
Enerji Verimliliği Haftası’na ilişkin gündem dışı konuşması 99 (40) 652:653 

ÇANDAR Tolga (Muğla) – Bodrum Yarımadası’nda 
yapılması planlanan rüzgâr elektrik santrallerine ilişkin gün-
dem dışı konuşması 99 (38) 27:28 

DORA Erol (Mardin) – Kış mevsiminde köy yollarında 
yaşanan ulaşım sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması 99 (40) 654:655 

MOROĞLU Mustafa (İzmir) – İzmir’in Kemalpaşa il-
çesinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması 99 (39) 542:543 

ÖĞÜT Ensar (Ardahan) – Yem bitkileri ve kadastro 
çalışmalarına ilişkin gündem dışı konuşması 99 (40) 655:656 

ÖNAL Suat (Osmaniye) – Osmaniye’nin düşman işga-
linden kurtuluşunun 93’üncü yıl dönümüne ilişkin gündem 
dışı konuşması 99 (39) 539:540 
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ÖZ Ömer Faruk (Malatya) – 10 Ocak Dünya Çalışan 
Gazeteciler Günü’ne ilişkin gündem dışı konuşması 99 (41) 831:832 

ŞEKER Bahattin (Bilecik) – Bilecik’in Söğüt ve İnhi-
sar ilçelerinde meydana gelen doğal afetlere ilişkin gündem 
dışı konuşması 99 (38) 26:27 

YILMAZ Seyfettin (Adana) – Adana ilinin sorunlarına 
ilişkin gündem dışı konuşması 99 (41) 830:831 

    
    

KANUNLAR    
A) TASARILAR (GÖRÜŞÜLENLER)    

1. a- Temel Kanun Tasarıları  
– Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu 

Tasarısına Dair (1/742) (S. Sayısı: 616) 
 

99 
 

(39) 
(40) 

 
556:581, 582:630 

669:708 
– Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 

Tasarısı ile  
İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun; Pe-

rakende Ticaret, Alışveriş Merkezleri ve Büyük Mağazalar 
ile Esnaf ve Sanatkarlık Hizmetlerinin Düzenlenmesi Hak-
kında Kanun Teklifi,  

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın; Perakende 
Ticaret ile Esnaf ve Sanatkarlık Hizmetlerinin Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi,  

Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın; Perakende Tica-
ret ile Esnaf ve Sanatkarlık Hizmetlerinin Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi,  

İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in; Perakende Tica-
retin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi,  

Bursa Milletvekilleri Mustafa Öztürk ve Hakan Ça-
vuşoğlu ile 56 Milletvekilinin; Alışveriş Merkezleri, Büyük 
Mağazalar ve Zincir Mağazaların Kuruluş ve Çalışma Esasla-
rına Dair Kanun Teklifi ve 

Kahramanmaraş Milletvekili Yıldırım Mehmet Ra-
mazanoğlu ve 4 Milletvekilinin; Perakende Ticaretin Düzen-
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi (1/974, 2/7, 2/175, 2/1561, 
2/2271, 2/2527, 2/2528) (S. Sayısı: 675) 99 (41) 854:900 

    
2. a- Başbakanlıkça Geri Çekilen  

Kanun Tasarıları    
– Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 

ile Irak Cumhuriyeti İskan ve İnşaat Bakanlığı Arasındaki 
Eğitim Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü’nün 75’inci maddesine göre geri verilmesi-
ne ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1669) 99 (38) 44 
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B) TEKLİFLER (GÖRÜŞÜLENLER)    
(Milletvekili Soyadı Alfabetik Sırasına Göre)    

1. a- Temel Kanun Teklifleri    
TANRIKULU Ahmet Kenan (İzmir) – Perakende Ti-

caret, Alışveriş Merkezleri ve Büyük Mağazalar ile Esnaf ve 
Sanatkarlık Hizmetlerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi,  

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın; Perakende 
Ticaret ile Esnaf ve Sanatkarlık Hizmetlerinin Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi,  

Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın; Perakende Tica-
ret ile Esnaf ve Sanatkarlık Hizmetlerinin Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi,  

İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in; Perakende Tica-
retin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi,  

Bursa Milletvekilleri Mustafa Öztürk ve Hakan Ça-
vuşoğlu ile 56 Milletvekilinin; Alışveriş Merkezleri, Büyük 
Mağazalar ve Zincir Mağazaların Kuruluş ve Çalışma Esasla-
rına Dair Kanun Teklifi ve 

Kahramanmaraş Milletvekili Yıldırım Mehmet Ra-
mazanoğlu ve 4 Milletvekilinin; Perakende Ticaretin Düzen-
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile 

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Ta-
sarısı ile (2/7, 2/175, 2/1561, 2/2271, 2/2527, 2/2528, 1/974,) 
(S. Sayısı: 675) 99 (41) 854:900 

    
    

2. a- Doğrudan Gündeme Alma Önergeleri    
ORAN Umut (İstanbul) – (2/1601) esas numaralı Kim-

yasal Gösteri Kontrol Ajanlarının Kamu Kurumları Tarafın-
dan İthalatının ve Kullanımının Yasaklanmasına Dair Kanun 
Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi 
(4/226) 99 (41) 848:851 

TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – (2/1674) 
esas numaralı İfade Özgürlüğünün Eksiksiz Sağlanması 
Bağlamında; Terörle Mücadele Kanunu ile Türk Ceza Kanu-
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin 
doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/225) 99 (38) 66:69 

    
    
C) SIRA SAYILARI DİZİNİ (GÖRÜŞÜLENLER)    

(Eklendiği Birleşimler)    
Cilt  Birleşim Sıra Sayısı    
99 (39) 616    
99 (41) 675    
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KARARLAR    
A) TBMM KARARLARI    

   Karar    
     No.                                        Adı                                      .    

1079 Türk Silahlı Kuvvetleri Unsurlarının Nato'nun 
Afganistan'da İcra Edeceği Kararlı Destek Misyonu 
ve Devamı Kapsamında Yurt Dışına Gönderilmesi, 
Aynı Amaçlara Yönelik Olmak Üzere Yabancı 
Silahlı Kuvvetlerin Anılan Misyon'a Katılmak İçin 
Ülkemiz Üzerinden Afganistan'a İntikali ile Geri 
İntikali Kapsamında Türkiye'de Bulunması ve 
Bunlara İmkân Sağlayacak Düzenlemelerin 
Hükümet Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre 
Yapılması İçin, Anayasa'nın 92'nci Maddesi 
Uyarınca Hükümete İki Yıl Süreyle İzin 
Verilmesine İlişkin 99 (38) 45:66 

1080 Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak 
Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi 
Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması 
Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin 99 (41) 851:852 

1081 Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sorunlarının 
Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin 
Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması 
Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin 99 (41) 852:853 

    
    

KOMİSYONLAR    
A) İHTİSAS KOMİSYONLARI    

a- Adalet Komisyonu    
1. Komisyon Raporları    

– Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu 
Tasarısına İlişkin (1/742) (S. Sayısı: 616) 

 
99 

 
(39) 
(40) 

 
556:581, 582:630 

669:708 
    
    

b- İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu    
1. Açık Bulunan Üyeliklere Seçim 99 (41) 851 

    
    

c- Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu  
1. Komisyon Üyeliğinden Çekilmeler    

GENÇ Kamer (Tunceli) – Komisyon üyeliğinden istifa 
ettiğine ilişkin önergesi (4/228) 99 (40) 663 
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ç- Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar,  
Bilgi ve Teknoloji Komisyonu    

1. Komisyon Raporları    
– Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 

Tasarısı ile İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıku-
lu’nun; Perakende Ticaret, Alışveriş Merkezleri ve Büyük 
Mağazalar ile Esnaf ve Sanatkarlık Hizmetlerinin Düzenlen-
mesi Hakkında Kanun Teklifi, İzmir Milletvekili Mehmet 
Ali Susam’ın; Perakende Ticaret ile Esnaf ve Sanatkarlık 
Hizmetlerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi, Koca-
eli Milletvekili Haydar Akar’ın; Perakende Ticaret ile 
Esnaf ve Sanatkarlık Hizmetlerinin Düzenlenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in; Pera-
kende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi, 
Bursa Milletvekilleri Mustafa Öztürk ve Hakan Çavuşoğ-
lu ile 56 Milletvekilinin; Alışveriş Merkezleri, Büyük Mağa-
zalar ve Zincir Mağazaların Kuruluş ve Çalışma Esaslarına 
Dair Kanun Teklifi, Kahramanmaraş Milletvekili Yıldırım 
Mehmet Ramazanoğlu ve 4 Milletvekilinin; Perakende 
Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifine İlişkin 
(1/974, 2/7, 2/175, 2/1561, 2/2271, 2/2527, 2/2528) (S. Sayı-
sı: 675) 99 (41) 854:900 

    
    
B) DENETİM KOMİSYONLARI    

a- Meclis Araştırması Komisyonları     
1. Açık Bulunan Üyeliklere Seçim    

– (10/124, 226, 320, 321, 336, 601, 637, 958, 1055, 
1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 
1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 
1146, 1147 ve 1148) esas numaralı Meclis Araştırması Ko-
misyonuna üye seçimi 99 (41) 851:852 

– (10/34, 55, 679, 801, 904, 1091, 1092, 1093, 1094, 
1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 
1105, 1106 ve 1107) esas numaralı Meclis Araştırması Ko-
misyonuna üye seçimi 99 (41) 852:853 

    
    
    

OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI    
MUMCU Şükran Güldal (TBMM Başkan Vekili) 

(İzmir) – Başkanlık Divanı olarak, şehit olan polise Al-
lah’tan rahmet dilediklerine ilişkin konuşması 99 (38) 84 

– Kaza geçiren Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gü-
müş’e acil şifalar dilediklerine ilişkin konuşması 99 (40) 657 
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– Paris’te bir mizah dergisine gerçekleştirilen ve 12 kişi-
nin öldüğü saldırıyı kınadıklarına ilişkin konuşması 99 (40) 658 

– Vefat eden Adana Milletvekili Murat Bozlak’a Al-
lah’tan rahmet, yakınlarına sabır dilediğine ve 2015 yılından 
beklentilerine ilişkin konuşması 99 (38) 23 

    
    
ÖLÜM, SAYGI DURUŞU VE TAZİYELER    

A) ÖLÜM VE SAYGI DURUŞU    
– Adana Milletvekili Murat Bozlak’ın vefatı nedeniyle 

bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması 99 (38) 23 
    

ÖNERİLER    
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ    
– Genel Kurulun 7 Ocak 2015 Çarşamba günkü birleşi-

minde sözlü soruların görüşülmemesine ilişkin  99 (38) 99 
– Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyon-

lardan Gelen Diğer İşler” kısmında bulunan 675, 672, 676, 
565, 387 ve 335 sıra sayılı Kanun Tasarılarının bu kısmın 
sırasıyla 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 uncu sıralarına alınmasına ve diğer 
işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; Genel Kuru-
lun 14 Ocak 2015 Çarşamba günkü birleşiminde sözlü sorula-
rın görüşülmemesine; 675 ve 672 sıra sayılı Kanun Tasarıla-
rının İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak 
bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin  99 (41) 846:848 

    
SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR    
AYAYDIN Aydın Ağan (İstanbul) – Millî Eğitim Ba-

kanı Nabi Avcı’nın (9/11) esas numaralı Meclis Soruşturması 
Önergesi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına sa-
taşması nedeniyle konuşması 99 (38) 81:82 

DÜZGÜN Orhan (Tokat) – Rize Milletvekili Hayati 
Yazıcı’nın (9/12) esas numaralı Meclis Soruşturması Önerge-
si üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması 
nedeniyle konuşması 99 (38) 97 

YAZICI Hayati (Rize) – Tokat Milletvekili Orhan 
Düzgün’ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında 
şahsına sataşması nedeniyle konuşması 99 (38) 97:98 

    
TBMM BAŞKANLIĞI VE BAŞKANLIK DİVANI    

A) BAŞKANLIK AÇIKLAMA VE DUYURULARI    
– Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile İnsan Haklarını İncele-

me Komisyonlarında siyasi parti grubu mensubu olmayan 
milletvekillerine düşen birer üyelik için aday olmak isteyen 
siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerinin yazılı 
olarak müracaat etmelerine ilişkin duyuru 99 (41) 845 
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– 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 99 (38) 44 

    
TEZKERELER    

A) TBMM BAŞKANLIĞI TEZKERELERİ    
a- Çeşitli Tezkereler    

– Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın Avru-
pa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi 
(AGİTPA) Türkiye Delegasyonu üyeliğinden istifa etmesiyle 
boşalan üyelik için AK PARTİ Grubu Başkanlığınca bildiri-
len Antalya Milletvekili Sadık Badak’ın 19/12/2014 tarih ve 
86 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı 
Kararı’yla uygun bulunduğuna ilişkin (3/1666) 99 (38) 39 

– Ankara Milletvekili Mehmet Emrehan Halıcı’nın men-
subu olduğu Cumhuriyet Halk Partisinden istifa etmesi sonu-
cunda boşalan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) 
Türkiye Delegasyonu yedek üyeliği için CHP Grubu Başkan-
lığınca bildirilen İzmir Milletvekili Rıza Türmen’in 
15/12/2014 tarih ve 85 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlık Divanı Kararı’yla uygun bulunduğuna ilişkin 
(3/1668) 99 (38) 39:40 

– Van Milletvekili Nazmi Gür’ün AB Uyum Komisyonu 
üyeliğinden istifa etmesiyle boşalan Türkiye-AB KPK üyeliği 
için HDP Grubu Başkanlığınca bildirilen Mersin Milletvekili 
Ertuğrul Kürkcü’nün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan-
lık Divanınca uygun bulunduğuna ilişkin (3/1664) 99 (38) 38 

    
b- Resmî Davet Tezkereleri    

– Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Selim Cuburi ve Çek 
Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi Başkanı Jan Hamacek’in 
beraberlerinde birer Parlamento heyetiyle birlikte ülkemizi 
ziyaret etmelerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık 
Divanının 15/12/2014 tarih ve 85 sayılı Kararı’yla uygun 
bulunduğuna ilişkin (3/1665) 99 (38) 38 

    
c- Resmî Ziyaret Tezkereleri  

– Avrupa Parlamentosu Türkiye İlerleme Raporu’na iliş-
kin Avrupa Parlamentosu üyeleriyle temaslarda bulunmak 
üzere Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu 
Eş Başkanı ve Siirt Milletvekili Afif Demirkıran’ın 12-15 
Ocak 2015 tarihlerinde Strazburg’a gitmesinin Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 22/12/2014 tarih ve 
87 sayılı Kararı’yla uygun bulunduğuna ilişkin (3/1667) 99 (38) 39 
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– Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek 
başkanlığındaki bir heyetin Fransa Ulusal Meclisi Başkanı 
Claude Bartolone’nin vaki davetine icabet etmek üzere Fran-
sa’ya resmî bir ziyarette bulunmasına ilişkin (3/1681) 99 (41) 845:846 

– Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek ve 
beraberindeki bir heyetin 25-27 Ocak 2015 tarihleri arasında 
Prag’da düzenlenecek olan uluslararası konferansa katılmak 
üzere Çek Cumhuriyeti’ne ziyarette bulunmalarına ilişkin 
(3/1682) 99 (41) 846 

    
    

YETKİ İSTEMLERİ    
A) YURT DIŞINA ASKER GÖNDERME    
– Başbakanlığın, hudut, şümul, miktar ve zamanı 

Hükûmetçe takdir ve tespit olunacak şekilde, Türk Silahlı 
Kuvvetleri unsurlarının NATO’nun Afganistan’da icra edece-
ği kararlı destek misyonu ve devamı kapsamında yurt dışına 
gönderilmesi, aynı amaçlara yönelik olmak üzere yabancı 
silahlı kuvvetlerin anılan misyona katılmak için ülkemiz 
üzerinden Afganistan’a intikali ile geri intikali kapsamında 
Türkiye’de bulunması ve bunlara imkân sağlayacak düzenle-
melerin Hükûmet tarafından belirlenecek esaslara göre yapıl-
ması için Hükûmete Anayasa’nın 92’nci maddesi uyarınca iki 
yıl süreyle izin verilmesine ilişkin tezkeresi (3/1660) 99 (38) 45:66 

    
YOKLAMALAR    

 C. B. Sayfa  
 99 (38) 23  
 99 (39) 538, 539  
 99 (41) 829, 830  
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SÖZ ALANLAR 
(Soyadı Sırasına Göre) 

 

 
 

 C. B. Sayfa 
A) MİLLETVEKİLLERİ    
ACAR Gürkut (Antalya) – Ceza İnfaz Kurumları Gü-

venlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı münasebetiyle 
 

99 
 

(39) 
(40) 

 
574, 590, 612:613 

706 
– İstanbul Sultanahmet’te polis karakoluna yapılan saldı-

rıda şehit olan polise Allah’tan rahmet dilediğine ve Antal-
ya’nın özel bir kanunla korumaya alınması gerektiğine ilişkin 
açıklaması 99 (39) 547 

– MİT’in, dönemin Başbakanına, Rıza Sarraf ve bakan-
larla ilgili rapor verip vermediğini öğrenmek istediğine ve 
Antalya Büyükşehir Belediyesinde işten çıkarılan işçilerin 
durumuna ilişkin açıklaması 99 (38) 33 

AĞBABA Veli (Malatya) – Ceza İnfaz Kurumları Gü-
venlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı münasebetiyle 99 (40) 679:680 

– Karayollarının bakım, onarım ve tuzlama işlemleri 
özelleştirildiğinden Karayolları Genel Müdürlüğündeki iş 
makinelerinin atıl vaziyette çürümeye terk edildiğine ve 
yolların uzun süre kapalı kaldığına ilişkin açıklaması 99 (40) 660 

AKAR Haydar (Kocaeli) – Bilecik ilinde meydana ge-
len doğal afetin neden olduğu mağduriyetlere ilişkin gündem 
dışı konuşması 99 (41) 833:834 

– Bilecik’in bazı ilçe ve köylerinde yoğun kar yağışı ne-
deniyle zarar gören seraların onarılması için devletin yardım 
etmesi gerektiğine ilişkin açıklaması 99 (38) 37 

– Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu 
Tasarısı münasebetiyle 99 (40) 703 

– Kocaeli’ndeki elektrik kesintilerine ilişkin açıklaması 99 (39) 546 
– Kocaeli’nin bazı ilçelerindeki elektrik kesintileriyle il-

gili tedbir alınması gerektiğine ilişkin açıklaması 99 (40) 656 
– Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 

Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle 99 (41) 872 
AKÇAY Erkan (Manisa) – Kar yağışı nedeniyle Mani-

sa’da yaşanan sorunlara ilişkin gündem dışı konuşması 99 (39) 540:541 
– Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 

Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle 99 (41) 882:883 
AKSÜNGER Erdal (İzmir) – Perakende Ticaretin Dü-

zenlenmesi Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebe-
tiyle 99 (41) 876:879 
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ALDAN Ömer Süha (Muğla) – Ceza İnfaz Kurumları 
Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı münasebetiyle 

 
99 

 
(39) 
(40) 

 
556:560 
692:693 

ALTAY Engin (Sinop) – 7 Ocak Osmaniye’nin düşman 
işgalinden kurtuluşunun yıl dönümüne ilişkin açıklaması 99 (39) 548 

ARSLAN Ahmet (Kars) – Sarıkamış şehitlerini anma 
etkinliklerine ilişkin gündem dışı konuşması 99 (38) 25:26 

ASLAN Zeyid (Tokat) – İstanbul Atatürk Havalima-
nı’nda bekletilen 1,5 ton altının bulunduğu bir uçağın sahte 
belge ve beyanlarla Dubai’ye gönderilmesine imkân sağlaya-
rak altın kaçakçılığıyla ilgili suç delillerini ortadan kaldırdığı, 
olayla ilgili sorumlulukları bulunan üst düzey kamu görevli-
leri hakkında hiçbir işlem yapmadığı, olayın etkin soruştu-
rulmasını engelleyerek denetim görevini yerine getirmediği, 
altın kaçakçılığı ile rüşvet ve yolsuzluk olaylarının kapatıl-
masına olanak sağladığı ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanu-
nu’nun 257’nci maddesinde düzenlenen görevi kötüye kul-
lanma suçuna uyduğu iddiasıyla Anayasa’nın 100’üncü ve 
TBMM İçtüzüğü’nün 107’nci maddeleri uyarınca Gümrük ve 
Ticaret eski Bakanı Hayati Yazıcı hakkında bir Meclis soruş-
turması açılmasına ilişkin önergenin (9/12) ön görüşmeleri 
münasebetiyle 99 (38) 92:94 

ATICI Aytuğ (Mersin) – Ceza İnfaz Kurumları Güven-
lik Hizmetleri Kanunu Tasarısı münasebetiyle 99 (39) 590, 594:595 

– Mersin’in birçok yerinde elektrik kesintileri yaşandığı-
na ilişkin açıklaması 99 (39) 545 

AVCI Nabi (Millî Eğitim Bakanı) (Eskişehir) –  2013 
yılında yapılan Seviye Belirleme Sınavı’nın iptaline ilişkin 
Ankara 18. İdare Mahkemesinin kararını uygulamadığı ve bu 
eyleminin Türk Ceza Kanunu’nun 257’nci maddesinde dü-
zenlenen görevi kötüye kullanma suçuna uyduğu iddiasıyla 
Anayasa’nın 100’üncü ve TBMM İçtüzüğü’nün 107’nci 
maddeleri uyarınca Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı hakkında 
bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergenin (9/11) 
ön görüşmeleri münasebetiyle 99 (38) 79:81 

AYAYDIN Aydın Ağan (İstanbul) – 2013 yılında ya-
pılan Seviye Belirleme Sınavı’nın iptaline ilişkin Ankara 18. 
İdare Mahkemesinin kararını uygulamadığı ve bu eyleminin 
Türk Ceza Kanunu’nun 257’nci maddesinde düzenlenen 
görevi kötüye kullanma suçuna uyduğu iddiasıyla Anaya-
sa’nın 100’üncü ve TBMM İçtüzüğü’nün 107’nci maddeleri 
uyarınca Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı hakkında bir Meclis 
soruşturması açılmasına ilişkin önergenin (9/11) ön görüşme-
leri münasebetiyle 99 (38) 70:72 

– Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın (9/11) esas numa-
ralı Meclis Soruşturması Önergesi üzerinde yaptığı konuşma-
sı sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması 99 (38) 81:82 
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AYDINLIOĞLU Ali (Balıkesir) – Kaza geçiren Balı-
kesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’e geçmiş olsun dile-
ğinde bulunduğuna ve kar yağışı nedeniyle Balıkesir’in bazı 
ilçelerinde çöken hayvan damları için AFAD’dan yardım 
gönderileceğine ilişkin açıklaması 99 (40) 657 

BAL Faruk (Konya) – Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik 
Hizmetleri Kanunu Tasarısı münasebetiyle 99 (39) 564:568 

– İstanbul Atatürk Havalimanı’nda bekletilen 1,5 ton al-
tının bulunduğu bir uçağın sahte belge ve beyanlarla Du-
bai’ye gönderilmesine imkân sağlayarak altın kaçakçılığıyla 
ilgili suç delillerini ortadan kaldırdığı, olayla ilgili sorumlu-
lukları bulunan üst düzey kamu görevlileri hakkında hiçbir 
işlem yapmadığı, olayın etkin soruşturulmasını engelleyerek 
denetim görevini yerine getirmediği, altın kaçakçılığı ile 
rüşvet ve yolsuzluk olaylarının kapatılmasına olanak sağladı-
ğı ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanunu’nun 257’nci mad-
desinde düzenlenen görevi kötüye kullanma suçuna uyduğu 
iddiasıyla Anayasa’nın 100’üncü ve TBMM İçtüzüğü’nün 
107’nci maddeleri uyarınca Gümrük ve Ticaret eski Bakanı 
Hayati Yazıcı hakkında bir Meclis soruşturması açılmasına 
ilişkin önergenin (9/12) ön görüşmeleri münasebetiyle 99 (38) 90:92 

BALIK Sermin (Elâzığ) – Almanya’da PEGIDA Grubu 
tarafından İslam’a ve yabancılara karşı düzenlenen saldırıları 
kınadığına ilişkin açıklaması 99 (38) 34 

BALUKEN İdris (Bingöl) – Adana Milletvekili Murat 
Bozlak’ın vefatına ilişkin açıklaması 99 (38) 24:25 

– Başbakanlığın, hudut, şümul, miktar ve zamanı 
Hükûmetçe takdir ve tespit olunacak şekilde, Türk Silahlı 
Kuvvetleri unsurlarının NATO’nun Afganistan’da icra ede-
ceği kararlı destek misyonu ve devamı kapsamında yurt 
dışına gönderilmesi, aynı amaçlara yönelik olmak üzere 
yabancı silahlı kuvvetlerin anılan misyona katılmak için 
ülkemiz üzerinden Afganistan’a intikali ile geri intikali kap-
samında Türkiye’de bulunması ve bunlara imkân sağlayacak 
düzenlemelerin Hükûmet tarafından belirlenecek esaslara 
göre yapılması için Hükûmete Anayasa’nın 92’nci maddesi 
uyarınca iki yıl süreyle izin verilmesine ilişkin tezkeresi 
(3/1660) münasebetiyle 99 (38) 46:49 

– Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu 
Tasarısı münasebetiyle 

 
99 

 
(39) 

 
(40) 

 
604:605, 607:608, 
611:612, 615:616 

688:689 
– Halkların Demokratik Partisi olarak, Paris’te bir mizah 

dergisine gerçekleştirilen ve 12 kişinin öldüğü saldırıyı kına-
dıklarına, gazeteci Metin Göktepe’nin 19’uncu ölüm yıl 
dönümüne ve kaza geçiren Balıkesir Milletvekili Haluk 
Ahmet Gümüş’e geçmiş olsun dileğinde bulunduklarına 
ilişkin açıklaması 99 (40) 662:663 
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BAYRAKTUTAN Uğur (Artvin) – Artvin Ceratte-
pe’deki altın madeniyle ilgili verilen iptal kararının Türkiye 
çevre hareketi için bir onur belgesi olduğuna ilişkin açıkla-
ması 99 (38) 36 

– Artvin Cerattepe’deki altın madeniyle ilgili verilen ip-
tal kararının alınmasında çabası olan herkese teşekkür ettiği-
ne ve bu kararı alan Rize İdare Mahkemesinin yargıçlarını 
kutladığına ilişkin açıklaması 99 (39) 549 

– Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu 
Tasarısı münasebetiyle 99 (40) 683:684 

BİNİCİ İbrahim (Şanlıurfa) – Perakende Ticaretin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifleri münase-
betiyle 99 (41) 881:882 

BOSTANCI Mehmet Naci (Amasya) – Adalet ve Kal-
kınma Partisi olarak Paris’te bir mizah dergisine gerçekleşti-
rilen ve 12 kişinin öldüğü saldırıyı kınadıklarına ilişkin açık-
laması 99 (39) 581:582 

– AK PARTİ Grubu olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu-
riyeti’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın 3’üncü ve 
Fazıl Küçük’ün 31’inci ölüm yıl dönümlerine ilişkin açıkla-
ması 99 (41) 839 

BOYRAZ Osman (İstanbul) – Enerji Tasarrufu ve 
Enerji Verimliliği Haftası’na ilişkin gündem dışı konuşması 99 (40) 652:653 

BOZDAĞ Bekir (Adalet Bakanı) (Yozgat) – Ceza İnfaz 
Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı münasebe-
tiyle 

 
 

99 

 
 

(39) 

 
 

570:572, 574:576, 
577:578, 591:593 

BULDAN Pervin (Iğdır) – Ceza İnfaz Kurumları Gü-
venlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı münasebetiyle 

 
99 

 
(39) 
(40) 

 
577 

670:671, 674, 
677:678 

BULUT Ahmet Duran (Balıkesir) – Perakende Ticare-
tin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifleri mü-
nasebetiyle 99 (41) 872 

CAN Ramazan (Kırıkkale) – Başbakanlığın, hudut, 
şümul, miktar ve zamanı Hükûmetçe takdir ve tespit oluna-
cak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının NATO’nun 
Afganistan’da icra edeceği kararlı destek misyonu ve devamı 
kapsamında yurt dışına gönderilmesi, aynı amaçlara yönelik 
olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin anılan misyona ka-
tılmak için ülkemiz üzerinden Afganistan’a intikali ile geri 
intikali kapsamında Türkiye’de bulunması ve bunlara imkân 
sağlayacak düzenlemelerin Hükûmet tarafından belirlenecek 
esaslara göre yapılması için Hükûmete Anayasa’nın 92’nci 
maddesi uyarınca iki yıl süreyle izin verilmesine ilişkin 
tezkeresi (3/1660) münasebetiyle 99 (38) 65 

CANİKLİ Nurettin (Gümrük ve Ticaret Bakanı) (Gi-
resun) – Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 
Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle 

 
 

99 

 
 

(41) 

 
 

867:870, 873:876, 
887 
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ÇAM Musa (İzmir) – İzmir’in bazı ilçelerine yapılacak 
taş ocaklarının orada yaşayan insanların geleceğini yok ede-
ceğine ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığını bu konuda duyarlı 
olmaya davet ettiğine ilişkin açıklaması 99 (40) 661 

ÇANDAR Tolga (Muğla) – Bodrum Yarımadası’nda 
yapılması planlanan rüzgâr elektrik santrallerine ilişkin gün-
dem dışı konuşması 99 (38) 27:28 

ÇELEBİ Ekrem (Ağrı) – Kaza geçiren Balıkesir Mil-
letvekili Haluk Ahmet Gümüş’e geçmiş olsun dileğinde 
bulunduğuna ve bundan sonraki süreçte altyapıların devlet 
eliyle yapılıp doğal gazın vatandaşa dağıtılacağına ilişkin 
açıklaması 99 (40) 661:662 

ÇELEBİ Süleyman (İstanbul) – İstanbul Milletvekili 
Umut Oran’ın, (2/1601) esas numaralı Kimyasal Gösteri 
Kontrol Ajanlarının Kamu Kurumları Tarafından İthalatının 
ve Kullanımının Yasaklanmasına Dair Kanun Teklifi’nin 
doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/226) müna-
sebetiyle 99 (41) 849:850 

ÇİRKİN Adnan Şefik (Hatay) – Perakende Ticaretin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifleri münase-
betiyle 99 (41) 871:872, 895 

ÇONKAR Ahmet Berat (İstanbul) – Başbakanlığın, 
hudut, şümul, miktar ve zamanı Hükûmetçe takdir ve tespit 
olunacak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının 
NATO’nun Afganistan’da icra edeceği kararlı destek misyo-
nu ve devamı kapsamında yurt dışına gönderilmesi, aynı 
amaçlara yönelik olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin 
anılan misyona katılmak için ülkemiz üzerinden Afganistan’a 
intikali ile geri intikali kapsamında Türkiye’de bulunması ve 
bunlara imkân sağlayacak düzenlemelerin Hükûmet tarafın-
dan belirlenecek esaslara göre yapılması için Hükûmete 
Anayasa’nın 92’nci maddesi uyarınca iki yıl süreyle izin 
verilmesine ilişkin tezkeresi (3/1660) münasebetiyle 99 (38) 57:61 

DALYAN Gülay (İstanbul) – İstanbul Sultanahmet’te 
polis karakoluna yapılan saldırıda şehit olan polise Allah’tan 
rahmet, yaralı polislere de acil şifalar dilediğine ilişkin açık-
laması 99 (39) 546 

DEĞİRMENDERELİ Kemal (Edirne) – Perakende 
Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifleri 
münasebetiyle 99 (41) 892 

DEMİR Nurettin (Muğla) – Ceza İnfaz Kurumları Gü-
venlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı münasebetiyle 99 (39) 573, 609:610 

– Narenciye üreticilerinin zor durumda olduğuna ve ce-
zaevlerinde işkencelerin arttığına ilişkin açıklaması 99 (39) 547 

– Paris’te bir mizah dergisine gerçekleştirilen saldırıyı 
kınadığına, ceza infaz kurumlarında çalışan ikinci müdürlere 
rütbe tenzili yapılması konusunda Hükûmetin ne düşündüğü-
nü öğrenmek istediğine ve 5 bin sınıf öğretmeninin atama 
beklediğine ilişkin açıklaması 99 (40) 662 
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DEMİRÖZ İlhan (Bursa) – Bursa’da yoğun kar yağışı 
nedeniyle yaşanan uzun süreli elektrik kesintilerinin yarattığı 
mağduriyetlere ve UEDAŞ ile Uluğ Enerji Dağıtım AŞ’de 
çalışan 16 personelin iş akitlerinin feshine ilişkin açıklaması 99 (41) 835 

DİBEK Turgut (Kırklareli) – Ceza İnfaz Kurumları 
Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı münasebetiyle 

 
99 

 
(39) 
(40) 

 
590 

694:696, 703 
DİNÇER Celal (İstanbul) – Perakende Ticaretin Dü-

zenlenmesi Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebe-
tiyle 99 (41) 865:867 

DOĞRU Reşat (Tokat) – Ceza İnfaz Kurumları Güven-
lik Hizmetleri Kanunu Tasarısı münasebetiyle 99 (39) 573, 586:588 

– Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucu Cumhur-
başkanı Rauf Denktaş’ın ölümünün 3’üncü yıl dönümüne 
ilişkin açıklaması 99 (41) 835 

– Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 
Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle 99 (41) 871 

– Tokat’ın bazı ilçelerinde yolların kapalı, elektriklerin 
kesik olduğuna ve ziraat ve su ürünleri mühendislerine kadro 
açılması için Hükûmeti göreve davet ettiğine ilişkin açıkla-
ması 99 (40) 661 

– Tokat’ta yaşayan çiftçilerin ve hayvan üreticilerinin 
sorunlarına ilişkin açıklaması 99 (39) 545 

DORA Erol (Mardin) – 2013 yılında yapılan Seviye 
Belirleme Sınavı’nın iptaline ilişkin Ankara 18. İdare Mah-
kemesinin kararını uygulamadığı ve bu eyleminin Türk Ceza 
Kanunu’nun 257’nci maddesinde düzenlenen görevi kötüye 
kullanma suçuna uyduğu iddiasıyla Anayasa’nın 100’üncü ve 
TBMM İçtüzüğü’nün 107’nci maddeleri uyarınca Millî Eği-
tim Bakanı Nabi Avcı hakkında bir Meclis soruşturması 
açılmasına ilişkin önergenin (9/11) ön görüşmeleri münase-
betiyle 99 (38) 72:74 

– Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu 
Tasarısı münasebetiyle 

 
99 

 
(39) 
(40) 

 
560:564 
681:682 

– Kış mevsiminde köy yollarında yaşanan ulaşım sorun-
larına ilişkin gündem dışı konuşması 99 (40) 654:655 

DÜZGÜN Orhan (Tokat) – İstanbul Atatürk Havali-
manı’nda bekletilen 1,5 ton altının bulunduğu bir uçağın 
sahte belge ve beyanlarla Dubai’ye gönderilmesine imkân 
sağlayarak altın kaçakçılığıyla ilgili suç delillerini ortadan 
kaldırdığı, olayla ilgili sorumlulukları bulunan üst düzey 
kamu görevlileri hakkında hiçbir işlem yapmadığı, olayın 
etkin soruşturulmasını engelleyerek denetim görevini yerine 
getirmediği, altın kaçakçılığı ile rüşvet ve yolsuzluk olayları-
nın kapatılmasına olanak sağladığı ve bu eylemlerinin Türk 
Ceza Kanunu’nun 257’nci maddesinde düzenlenen görevi 
kötüye kullanma suçuna uyduğu iddiasıyla Anayasa’nın 
100’üncü ve TBMM İçtüzüğü’nün 107’nci maddeleri uyarın-
ca Gümrük ve Ticaret eski Bakanı Hayati Yazıcı hakkında bir 
Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergenin (9/12) ön 
görüşmeleri münasebetiyle 99 (38) 85:87 
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– Rize Milletvekili Hayati Yazıcı’nın (9/12) esas numa-
ralı Meclis Soruşturması Önergesi üzerinde yaptığı konuşma-
sı sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması 99 (38) 97 

ERCOŞKUN Ali (Bolu) – Perakende Ticaretin Düzen-
lenmesi Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle 99 (41) 870:871 

ERDEMİR Aykan (Bursa) – Herkesin yeni yılını kut-
ladığına ve Mudanya Devlet Hastanesinde kar yağışları ne-
deniyle acil sağlık hizmetlerinin verilemediğine ilişkin açık-
laması 99 (39) 543 

– Paris’teki bir mizah dergisine gerçekleştirilen saldırıya 
ve Hükûmeti bir an önce kapsamlı bir nefret suçları yasası 
çıkarmaya, Avrupa Temel Haklar Ajansına üyelik başvurusu 
yapmaya ve Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurulunu 
hayata geçirmeye davet ettiğine ilişkin açıklaması 99 (41) 837 

ERDOĞAN Mehmet (Gaziantep) – Adana Milletvekili 
Murat Bozlak’a Allah’tan rahmet dilediğine ve AK PARTİ 
iktidarları döneminde 3 milyar 250 bin ağaç dikildiğine 
ilişkin açıklaması 99 (38) 32 

– Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 
Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle 99 (41) 883:884 

ERDOĞAN Mehmet (Muğla) – Ceza İnfaz Kurumları 
Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı münasebetiyle 99 (39) 573 

– Muğla’nın çevre varlıklarının korunması için Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığını göreve davet ettiğine ilişkin açıklaması 99 (38) 35 

GÖK Levent (Ankara) – Adana Milletvekili Murat 
Bozlak’ın vefatına ve 2015 yılının hayırlı olmasını diledikle-
rine ilişkin açıklaması 99 (38) 24 

– AKP’li milletvekillerinin, Meclis Soruşturma Komis-
yonunun Genel Kurul oylamasında Cumhurbaşkanının tali-
matıyla değil kendi vicdanlarına göre karar vereceklerini 
umut ettiğine ilişkin tekraren açıklaması 99 (38) 37:38 

– Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu 
Tasarısı münasebetiyle 99 (39) 598:599 

– CHP Grubu olarak İstanbul Sultanahmet’te polis kara-
koluna yapılan saldırıda şehit olan polise Allah’tan rahmet, 
yaralı polise de acil şifalar dilediklerine ilişkin açıklaması 99 (38) 84 

– Cumhuriyet Halk Partisi olarak Paris’te bir mizah der-
gisine gerçekleştirilen ve 12 kişinin öldüğü saldırıyı kınadık-
larına ilişkin açıklaması 99 (39) 582 

– Gazeteci Metin Göktepe’nin 19’uncu ölüm yıl dönü-
münde, her türlü haksız saldırıdan mağdur olan tüm gazeteci-
leri saygıyla, sevgiyle selamladığına ilişkin açıklaması 99 (40) 659 

GÜRKAN Fatoş (Adana) – 5 Ocak Adana’nın kurtuluş 
yıl dönümüne ve Adana Milletvekili Murat Bozlak’a Al-
lah’tan rahmet dilediğine ilişkin açıklaması 99 (38) 35 

HALAÇOĞLU Yusuf (Kayseri) – Adana Milletvekili 
Murat Bozlak’ın vefatına ve 2015 yılının hayırlı olmasını 
dilediklerine ilişkin açıklaması 99 (38) 24 

HALAMAN Ali (Adana) – Adana’nın bazı ilçelerinde 
yaşanan elektrik kesintilerinin yarattığı mağduriyetlere ilişkin 
açıklaması 99 (41) 837 
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HAMZAÇEBİ Mehmet Akif (İstanbul) – Kuzey Kıb-
rıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denk-
taş’ın ölümünün 3’üncü yıl dönümüne, tarımsal destekleme 
alacağı olan çiftçilerle ilgili kararnamenin yol açtığı hukuk-
suzluğa ve Trabzon’un Dernekpazarı ilçesinin Çalışanlar 
Mahallesi’ne elektrik bağlanmadığına ilişkin açıklaması 99 (41) 836 

IŞIK Alim (Kütahya) – 2013 yılında yapılan Seviye 
Belirleme Sınavı’nın iptaline ilişkin Ankara 18. İdare Mah-
kemesinin kararını uygulamadığı ve bu eyleminin Türk Ceza 
Kanunu’nun 257’nci maddesinde düzenlenen görevi kötüye 
kullanma suçuna uyduğu iddiasıyla Anayasa’nın 100’üncü ve 
TBMM İçtüzüğü’nün 107’nci maddeleri uyarınca Millî Eği-
tim Bakanı Nabi Avcı hakkında bir Meclis soruşturması 
açılmasına ilişkin önergenin (9/11) ön görüşmeleri münase-
betiyle 99 (38) 75:76 

– Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu 
Tasarısı münasebetiyle 
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(39) 
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589 

696:698 
– Kütahya’nın merkez ve ilçelerinde yoğun kar yağışı 

nedeniyle zarar görenlere yardım edilmesi için Hükûmeti 
göreve davet ettiğine ilişkin açıklaması 99 (38) 29 

– Millî Eğitim Bakanlığının yaptığı şube müdürlüğü sı-
navı için verilen yürütmeyi durdurma kararının derhâl uygu-
lanması gerektiğine ilişkin açıklaması 99 (40) 658 

– Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 
Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle 99 (41) 861:864, 872 

IŞIK Muharrem (Erzincan) – Ceza İnfaz Kurumları 
Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı münasebetiyle 99 (39) 605:606, 620:621 

KAPLAN Hasip (Şırnak) – Ceza İnfaz Kurumları Gü-
venlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı münasebetiyle 

 
99 

 
(39) 

 
(40) 

 
585:586, 596:597, 

600:601 
685:686, 691:692, 

699:700 
KAPLAN Mehmet Hilal (Kocaeli) – Emeklilere veri-

len yüzde 2,3’lük zammın Merkez Bankasının belirlediği 
enflasyon oranının altında kaldığına ilişkin açıklaması 99 (40) 658 

– İzmit Muammer Aksoy İlkokulundaki zihinsel engelli 
öğrencilerin öğretmen sorununa ve Muğla’nın İztuzu belde-
sinde doğal yaşamı korumak için direnen eylemcilere selam 
yolladığına ilişkin açıklaması 99 (38) 31 

KARAAHMETOĞLU Selahattin (Giresun) – AKP’li 
milletvekillerinin 4 eski bakanın Yüce Divana gönderilme-
mesi yönünde oy kullanmalarının gerekçesine ilişkin açıkla-
ması 99 (39) 545 

– Tüm insanlığın yeni yılını kutladığına, Adana Millet-
vekili Murat Bozlak’a Allah’tan rahmet dilediğine ve Gire-
sun’un Espiye ilçesine bağlı Güzelyurt köyünün sorunlarına 
ilişkin açıklaması 99 (38) 33 

KAYNARCA Tülay (İstanbul) – Adana Milletvekili 
Murat Bozlak’a Allah’tan rahmet dilediğine ve 7-14 Ocak 
Beyaz Baston Körler Haftası’na ilişkin açıklaması 99 (38) 34 
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KORKMAZ S. Nevzat (Isparta) – Ankara’da kar yağışı 
yüzünden sorunlar yaşandığına ve Ankara Büyükşehir Bele-
diyesini görevini yapmaya davet ettiğine ilişkin açıklaması 99 (39) 547 

– Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu 
Tasarısı münasebetiyle 99 (39) 579:581 

– Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 
Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle 99 (41) 888:889 

KÖKTÜRK Ali İhsan (Zonguldak) – Ceza İnfaz Ku-
rumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı münasebetiyle 99 (39) 601:602 

KÖSE Tufan (Çorum) – Ceza İnfaz Kurumları Güven-
lik Hizmetleri Kanunu Tasarısı münasebetiyle 99 (40) 702 

– Gazeteci Metin Göktepe’nin 19’uncu ölüm yıl dönü-
müne ve Çorum’un köylerinde yaşanan yol ve elektrikle ilgili 
sorunlara ilişkin açıklaması 99 (40) 663 

KÜRKCÜ Ertuğrul (Mersin) – İstanbul Atatürk Hava-
limanı’nda bekletilen 1,5 ton altının bulunduğu bir uçağın 
sahte belge ve beyanlarla Dubai’ye gönderilmesine imkân 
sağlayarak altın kaçakçılığıyla ilgili suç delillerini ortadan 
kaldırdığı, olayla ilgili sorumlulukları bulunan üst düzey 
kamu görevlileri hakkında hiçbir işlem yapmadığı, olayın 
etkin soruşturulmasını engelleyerek denetim görevini yerine 
getirmediği, altın kaçakçılığı ile rüşvet ve yolsuzluk olayları-
nın kapatılmasına olanak sağladığı ve bu eylemlerinin Türk 
Ceza Kanunu’nun 257’nci maddesinde düzenlenen görevi 
kötüye kullanma suçuna uyduğu iddiasıyla Anayasa’nın 
100’üncü ve TBMM İçtüzüğü’nün 107’nci maddeleri uyarın-
ca Gümrük ve Ticaret eski Bakanı Hayati Yazıcı hakkında bir 
Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergenin (9/12) ön 
görüşmeleri münasebetiyle 99 (38) 88:90 

LOĞOĞLU Osman Faruk (Adana) – Başbakanlığın, 
hudut, şümul, miktar ve zamanı Hükûmetçe takdir ve tespit 
olunacak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının 
NATO’nun Afganistan’da icra edeceği kararlı destek misyo-
nu ve devamı kapsamında yurt dışına gönderilmesi, aynı 
amaçlara yönelik olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin 
anılan misyona katılmak için ülkemiz üzerinden Afganistan’a 
intikali ile geri intikali kapsamında Türkiye’de bulunması ve 
bunlara imkân sağlayacak düzenlemelerin Hükûmet tarafın-
dan belirlenecek esaslara göre yapılması için Hükûmete 
Anayasa’nın 92’nci maddesi uyarınca iki yıl süreyle izin 
verilmesine ilişkin tezkeresi (3/1660) münasebetiyle 99 (38) 53:57 

MOROĞLU Mustafa (İzmir) – İzmir’in Kemalpaşa il-
çesinin Akalan köyüne yapılmak istenen taş ocağı ruhsatı ile 
Aydın Nazilli sınırına yapılmak istenen RES’le ilgili kamu-
laştırma kararının engellenmesi gerektiğine ilişkin açıklaması 99 (39) 546 

– İzmir’in Kemalpaşa ilçesinin sorunlarına ilişkin gün-
dem dışı konuşması 99 (39) 542:543 

MUMCU Şükran Güldal (TBMM Başkan Vekili) 
(İzmir) – Başkanlık Divanı olarak, şehit olan polise Al-
lah’tan rahmet dilediklerine ilişkin konuşması 99 (38) 84 
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– Kaza geçiren Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gü-
müş’e acil şifalar dilediklerine ilişkin konuşması 99 (40) 657 

– Paris’te bir mizah dergisine gerçekleştirilen ve 12 kişi-
nin öldüğü saldırıyı kınadıklarına ilişkin konuşması 99 (40) 658 

– Vefat eden Adana Milletvekili Murat Bozlak’a Al-
lah’tan rahmet, yakınlarına sabır dilediğine ve 2015 yılından 
beklentilerine ilişkin konuşması 99 (38) 23 

ONUR Melda (İstanbul) – Ceza İnfaz Kurumları Gü-
venlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı münasebetiyle 99 (40) 675:676 

ORAN Umut (İstanbul) – (2/1601) esas numaralı Kim-
yasal Gösteri Kontrol Ajanlarının Kamu Kurumları Tarafın-
dan İthalatının ve Kullanımının Yasaklanmasına Dair Kanun 
Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi 
(4/226) münasebetiyle 99 (41) 848:849 

ÖĞÜT Ensar (Ardahan) – Adana Milletvekili Murat 
Bozlak’a Allah’tan rahmet dilediğine ve doğu ile güneydo-
ğuda kar yağışı nedeniyle kapalı olan birçok yolun açılması 
için devletin yardım göndermesi gerektiğine ilişkin açıklama-
sı 99 (38) 35 

– Yem bitkileri ve kadastro çalışmalarına ilişkin gündem 
dışı konuşması 99 (40) 655:656 

ÖĞÜT Kadir Gökmen (İstanbul) – Ceza İnfaz Kurum-
ları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı münasebetiyle 99 (40) 686:688 

– Meclisin yeni yılını kutladığına, Adana Milletvekili 
Murat Bozlak’a Allah’tan rahmet dilediğine ve İstanbul 
Çekmeköy’de belediye binasının önündeki ağaçların neden 
kesildiğini öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 99 (38) 30 

– Pendik-Haydarpaşa hızlı tren projesinin durması nede-
niyle yaşanan sıkıntılara ve Devlet Hava Meydanları İşletme-
si Genel Müdürlüğündeki fişleme iddialarına ilişkin açıkla-
ması 99 (41) 834:835 

– Sivil Dayanışma Platformunun, 4 eski bakanla ilgili 
Meclis Soruşturma Komisyonunun karar vereceği gün gaze-
telerde yer alan ilanına ilişkin açıklaması 99 (39) 544 

ÖNAL Suat (Osmaniye) – Osmaniye’nin düşman işga-
linden kurtuluşunun 93’üncü yıl dönümüne ilişkin gündem 
dışı konuşması 99 (39) 539:540 

ÖNER Ali Haydar (Isparta) – Ceza İnfaz Kurumları 
Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı münasebetiyle 99 (39) 621:622, 623:624 

ÖZ Ömer Faruk (Malatya) – 10 Ocak Dünya Çalışan 
Gazeteciler Günü’ne ilişkin gündem dışı konuşması 99 (41) 831:832 

ÖZDAĞ Selçuk (Manisa) – Kuzey Kıbrıs Türk Cum-
huriyeti’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın ölümü-
nün 3’üncü yıl dönümüne ilişkin açıklaması 99 (41) 836 

– Şair Arif Nihat Asya’nın ölüm yıl dönümüne ilişkin 
açıklaması 99 (38) 31 

ÖZDEMİR Malik Ecder (Sivas) – Ağır kış şartları ne-
deniyle Hükûmeti acilen tedbir almaya davet ettiğine ilişkin 
açıklaması 99 (40) 659:660 
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ÖZDEN Yüksel (Muğla) – 2013 yılında yapılan Seviye 
Belirleme Sınavı’nın iptaline ilişkin Ankara 18. İdare Mah-
kemesinin kararını uygulamadığı ve bu eyleminin Türk Ceza 
Kanunu’nun 257’nci maddesinde düzenlenen görevi kötüye 
kullanma suçuna uyduğu iddiasıyla Anayasa’nın 100’üncü ve 
TBMM İçtüzüğü’nün 107’nci maddeleri uyarınca Millî Eği-
tim Bakanı Nabi Avcı hakkında bir Meclis soruşturması 
açılmasına ilişkin önergenin (9/11) ön görüşmeleri münase-
betiyle 99 (38) 76:78 

ÖZEL Özgür (Manisa) – Ceza İnfaz Kurumları Güven-
lik Hizmetleri Kanunu Tasarısı münasebetiyle 99 (40) 672:673 

– İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 
(2/1674) esas numaralı İfade Özgürlüğünün Eksiksiz Sağ-
lanması Bağlamında; Terörle Mücadele Kanunu ile Türk 
Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi 
(4/225) münasebetiyle 99 (38) 68:69 

ÖZEL Recep (Isparta) – Başbakanlığın, hudut, şümul, 
miktar ve zamanı Hükûmetçe takdir ve tespit olunacak şekil-
de, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının NATO’nun Afganis-
tan’da icra edeceği kararlı destek misyonu ve devamı kapsa-
mında yurt dışına gönderilmesi, aynı amaçlara yönelik olmak 
üzere yabancı silahlı kuvvetlerin anılan misyona katılmak 
için ülkemiz üzerinden Afganistan’a intikali ile geri intikali 
kapsamında Türkiye’de bulunması ve bunlara imkân sağlaya-
cak düzenlemelerin Hükûmet tarafından belirlenecek esaslara 
göre yapılması için Hükûmete Anayasa’nın 92’nci maddesi 
uyarınca iki yıl süreyle izin verilmesine ilişkin tezkeresi 
(3/1660) münasebetiyle 99 (38) 64:65 

– Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu 
Tasarısı münasebetiyle 99 (39) 572:573 

ÖZGÜNDÜZ Ali (İstanbul) – Ceza İnfaz Kurumları 
Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı münasebetiyle 99 (40) 703 

ÖZKOÇ Engin (Sakarya) – Ceza İnfaz Kurumları Gü-
venlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı münasebetiyle 99 (40) 690 

ÖZTÜRK Ali Rıza (Mersin) – Ceza İnfaz Kurumları 
Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı münasebetiyle 
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701:702 
ÖZTÜRK Mustafa (Bursa) – Bulgaristan’da Müslü-

manların ibadet yerlerine yapılan saldırıların kabul edilemez 
olduğuna, Paris’te bir mizah dergisine gerçekleştirilen saldı-
rıyı kınadığına ve kaza geçiren Balıkesir Milletvekili Haluk 
Ahmet Gümüş’e geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna ilişkin 
açıklaması 99 (40) 659 

SARI Mehmet (Gaziantep) – Gaziantep’in kurtuluşu-
nun 93’üncü yıl dönümüne ilişkin açıklaması 99 (38) 32 

SATIR Mihrimah Belma (İstanbul) – Adana Milletve-
kili Murat Bozlak’ın vefatına ve 2015 yılının hayırlı olmasını 
dilediklerine ilişkin açıklaması 99 (38) 23 
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– Ankara Milletvekili Levent Gök’ün yaptığı açıklama-
sındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 99 (38) 43:44 

– Demokrat Partinin kuruluş yıl dönümüne ve İstanbul 
Sultanahmet’te polis karakoluna yapılan saldırıda şehit olan 
polise Allah’tan rahmet, yaralı polislere de acil şifalar diledi-
ğine ilişkin açıklaması 99 (39) 549 

SAVAŞER Sevim (İstanbul) – Suriyeli mülteciler için 
AK PARTİ İstanbul İl Başkanlığı koordinasyonunda yardım 
toplandığına ilişkin açıklaması 99 (39) 548 

SERİNDAĞ Ali (Gaziantep) – Ceza İnfaz Kurumları 
Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı münasebetiyle 99 (39) 616:617 

SUSAM Mehmet Ali (İzmir) – İzmir’in Kemalpaşa il-
çesinin Akalan köyüne yapılmak istenen taş ocakları konu-
sunda Çevre ve Şehircilik Bakanını bir kez daha uyardığına 
ilişkin açıklaması 99 (39) 543:544 

– Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 
Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle 

 
99 

 
(41) 

 
855:858, 872, 873, 
886:887, 890:891, 

897:898 
SUSAM Mehmet Ali (İzmir) – Taksi şoförlerinin sorun-

larına ilişkin açıklaması 99 (38) 34 
ŞAFAK Doğan (Niğde) – Muğla’nın İztuzu beldesinde 

yapılacak tabiat katliamından bir an önce vazgeçilmesi gerek-
tiğine ve emeklilerin, verilen zammı sadakadan az bulduğuna 
ilişkin açıklaması 99 (38) 37 

ŞAHİN Hüseyin (Bursa) – Bursa’dan Türkiye’ye hayır-
lı yıllar dilediğine ilişkin açıklaması 99 (38) 30 

– Paris’te bir mizah dergisine gerçekleştirilen ve 12 kişi-
nin öldüğü saldırıyı kınadığına ilişkin açıklaması 99 (40) 657 

– Türkiye’nin 2014 yılında ihracat rekoru kırdığına ve 
bunda emeği olan herkese teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması 99 (39) 544 

ŞEKER Bahattin (Bilecik) – Bilecik’in Söğüt ve İnhi-
sar ilçelerinde meydana gelen doğal afetlere ilişkin gündem 
dışı konuşması 99 (38) 26:27 

ŞİMŞEK Cemalettin (Samsun) – Samsun’da yoğun kar 
yağışı nedeniyle yaşanan sorunlara ilişkin açıklaması 99 (41) 838 

– Samsun’un İlkadım ilçesinde belediye tarafından işten 
çıkarılan 400 alt işveren işçisinin durumuna ilişkin açıklama-
sı 99 (38) 32 

TANRIKULU Ahmet Kenan (İzmir) – Perakende Ti-
caretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifleri 
münasebetiyle 99 (41) 879:881 

TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – (2/1674) 
esas numaralı İfade Özgürlüğünün Eksiksiz Sağlanması 
Bağlamında; Terörle Mücadele Kanunu ile Türk Ceza Kanu-
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin 
doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/225) müna-
sebetiyle 99 (38) 66:67 

TÜFEKCİ Harun (Konya) – Ceza İnfaz Kurumları 
Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı münasebetiyle 99 (40) 700:701 
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TÜRKEŞ Yıldırım Tuğrul (Ankara) – Başbakanlığın, 
hudut, şümul, miktar ve zamanı Hükûmetçe takdir ve tespit 
olunacak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının 
NATO’nun Afganistan’da icra edeceği kararlı destek misyo-
nu ve devamı kapsamında yurt dışına gönderilmesi, aynı 
amaçlara yönelik olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin 
anılan misyona katılmak için ülkemiz üzerinden Afganistan’a 
intikali ile geri intikali kapsamında Türkiye’de bulunması ve 
bunlara imkân sağlayacak düzenlemelerin Hükûmet tarafın-
dan belirlenecek esaslara göre yapılması için Hükûmete 
Anayasa’nın 92’nci maddesi uyarınca iki yıl süreyle izin 
verilmesine ilişkin tezkeresi (3/1660) münasebetiyle 99 (38) 50:53 

TÜRKKAN Lütfü (Kocaeli) – Ceza İnfaz Kurumları 
Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı münasebetiyle 99 (39) 589 

ULUPINAR Özcan (Zonguldak) – Zonguldak Koz-
lu’da 8 madencinin hayatını kaybettiği kazanın 2’nci yıl 
dönümünde benzeri kazaların yaşanmamasını dilediğine ve 
kaza geçiren Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’e 
geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna ilişkin açıklaması 99 (40) 660 

VURAL Oktay (İzmir) – 4 eski bakanla ilgili Meclis 
Soruşturma Komisyonunun karar vereceği gün gazetelere bu 
konuyla ilgili ilan verenler hakkında Meclis Başkanlığının 
gerekli girişimlerde bulunması gerektiğine ilişkin açıklaması 99 (38) 36 

– 7 Ocak Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 
yıl dönümüne ve İzmir’in Kemalpaşa ilçesinin Akalan köyü-
ne yapılmak istenen taş ocakları konusunda iktidarı duyarlı 
olmaya davet ettiğine ilişkin açıklaması 99 (39) 548:549 

– Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu 
Tasarısı münasebetiyle 99 (39) 576 

– MHP Grubu olarak İstanbul Sultanahmet’te polis ka-
rakoluna yapılan saldırıda şehit olan polise Allah’tan rahmet, 
yaralı polise de acil şifalar dilediklerine ilişkin açıklaması 99 (38) 84:85 

– MHP Grubu olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-
ti’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın ölümünün 
3’üncü yıl dönümüne ve Mardin ile Şanlıurfa’da yaşanan 
elektrik kesintilerinin yarattığı mağduriyetlere ilişkin açıkla-
ması 99 (41) 838:839 

YAVUZ Ali İhsan (Sakarya) – Ceza İnfaz Kurumları 
Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı münasebetiyle 99 (39) 588:589 

YAZICI Hayati (Rize) – İstanbul Atatürk Havalima-
nı’nda bekletilen 1,5 ton altının bulunduğu bir uçağın sahte 
belge ve beyanlarla Dubai’ye gönderilmesine imkân sağlaya-
rak altın kaçakçılığıyla ilgili suç delillerini ortadan kaldırdığı, 
olayla ilgili sorumlulukları bulunan üst düzey kamu görevli-
leri hakkında hiçbir işlem yapmadığı, olayın etkin soruştu-
rulmasını engelleyerek denetim görevini yerine getirmediği, 
altın kaçakçılığı ile rüşvet ve yolsuzluk olaylarının kapatıl-
masına olanak sağladığı ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanu-
nu’nun 257’nci maddesinde düzenlenen görevi kötüye kul-
lanma suçuna uyduğu iddiasıyla Anayasa’nın 100’üncü ve 99 (38) 94:96 
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TBMM İçtüzüğü’nün 107’nci maddeleri uyarınca Gümrük ve 
Ticaret eski Bakanı Hayati Yazıcı hakkında bir Meclis soruş-
turması açılmasına ilişkin önergenin (9/12) ön görüşmeleri 
münasebetiyle 

– Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün sataşma nedeniy-
le yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle 
konuşması 99 (38) 97:98 

YENİÇERİ Özcan (Ankara) – Güneydoğuda terörün 
arttığına ve AKP iktidarını vatandaşına, bölgeye ve ülkeye 
sahip çıkmaya çağırdığına ilişkin açıklaması 99 (39) 543 

– Irak ve Suriye’deki olaylar nedeniyle Türkiye’ye sığı-
nan Türkmenlerin durumuna ilişkin açıklaması 99 (38) 29 

– Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucu Cumhur-
başkanı Rauf Denktaş’ın ölümünün 3’üncü yıl dönümüne 
ilişkin açıklaması 99 (41) 834 

YILMAZ Dilek AKAGÜN (Uşak) – Ceza İnfaz Ku-
rumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı münasebetiyle 

 
99 

 
(39) 

 
(40) 

 
576, 582:584, 589, 
590:591, 625:627 

704 
– Uşak’ta engelli vatandaşların yaşadığı sorunlara ve ka-

ra yollarının bakımsızlığına ilişkin açıklaması 99 (41) 838 
YILMAZ İsmet (Millî Savunma Bakanı) (Sivas) – 

Başbakanlığın, hudut, şümul, miktar ve zamanı Hükûmetçe 
takdir ve tespit olunacak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetleri 
unsurlarının NATO’nun Afganistan’da icra edeceği kararlı 
destek misyonu ve devamı kapsamında yurt dışına gönderil-
mesi, aynı amaçlara yönelik olmak üzere yabancı silahlı 
kuvvetlerin anılan misyona katılmak için ülkemiz üzerinden 
Afganistan’a intikali ile geri intikali kapsamında Türkiye’de 
bulunması ve bunlara imkân sağlayacak düzenlemelerin 
Hükûmet tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için 
Hükûmete Anayasa’nın 92’nci maddesi uyarınca iki yıl sü-
reyle izin verilmesine ilişkin tezkeresi (3/1660) münasebetiy-
le 99 (38) 61:64 

– Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu 
Tasarısı münasebetiyle 99 (40) 704:706, 706:707 

YILMAZ Seyfettin (Adana) – Adana ilinin sorunlarına 
ilişkin gündem dışı konuşması 99 (41) 830:831 

– Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nu Bakanlı-
ğındaki usulsüz işe alımlar konusunda açıklama yapmaya 
davet ettiğine ve Adana’da Suriyeli mültecilerin fazlalığı 
nedeniyle yaşanan sorunlara ilişkin açıklaması 99 (41) 837 

YURTTAŞ Muzaffer (Manisa) – Sendikacı Mehmet 
Akif İnan’ın ölüm yıl dönümüne ilişkin açıklaması 99 (38) 29:30 

ZOZANİ Adil (Hakkâri) – Perakende Ticaretin Düzen-
lenmesi Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle 99 (41) 858:861 
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