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F i h r i s t 
   

 

BİRLEŞİMLER 
 C. B. Tarih Sayfa Açıklama  
 22 (119) 27.07.2016 1-96 Temel Kanun (Uluslararası İşgücü)   
 22 (120) 28.07.2016 97-212 Temel Kanun (Uluslararası İşgücü)   
 22 (121) 02.08.2016 213-360 Yetki Tezkeresi (Orta Afrika ve Mali)  / 

Temel Kanun (Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılması)  

 

 22 (122) 03.08.2016 361-518 Temel Kanun (Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılması)  

 

 22 (123) 09.08.2016 519-630 -----   
 22 (124) 10.08.2016 631-740 -----   
 22 (125) 16.08.2016 741-852 Temel Kanun (Türkiye Varlık Fonu Kurul-

ması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması)  

 

 22 (126) 17.08.2016 853-1044 Temel Kanun (Türkiye Varlık Fonu Kurul-
ması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması)  

 

           
           
           

AÇIKLAMALAR    
       ADIGÜZEL Onursal (İstanbul) – OHAL fırsatçılığıyla 
başlatılan cadı avının FETÖ terör örgütüyle uzaktan yakından 
ilgisi olmayan sosyal demokratları, devrimci gençleri, sanat-
çıları, akademisyenleri hedef aldığına ve buna derhâl son 
verilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması 22 (122) 

 
377 

       AKAYDIN Mustafa (Antalya) – 15 Temmuz darbe 
girişiminin daha adil, özgür ve demokrat bir ülke yaratmak 
için fırsat olmasını dilediğine ve FETÖ yapılanmasının dev-
lete sızmasıyla ilgili siyasi sorumluların da sorgulanması 
gerektiğine ilişkin açıklaması 22 (123) 

 
550 

        – Antalya ve diğer illerden gelen haberlerin OHAL 
uygulamalarının cadı avı boyutuna geldiğini düşündürdüğüne 
ve OHAL'in üç aydan fazla uzatılmamasını dilediğine ilişkin 
açıklaması 22 (124) 

 
648 

       AKBAŞOĞLU Muhammet Emin (Çankırı) – Hain 
darbe ve işgal girişimi sonucu şehit düşen Çankırılı hemşehri-
lerine Allah'tan rahmet dilediğine ve idam cezasının geri 
getirilmesi talebini Meclise hatırlattığına ilişkin açıklaması 22 (120) 

 
117:118 
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       AKÇAY Erkan (Manisa) – 15 Temmuz darbe girişimi-
nin milletin birliğini, devletin payidarlığını, ülkenin bütünlü-
ğünü hedef almış bir terör eylemi olduğuna, ülkeyi FETÖ'cü 
yapılanmalardan temizlerken hukuk devleti ilkesinden vazge-
çilmemesi ve yargı süreçlerinin kişiselleştirilmemesi gerekti-
ğine, kaostan başkanlık devşirmeye çalışan ifadeleri esefle 
kınadığına ve Hakkâri ile Siirt'te şehit olan asker ve polislere 
Allah'tan rahmet dilediğine ilişkin açıklaması 22 (120) 

 
123 

        – 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 17'nci yıl 
dönümüne ilişkin açıklaması 22 (126) 

 
873 

        – 7 Ağustos Pazar günü Yenikapı'da Türk siyasi hayatı-
nın en önemli günlerinden birinin yaşandığına, 15 Temmuz 
akşamı başlayıp Yenikapı'yla taçlanan sürecin, tehditler 
karşısında Türk milletinin bir ve bütün duruşuyla dosta gü-
ven, düşmana korku saldığına ilişkin açıklaması 22 (123) 

 
553:554 

        – Bazı maddelerini olumlu bulmalarına rağmen 409 sıra 
sayılı Kanun Teklifi'ne ret oyu vereceklerine ilişkin açıkla-
ması 22 (122) 

 
493 

        – Bir taraftan FETÖ'yle mücadele edilirken diğer taraf-
tan PKK'nın saldırılarının devam ettiğine, terörle mücadele-
nin millî bir dava olduğunun unutulmaması gerektiğine ve 15 
Temmuz darbe girişiminin ardından gündeme gelen husus-
lardan birinin de istihbarat zafiyeti olduğuna ilişkin açıkla-
ması 22 (122) 

 
380 

        – Devlet kadrolarına sızan terör örgütü mensuplarının 
kökünün kazınmasını desteklediklerine, söz konusu işlemler 
için bir koordinasyon kurulu kurulmasını memnuniyetle 
karşıladıklarına ve terör örgütünün kamudan silinirken suç-
luyla suçsuzu ayıracak mekanizmaların bir an önce işletilme-
si gerektiğine ilişkin açıklaması 22 (119) 

 
28 

        – Diyarbakır'ın Sur ve Mardin'in Kızıltepe ilçelerinde 
yaşanan patlamalara, Siirt'te askerî aracın devrilmesi sonucu 
şehit düşen askere Allah'tan rahmet, yaralı 2 askere acil 
şifalar dilediğine ve terörle mücadelenin millî bir dava oldu-
ğuna ilişkin açıklaması 22 (124) 

 
720:721 

        – Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç'in 
HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasında terör örgütü 
elebaşının açıklamalarını referans göstermesine müdahale 
edilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması 22 (126) 

 
897 

        – Kürt illeri ve benzeri ifadeleri şiddetle reddettiklerine, 
FETÖ'yle mücadelenin OHAL döneminin ötesine geçen 
düzenlemeleri ihtiva ettiğine, askerî okulları kapatmanın 
darbeyle ve terörle mücadelede işlevsiz olduğuna ve öğrenci 
alımında yeni ve objektif bir sınav yöntemi geliştirilmesi 
gerektiğine ilişkin açıklaması 22 (125) 

 
763 

    



   C.   B. S a y f a  

– 5 – 

        – Trabzon Milletvekili Adnan Günnar'ın CHP grup 
önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ve 
CHP grup önerisinin aleyhinde oy kullanacaklarına ilişkin 
açıklaması 22 (126) 

 
917 

       AKIN Ahmet (Balıkesir) – 17 Ağustos 1999 Marmara 
depreminin 17'nci yıl dönümüne ilişkin açıklaması 22 (126) 

 
870 

       AKSU İsmail Faruk (İstanbul) – İstanbul'un Küçük-
çekmece ilçesinin bazı mahallelerinde PKK tarafından taciz, 
tehdit, yaralama ve öldürme eylemlerinin yıllardır devam 
ettiğine ve PKK'yla mücadelenin FETÖ'yle mücadele kararlı-
lığında sürdürülmesinin zorunlu olduğuna ilişkin açıklaması 22 (125) 

 
761 

       AKYILDIZ Ali (Sivas) – 15 Temmuz darbe kalkışma-
sında halkın demokrasiye sahip çıkmasını yaptığı yayınlarla 
duyuran basın emekçilerinin ve televizyon kanallarının hakla-
rının göz ardı edilemeyeceğine ilişkin açıklaması 22 (123) 

 
549 

        – 15 Temmuzda darbe yapmaya çalışanları kınadığına 
ve kimden ve nereden gelirse gelsin bütün darbeleri lanetle-
diğine, şehit olan 5 güvenlik görevlisine Allah'tan rahmet 
dilediğine ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün adının Yunus 
Emre köprüsü veya Âşık Veysel köprüsü olarak değiştirilme-
sini önerdiğine ilişkin açıklaması 22 (120) 

 
120 

        – Sivas'ın ilçelerinde yeterli uzman doktor olmadığı için 
yaşanan sorunlara ve bu konuya acilen bir çözüm bulunması-
nı talep ettiğine ilişkin açıklaması 22 (126) 

 
871 

       ALTAY Engin (İstanbul) – 17 Ağustos 1999 Marmara 
depreminin 17'nci yıl dönümüne, basını susturarak temin 
edilmeye çalışılan huzur ve güvenlik ortamının suni olacağı-
na ve Özgür Gündem gazetesinin kapatılmasının doğru bir 
karar olmadığı kanaatinde olduğuna ilişkin açıklaması 22 (126) 

 
873:874 

        – Bürokrasinin 15 Temmuzdan çok ders almadığı yö-
nünde çeşitli uygulamalara tanık olunduğuna, Adana'nın 
Pozantı ilçesinde Atatürk'ün Pozantı'ya gelişiyle ilgili yapılan 
kutlamalarda ilçe kaymakamının Adana Milletvekili İbrahim 
Özdiş'e yönelik saygısız, yaralayıcı ve kaba tutumunun millî 
iradeye saygısızlık olduğuna ve Hükûmetten bu konuda bir 
açıklama istediğine ilişkin açıklaması 22 (125) 

 
764 

        – Cumhuriyet Halk Partisi olarak Kamışlı'da IŞİD'in 
üstlendiği insanlık dışı katliamı şiddet ve nefretle kınadıkla-
rına, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilediğine, Siirt 
ve Hakkâri'de 3 asker ve 2 polisin şehit olduğuna, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin terör sorunuyla ilgili yüksek duyar-
lılık göstermesini talep ettiğine, Avrupa'da bazı basın-yayın 
kuruluşlarında 15 Temmuz darbesiyle ilgili kimi değerlen-
dirmeleri kayda değer bulmadıklarına ilişkin açıklaması 22 (120) 

 
124 
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       ARIK Çetin (Kayseri) – Darbecilerin en ağır şekilde 
cezalandırılmaları gerektiğine, bu sürecin sağlıklı bir şekilde 
sonuçlanmasının, masum insanların mağdur edilmemesinin 
en büyük temennisi olduğuna ve FETÖ'yle bağlantısı tespit 
edilen siyasiler olup olmadığını öğrenmek istediğine ilişkin 
açıklaması 22 (121) 

 
260 

        – Hasadı elinde kalan ve borçlarını ödeyemeyen çiftçile-
rin bankalara ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının 
ötelenmesi konusunda bir çalışma olup olmadığını öğrenmek 
istediğine ilişkin açıklaması 22 (124) 

 
647 

        – Kapatılan üniversitelerdeki öğrencilerin sorunlarına ve 
devlet üniversitelerinin garantörlüğünün neyi kapsadığını 
öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 22 (123) 

 
547 

        – Kızılırmak üzerindeki tarihî Şahruh Köprüsü'nün 
durumuna ilişkin açıklaması 22 (126) 

 
871:872 

        – Uyuşturucuyla mücadele konusunda ciddi tedbirler 
alınması gerektiğine ilişkin açıklaması 22 (122) 

 
376 

       ARSLAN Ahmet (Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanı) (Kars) – Mardin'in Kızıltepe ile Diyarbakır'ın 
Sur ilçelerinde bomba yüklü araç saldırılarıyla ilgili olarak 
kolluk kuvvetleri ve yargı mensuplarının çalışmalarının 
devam ettiğine ilişkin açıklaması 22 (124) 

 
727 

       ARSLAN Kazım (Denizli) – 30 Ağustos Zafer Bayra-
mı'nın kutlanmayacağı kararına şiddetle karşı çıktığına ilişkin 
açıklaması 22 (121) 

 
261 

        – Denizli'nin Çivril ilçesinde bulunan Işıklı Barajı'nın 
ıslahıyla ilgili bir çalışma olup olmadığını öğrenmek istediği-
ne ilişkin açıklaması 22 (124) 

 
647 

        – Hukuk devletinde adaletin tam ve eksiksiz bir soruş-
turma ve kovuşturma süreciyle tesis edileceğine ve şüphelile-
rin ifadelerinin derhâl alınmasını, aileleriyle görüş izninin 
verilmesini talep ettiğine ilişkin açıklaması 22 (123) 

 
550 

        – OHAL nedeniyle çıkarılan kanun hükmünde kararna-
melerin ne zaman Meclisin onayına sunulacağını öğrenmek 
istediğine ilişkin açıklaması 22 (122) 

 
377 

        – Siyasi iktidarın, hukuk devleti ilkesi, laiklik ve liyakat 
ilkeleri için muhalefeti dinlemesi, her gün yapılan sokak 
gösterilerinden vazgeçmesi ve ülkede sağduyuyu hâkim 
kılarak huzuru ve güveni sağlaması gerektiğine ilişkin açık-
laması 22 (119) 

 
18:19 

       ATALAN Ali (Mardin) – İstanbul Milletvekili Markar 
Eseyan'ın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki 
bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 22 (121) 

 
300 

       ATICI Aytuğ (Mersin) – Bilal Erdoğan'la ilgili kara 
para aklama soruşturması konusunda kamuoyunun acilen 
bilgilendirilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması 22 (122) 

 
375 
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        – Bingöl'de şehit düşen polislere Allah'tan rahmet dile-
diğine, Fethullah cemaatinin 2010 yılında KPSS sorularını 
çalıp yakınlarına vermesiyle ilgili soruşturmanın yıllarca 
sümen altı edildiğine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan'ın bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 22 (121) 

 
261 

        – El birliğiyle önlenen darbe girişiminin ardından barış 
ve kardeşlik ikliminin devamı için darbeye bulaşmayan kişi-
lerin mutlaka korunması gerektiğine ve kamuya sınavsız 
personel alınacağı iddialarına ilişkin açıklaması 22 (120) 

 
118 

       AYDIN Erkan (Bursa) – İnegöl Organize Sanayi Böl-
gesi'nin atık suyunun Boğazköy Barajı'na aktığına ve bu 
sorunun ivedilikle çözümlenmesini talep ettiğine ilişkin 
açıklaması 22 (126) 

 
867 

        – Kapatılan askerî liselerdeki öğrencilerin Anadolu ya 
da fen liselerinde öğrenim görebilmeleri için bir an önce 
somut adım atılması gerektiğine ilişkin açıklaması 22 (125) 

 
759:760 

        – OHAL ilanı sonrasında FETÖ örgütüyle ilişkili olduğu 
gerekçesiyle okul, üniversite ve bazı iş yerlerinin kapatıldığı-
na ancak bu okul ve iş yerlerinde çalışanların özlük hakları ve 
geleceklerinin düşünülmediğine ve mağduriyetlerin bir an 
önce giderilmesini talep ettiğine ilişkin açıklaması 22 (121) 

 
262 

        – Türk Silahlı Kuvvetlerinin yapısının değiştirilmesini 
üzüntüyle karşıladığına ilişkin açıklaması 22 (122) 

 
375 

       BALUKEN İdris (Diyarbakır) – AKP Hükûmeti tara-
fından "paralel devlet yapılanması" adı altında bütün toplum-
sal kesimlere yöneltilmiş olan gözaltı ve tutuklama furyasını 
kınadığına ilişkin açıklaması 22 (122) 

 
408 

        – AKP Hükûmeti tarafından bölge halkının görüşü 
alınmadan dayatılan Cizre ve Yüksekova'nın il, Hakkâri ve 
Şırnak'ın ilçe olması karar sürecini kınadığına ve doğru bul-
madığına, 3 Ağustos Şengal'de Ezidi halkına yönelik katlia-
mın 2'nci yıl dönümüne ve Ezidilere yönelik bu katliamın 
soykırım olarak tanımlamasını talep ettiğine ilişkin açıklama-
sı 22 (122) 

 
381 

        – Ankara Garı patlamasının üzerinden on aylık bir süre 
geçmesine rağmen soruşturmada herhangi bir mesafenin 
katedilmediğine, Halkların Demokratik Partisi olarak dış 
politikada komşu ülkeler ve halklarla barış içerisinde, iş 
birliğine dayalı her türlü ilişkiyi desteklediklerine ancak bu 
ilişkilerin belli değerler ve belli ilkeler üzerinde olması ge-
rektiğine ilişkin açıklaması 22 (124) 

 
651:652 

        – Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Dolapdere köyü 
Ekinciler mezrasında gün boyu top atışları yapıldığına ve 
başlayan yangının şu anda köyün içerisine ilerlediğine ve 
Erzurum'un Karayazı ilçesinde 60'a yakın HDP'linin gözaltı 
koşullarına ilişkin açıklaması 22 (124) 

 
698:699 
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        – Halkların Demokratik Partisi olarak Diyarbakır'ın Sur 
ve Mardin'in Kızıltepe ilçelerinde yaşanan patlamalara ilişkin 
açıklaması 22 (124) 

 
721 

        – Halkların Demokratik Partisi olarak, sabah saatlerinde 
Rojava'nın Kamışlı kentinde IŞİD tarafından sivil yerleşim 
alanlarına düzenlenen bombalı saldırıyı büyük bir lanetle ve 
öfkeyle kınadıklarına ve yaşamını yitiren bütün Rojavalı 
yurttaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledikleri-
ne ilişkin açıklaması 22 (119) 

 
27 

        – IŞİD çetelerinin Rojava'nın Kamışlı kentinde yapmış 
olduğu katliamı bir kez daha lanetlediğine, İçişleri Bakanının 
polisin ağır silahlarla donatılacağı yönündeki açıklamasına, 
darbeyle ilgili gerekli tedbirler alınırken hukuk devleti ve 
insan hakları bağlamında yapılması gerektiğine ilişkin açık-
laması 22 (120) 

 
122 

        – Kâtip Üyelerin oylamalardaki tutumuna ilişkin açık-
laması 22 (122) 

 
441:442 

        – Yenikapı mitingine katılan halk kitlesinin darbe karşıtı 
olan ruhunu, demokrasiye olan bağlılığını ve fedakâr tutumu-
nu kutladığına, halkın darbe karşıtı, demokrasi yanlısı tutu-
munu siyasi liderlerin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın doğru okuması gerektiğine ve Hakkâri ile Şırnak 
illerinin oradaki halka sorulmadan ilçe yapılmasının bu kent-
leri bitirmeye yönelik bir anlayış olduğuna ilişkin açıklaması 22 (123) 

 
554:555 

       BAYRAKTUTAN Uğur (Artvin) – 15 Temmuz darbe 
girişimini şiddetle lanetlediğine, bu darbe girişiminin olduğu 
akşam Hopa'da suçu olmayan 9 gencin tutuklandığına ve bu 
çocukların bir an evvel özgürlüklerine kavuşmasının hem 
Hopa'nın hem Artvin halkının beklentisi olduğuna ilişkin 
açıklaması 22 (119) 

 
16:17 

       BEKAROĞLU Mehmet (İstanbul) – Gazi Ünirversite-
si Rektörlüğüne atanan Ali Gür'le ilgili iddialara ilişkin açık-
laması 22 (122) 

 
377 

       BEKTAŞOĞLU Bülent Yener (Giresun) – Fethullah 
Gülen Cemaati'ne yönelik soruşturmaların hukukun evrensel 
değerlerine bağlı kalınarak, adil yargılama esaslarına göre ve 
kişileri lekelemeden yürütülmesi gerektiğine ilişkin açıkla-
ması 22 (123) 

 
552 

        – FETÖ terör örgütünün devlet içindeki yapılanmasına 
yönelik mücadelenin hukuk düzeni içinde yapılmasını istedi-
ğine ilişkin açıklaması 22 (126) 

 
872 

        – Giresun kırsalında askerî helikopterin düşmesiyle 
meydana gelen kazayla ilgili açıklama beklediğine ilişkin 
açıklaması 22 (119) 

 
19 

        – Yasal düzenleme yapılıncaya kadar bir genelgeyle 
kurumların taşeron işçilerle ilgili işlem yapmasının önüne 
geçilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması 22 (124) 

 
649 
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       BENLİ Fatma (İstanbul) – 7 Ağustosun insanların 
vatanları için tek yürek olabildiğini gösterdiği tarihî bir gün 
olduğuna ve 81 ilde demokrasi ve şehitler mitinglerine katı-
lan tüm vatandaşlara teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması 22 (123) 

 
547:548 

       BEŞTAŞ Meral DANIŞ (Adana) – Cezaevlerinde 
durumun çok vahim olduğuna ve OHAL'den dolayı işkence-
nin meşrulaştırılamayacağına, tutukluların haklarının göz ardı 
edilemeyeceğine ilişkin açıklaması 22 (122) 

 
397 

       BİRKAN Zekeriya (Bursa) – Halkın, 15 Temmuzu 
tarihe bir milat olarak kaydettiğine ilişkin açıklaması 22 (120) 

 
121:122 

       BOSTANCI Mehmet Naci (Amasya) – 17 Ağustos 
1999 Marmara depreminin 17'nci yıl dönümüne ilişkin açık-
laması 22 (126) 

 
881 

        – İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın AK PARTİ grup 
önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine 
ilişkin açıklaması 22 (125) 

 
792 

        – Şehit olan 5 güvenlik görevlisine Allah'tan rahmet 
dilediğine ve Kamışlı'daki terör eylemini şiddetle lanetlediği-
ne ilişkin açıklaması 22 (120) 

 
125 

       BOYRAZ Osman (İstanbul) – Küresel şer çeteleri ve 
yerli iş birlikçileriyle yapılmış olan darbe girişiminin yerli ve 
millî güçler tarafından başarısızlığa uğratıldığına ilişkin 
açıklaması 22 (119) 

 
17 

       ÇAKIRÖZER Utku (Eskişehir) – 15 Temmuz darbe 
girişimi sonrasında gösterilen dayanışmanın demokrasi, temel 
hak ve özgürlükler ve hukuk devletinin gelişmesi noktasında 
da gösterilmesi gerektiğine ve akademisyenlerin, aydınların 
ifade özgürlüklerinin korunmasının demokrasi için hayati 
önem taşıdığına ilişkin açıklaması 22 (123) 

 
549 

       ÇAM Musa (İzmir) – Yavuz Sultan Selim köprüsüne 
barışın, kardeşliğin, dostluğun, insan haklarının, laikliğin ve 
demokrasinin bir ifadesi olarak "Hacı Bektaş Veli" isminin 
verilmesini talep ettiğine ilişkin açıklaması 22 (125) 

 
759 

       ÇAMAK Hüseyin (Mersin) – 15 Temmuzda yaşanan 
darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma, gözaltı ve 
tutuklamalar sürecinin sağlıklı yürütülmesi için akılcı bir 
yaklaşımın hâkim kılınması, hukuk kuralları dışına çıkılma-
ması konusunda uyarılarını yinelediğine ilişkin açıklaması 22 (126) 

 
869 

        – 25 yaş üstündeki milyonlarca işsizin zorunlu genel 
sağlık sigortası borçlarının hâlen devam ettiğine ve bu soruna 
çözüm bulunması gerektiğine ilişkin açıklaması 22 (122) 

 
378 

        – Harp okullarının kapatılması nedeniyle öğrencilerin 
mağduriyetlerini giderecek önlemlerin bir an önce alınması 
gerektiğine ilişkin açıklaması 22 (124) 

 
648 
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       ÇANAK Oktay (Ordu) – 15 Temmuz akşamı hainler 
tarafından uygulanmaya çalışılan darbe girişiminin milletin 
kahramanlığıyla son bulduğuna ve FETÖ terör örgütünün 
kanlı eyleminin daha iyi anlatılabilmesi için tüm siyasi parti-
lerin birlikte hareket etme zorunluluğu bulunduğuna ilişkin 
açıklaması 22 (119) 

 
19 

       DALKILIÇ Halis (İstanbul) – 15 Temmuz akşamında 
yapılan alçak işgal girişiminde direnen aziz milleti selamla-
dığına ve yurt dışında Türkiye'yle ilgili olağanüstü bir algı 
operasyonu yönetildiğine ilişkin açıklaması 22 (120) 

 
120 

       DEDEOĞLU Sami (Kayseri) – Milletin dünya tarihin-
de görülmemiş bir şekilde demokrasiye sahip çıkma mücade-
lesini tebrik ettiğine, halkın idam taleplerinin Meclis tarafın-
dan yerine getirileceğinden hiç şüphesi olmadığına ve hainle-
rin bombalarına maruz kalan Meclisin kış bahçesinin tarihî 
bir müzeye çevrilmesini önerdiğine ilişkin açıklaması 22 (119) 

 
18 

       DEMİREL Çağlar (Diyarbakır) – 17 Ağustos 1999 
Marmara depreminin 17'nci yıl dönümüne, Özgür Gündem 
gazetesinin kapatılması ve binasının basılmasına, çalışanla-
rın, editörlerin darp edilerek gözaltına alınmasına ve bu 
baskıyı şiddetle kınadığına ilişkin açıklaması 22 (126) 

 
874:875 

        – İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın sataşma nedeniyle 
yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 22 (126) 

 
913 

        – Olağanüstü hâli yasal olarak inşa etmeden fiilî olarak 
uygulayan Hükûmetin bugün aynı uygulamaları Kürt illerin-
de bir sıkıyönetim tarzına çevirdiğine ve haksız ve hukuksuz 
yaşanan bu uygulamalara bir an önce son verilmesi gerektiği-
ne ilişkin açıklaması 22 (121) 

 
269:270 

        – Olağanüstü hâlle birlikte gözaltı süresinin uzatılması 
nedeniyle savcıların ve emniyet yetkililerinin keyfî uygula-
malarının söz konusu olduğuna, "darbecilerle mücadele" adı 
altında aslında HDP, DBP yöneticileriyle mücadele edildiği-
ne ve gazeteciler üzerinde de büyük bir baskı olduğuna iliş-
kin açıklaması 22 (125) 

 
762 

        – Verdikleri araştırma önergesinin kabul edilerek 
Ceylânpınar ilçesinde meydana gelen saldırıda 2 polisin 
yaşamını yitirmesi olayının açığa çıkarılmasını talep ettiğine 
ilişkin açıklaması 22 (126) 

 
897:899 

       DURMAZ Kadim (Tokat) – El sanatları erbaplarının 
gelişimleri, katma değeri yüksek ürünleri üreterek yönlendi-
rilmeleri için devlet eliyle teşvik, tasarım, inovasyon ve 
benzeri çalışmaların acilen yapılması gerektiğine ilişkin 
açıklaması 22 (125) 

 
760 

        – Millî Eğitim Bakanlığının üç yıl önce çıkardığı bir 
yönetmelikle belli cemaatlere mensup liselerdeki son sınıf 
öğrencilerinin yurt dışına gönderilip bir yıl sonra sınavsız 
üniversitelere yerleştirildiklerine ve bu fırsat eşitsizliğine 
karşı bir önlem alınıp alınmadığını öğrenmek istediğine 
ilişkin açıklaması 22 (122) 

 
379:380 
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       DURMUŞOĞLU Mücahit (Osmaniye) – 17 Ağustos 
1999 Marmara depreminin 17'nci yıl dönümüne ilişkin açık-
laması 22 (126) 

 
870 

        – 7 Ağustos Pazar günü 81 ilde din, dil, ideoloji, cinsi-
yet, ırk ayrımı yapmadan meydanlarda buluşan, birlik ve 
beraberliğimizi dünyanın dört bir yanına haykıran tüm vatan-
daşları yürekten kutladığına ve bir kez daha 15 Temmuz 
girişiminde şehit olanlara Allah'tan rahmet dilediğine ilişkin 
açıklaması 22 (123) 

 
549:550 

        – Adalet ve Kalkınma Partisinin kuruluşunun 15'inci yıl 
dönümüne ilişkin açıklaması 22 (125) 

 
758 

        – Anadolu'nun her yerinde demokrasi nöbeti tutan tüm 
vatandaşları kutladığına, ihanetin başladığı ilk andan itibaren 
safını belli ederek dik duruşuyla kendilerini gururlandıran 
Osmaniyeli hemşehrilerini selamladığına ilişkin açıklaması 22 (119) 

 
16 

       DURSUN Selim (Sivas) – 15 Temmuz FETÖ terör 
örgütünün darbe teşebbüsünde şehit olanlara Allah'tan rah-
met, yaralılara şifalar dilediğine ilişkin açıklaması 22 (119) 

 
20 

       ELİTAŞ Mustafa (Kayseri) – 40 binden fazla insanın 
hayatının katledilmesine sebebiyet veren kişilerin sözcülüğü-
nü yapmanın hiçbir milletvekilinin hakkı ve haddi olmadığı-
na ilişkin açıklaması 22 (126) 

 
897 

       ERDEM Eren (İstanbul) – Parlamentonun bir an önce 
devlet kadrolarında liyakati oluşturacak bir politik birlikteliği 
sağlaması gerektiğine ilişkin açıklaması 22 (125) 

 
757 

       ERTEM Birol (Hatay) – Görevden uzaklaştırılan ce-
maat yapılanmasında olan memurların yerine alınacakların 
liyakat sistemine uygun bir şekilde kurumlara yerleştirilmesi 
gerektiğine ilişkin açıklaması 22 (120) 

 
119 

       GAYTANCIOĞLU Okan (Edirne) – Süt fiyatının ve 
süt teşvik primlerinin düşürülmesinin AKP Hükûmetinin 
çiftçiyi desteklemediğini gösterdiğine ilişkin açıklaması 22 (123) 

 
551 

       GÖK Levent (Ankara) – Ceylânpınar'da hayatını kay-
beden 2 polisin isimlerinin Feyyaz Yumuşak ve Okan Acar 
olduğuna ilişkin açıklaması 22 (126) 

 
896 

        – Cumhuriyet Halk Partisi olarak Hakkâri ve Şırnak'ın il 
statüsünden çıkartılmasının karşısında olduklarına, Yükseko-
va ve Cizre'nin il olması konusunda bir tasarrufta bulunula-
caksa bunu destekleyeceklerine ilişkin açıklaması 22 (124) 

 
684 

        – Diyarbakır'ın Sur ve Mardin'in Kızıltepe ilçelerinde 
yaşanan patlamalarla ilgili Meclisin bilgilendirilmesini talep 
ettiğine ilişkin açıklaması 22 (124) 

 
720 

        – Genco Erkal'ın Kadıköy Lisesinde sergilemek istediği 
ve Nazım'ı konu alan oyunuyla ilgili getirilen yasağın İçişleri 
Bakanlığıyla yapılan görüşmeler sonucunda kaldırıldığına 
ilişkin açıklaması 22 (124) 

 
703 
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        – Kumpas, Ergenekon, Balyoz, Askerî Casusluk davala-
rı mağdurlarının hukuksal haklarının iadesi konusunun çö-
züme kavuşturulmasını ve önümüzdeki hafta içerisinde gün-
deme alınmasını beklediklerine ilişkin açıklaması 22 (123) 

 
568:569 

        – Pozantı Kaymakamının, kurtuluş törenlerine katılan 
Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'e yönelik tavırlarının ve 
Kadıköy Lisesinde Nazım Hikmet'le ilgili bir gösterinin 
yasaklanmasının kabul edilemez olduğuna, herkesin özen ve 
dikkatli bir dil kullanarak götürmek istediği bu süreç içerisin-
de hadlerini aşan bu idarecilere gerekli dersin verilmesi 
gerektiğine ilişkin açıklaması 22 (123) 

 
555:556 

        – Şırnak'ta şehit olanlara Allah'tan rahmet dilediğine ve 
Anafartalar Zaferi'nin 101'inci yıl dönümüne ilişkin açıkla-
ması 22 (124) 

 
650:651 

       GÖKÇE Cesim (Ağrı) – 15 Temmuz'da karşı karşıya 
kalınan darbenin terör saldırısının ötesinde Türkiye'yi işgal 
girişimi olduğuna, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil 
şifalar dilediğine ilişkin açıklaması 22 (120) 

 
117 

       GÜRER Ömer Fethi (Niğde) – 15 Temmuz darbe 
girişimi nedeniyle kapatılan askerî okul öğrencileri ile kamu 
kuruluşlarında işten el çektirilenlerden çok sayıda müracaat 
aldıklarına ve mağdur olanların mağduriyetlerinin giderilme-
sini talep ettiğine ilişkin açıklaması 22 (126) 

 
867 

        – Aksaray'ın Sultanhanı kasabasının ilçe yapılmasını 
talep ettiğine ilişkin açıklaması 22 (124) 

 
645 

        – Askerî okullarda öğrenci olan ve kalkışmada yer 
almayan, mezuniyetine kısa bir süre kalan onca öğrencinin 
ciddi mağduriyet yaşadığına, açığa alma ve tutuklamaların 
çok hassas yapılması ve mağduriyetlere yol açılmaması 
gerektiğine ilişkin açıklaması 22 (121) 

 
259 

        – Niğde ilindeki kiraz üreticilerinin sorunlarına ilişkin 
açıklaması 22 (122) 

 
379 

        – Niğde'de patates üreticilerinin yaşadığı sorunlara 
ilişkin açıklaması 22 (125) 

 
756 

        – Niğde'nin Bor ilçesinde işçileri taşıyan minibüse bir 
trenin çarpması sonucu vefat eden 6 işçinin ailelerine başsağ-
lığı dilediğine ilişkin açıklaması 22 (119) 

 
68 

        – Niğde'nin sulama suyu sorununa ilişkin açıklaması 22 (123) 548 
       HÜRRİYET Fatma KAPLAN (Kocaeli) – 17 Ağustos 
Gölcük depreminin 17'nci yıl dönümüne ve olası şiddetli bir 
depreme hazırlık konusunda pek bir ilerleme kaydedilemedi-
ğine ilişkin açıklaması 22 (125) 

 
758:759 

       ILICALI Mustafa (Erzurum) – Erzurum Kongresi'nin 
97'nci yıl dönümüne ve gerek Erzurum'daki dadaşlar gerekse 
Türkiye'deki bütün vatandaşların demokrasi nöbetinde Cum-
hurbaşkanına, Hükûmete, Meclise sahip çıktıklarına ilişkin 
açıklaması 22 (119) 

 
18 
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       IŞIK Fikri (Millî Savunma Bakanı) (Kocaeli) – Açık-
lamasının 30 Ağustos törenlerinin yapılması veya yapılma-
masıyla ilgili olmadığına, törenlerde askerî araçların gösteri 
yapmayacağına yönelik olduğuna ilişkin açıklaması 22 (121) 

 
263:264 

       İLGEZDİ Gamze AKKUŞ (İstanbul) – 15 Temmuzda 
yapılan darbeyi kınadığına, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralı-
lara acil şifalar dilediğine, tecavüzün erkek egemen toplumun 
sahip olma güdüsünün bir sonucu olduğuna ve eşitlik olma-
dan tecavüz ve şiddetin önüne geçilmesinin imkânsız oldu-
ğuna ilişkin açıklaması 22 (119) 

 
21 

        – 30 Ağustos tarihinin, bir milletin makûs talihini yene-
rek ulus olma bilinciyle emperyalizmi Anadolu topraklarında 
hezimete uğrattığı tarih olduğuna ilişkin açıklaması 22 (121) 

 
263 

       İNCEÖZ İlknur (Aksaray) – 15 Temmuz akşamı darbe 
girişimini gerçekleştirenlerin kendilerini yıllarca kurumlar 
içerisinde kamufle eden terör örgütü mensupları olduğuna ve 
çok yönlü araştırma yapıldığına ilişkin açıklaması 22 (119) 

 
28:29 

        – Diyarbakır'da trafik denetleme görevini yapan polis 
memurlarına karşı bomba yüklü kamyonla düzenlenen saldı-
rıda şehit olanlar ile şehit edilen AK PARTİ Şırnak Beytüş-
şebap İlçe Gençlik Kolları Başkanı Naci Adıyaman'a Al-
lah'tan rahmet dilediğine ve Hacı Bektaş Veli Anma Törenle-
rine ilişkin açıklaması 22 (125) 

 
764:765 

        – Yurt dışı basınındaki gerçekleri çarpıtan eleştirileri 
kabul etmediklerine, OHAL kararı alınmasının atılması gere-
ken bir adım olduğuna, eleştiriler yapılırken üniformalı vatan 
hainleri ile üniformalı gerçek askerlerin ayrımını ayırt ederek 
yapılması gerektiğine, sadece Fethullahçı terör örgütüyle 
değil PKK terör örgütüyle mücadelenin de kararlılıkla devam 
edeceğine ve şehitlere Allah'tan rahmet dilediğine açıklaması 22 (120) 

 
124:125 

       İRGİL Ceyhun (Bursa) – Darbe girişimi sonrasında 
siyasiler ve yöneticiler hiçbir bedel ödemezken öğretmenle-
rin, memurların ve akademisyenlerin neyin bedelini ödediğini 
öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 22 (121) 

 
262 

        – Sudan sebeplerle, hukuk ve vicdandan uzak, âdeta 
sosyal soykırıma dönen açığa almalara son verilmesi gerekti-
ğine ilişkin açıklaması 22 (124) 

 
647 

       KALKAN Necip (İzmir) – Meydanlarda demokrasi 
nöbeti tutan vatandaşların taleplerine kulak verilmesi gerekti-
ğine ilişkin açıklaması 22 (120) 

 
121 

       KARABURUN Bennur (Bursa) – 15 Temmuzun mille-
tin yeniden şahlanışına vesile olduğuna, Adalet ve Kalkınma 
Partisinin kuruluşunun 15'inci yıl dönümüne ve olimpiyat 
2'ncisi olan güreşçi Rıza Kayaalp'e millet adına teşekkür 
ettiğine ilişkin açıklaması 22 (125) 

 
761:762 
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       KAYAN Türabi (Kırklareli) – 15 Temmuz darbe giri-
şimi sonrasında görevden el çektirilenlerin durumuna ilişkin 
açıklaması 22 (121) 

 
261 

        – Kırklareli'nin her bölgesinde enerji hatlarının kullanım 
süresinin dolması nedeniyle yaşanan elektrik kesintilerinin 
yol açtığı sorunlara ilişkin açıklaması 22 (125) 

 
760 

       KAYIŞOĞLU Nurhayat ALTACA (Bursa) – 17 
Ağustos 1999 Marmara depreminin 17'nci yıl dönümüne, 15 
Temmuz darbe girişiminden sonra orduyla ilgili yapılan 
kurumsal değişiklikleri kaygıyla izlediklerine ilişkin açıkla-
ması 22 (126) 

 
868 

        – 30 Ağustos 1922 tarihinin, emperyalizme karşı bağım-
sızlık mücadelesinin kazanıldığı, topraklarımızın işgalciler-
den geri alındığı bir tarih olduğuna ve Zafer Bayramı'nı 
kutlamak için meydanları coşkuyla dolduracaklarına ilişkin 
açıklaması 22 (121) 

 
259:260 

        – EKPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğren-
mek istediğine, Bursa'daki siyah incir üreticisinin sorunlarına 
ve cumhuriyeti beğenmeyen zihniyetin cumhuriyetin ürettiği 
değerleri satmaya devam ettiğine ilişkin açıklaması 22 (125) 

 
758 

        – Hükûmetin özür dilemesi ve istifa etmesi gerektiğine 
ilişkin açıklaması 22 (122) 

 
376 

       KILIÇ İmran (Kahramanmaraş) – 17 Ağustos 1999 
Marmara depreminin 17'nci yıl dönümüne ilişkin açıklaması 22 (126) 

 
870:871 

       KIRCALI Orhan (Samsun) – Başta Samsunlu hemşeh-
rileri olmak üzere demokrasi nöbeti tutan tüm vatandaşlara 
teşekkür ettiğine ve alçak darbe girişimini yapanları, destek 
olanları, az da olsa sempati duyanları lanetlediğine ilişkin 
açıklaması 22 (119) 

 
16 

        – FETÖ'cü teröristler tarafından 15 Temmuzda gerçek-
leştirilen menfur darbe girişiminin milletin onurlu ve dik 
duruşuyla bertaraf edildiğine ilişkin açıklaması 22 (120) 

 
120 

       KUYUCUOĞLU Serdal (Mersin) – Alınan güvenlik 
önlemlerinden bazılarının dünyanın sayılı orduları arasında 
yer alan Silahlı Kuvvetlerin saygınlığına gölge düşürür hâle 
geldiğine ilişkin açıklaması 22 (119) 

 
20:21 

       MUŞ Mehmet (İstanbul) – AK PARTİ hükûmetlerince 
ülkenin menfaatleri ve çıkarları noktasında atılması gereken 
adımların atılacağına ve kararlı ve dirayetli dış politikadan 
asla geri adım atılmayacağına ilişkin açıklaması 22 (124) 

 
652 

        – Terör saldırılarında şehit olanlara Allah'tan rahmet 
dilediğine, AK PARTİ Grubu olarak terörün her türlüsünü 
lanetlediklerine ve tüm terör örgütleriyle mücadelenin sürdü-
rüleceğine ilişkin açıklaması 22 (124) 

 
721 
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        – Yenikapı başta olmak üzere 81 ilde yapılan mitinglere 
katılan, destek veren, bu darbe girişiminde olağanüstü bir 
tavır ortaya koyan yüce milleti saygıyla, sevgiyle selamladı-
ğına ve Türkiye'nin bir taraftan FETÖ ile mücadele ederken 
diğer taraftan PKK terör örgütüyle de mücadelesini sürdüre-
ceğine ilişkin açıklaması 22 (123) 

 
556:557 

       NURLU Mazlum (Manisa) – Darbe önlenmiş olsa da 
ekonomik sonuçlarının ağır olduğuna ve tarım sektörünün 
yaşadığı sıkıntıları aşmak için ihracat imkânlarını artıran, 
teşvik sistemini geliştiren ek önlemlerin alınması gerektiğine 
ilişkin açıklaması 22 (121) 

 
263 

        – Darbeye karışan FETÖ terör örgütü mensuplarının bir 
yana bırakılarak muhaliflere karşı bir cadı avı başlatıldığına 
ilişkin açıklaması 22 (122) 

 
376 

       ÖZDEMİR Sibel (İstanbul) – Anafartalar Zaferi'nin 
101'inci yıl dönümüne ve İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 
üçüncü havaalanı inşaat alanına ve aynı bölgedeki döküm 
alanına hafriyat taşıyan kamyonların geçiş güzergâhı olarak 
mahalle ve kent içi yolları kullanmaları nedeniyle yaşanan 
sorunlara ilişkin açıklaması 22 (124) 

 
646:647 

        – Cumhurbaşkanını ve Hükûmeti idam cezası konusun-
da daha duyarlı olmaya davet ettiğine ilişkin açıklaması 22 (121) 

 
259 

        – Mevcut iktidarın Avrupa Birliği sürecindeki tutarsız 
duruşuna ve Avrupa Birliği kazanımlarından uzaklaşılan bir 
süreçte olduğumuza ilişkin açıklaması 22 (122) 

 
378 

       ÖZDİŞ İbrahim (Adana) – Adana ilinde FETÖ soruş-
turması kapsamında birçok etüt merkezi ve öğrenci pansiyo-
nu gibi kurumların kapatıldığına ve bu konuda valilere inisi-
yatif verilerek bir an önce değerlendirme yapılması, hak ve 
hakkaniyetin korunması gerektiğine ilişkin açıklaması 22 (123) 

 
553 

        – Akdeniz Üniversitesinde bir öğrenci grubunun burs ve 
kredilerinin kesilmesinin nedenini öğrenmek istediğine iliş-
kin açıklaması 22 (126) 

 
869 

       ÖZEL Özgür (Manisa) – 667 no.lu Kanun Hükmünde 
Kararname uyarınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir 
Tiyatrolarında görevli olan çok sayıda oyuncu ve yönetmenin 
açığa alınmalarına ve bu tiyatro sanatçılarını bu şekilde yafta-
lamanın darbeye ve darbecilere karşı oluşan toplumsal muta-
bakatı yaralayacak bir davranış biçimi olduğuna ilişkin açık-
laması 22 (122) 

 
382 

        – Bu tip düzenlemelerle ilgili bir kamu spotu hazırlana-
rak vatandaşların bilgilendirilmesinin olumlu olacağına iliş-
kin açıklaması 22 (122) 

 
494 

        – Cezaevlerinde işkence olduğu iddialarının Ceza ve 
İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İnceleme Alt Komisyonu 
tarafından araştırılması gerektiğine ilişkin açıklaması 22 (122) 

 
397 
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        – Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in yaptığı açık-
lamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 22 (122) 

 
408:409 

       ÖZKAN Cahit (Denizli) – AİHM'in FETÖ darbe teşeb-
büsü yargılaması hakkında vereceği yanlı kararların yok 
hükmünde sayılacağına ilişkin açıklaması 22 (125) 

 
756:757 

        – Bugüne kadar verdiği sözleri tutmayan Avrupa'nın 
FETÖ darbe planının şartlarını olgunlaştırmak için elinden 
geleni yaptığına ve 15 Temmuz alçak darbe girişimi sonra-
sında milletimizi yalnız bıraktığına ilişkin açıklaması 22 (123) 

 
551:552 

        – Darbecileri ve darbeleri ülke gündeminden silecek, 
başkanlık sistemine dayanan, her türlü vesayeti kaldıran, 
sivil, demokratik anayasayı hayata geçirmek gerektiğine 
ilişkin açıklaması 22 (120) 

 
117 

        – Günümüzde Sevr projesinin FETÖ terör örgütünün 
öncülüğünde PKK, IŞİD, DHKP-C gibi terör örgütleriyle 
sürdürülmeye çalışıldığına ilişkin açıklaması 22 (124) 

 
646 

        – Milletin dik duruşuyla püskürtülen darbe teşebbüsü 
nedeniyle darbecilerden bunun maliyetinin sorulması ve 
bedellerin ödettirilmesi yoluna gidilmesinin Parlamentonun 
üzerinde bir görev olduğuna ilişkin açıklaması 22 (119) 

 
15 

        – Millî egemenliğe dayalı demokratik anayasanın, millî 
birlik ve beraberliğin anayasal metne dökülmesiyle yapılaca-
ğına ilişkin açıklaması 22 (121) 

 
258 

        – Müttefiklerimizden demokrasiye sahip çıkarak FETÖ 
terör örgütünün darbe teşebbüsünü lanetlemeleri ve Türk 
milletinin, halkının ve demokrasisinin yanında olduklarını 
göstermelerini beklediğine ilişkin açıklaması 22 (126) 

 
868 

       SARIHAN Şenal (Ankara) – İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu üyesi İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'in 
bazı açıklamalarına ilişkin açıklaması 22 (124) 

 
648 

       SERT Hasan (İstanbul) – 15 Temmuz darbe girişimine 
destek veren tüm hainleri ve darbeye karşı ses çıkarmayan 
Batılı ülkelerin tavırlarını kınadığına, 7 Ağustos tarihindeki 
Yenikapı mitingine destek veren Kemal Kılıçdaroğlu ile 
Devlet Bahçeli'yi tebrik ettiğine ve Putin ile Erdoğan görüş-
mesinin hayırlı olmasını temenni ettiğine ilişkin açıklaması 22 (123) 

 
542 

       SOYLU Süleyman (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı) (Trabzon) – Milletvekillerinin fiilî hizmet zammı 
haklarına ilişkin açıklaması 22 (120) 

 
164:165 

       ŞEKER Ali (İstanbul) – Kapatılan askerî okullar ile 
kışlaların arazilerinin korunması gerektiğine ilişkin açıklaması 22 (121) 

 
260 

        – MİT'in darbe girişimi gününe kadar FETÖ'ye göz yum-
duğuna ve şu anda iktidarı kandıran başka cemaat örgütlerinin 
olup olmadığını öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 22 (122) 

 
378:379 

    
    



   C.   B. S a y f a  

– 17 – 

       TANAL Mahmut (İstanbul) – 17 Ağustos 1999 Mar-
mara depreminin 17'nci yıl dönümüne ve Şanlıurfa ve ilçele-
rinde sürekli yaşanan elektrik ve su kesintileri nedeniyle 
mağduriyetlerin giderilmesini talep ettiğine ilişkin açıklaması 22 (126) 

 
869 

        – Hacı Bektaş Veli Anma Törenlerinin başladığına ve 
Hacı Bektaş Veli'yi saygıyla andığına ilişkin açıklaması 22 (125) 

 
759 

        – Olağanüstü hâlin gerekli kılmadığı konularda kanun 
hükmünde kararnameler çıkarılmasının Anayasa ve Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğuna ilişkin açıkla-
ması 22 (121) 

 
259 

       TARHAN Tahsin (Kocaeli) – 15 Temmuzda demokra-
siye yapılan darbeyi kınadığına, şehitlere Allah'tan rahmet 
dilediğine, Millî Eğitim Bakanlığının yaşanan kaostan etkile-
nilmemesi için planlı bir çalışması olup olmadığını öğrenmek 
istediğine ilişkin açıklaması 22 (119) 

 
17 

        – 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 17'nci yıl 
dönümüne ve depremde hayatını kaybeden eski milletvekili 
Alaettin Kurt'u saygı ve rahmetle andığına ilişkin açıklaması 22 (126) 

 
868 

       TOĞRUL Mahmut (Gaziantep) – Adalet Bakanını 
Ankara Garı patlamasıyla ilgili sorumluların ortaya çıkarıl-
ması için üzerine düşeni yapmaya davet ettiğine ilişkin açık-
laması 22 (124) 

 
650 

       TORUN Seyit (Ordu) – Askerî kışlaların şehir dışına 
taşınmasının son derece olumlu bir karar olduğuna ancak 
askerî alanların rant alanı olarak değil demokrasi ve özgürlük 
alanları olarak değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması 22 (121) 

 
262 

        – Hakkâri ve Siirt'te şehit olan 3 asker ve 2 polise Al-
lah'tan rahmet dilediğine, yaşanan acı olaylardan sonra yürü-
tülen sürecin mutlaka hukuk çerçevesi içinde olmasının, 
yargılamaların şeffaf bir şekilde yapılmasının demokrasi 
açısından son derece önem taşıdığına ilişkin açıklaması 22 (120) 

 
119 

       TUNÇ Yılmaz (Bartın) – 13 Ağustos Cumartesi günü 
Bartın'da meydana gelen sel afetine ilişkin açıklaması 22 (125) 

 
757 

       TURAN Bülent (Çanakkale) – 15 Temmuzun Türkiye 
tarihi için bir milat olduğuna, meydanlarda demokrasi nöbe-
tinde olanları selamladığına, hem darbeci teröristlerin karşı-
sında hem PKK karşısında şehit düşenlere Allah'tan rahmet 
dilediğine, darbecilerle çok net, çok somut mücadele etmek 
istediklerine ve yapılan işlemlerde bir hata varsa mutlaka 
revize edileceğine ilişkin açıklaması 22 (122) 

 
383 

       TÜMER Zülfikar İnönü (Adana) – Adana'daki mısır 
üreticilerinin sorunlarına ilişkin açıklaması 22 (124) 

 
646 

        – Sözleşmeli öğretmen alımlarının 2016 yılından önce 
KPSS'ye girmiş olan adayları da kapsaması ve 2010 
KPSS'yle ilgili soruşturmada emeğiyle sınavı kazananların 
hak ve hukukunun korunması gerektiğine ilişkin açıklaması 22 (123) 

 
548 
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        – Suçları sabit olmamasına karşın gazetelerin ve İnternet 
sitelerinin kapatılmasının, sahipleri ile basın emekçilerinin 
geçim kaynaklarının ellerinden alınmasının önüne geçilmesi 
gerektiğine ilişkin açıklaması 22 (122) 

 
375 

       TÜRKMEN Elif Doğan (Adana) – 2010 KPSS sınavıy-
la kamuya yerleşen devlet memurlarının akıbetinin ne olaca-
ğını öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 22 (122) 

 
379 

       ÜSTÜNDAĞ Akın (Muğla) – İktidarın uyguladığı 
yanlış politikalardan dolayı Muğla'da turizm sektöründe 
yaşanan sorunlara ilişkin açıklaması 22 (126) 

 
871 

       YARAYICI Hilmi (Hatay) – İnsanlığa yapılan tüm 
saldırıları kınadığına ve IŞİD çetelerinin Kamışlı'da bomba 
yüklü araçla gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle lanetlediğine 
ilişkin açıklaması 22 (120) 

 
118 

       YEDEKCİ Gülay (İstanbul) – Boşaltılacak askerî 
alanların yeşil alan olarak değerlendirilerek halka açılması 
gerektiğine ilişkin açıklaması 22 (124) 

 
650 

       YEŞİL Nihat (Ankara) – Asılsız ihbarlarla soruşturma-
lara tabi tutulan kamu görevlilerinin maddi ve manevi sorun-
larla baş başa kaldığına ilişkin açıklaması 22 (120) 

 
119 

       YILDIRIM Behçet (Adıyaman) – 7 Ağustos 2016 
tarihinde Bayburt Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yükseko-
kulu sınavlarına girmek için gelen Kürt öğrencilere yapılan 
saldırıyı ve saldırıyı destekleyenleri şiddetle kınadığına iliş-
kin açıklaması 22 (124) 

 
648:649 

        – Burada bulunan herkesin, darbelerin antidemokratik 
yollarla meşru olmayan bir iktidar anlayışı yaratmaya çalıştı-
ğını bildiğine ve darbeler kimden gelirse gelsin karşı çıktıkla-
rına ilişkin açıklaması 22 (119) 

 
21:22 

        – Kamışlı'da IŞİD'in yaptığı katliamı lanetlediğine, 
Alevi yurttaşların yaşadığı mahallelere karşı provakatif giri-
şimlerin önüne geçilmesi ve OHAL uygulamalarından bir an 
önce vazgeçilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması 22 (120) 

 
121 

       YILDIRIM Hurşit (İstanbul) – 15 Temmuz gecesinde-
ki hain FETÖ darbe kalkışmasını lanetlediğine ve darbe 
girişimine karşı Batılı hükûmetlerin ve medya kuruluşlarının 
net tavır alamamasını kınadığına ilişkin açıklaması 22 (120) 

 
118 

        – Adalet ve Kalkınma Partisinin kuruluşunun 15'inci yıl 
dönümüne ilişkin açıklaması 22 (125) 

 
756 

       YİĞİT Ali (İzmir) – 1 Ocak 2016 tarihinden önce işle-
nen suçlarla ilgili beş yıllık ceza infaz indirimine yönelik 
kanun hükmünde kararnamenin kapsamını öğrenmek istedi-
ğine ilişkin açıklaması 22 (124) 

 
649 

        – Kamu görevlisi olmanın yolunun cemaatler ve tarikat-
lar aracılığıyla yapıldığına dair duyumlar alındığına ve 
Hükûmeti bu konuda duyarlı olmaya çağırdığına ilişkin 
açıklaması 22 (125) 

 
760:761 
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        – Kapatılan üniversitelerdeki öğrencilerin mağduriyetle-
rine ve bu soruna acil ve adil bir çözüm bulunması gerektiği-
ne ilişkin açıklaması 22 (123) 

 
551 

        – Masum insanlar üzerinde yapılacak hesaplaşmaların 
yeni cephelere yol açacağı uyarısıyla Hükûmeti göreve çağır-
dığına ilişkin açıklaması 22 (119) 

 
20 

       YURDAKUL Ahmet Selim (Antalya) – Darbe girişimi 
sırasında yaralanan tüm vatandaşlara gazilik unvanının ve 
haklarının verileceği düzenlemeye terörle mücadelede yara-
lananların da dâhil edilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması 22 (126) 

 
872:873 

           
           
           

DENETİM    
       A) GENEL GÖRÜŞME ÖNERGELERİ    
       TANAL Mahmut (İstanbul) – Ve 24 milletvekilinin, 
sokağa çıkma yasağı ilan edilen il ve ilçelerde yaşanan hak 
ihlalleri ve bölge halkının mağduriyeti göz önüne alınarak bu 
durumun sebep ve çözümlerinin belirlenebilmesi amacıyla 
genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/6) 
        – Okunması 22 (124) 

 
656:658 

           
           
           
       B) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ    
       AĞBABA Veli (Malatya) – Ve 22 milletvekilinin, 
belediye başkanlarının mal varlıklarının ve mal varlıklarında 
usulsüz artış olup olmadığının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılma-
sına ilişkin önergesi (10/288)   

 
 

        – Okunması 22 (121) 268:269 
        – Ve 22 milletvekilinin, sahte içki üretimi ve satışı ile bu 
nedenle meydana gelen ölüm ve yaralanma olaylarının araştı-
rılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/291)   

 
 

        – Okunması 22 (122) 386:387 
       AKÇAY Erkan (Manisa) – Ve 20 milletvekilinin, 
zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/297)   

 
 

        – Okunması 22 (125) 766:767 
        – Ve 21 milletvekilinin, bağcılık sektörü ve üzüm üreti-
cilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemle-
rin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/298)   

 
 

        – Okunması 22 (125) 768:769 
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       AKSU İsmail Faruk (İstanbul) – Ve 23 milletvekilinin, 
yardımcı hizmetler sınıfı personelinin sorunlarının araştırıla-
rak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Mec-
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/296)   

 
 

        – Okunması 22 (124) 654:656 
       AYHAN Emin Haluk (Denizli) – Ve 21 milletvekilinin, 
dâhilde işleme rejiminin uygulamasının yol açtığı sorunların 
ve alternatif bir sistemin araştırılarak alınması gereken ön-
lemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/301)   

 
 

        – Okunması 22 (126) 877:879 
        – Ve 21 milletvekilinin, ihracatta yaşanan düşüşün 
nedenlerinin, ihracatın arttırılmasına yönelik alınacak tedbir-
lerin ve uygulanması gerekli yapısal reformların araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/300)   

 
 

        – Okunması 22 (126) 875:877 
       BUDAK Çetin Osman (Antalya) – Ve 22 milletvekili-
nin, koruma altındaki alanlarda oluşan daralma ve tahribatın 
boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belir-
lenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner-
gesi (10/286)   

 
 

        – Okunması 22 (121) 264:265 
        – Ve 22 milletvekilinin, turizm sektöründe çalışanların 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belir-
lenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner-
gesi (10/292)   

 
 

        – Okunması 22 (123) 557:558 
       EMİR Murat (Ankara) – Ve 25 milletvekilinin, Kur'an 
kurslarına ilişkin başta denetim olmak üzere yaşanan eksik-
liklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/295)   

 
 

        – Okunması 22 (124) 652:654 
       GAYTANCIOĞLU Okan (Edirne) – Ve 22 milletveki-
linin, beyaz et sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/283)   

 
 

        – Okunması 22 (120) 126:127 
        – Ve 24 milletvekilinin, Türkiye'de atık yağların neden 
olduğu su ve çevre kirliliğinin boyutlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/290)   

 
 

        – Okunması 22 (122) 384:386 
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       GÖKER Mehmet (Burdur) – Ve 24 milletvekilinin, 
ülkemizde yaşanan çevre sorunlarının nedenlerinin araştırıla-
rak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Mec-
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/287)   

 
 

        – Okunması 22 (121) 266:267 
       İRGİL Ceyhun (Bursa) – Ve 20 milletvekilinin, 
Hükûmetin ODTÜ'ye yönelik ortaya koyduğu iddiaların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ama-
cıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/293)   

 
 

        – Okunması 22 (123) 558:560 
       OKUTAN Nuri (Isparta) – Ve 19 milletvekilinin, 
Eğirdir Gölü'nün tabii hâli ve zenginliklerinin korunması için 
yapılması gerekenlerin araştırılarak alınması gereken önlem-
lerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/299)   

 
 

        – Okunması 22 (125) 770:771 
       ÖZCAN Ali (İstanbul) – Ve 21 milletvekilinin, turizm-
de yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemle-
rin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/289)   

 
 

        – Okunması 22 (122) 383:384 
       ÖZCAN Tanju (Bolu) – Ve 20 milletvekilinin, çiftçile-
rin kredi borcu dolayısıyla içinde bulundukları sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ama-
cıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/285)   

 
 

        – Okunması 22 (120) 128:130 
        – Ve 24 milletvekilinin, Bolu ilinin Mengen ilçesi başta 
olmak üzere üretim aşamasından pazarlamaya kadar olan 
süreçte süt ve süt ürünleri sektörünün sorunlarının ve çözüm 
önerilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belir-
lenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner-
gesi (10/281)   

 
 

        – Okunması 22 (119) 23:25 
        – Ve 24 milletvekilinin, Bolu ve Düzce illerinde meyda-
na gelebilecek olası bir depremde bu illerin depreme ne kadar 
hazırlıklı olduklarının araştırılarak alınması gereken önlemle-
rin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/280)   

 
 

        – Okunması 22 (119) 22:23 
       ÖZTÜRK Oktay (Mersin) – Ve 19 milletvekilinin, 
Millî Eğitim Bakanlığında ataması yapılan 1.709 şube müdü-
rünün durumunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/284)   

 
 

        – Okunması 22 (120) 127:128 
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       TURPCU Şerafettin (Zonguldak) – Ve 19 milletvekili-
nin, Zonguldak'ta gerçekleşmiş maden kazaları nedeniyle 
hayatını kaybeden maden emekçilerinin ailelerinin sorunları-
nın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/282)   

 
 

        – Okunması 22 (119) 25:27 
       YURDAKUL Ahmet Selim (Antalya) – Ve 20 millet-
vekilinin, kamu özel ortaklığı hastanelerinin maddi ve mane-
vi maliyetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/302)   

 
 

        – Okunması 22 (126) 879:880 
       YÜCEER Candan (Tekirdağ) – Ve 22 milletvekilinin, 
Marmara Bölgesi'nde ve özel olarak Tekirdağ ilinde hava 
kirliliği ve hava kirliliğinin neden olduğu sorunların araştırı-
larak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/294)   

 
 

        – Okunması 22 (123) 560:561 
           
           
           
       C) YAZILI SORU ÖNERGELERİ VE CEVAPLARI    
           a- CEVAPLANAN YAZILI SORU ÖNERGELERİ    
           
           
           

Başbakan Yardımcılarından    
       GAYTANCIOĞLU Okan (Edirne) – Halkbankın işe 
alım sınavını yedekten kazanan ancak daha sonra işe alınma-
yan kişilere ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Mehmet 
Şimşek'in cevabı (7/6250) 22 (121) 

 
356:359 

       GÜRER Ömer Fethi (Niğde) – Halka arz edilmiş olan 
bazı şirketlerin ortaklık durumlarına ilişkin sorusu ve Başba-
kan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin cevabı (7/6948) 22 (125) 

 
849:851 

       YARKADAŞ Barış (İstanbul) – Digitürk'ün satışına 
ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin 
cevabı (7/6238) 22 (120) 

 
206:207 

           
           
           

Başbakandan    
       AYHAN İbrahim (Şanlıurfa) – Üç öğretmenle ilgili 
olarak Başbakanlık İletişim Merkezi'ne yapılan bir ihbar 
üzerine yapılan işlemlere ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin cevabı (7/6486) 22 (120) 

 
208:210 
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       BAYIR Tacettin (İzmir) – Bir firmanın kamu bankala-
rından almış olduğu kredilere ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in cevabı (7/6206) 22 (121) 

 
352:355 

           
           
           

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından    
       TURPCU Şerafettin (Zonguldak) – 2002-2016 yılları 
arasında KOSGEB tarafından Zonguldak'ta sağlanan destek-
lere ilişkin sorusu ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Faruk Özlü'nün cevabı (7/6693) 22 (123) 

 
621:623 

           
           
           

Çevre ve Şehircilik Bakanından    
       ÖZSOY Hişyar (Bingöl) – Bingöl'de faaliyet gösteren 
taş ocaklarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Mehmet Özhaseki'nin cevabı (7/6703) 22 (123) 

 
624:626 

           
           
           

Ekonomi Bakanından    
       TAN Altan (Diyarbakır) – 2015 yılında Gaziantep, 
Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak, Hakkâri ve 
Van illerinden yapılan ihracata ilişkin sorusu ve Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekci'nin cevabı (7/6826) 22 (123) 

 
627:629 

           
           
           

Gençlik ve Spor Bakanından    
       DEMİREL Çağlar (Diyarbakır) – Diyarbakır'da bir 
öğrencinin kaldığı yurttan atılmasına ve bursunun kesilmesi-
ne ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay 
Kılıç'ın cevabı (7/6145) 22 (123) 

 
611:614 

       GÜRER Ömer Fethi (Niğde) – Spor kulüplerinin borç-
larına ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay 
Kılıç'ın cevabı (7/6146) 22 (123) 

 
615:617 

       YÖNTER İzzet Ulvi (İstanbul) – 2015-2016 eğitim 
öğretim yılında üniversite öğrencilerinin yurt olanaklarına 
ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kı-
lıç'ın cevabı (7/6410) 22 (123) 

 
618:620 
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Gümrük ve Ticaret Bakanından    
       GÜNDOĞDU Vecdi (Kırklareli) – 2003-2015 yılları 
arasında Kırklareli iline yapılan yatırımlara ilişkin sorusu ve 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin cevabı 
(7/6575) 22 (120) 

 
211:212 

           
           
           

Sağlık Bakanından    
       TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – Türkiye 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne ilişkin sorusu 
ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/6902) 22 (125) 

 
840:848 

           
           
           

TBMM Başkanından    
       TEKİN Gürsel (İstanbul) – 2014-2016 yılları arasında 
gerçekleştirilen araç kiralama ihalelerine ilişkin sorusu ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Ahmet Aydın'ın 
cevabı (7/6769) 22 (126) 

 
1042:1044 

       YARAYICI Hilmi (Hatay) – Kurum kadrolarına ve 
yapılan atamalara ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkan Vekili Ahmet Aydın'ın cevabı (7/5477) 22 (122) 

 
509:518 

           
           
           

GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR    
       A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI 
KONUŞMALARI    
       ADIGÜZEL Onursal (İstanbul) – 12 Ağustos Dünya 
Gençlik Günü'ne ilişkin gündem dışı konuşması 22 (124) 

 
641:642 

       AKAR Haydar (Kocaeli) – 17 Ağustos 1999 Marmara 
depreminin 17'nci yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuş-
ması 22 (126) 

 
863:864 

       AKÇAY Erkan (Manisa) – Kapatılan üniversitelerdeki 
öğrencilerin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması 22 (123) 

 
546:547 

        – Üzüm üreticilerinin sorunlarına ilişkin gündem dışı 
konuşması 22 (122) 

 
373:374 

       ASLAN Mehmet Ali (Batman) – Berlin utanç duvarının 
yapılışına ilişkin gündem dışı konuşması 22 (125) 

 
752:753 

       ATICI Aytuğ (Mersin) – Millet demokrasi nöbeti tutar-
ken yapılan antidemokratik uygulamalara ilişkin gündem dışı 
konuşması 22 (121) 

 
257:258 

       BEKAROĞLU Mehmet (İstanbul) – 15 Temmuzun 
toplumsal barışın yeniden tesisine vesile yapılmasına ilişkin 
gündem dışı konuşması 22 (119) 

 
13:14 
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       BEŞTAŞ Meral DANIŞ (Adana) – Adana ilinin sorun-
larına ilişkin gündem dışı konuşması 22 (120) 

 
113:114 

       BİLGEN Ayhan (Kars) – 15 Temmuz darbe girişimi ve 
demokrasinin kurumsallaştırılmasına ilişkin gündem dışı 
konuşması 22 (119) 

 
14:15 

       CEYLAN Nevzat (Ankara) – 15 Temmuz gecesi Anka-
ra'nın Kazan ilçesinde şehit olanlara ilişkin gündem dışı 
konuşması 22 (119) 

 
11:12 

       ÇAKIR Coşkun (Tokat) – Profesör Doktor Halil İnal-
cık'ın vefatına ilişkin gündem dışı konuşması 22 (120) 

 
114:115 

       ÖZKAN Burcu ÇELİK (Muş) – Hasta tutsaklara ilişkin 
gündem dışı konuşması 22 (124) 

 
642:644 

       DEMİR Mehmet (Kırıkkale) – 15 Temmuz 2016 darbe 
teşebbüsüne ilişkin gündem dışı konuşması 22 (122) 

 
372:373 

       GÖKÇE Cesim (Ağrı) – 15 Temmuz 2016'da yaşanan 
darbe girişimine ilişkin gündem dışı konuşması 22 (124) 

 
644:645 

       GÜRER Ömer Fethi (Niğde) – Yerel basının sorunları-
na ilişkin gündem dışı konuşması 22 (120) 

 
115:116 

       KAN Ravza KAVAKCI (İstanbul) – 15 Temmuz 2016 
darbe girişimi, kadın şehitler ve gazilere ilişkin gündem dışı 
konuşması 22 (125) 

 
754:755 

       KARABIYIK Lale (Bursa) – OHAL mağdurlarına 
ilişkin gündem dışı konuşması 22 (122) 

 
371:372 

       KEŞİR Ayşe (Düzce) – 17 Ağustos 1999 Marmara 
depreminin 17'nci yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuş-
ması 22 (126) 

 
864:865 

       PETEK Reşat (Burdur) – 15 Temmuz 2016 darbe 
girişimine ilişkin gündem dışı konuşması 22 (123) 

 
543:544 

       UCA Feleknas (Diyarbakır) – Ezidi kadınların yaşadığı 
sorunlara ilişkin gündem dışı konuşması 22 (121) 

 
254:255 

       VARLI Muharrem (Adana) – Adana'da mısır üreticile-
rinin problemlerine ilişkin gündem dışı konuşması 22 (126) 

 
865:867 

       YALIM Özkan (Uşak) – Kapatılan üniversitelerdeki 
öğrencilerin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması 22 (123) 

 
544:545 

       YARAYICI Hilmi (Hatay) – 15 Temmuz 2016 darbe 
girişimi ve yaşananlara ilişkin gündem dışı konuşması 22 (125) 

 
753:754 

       YILMAZTEKİN Kemalettin (Şanlıurfa) – 15 Temmuz 
darbe girişimi ve OHAL'e ilişkin gündem dışı konuşması 22 (121) 

 
255:257 
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KANUNLAR    
       A) KABUL EDİLEN KANUNLAR    
           a- Numerik Dizin    
  Kanun 

No   
 

        Adı           
6735 Uluslararası İşgücü Kanunu  22 (119) 30:68, 68:95 

     
 

(120)
 

130:164, 165:189, 
189:192, 193:205 

6736 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına 
İlişkin  22 (121) 322:341, 341:351 

     
 
 
 

(122)
 
 
 

399:408, 409:441, 
442:457, 457:467, 
467:492, 494:495, 

496:508 
6737 Karadağın Kuzey Atlantik Antlaşmasına Katılı-

mına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair  22 (123) 571:595, 598:610 

6738 Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımı-
na Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin 
Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu-
ğuna Dair  22 (123) 596:597, 598:610 

6739 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Evrensel 
Posta Birliği (UPU) Arasında Yirmi Altıncı 
Dünya Posta Kongresine Yönelik Düzenlemelere 
İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu-
lunduğuna Dair  22 (124) 675:676, 728:740 

6740 Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair  

 
22 
 
 

 
(124)

 
 

 
676:683, 684:698, 
699:702, 703:720, 

722:727 
           
           
           
           b- Konulara Göre Dizin    
                1. Çeşitli Kanunlar    
        – Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanu-
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair (6740) 22 

 
 

(124)
 
 

 
676:683, 684:698, 
699:702, 703:720, 

722:727 
           
           
           
                2. Temel Kanunlar    
        – Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 

22 
 
 
 

(122)
 
 
 

 
399:408, 409:441, 
442:457, 457:467, 
467:492, 494:495, 

496:508 
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        – Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 
(6736) 22 (121) 

 
322:341, 341:351 

        – Uluslararası İşgücü Kanunu (6735) 22 (119) 30:68, 68:95 
         

 
(120)

 
130:164, 165:189, 
189:192, 193:205 

           
           
           
                3. Uluslararası Anlaşmalara İlişkin Kanunlar    
        – Karadağın Kuzey Atlantik Antlaşmasına Katılımına 
İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
(6737) 22 (123) 

 
571:595, 598:610 

        – Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına 
Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuri-
yeti Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanma-
sının Uygun Bulunduğuna Dair (6738) 22 (123) 

 
596:597, 598:610 

        – Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Evrensel Posta 
Birliği (UPU) Arasında Yirmi Altıncı Dünya Posta Kongre-
sine Yönelik Düzenlemelere İlişkin Anlaşmanın Onaylanma-
sının Uygun Bulunduğuna Dair (6739) 22 (124) 

 
675:676, 728:740 

           
           
           
       B) TASARILAR (Görüşülenler)    
                  1. a- Çeşitli Kanun Tasarıları    
        – Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanu-
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair (1/752) (S. Sayısı: 410) 

22 
 
 

(124)
 
 

 
 
 

676:683, 684:698, 
699:702, 703:720, 

722:727 
           
           
           
                  1. b- Temel Kanun Tasarıları    
        – Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Mehmet Akif 
Hamzaçebi'nin; 19.4.2012 Tarihli ve 6292 Sayılı Orman 
Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine 
Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendi-
rilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
(1/750, 2/571) (S. Sayısı: 411) 22 (125) 

 
798:823, 824:839 

         (126) 918:921, 923:925, 
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925:929, 930:931, 
933:936, 937:939, 
939:944, 945:947, 
947:950, 951:952, 
953:954, 955:958, 
959:965, 966:967, 
968:971, 972:973, 
974:981, 981:984, 
985:986, 987:988, 
989:995, 996:997, 

998:1003, 1004:1005, 
1006:1041 

        – Uluslararası İşgücüne Dair  (1/727) (S. Sayısı: 403) 22 (119) 30:68, 68:95 
         

 
(120)

 
130:164, 165:189, 
189:192, 193:205 

           
           
           
                  1. c- Uluslararası Anlaşmalara İlişkin Kanun 
Tasarıları    
        – Karadağın Kuzey Atlantik Antlaşmasına Katılımına 
İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
(1/742) (S. Sayısı: 407) 22 (123) 

 
571:595, 598:610 

        – Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına 
Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuri-
yeti Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanma-
sının Uygun Bulunduğuna Dair (1/475) (S. Sayısı: 208) 22 (123) 

 
596:597, 598:610 

        – Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Evrensel Posta 
Birliği (UPU) Arasında Yirmi Altıncı Dünya Posta Kongre-
sine Yönelik Düzenlemelere İlişkin Anlaşmanın Onaylanma-
sının Uygun Bulunduğuna Dair (1/714) (S. Sayısı: 381) 22 (124) 

 
675:676, 728:740 

           
           
           
       C) TEKLİFLER  (Görüşülenler)    
                  1. a- Temel Kanun Teklifleri    
       ELİTAŞ Mustafa (Kayseri) – (Adalet ve Kalkınma 
Partisi Grup Başkanvekili) Ve Isparta Milletvekili Süreyya 
Sadi Bilgiç'in Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına 
Dair (2/1310) (S. Sayısı: 409) 22 (121) 

 
322:341, 341:351 

         
 
 
 

(122)
 
 
 

399:408, 409:441, 
442:457, 457:467, 
467:492, 494:495, 

496:508 
    
    



   C.   B. S a y f a  

– 29 – 

       HAMZAÇEBİ Mehmet Akif (İstanbul) – 19.4.2012 
Tarihli ve 6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının 
Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarı-
lan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazileri-
nin Satışı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı (2/571, 1/750) (S. Sayısı: 411) 22 (125) 798:823, 824:839 
        

 

(126)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

918:921, 923:925, 
925:929, 930:931, 
933:936, 937:939, 
939:944, 945:947, 
947:950, 951:952, 
953:954, 955:958, 
959:965, 966:967, 
968:971, 972:973, 
974:981, 981:984, 
985:986, 987:988, 
989:995, 996:997, 

998:1003, 1004:1005, 
1006:1041 

           
           
                  1. b- Doğrudan Gündeme Alma Önergeleri    
       AKAR Haydar (Kocaeli) – (2/1240) esas numaralı 
Karayolları Trafik Kanunu, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile 
Karayolu Taşıma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin 
önergesi (4/55) 22 (125) 

 
794:798 

       ARSLAN Kazım (Denizli) – (2/470) esas numaralı 
Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme 
alınmasına ilişkin önergesi (4/54) 22 (123) 

 
568, 569:571 

       SARIHAN Şenal (Ankara) – (2/1167) esas numaralı 
2.7.1964 Tarih ve 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme 
alınmasına ilişkin (4/53) 22 (121) 

 
318:321 

           
           
           
       Ç) SIRA SAYILARI DİZİNİ(GÖRÜŞÜLENLER)    
            (Eklendiği Birleşimler)    
Cilt Birleşim Sıra Sayısı   
22 (121) 409   
22 (123) 208, 407   
22 (124) 381, 410   
22 (125) 411   
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KARARLAR    
       A) TBMM KARARLARI    
  Karar 

No   
 

        Adı            
1118 Başta Cinsel İstismar Olmak Üzere Çocuklara 

Yönelik Her Türlü İstismar Olaylarının Araştırıla-
rak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi 
Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyo-
nunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin 22 (119) 29 

1119 Hudut, Şümul, Miktar ve Zamanı Hükümetçe 
Takdir ve Tespit Edilmek Üzere, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin, Birleşmiş Milletlerin Mali ve Orta 
Afrika Cumhuriyeti'nde İcra Ettiği Harekat ve 
Misyonlar Kapsamında Yurt Dışına Gönderilmesi 
ve Hükümet Tarafından Verilecek İzin ve Belir-
lenecek Esaslar Çerçevesinde Bu Kuvvetlerin 
Kullanılması İçin Anayasanın 92'nci Maddesi 
Uyarınca Hükümete Bir Yıl Süreyle İzin Veril-
mesine Dair 22 (121) 271:293 

1120 İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında Çalışa-
bilmesine İlişkin 22 (125) 771 

1121 Dilekçe Komisyonunun Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine İliş-
kin 22 (125) 772 

1122 Adalet Komisyonunun Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine İliş-
kin 22 (125) 772 

1123 Anayasa Komisyonunun Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine İliş-
kin 22 (125) 772 

1124 Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine 
İlişkin 22 (125) 773 

1125 Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun Tür-
kiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında 
Çalışabilmesine İlişkin 22 (125) 773 
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KOMİSYONLAR    
       A) İHTİSAS KOMİSYONLARI    
           a- Dışişleri Komisyonu    
                1. Komisyon Raporları    
        – Karadağın Kuzey Atlantik Antlaşmasına Katılımına 
İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısına İlişkin (1/742) (S. Sayısı: 407) 22 (123) 

 
571:595, 598:610 

        – Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına 
Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuri-
yeti Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanma-
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına İlişkin 
(1/475) (S. Sayısı: 208) 22 (123) 

 
596:597, 598:610 

        – Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Evrensel Posta 
Birliği (UPU) Arasında Yirmi Altıncı Dünya Posta Kongre-
sine Yönelik Düzenlemelere İlişkin Anlaşmanın Onaylanma-
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına İlişkin 
(1/714) (S. Sayısı: 381) 22 (124) 

 
675:676, 728:740 

           
           
           
           b- Plan ve Bütçe Komisyonu    
                1. Komisyon Raporları    
        – Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Kayseri 
Milletvekili Mustafa Elitaş ve Isparta Milletvekili Süreyya 
Sadi Bilgiç'in Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına 
İlişkin Kanun Teklifine İlişkin (2/1310) (S. Sayısı: 409) 22 (121) 

 
322:341, 341:351 

         
 
 
 

(122)
 
 
 

399:408, 409:441, 
442:457, 457:467, 
467:492, 494:495, 

496:508 
        – Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanu-
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına İlişkin 
(1/752) (S. Sayısı: 410) 

22 
 
 

(124)
 
 

 
 
 

676:683, 684:698, 
699:702, 703:720, 

722:727 
        – Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Mehmet Akif 
Hamzaçebi'nin; 19.4.2012 Tarihli ve 6292 Sayılı Orman 
Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine 
Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendi-
rilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
(1/750, 2/571) (S. Sayısı: 411) 22 (125) 

 
798:823, 824:839 

         
 
 

(126)
 
 

918:921, 923:925, 
925:929, 930:931, 
933:936, 937:939, 
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939:944, 945:947, 
947:950, 951:952, 
953:954, 955:958, 
959:965, 966:967, 
968:971, 972:973, 
974:981, 981:984, 
985:986, 987:988, 
989:995, 996:997, 

998:1003, 1004:1005, 
1006:1041 

           
           
           
           c- Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu    
                1. Komisyon Raporları    
        – Uluslararası İşgücüne Dair Kanun Tasarısına İlişkin 
(1/727) (S. Sayısı: 403) 22 (119) 

 
30:68, 68:95 

         
 

(120)
 

130:164, 165:189, 
189:192, 193:205 

           
           
           ç- Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu    
                1. Komisyon Tezkereleri    
        – 28/12/2015 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan, 
28/1/2016 tarihinde tali komisyon olarak Plan ve Bütçe Ko-
misyonuna, esas komisyon olarak da Tarım, Orman ve Kö-
yişleri Komisyonuna havale edilen (2/571) esas numaralı, 
İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve arkadaşları 
tarafından verilmiş olan, 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı 
Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve 
Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin 
Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi'nin, İç Tüzük'ün 34'üncü maddesinin birinci fıkrası 
hükmü gereğince Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edil-
mesine ilişkin (3/817) 22 (122) 

 
467 

           
           
           
       B) DENETİM KOMİSYONLARI    
           a- Meclis Araştırması Komisyonları    
                1. Çalışma Süresi Uzatımına İlişkin Tezkereler    
        – Başkanlığın, (10/123, 124, 125, 126) esas numaralı 
Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, görev süresi-
nin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/815) 22 (119) 

 
29 
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OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI    
       AYDIN Ahmet (TBMM Başkan Vekili) (Adıyaman) – 
Bütün terörist faaliyetleri lanetlediğine ilişkin konuşması 22 (120) 

 
125 

        – Niğde'nin Bor ilçesinde yaşanan kazada hayatını 
kaybeden işçilere Allah'tan rahmet dilediğine ilişkin konuş-
ması 22 (119) 

 
68 

       BAHÇEKAPILI Ayşe Nur (TBMM Başkan Vekili) 
(İstanbul) – Başkanlık Divanı olarak ülkemizde deprem gibi 
bir felaketin bir daha yaşanmamasını dilediklerine ilişkin 
konuşması 22 (126) 

 
865 

        – Demokrasi şehitlerine Allah'tan rahmet dilediğine 
ilişkin konuşması 22 (125) 

 
755 

        – Türkiye'de "Kürt illeri" şeklinde bir tanımlama olma-
dığına ilişkin konuşması 22 (125) 

 
763 

        – Yaşanan sel felaketi nedeniyle Başkanlık Divanı ola-
rak Bartın halkına geçmiş olsun dileğinde bulunduklarına 
ilişkin konuşması 22 (125) 

 
757 

       BULDAN Pervin (TBMM Başkan Vekili) (İstanbul) – 
Divan olarak Diyarbakır'ın Sur ve Mardin'in Kızıltepe ilçele-
rinde bombalı saldırılarda yaşamını yitirenlere Allah'tan 
rahmet dilediklerine ilişkin konuşması 22 (124) 

 
722 

        – Hakkâri ve Şırnak'ın il olarak kalmasının uygun ola-
cağına ilişkin konuşması 22 (124) 

 
684 

       HAMZAÇEBİ Mehmet Akif (TBMM Başkan Vekili) 
(İstanbul) – İki yıl önce Şengal'de Ezidi halkına yönelik 
yapılan katliamı kınadığına ilişkin konuşması 22 (122) 

 
382 

        – İntihar eden Ahmetli Kaymakamı Necmi Akman'a 
Allah'tan rahmet dilediğine ilişkin konuşması 22 (121) 

 
310 

        – Milletvekili kimlik kartlarındaki düzenlemelere ilişkin 
konuşması 22 (121) 

 
321 

        – Vergi Dairesi Tam Otomasyon Projesi'ni başlatan 
Zekeriya Temizel'e ve bu projeyi uygulamaya koyan Adalet 
ve Kalkınma Partisi hükûmetlerine teşekkür ettiğine ilişkin 
konuşması 22 (121) 

 
341 

           
           
           

OYLAMALAR    
       A) ÇEŞİTLİ KANUNLAR    
        – Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 
Kanun Teklifi'nin oylaması (S. Sayısı: 409) 22 (122) 

 
496:508 

        – Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı'nın 4'üncü maddesinin oylaması (S. Sayısı: 411) 22 (126) 

 
1006:1023 

        – Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı'nın 5'inci maddesinin oylaması (S. Sayısı: 411) 22 (126) 

 
1006:1023 
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        – Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı'nın 7'nci maddesinin oylaması (S. Sayısı: 411) 22 (126) 

 
1006:1023 

        – Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı'nın 8'inci maddesinin oylaması (S. Sayısı: 411) 22 (126) 

 
1006:1023 

        – Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı'nın 9'uncu maddesinin oylaması (S. Sayısı: 411) 22 (126) 

 
1024:1041 

        – Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı'nın 10'uncu maddesinin oylaması (S. Sayısı: 411) 22 (126) 

 
1024:1041 

        – Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı'nın 11'inci maddesinin oylaması (S. Sayısı: 411) 22 (126) 

 
1024:1041 

        – Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı'nın oylaması 
(S. Sayısı: 403) 22 (120) 

 
193:205 

           
           
           
       B) ULUSLARARASI ANLAŞMALARA İLİŞKİN 
KANUNLAR    
        – Karadağın Kuzey Atlantik Antlaşmasına Katılımına 
İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı'nın oylaması (S. Sayısı : 407) 22 (123) 

 
598:610 

        – Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına 
Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuri-
yeti Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanma-
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı'nın oylaması 
(S. Sayısı : 208) 22 (123) 

 
598:610 

        – Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Evrensel Posta 
Birliği (UPU) Arasında Yirmi Altıncı Dünya Posta Kongre-
sine Yönelik Düzenlemelere İlişkin Anlaşmanın Onaylanma-
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı'nın oylaması 
(S. Sayısı: 381) 22 (124) 

 
728:740 

           
           
           

ÖNERİLER    
       A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ    
        – Genel Kurulun 29/7/2016 Cuma günü toplanmaması-
nın Genel Kurulun onayına sunulmasının uygun görüldüğüne 
ilişkin 22 (120) 

 
189 

        – Genel Kurulun 4/8/2016 Perşembe günü toplanmama-
sının Genel Kurulun onayına sunulmasının uygun görüldüğü-
ne ilişkin 22 (122) 

 
493 
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       B) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ    
        – AK PARTİ Grubunun, Genel Kurul gündeminin yeni-
den düzenlenmesine; Genel Kurulun 2, 9, 16 ve 23 Ağustos 
2016 Salı günkü birleşimlerinde sözlü sorular ile diğer dene-
tim konularının görüşülmeyerek gündemin "Kanun Tasarı ve 
Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında 
yer alan işlerin görüşülmesine; 3, 10, 17, 24 ve 31 Ağustos 
2016 Çarşamba günkü birleşimlerinde sözlü soruların görü-
şülmemesine; 4 Ağustos 2016 Perşembe günkü birleşiminde 
406 sıra sayılı Kanun Tasarısı'na kadar olan işlerin görüşme-
lerinin tamamlanmasına kadar çalışmalarına devam etmesine; 
409 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin İç Tüzük'ün 91'inci madde-
sine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine 
ilişkin önerisi 22 (121)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

305:310, 310:314, 
318 

        – AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma gün ve 
saatlerinin yeniden düzenlenmesine; bastırılarak dağıtılan 
411 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın kırk sekiz saat geçmeden 
gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan 
Gelen Diğer İşler" kısmının 1'inci sırasına, yine bu kısımda 
bulunan 88 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın ise yine bu kısmın 
2'nci sırasına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre 
teselsül ettirilmesine; 411 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın İç 
Tüzük'ün 91'inci maddesine göre temel kanun olarak bölüm-
ler hâlinde görüşülmesine ilişkin önerisi 22 (125) 

 
783:792, 793, 794 

        – AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun gündemdeki 
sıralama ile 410 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın görüşmelerinin 
tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürmesine; 10 Ağus-
tos 2016 Çarşamba günkü birleşiminde 410 sıra sayılı Kanun 
Tasarısı'nın görüşmelerinin tamamlanması hâlinde 11 Ağus-
tos 2016 Perşembe günü toplanmamasına ilişkin önerisi 22 (124) 

 
666:674 

        – CHP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gün-
deminin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına 
Dair Öngörüşmeler" kısmında yer alan, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu'da uygulanan politikaların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan (10/219) esas 
numaralı Meclis Araştırması Önergesi'nin, ön görüşmelerinin 
Genel Kurulun 17 Ağustos 2016 Çarşamba günkü birleşi-
minde yapılmasına ilişkin önerisi 

 
 
 
 
 
 
 
 

22 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(126)
 

 
 
 
 
 
 
 
 

900:907, 913:915, 
916 

        – HDP Grubunun, 26/7/2016 tarihinde, Muş Milletvekili 
Burcu Çelik Özkan ve arkadaşları tarafından, cezaevlerinde 
süregelen ve özellikle OHAL kararıyla ciddi boyutlara ulaşan 
hak ihlallerinin tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla ve-
rilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 
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bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne 
alınarak 16 Ağustos 2016 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda 
okunmasına ve ön görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde 
yapılmasına ilişkin önerisi 

 
 
 

22 

 
 
 

(125) 

 
 
 

773:780, 781:783 
        – HDP Grubunun, Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca 
ve Mardin Milletvekili Ali Atalan ve arkadaşları tarafından, 
Ezidi inancına sahip toplum kültürünün ve kimliğinin ko-
runması ve tarih boyunca maruz kaldıkları zulüm ve şiddet 
politikalarının bütün boyutlarıyla araştırılması amacıyla 
29/7/2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlı-
ğına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel 
Kurulun 2 Ağustos 2016 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda 
okunmasına ve ön görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde 
yapılmasına ilişkin önerisi 22 (121) 

 
294:299, 300:305 

        – HDP Grubunun, Grup Başkan Vekili Diyarbakır Mil-
letvekili İdris Baluken tarafından, 15 Temmuz 2016 tarihinde 
gerçekleşen darbe girişimi kapsamında görevden alınan savcı 
ve hâkimlerin KCK operasyonları başta olmak üzere yargı-
lama yaptıkları davalarla ilgili şaibelerin açığa çıkarılması, 
davaların iptalinin yolunun açılması amacıyla 5/8/2016 tari-
hinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş 
olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 9 Ağus-
tos 2016 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve 
ön görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına 
ilişkin önerisi 22 (123) 

 
562:568 

        – HDP Grubunun, Grup Başkan Vekili Diyarbakır Mil-
letvekili İdris Baluken tarafından, 22 Temmuz 2015 tarihinde 
Şanlıurfa'nın Ceylânpınar ilçesinde meydana gelen saldırıda 
2 kamu görevlisinin yaşamını yitirmesi olayıyla ilgili haki-
katlerin açığa çıkarılması amacıyla 8/8/2016 tarihinde Türki-
ye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis 
araştırması önergesinin Genel Kurulun 17 Ağustos 2016 
Çarşamba günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve ön 
görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin 
önerisi 22 (126) 

 
881:893, 899, 900 

        – HDP Grubunun, Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan 
ve arkadaşları tarafından, cezaevlerinde süregelen ve özellik-
le OHAL kararıyla ciddi boyutlara ulaşan hak ihlallerinin tüm 
boyutlarıyla araştırılması amacıyla 26/7/2016 tarihinde Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis 
araştırması önergesinin, Genel Kurulun 3 Ağustos 2016 
Çarşamba günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve ön 
görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin 
önerisi 22 (122) 

 
388:397, 398 
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        – HDP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gün-
deminin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına 
Dair Ön Görüşmeler" kısmında yer alan, AKP'nin, başta Irak 
ve Suriye olmak üzere dış politikasında yaşanan iflasla ilgili 
olarak gerekli tespitlerin yapılması, iflas politikalarından 
halklarımızın zarar görmesinin önüne geçilmesi ve yapısal 
politik değişikliklerin oluşturulması amacıyla Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan (10/237) esas 
numaralı Meclis Araştırması Önergesi'nin ön görüşmelerinin 
Genel Kurulun 10 Ağustos 2016 Çarşamba günkü birleşi-
minde yapılmasına ilişkin önerisi 22 (124) 

 
658:666 

           
           
           

SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR    
       AKÇAY Erkan (Manisa) – Diyarbakır Milletvekili 
İdris Baluken'in AK PARTİ grup önerisi üzerinde yaptığı 
konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine sataşması 
nedeniyle konuşması 22 (121) 

 
314:315 

       ALTAY Engin (İstanbul) – Adana Milletvekili Meral 
Danış Beştaş'ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması 
sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle 
konuşması 22 (126) 

 
908:909 

        – Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın sataşma 
nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk 
Partisine sataşması nedeniyle konuşması 22 (126) 

 
910 

       BALUKEN İdris (Diyarbakır) – Manisa Milletvekili 
Özgür Özel'in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında 
şahsına sataşması nedeniyle konuşması 22 (121) 

 
316 

       BAYDEMİR Osman (Şanlıurfa) – Kahramanmaraş 
Milletvekili Celalettin Güvenç'in HDP grup önerisi üzerinde 
yaptığı konuşması sırasında şahsına ve Halkların Demokratik 
Partisine sataşması nedeniyle konuşması 22 (126) 

 
894:896 

       BEŞTAŞ Meral DANIŞ (Adana) – İstanbul Milletvekili 
Engin Altay'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında 
Halkların Demokratik Partisine sataşması nedeniyle konuş-
ması 22 (126) 

 
909:910 

       KONCA Besime (Siirt) – Trabzon Milletvekili Salih 
Cora'nın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sıra-
sında HDP Grubuna sataşması nedeniyle konuşması 22 (125) 

 
780 

       ÖZEL Özgür (Manisa) – Diyarbakır Milletvekili İdris 
Baluken'in AK PARTİ grup önerisi üzerinde yaptığı konuş-
ması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniy-
le konuşması 22 (121) 

 
315:316 
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        – Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in sataşma nede-
niyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine 
sataşması nedeniyle konuşması 22 (121) 

 
317 

        – İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın 409 sıra sayılı 
Kanun Tasarısı'nın ikinci bölümü üzerinde HDP Grubu adına 
yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sa-
taşması nedeniyle konuşması 22 (122) 

 
457 

           
           
           

TEZKERELER    
       A) TBMM BAŞKANLIĞI TEZKERELERİ    
           a- Çeşitli Tezkereler    
        – Adalet Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet Mecli-
sinin tatilde bulunduğu dönemde de çalışabilmelerine dair 
taleplerinin uygun görüldüğüne ilişkin (3/821) 22 (125) 

 
772 

        – Anayasa Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet Mec-
lisinin tatilde bulunduğu dönemde de çalışabilmelerine dair 
taleplerinin uygun görüldüğüne ilişkin (3/822) 22 (125) 

 
772 

        – Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu 
Karma Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
tatilde bulunduğu dönemde de çalışabilmelerine dair taleple-
rinin uygun görüldüğüne ilişkin (3/823) 22 (125) 

 
773 

        – Dilekçe Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet Mecli-
sinin tatilde bulunduğu dönemde de çalışabilmelerine dair 
taleplerinin uygun görüldüğüne ilişkin (3/820) 22 (125) 

 
772 

        – İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin tatilde bulunduğu dönemde de 
çalışabilmelerine dair taleplerinin uygun görüldüğüne ilişkin 
(3/819) 22 (125) 

 
771 

        – Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin tatilde bulunduğu dönemde de 
çalışabilmelerine dair taleplerinin uygun görüldüğüne ilişkin 
(3/824) 22 (125) 

 
773 

           
           
           
           b- Resmî Ziyaret Tezkereleri    
        – Kore Cumhuriyeti'nin başkenti Seul'de 29-31 Ağustos 
2016 tarihleri arasında düzenlenecek olan Kuzey Koreli 
Mülteciler ve İnsan Hakları Uluslararası Parlamenterler 
Koalisyonu 13'üncü Genel Kurul Toplantısı'na katılması 
Genel Kurulun 2/8/2016 tarihli 121'inci Birleşiminde kabul 
edilen heyeti oluşturmak üzere siyasi parti gruplarının bil-
dirmiş olduğu isimlere ilişkin (3/818) 22 (125) 

 
765 
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        – Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen bir heyetin, 
29-31 Ağustos 2016 tarihleri arasında Kore Cumhuriyeti'nin 
başkenti Seul'de düzenlenecek olan Kuzey Koreli Mülteciler 
ve İnsan Hakları Uluslararası Parlamenterler Koalisyonu 
13'üncü Genel Kurul Toplantısı'na katılmasına ilişkin (3/816) 22 (121) 

 
270:271 

           
           
           

YETKİ İSTEMLERİ    
       A) YURT DIŞINA ASKER GÖNDERİLMESİ    
        – Başbakanlığın, Birleşmiş Milletlerin Mali ve Orta 
Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekât ve misyonlar 
kapsamında hudut, şümul, miktar ve zamanı Hükûmetçe 
takdir ve tespit edilmek üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
yurt dışına gönderilmesi ve Hükûmet tarafından verilecek 
izin ve belirlenecek esaslar çerçevesinde bu kuvvetlerin 
kullanılması için Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca bir yıl 
süreyle izin verilmesine ilişkin tezkeresi (3/807) 22 (121) 

 
271:293 

           
           
           

YOKLAMALAR    
C. B. Sayfa   
22 (125) 781, 783, 793, 794, 823, 824   
22 (126) 899, 900, 915, 916, 922, 923, 

925, 930, 932, 933, 937, 939, 
945, 947, 950, 952, 954, 958, 
965, 967, 971, 973, 981, 985, 
986, 988, 995, 998, 1004 
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SÖZ ALANLAR 
(Soyadı Sırasına Göre) 

 

 
 

 C. B. Sayfa 
A) MİLLETVEKİLLERİ    
ADIGÜZEL Onursal (İstanbul) – 12 Ağustos Dünya 

Gençlik Günü'ne ilişkin gündem dışı konuşması 22 (124) 
 

641:642 
 – Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 

Kanun Teklifi münasebetiyle 22 (122) 
 

462 
 – OHAL fırsatçılığıyla başlatılan cadı avının FETÖ te-

rör örgütüyle uzaktan yakından ilgisi olmayan sosyal demok-
ratları, devrimci gençleri, sanatçıları, akademisyenleri hedef 
aldığına ve buna derhâl son verilmesi gerektiğine ilişkin 
açıklaması 22 (122) 

 
377 

AĞBAL Naci (Maliye Bakanı) (Bayburt) – Bazı Ala-
cakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi 
münasebetiyle 22 (121) 

 
337:341, 347:350 

  
 

(122)
 

411:412, 413:414, 
464:466 

AĞRALI Abdullah (Konya) – HDP Grubu önerisi mü-
nasebetiyle 22 (124) 661 

AHRAZOĞLU Mehmet Necmettin (Hatay) – Ulusla-
rarası İşgücü Kanunu Tasarısı münasebetiyle 22 (119) 

 
86:87 

  (120) 183:184 
 – Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle 22 (126) 

 
966:967, 1001:1002 

AKAR Haydar (Kocaeli) – (2/1240) esas numaralı Ka-
rayolları Trafik Kanunu, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile 
Karayolu Taşıma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin 
önergesi (4/55) münasebetiyle 22 (125) 

 
795:796 

 – 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 17'nci yıl dö-
nümüne ilişkin gündem dışı konuşması 22 (126) 

 
863:864 

 – Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanu-
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münase-
betiyle 22 (124) 

 
712:714 

 – Karadağın Kuzey Atlantik Antlaşmasına Katılımına 
İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı münasebetiyle 22 (123) 

 
578 

 – Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle 22 (126) 

 
938:939 
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AKAYDIN Mustafa (Antalya) – 15 Temmuz darbe gi-
rişiminin daha adil, özgür ve demokrat bir ülke yaratmak için 
fırsat olmasını dilediğine ve FETÖ yapılanmasının devlete 
sızmasıyla ilgili siyasi sorumluların da sorgulanması gerekti-
ğine ilişkin açıklaması 22 (123) 

 
550 

 – Antalya ve diğer illerden gelen haberlerin OHAL uy-
gulamalarının cadı avı boyutuna geldiğini düşündürdüğüne 
ve OHAL'in üç aydan fazla uzatılmamasını dilediğine ilişkin 
açıklaması 22 (124) 

 
648 

 – Karadağın Kuzey Atlantik Antlaşmasına Katılımına 
İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı münasebetiyle 22 (123) 

 
594:595 

AKBAŞOĞLU Muhammet Emin (Çankırı) – Hain 
darbe ve işgal girişimi sonucu şehit düşen Çankırılı hemşehri-
lerine Allah'tan rahmet dilediğine ve idam cezasının geri 
getirilmesi talebini Meclise hatırlattığına ilişkin açıklaması 22 (120) 

 
117:118 

AKÇAY Erkan (Manisa) – 15 Temmuz darbe girişimi-
nin milletin birliğini, devletin payidarlığını, ülkenin bütünlü-
ğünü hedef almış bir terör eylemi olduğuna, ülkeyi FETÖ'cü 
yapılanmalardan temizlerken hukuk devleti ilkesinden vazge-
çilmemesi ve yargı süreçlerinin kişiselleştirilmemesi gerekti-
ğine, kaostan başkanlık devşirmeye çalışan ifadeleri esefle 
kınadığına ve Hakkâri ile Siirt'te şehit olan asker ve polislere 
Allah'tan rahmet dilediğine ilişkin açıklaması 22 (120) 

 
123 

 – 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 17'nci yıl dö-
nümüne ilişkin açıklaması 22 (126) 

 
873 

 – 7 Ağustos Pazar günü Yenikapı'da Türk siyasi hayatı-
nın en önemli günlerinden birinin yaşandığına, 15 Temmuz 
akşamı başlayıp Yenikapı'yla taçlanan sürecin, tehditler 
karşısında Türk milletinin bir ve bütün duruşuyla dosta gü-
ven, düşmana korku saldığına ilişkin açıklaması 22 (123) 

 
553:554 

 – Bazı maddelerini olumlu bulmalarına rağmen 409 sıra 
sayılı Kanun Teklifi'ne ret oyu vereceklerine ilişkin açıkla-
ması 22 (122) 

 
493 

 – Bir taraftan FETÖ'yle mücadele edilirken diğer taraftan 
PKK'nın saldırılarının devam ettiğine, terörle mücadelenin 
millî bir dava olduğunun unutulmaması gerektiğine ve 15 
Temmuz darbe girişiminin ardından gündeme gelen hususlar-
dan birinin de istihbarat zafiyeti olduğuna ilişkin açıklaması 22 (122) 

 
380 

 – Devlet kadrolarına sızan terör örgütü mensuplarının 
kökünün kazınmasını desteklediklerine, söz konusu işlemler 
için bir koordinasyon kurulu kurulmasını memnuniyetle 
karşıladıklarına ve terör örgütünün kamudan silinirken suç-
luyla suçsuzu ayıracak mekanizmaların bir an önce işletilmesi 
gerektiğine ilişkin açıklaması 22 (119) 

 
28 
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 – Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in AK PARTİ 
grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi 
Hareket Partisine sataşması nedeniyle konuşması 22 (121) 

 
314:315 

 – Diyarbakır'ın Sur ve Mardin'in Kızıltepe ilçelerinde 
yaşanan patlamalara, Siirt'te askerî aracın devrilmesi sonucu 
şehit düşen askere Allah'tan rahmet, yaralı 2 askere acil şifa-
lar dilediğine ve terörle mücadelenin millî bir dava olduğuna 
ilişkin açıklaması 22 (124) 

 
720:721 

 – HDP Grubu önerisi münabetiyle 22 (122) 390:392 
 – Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç'in 

HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasında terör örgütü 
elebaşının açıklamalarını referans göstermesine müdahale 
edilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması 22 (126) 

 
897 

 – Kapatılan üniversitelerdeki öğrencilerin sorunlarına 
ilişkin gündem dışı konuşması 22 (123) 

 
546:547 

 – Kürt illeri ve benzeri ifadeleri şiddetle reddettiklerine, 
FETÖ'yle mücadelenin OHAL döneminin ötesine geçen 
düzenlemeleri ihtiva ettiğine, askerî okulları kapatmanın 
darbeyle ve terörle mücadelede işlevsiz olduğuna ve öğrenci 
alımında yeni ve objektif bir sınav yöntemi geliştirilmesi 
gerektiğine ilişkin açıklaması 22 (125) 

 
763 

 – Trabzon Milletvekili Adnan Günnar'ın CHP grup öne-
risi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ve CHP 
grup önerisinin aleyhinde oy kullanacaklarına ilişkin açıkla-
ması 22 (126) 

 
917 

 – Üzüm üreticilerinin sorunlarına ilişkin gündem dışı 
konuşması 22 (122) 

 
373:374 

AKDOĞAN Nihat (Hakkari) – Yatırımların Proje Ba-
zında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı 
ve Teklifi münasebetiyle 22 (125) 

 
836 

  (126) 978:979 
AKIN Ahmet (Balıkesir) – 17 Ağustos 1999 Marmara 

depreminin 17'nci yıl dönümüne ilişkin açıklaması 22 (126) 
 

870 
 – Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 

Kanun Teklifi münasebetiyle 22 (121) 
 

346 
AKKAYA Yakup (İstanbul) – Bazı Alacakların Yeni-

den Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi münasebetiyle 22 (121) 
 

345 
  (122) 410 
 – Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı münasebetiyle 22 (119) 54:55, 91 
  (120) 173:175 
AKSU İsmail Faruk (İstanbul) – Bazı Alacakların Ye-

niden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi münasebetiyle 22 (122) 
 

452:454 
 – İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinin bazı mahallele-

rinde PKK tarafından taciz, tehdit, yaralama ve öldürme 
eylemlerinin yıllardır devam ettiğine ve PKK'yla mücadele-
nin FETÖ'yle mücadele kararlılığında sürdürülmesinin zorun-
lu olduğuna ilişkin açıklaması 22 (125) 

 
761 
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 – Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı münasebetiyle 22 (119) 66:67 
 – Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle 22 (126) 

 
994:995 

AKYILDIZ Ali (Sivas) – 15 Temmuz darbe kalkışma-
sında halkın demokrasiye sahip çıkmasını yaptığı yayınlarla 
duyuran basın emekçilerinin ve televizyon kanallarının hakla-
rının göz ardı edilemeyeceğine ilişkin açıklaması 22 (123) 

 
549 

 – 15 Temmuzda darbe yapmaya çalışanları kınadığına 
ve kimden ve nereden gelirse gelsin bütün darbeleri lanetle-
diğine, şehit olan 5 güvenlik görevlisine Allah'tan rahmet 
dilediğine ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün adının Yunus 
Emre köprüsü veya Âşık Veysel köprüsü olarak değiştirilme-
sini önerdiğine ilişkin açıklaması 22 (120) 

 
120 

 – Sivas'ın ilçelerinde yeterli uzman doktor olmadığı için 
yaşanan sorunlara ve bu konuya acilen bir çözüm bulunması-
nı talep ettiğine ilişkin açıklaması 22 (126) 

 
871 

ALTAY Engin (İstanbul) – 17 Ağustos 1999 Marmara 
depreminin 17'nci yıl dönümüne, basını susturarak temin 
edilmeye çalışılan huzur ve güvenlik ortamının suni olacağı-
na ve Özgür Gündem gazetesinin kapatılmasının doğru bir 
karar olmadığı kanaatinde olduğuna ilişkin açıklaması 22 (126) 

 
873:874 

 – Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın CHP grup 
önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet 
Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması 22 (126) 

 
908:909 

 – Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın sataşma ne-
deniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Parti-
sine sataşması nedeniyle konuşması 22 (126) 

 
910 

 – AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 22 (125) 790:792 
 – Bürokrasinin 15 Temmuzdan çok ders almadığı yö-

nünde çeşitli uygulamalara tanık olunduğuna, Adana'nın 
Pozantı ilçesinde Atatürk'ün Pozantı'ya gelişiyle ilgili yapılan 
kutlamalarda ilçe kaymakamının Adana Milletvekili İbrahim 
Özdiş'e yönelik saygısız, yaralayıcı ve kaba tutumunun millî 
iradeye saygısızlık olduğuna ve Hükûmetten bu konuda bir 
açıklama istediğine ilişkin açıklaması 22 (125) 

 
764 

 – Cumhuriyet Halk Partisi olarak Kamışlı'da IŞİD'in 
üstlendiği insanlık dışı katliamı şiddet ve nefretle kınadıkları-
na, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilediğine, Siirt ve 
Hakkâri'de 3 asker ve 2 polisin şehit olduğuna, Türkiye Bü-
yük Millet Meclisinin terör sorunuyla ilgili yüksek duyarlılık 
göstermesini talep ettiğine, Avrupa'da bazı basın-yayın kuru-
luşlarında 15 Temmuz darbesiyle ilgili kimi değerlendirmele-
ri kayda değer bulmadıklarına ilişkin açıklaması 22 (120) 

 
124 

 – Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı münasebetiyle 22 (120) 185:186 
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ARIK Çetin (Kayseri) – Darbecilerin en ağır şekilde 
cezalandırılmaları gerektiğine, bu sürecin sağlıklı bir şekilde 
sonuçlanmasının, masum insanların mağdur edilmemesinin 
en büyük temennisi olduğuna ve FETÖ'yle bağlantısı tespit 
edilen siyasiler olup olmadığını öğrenmek istediğine ilişkin 
açıklaması 22 (121) 

 
260 

 – Hasadı elinde kalan ve borçlarını ödeyemeyen çiftçile-
rin bankalara ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının 
ötelenmesi konusunda bir çalışma olup olmadığını öğrenmek 
istediğine ilişkin açıklaması 22 (124) 

 
647 

 – Kapatılan üniversitelerdeki öğrencilerin sorunlarına ve 
devlet üniversitelerinin garantörlüğünün neyi kapsadığını 
öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 22 (123) 

 
547 

 – Karadağın Kuzey Atlantik Antlaşmasına Katılımına 
İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı münasebetiyle 22 (123) 

 
577 

 – Kızılırmak üzerindeki tarihî Şahruh Köprüsü'nün du-
rumuna ilişkin açıklaması 22 (126) 

 
871:872 

 – Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı münasebetiyle 22 (120) 132:134, 178:179 
 – Uyuşturucuyla mücadele konusunda ciddi tedbirler 

alınması gerektiğine ilişkin açıklaması 22 (122) 
 

376 
ARSLAN Ahmet (Ulaştırma, Denizcilik ve Haber-

leşme Bakanı) (Kars) – Mardin'in Kızıltepe ile Diyarbakır'ın 
Sur ilçelerinde bomba yüklü araç saldırılarıyla ilgili olarak 
kolluk kuvvetleri ve yargı mensuplarının çalışmalarının 
devam ettiğine ilişkin açıklaması 22 (124) 

 
727 

ARSLAN Kazım (Denizli) – (2/470) esas numaralı 
Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme 
alınmasına ilişkin önergesi (4/54) münasebetiyle 22 (123) 

 
569:570 

 – 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlanmayacağı kararı-
na şiddetle karşı çıktığına ilişkin açıklaması 22 (121) 

 
261 

 – Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 
Kanun Teklifi münasebetiyle 22 (121) 

 
344 

  (122) 462,  492 
 – Denizli'nin Çivril ilçesinde bulunan Işıklı Barajı'nın 

ıslahıyla ilgili bir çalışma olup olmadığını öğrenmek istediği-
ne ilişkin açıklaması 22 (124) 

 
647 

 – Hukuk devletinde adaletin tam ve eksiksiz bir soruş-
turma ve kovuşturma süreciyle tesis edileceğine ve şüphelile-
rin ifadelerinin derhâl alınmasını, aileleriyle görüş izninin 
verilmesini talep ettiğine ilişkin açıklaması 22 (123) 

 
550 

 – Karadağın Kuzey Atlantik Antlaşmasına Katılımına 
İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı münasebetiyle 22 (123) 

 
576 

 – OHAL nedeniyle çıkarılan kanun hükmünde kararna-
melerin ne zaman Meclisin onayına sunulacağını öğrenmek 
istediğine ilişkin açıklaması 22 (122) 

 
377 
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 – Siyasi iktidarın, hukuk devleti ilkesi, laiklik ve liyakat 
ilkeleri için muhalefeti dinlemesi, her gün yapılan sokak 
gösterilerinden vazgeçmesi ve ülkede sağduyuyu hâkim 
kılarak huzuru ve güveni sağlaması gerektiğine ilişkin açık-
laması 22 (119) 

 
18:19 

 – Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı münasebetiyle 22 (119) 41:42 
 – Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle 22 (126) 

 
983:984 

ASLAN Mehmet Ali (Batman) – Berlin utanç duvarı-
nın yapılışına ilişkin gündem dışı konuşması 22 (125) 

 
752:753 

 – Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle 22 (126) 

 
951:952 

ATALAN Ali (Mardin) – HDP Grubu önerisi münabe-
tiyle 22 (121) 294:297 

 – İstanbul Milletvekili Markar Eseyan'ın HDP grup öne-
risi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin 
açıklaması 22 (121) 

 
300 

ATICI Aytuğ (Mersin) – Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi münasebetiyle 22 

 
(122)

 

 
409:410, 413,  

477:478 
 – Bilal Erdoğan'la ilgili kara para aklama soruşturması 

konusunda kamuoyunun acilen bilgilendirilmesi gerektiğine 
ilişkin açıklaması 22 (122) 

 
375 

 – Bingöl'de şehit düşen polislere Allah'tan rahmet dile-
diğine, Fethullah cemaatinin 2010 yılında KPSS sorularını 
çalıp yakınlarına vermesiyle ilgili soruşturmanın yıllarca 
sümen altı edildiğine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan'ın bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 22 (121) 

 
261 

 – El birliğiyle önlenen darbe girişiminin ardından barış 
ve kardeşlik ikliminin devamı için darbeye bulaşmayan kişi-
lerin mutlaka korunması gerektiğine ve kamuya sınavsız 
personel alınacağı iddialarına ilişkin açıklaması 22 (120) 

 
118 

 – Millet demokrasi nöbeti tutarken yapılan antidemokra-
tik uygulamalara ilişkin gündem dışı konuşması 22 (121) 

 
257:258 

 – Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı münasebetiyle 22 (119) 34:35, 59:60, 88:89 
  (120) 138:139, 159:160 
 – Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle 22 (125) 

 
817,  836 

  (126) 924:925, 949:950 
AYDIN Ahmet (TBMM Başkan Vekili) (Adıyaman) – 

Bütün terörist faaliyetleri lanetlediğine ilişkin konuşması 22 (120) 
 

125 
 – Niğde'nin Bor ilçesinde yaşanan kazada hayatını kay-

beden işçilere Allah'tan rahmet dilediğine ilişkin konuşması 22 (119) 
 

68 
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AYDIN Erkan (Bursa) – İnegöl Organize Sanayi Böl-
gesi'nin atık suyunun Boğazköy Barajı'na aktığına ve bu 
sorunun ivedilikle çözümlenmesini talep ettiğine ilişkin 
açıklaması 22 (126) 

 
867 

 – Kapatılan askerî liselerdeki öğrencilerin Anadolu ya 
da fen liselerinde öğrenim görebilmeleri için bir an önce 
somut adım atılması gerektiğine ilişkin açıklaması 22 (125) 

 
759:760 

 – OHAL ilanı sonrasında FETÖ örgütüyle ilişkili oldu-
ğu gerekçesiyle okul, üniversite ve bazı iş yerlerinin kapatıl-
dığına ancak bu okul ve iş yerlerinde çalışanların özlük hak-
ları ve geleceklerinin düşünülmediğine ve mağduriyetlerin bir 
an önce giderilmesini talep ettiğine ilişkin açıklaması 22 (121) 

 
262 

 – Türk Silahlı Kuvvetlerinin yapısının değiştirilmesini 
üzüntüyle karşıladığına ilişkin açıklaması 22 (122) 

 
375 

 – Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle 22 (125) 

 
817,  834 

  (126) 996:997 
AYDIN Kamil (Erzurum) – HDP Grubu önerisi müna-

sebetiyle 22 (124) 664:666 
  (126) 884:886 
 – Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı münasebetiyle 22 (120) 158:159 
AYDOĞAN Nursel (Diyarbakır) – Yatırımların Proje 

Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı 
ve Teklifi münasebetiyle 22 (125) 

 
818 

AYHAN Emin Haluk (Denizli) – Bazı Alacakların Ye-
niden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi münasebetiy-
le 22 (122) 

 
469:470 

AYHAN İbrahim (Şanlıurfa) – Bazı Alacakların Yeni-
den Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi münasebetiyle 22 (122) 

 
472:473 

BAHÇEKAPILI Ayşe Nur (TBMM Başkan Vekili) 
(İstanbul) – Başkanlık Divanı olarak ülkemizde deprem gibi 
bir felaketin bir daha yaşanmamasını dilediklerine ilişkin 
konuşması 22 (126) 

 
865 

 – Demokrasi şehitlerine Allah'tan rahmet dilediğine 
ilişkin konuşması 22 (125) 

 
755 

 – Türkiye'de "Kürt illeri" şeklinde bir tanımlama olma-
dığına ilişkin konuşması 22 (125) 

 
763 

 – Yaşanan sel felaketi nedeniyle Başkanlık Divanı ola-
rak Bartın halkına geçmiş olsun dileğinde bulunduklarına 
ilişkin konuşması 22 (125) 

 
757 

BAKAN Murat (İzmir) – Başbakanlığın, Birleşmiş 
Milletlerin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği 
harekât ve misyonlar kapsamında hudut, şümul, miktar ve 
zamanı Hükûmetçe takdir ve tespit edilmek üzere, Türk 
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Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışına gönderilmesi ve Hükûmet 
tarafından verilecek izin ve belirlenecek esaslar çerçevesinde 
bu kuvvetlerin kullanılması için Anayasa'nın 92'nci maddesi 
uyarınca bir yıl süreyle izin verilmesine ilişkin tezkeresi 
(3/807) münasebetiyle 

 
 
 
 

22 

 
 
 
 

(121) 

 
 
 
 

291:293 
BALUKEN İdris (Diyarbakır) – AK PARTİ Grubu 

önerisi münasebetiyle 22 (121) 
 

312:314 
  (124) 672:674 
 – AKP Hükûmeti tarafından "paralel devlet yapılanma-

sı" adı altında bütün toplumsal kesimlere yöneltilmiş olan 
gözaltı ve tutuklama furyasını kınadığına ilişkin açıklaması 22 (122) 

 
408 

 – AKP Hükûmeti tarafından bölge halkının görüşü alın-
madan dayatılan Cizre ve Yüksekova'nın il, Hakkâri ve Şır-
nak'ın ilçe olması karar sürecini kınadığına ve doğru bulmadı-
ğına, 3 Ağustos Şengal'de Ezidi halkına yönelik katliamın 2'nci 
yıl dönümüne ve Ezidilere yönelik bu katliamın soykırım 
olarak tanımlamasını talep ettiğine ilişkin açıklaması 22 (122) 

 
381 

 – Ankara Garı patlamasının üzerinden on aylık bir süre 
geçmesine rağmen soruşturmada herhangi bir mesafenin 
katedilmediğine, Halkların Demokratik Partisi olarak dış 
politikada komşu ülkeler ve halklarla barış içerisinde, iş 
birliğine dayalı her türlü ilişkiyi desteklediklerine ancak bu 
ilişkilerin belli değerler ve belli ilkeler üzerinde olması ge-
rektiğine ilişkin açıklaması 22 (124) 

 
651:652 

 – Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 
Kanun Teklifi münasebetiyle 22 (122) 

 
488:489, 490:491 

 – Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Dolapdere köyü 
Ekinciler mezrasında gün boyu top atışları yapıldığına ve 
başlayan yangının şu anda köyün içerisine ilerlediğine ve 
Erzurum'un Karayazı ilçesinde 60'a yakın HDP'linin gözaltı 
koşullarına ilişkin açıklaması 22 (124) 

 
698:699 

 – Halkların Demokratik Partisi olarak Diyarbakır'ın Sur 
ve Mardin'in Kızıltepe ilçelerinde yaşanan patlamalara ilişkin 
açıklaması 22 (124) 

 
721 

 – Halkların Demokratik Partisi olarak, sabah saatlerinde 
Rojava'nın Kamışlı kentinde IŞİD tarafından sivil yerleşim 
alanlarına düzenlenen bombalı saldırıyı büyük bir lanetle ve 
öfkeyle kınadıklarına ve yaşamını yitiren bütün Rojavalı 
yurttaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledikleri-
ne ilişkin açıklaması 22 (119) 

 
27 

 – IŞİD çetelerinin Rojava'nın Kamışlı kentinde yapmış 
olduğu katliamı bir kez daha lanetlediğine, İçişleri Bakanının 
polisin ağır silahlarla donatılacağı yönündeki açıklamasına, 
darbeyle ilgili gerekli tedbirler alınırken hukuk devleti ve 
insan hakları bağlamında yapılması gerektiğine ilişkin açık-
laması 22 (120) 

 
122 
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 – Karadağın Kuzey Atlantik Antlaşmasına Katılımına 
İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı münasebetiyle 22 (123) 

 
572:576 

 – Kâtip Üyelerin oylamalardaki tutumuna ilişkin açık-
laması 22 (122) 441:442 

 – Manisa Milletvekili Özgür Özel'in açıklaması üzerine 
konuşması 22 (122) 

 
409 

 – Manisa Milletvekili Özgür Özel'in sataşma nedeniyle 
yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle 
konuşması 22 (121) 

 
316 

 – Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı münasebetiyle 22 (120) 188:189 
 – Yenikapı mitingine katılan halk kitlesinin darbe karşıtı 

olan ruhunu, demokrasiye olan bağlılığını ve fedakâr tutumu-
nu kutladığına, halkın darbe karşıtı, demokrasi yanlısı tutu-
munu siyasi liderlerin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın doğru okuması gerektiğine ve Hakkâri ile Şırnak 
illerinin oradaki halka sorulmadan ilçe yapılmasının bu kent-
leri bitirmeye yönelik bir anlayış olduğuna ilişkin açıklaması 22 (123) 

 
554:555 

BAYDEMİR Osman (Şanlıurfa) – Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi münasebe-
tiyle 22 (122) 

 
415:416 

 – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 22 (126) 882:884 
 – Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç'in 

HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şah-
sına ve Halkların Demokratik Partisine sataşması nedeniyle 
konuşması 22 (126) 

 
894:896 

 – Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı münasebetiyle 22 (119) 57:58 
  (120) 176:177 
 – Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle 22 (125) 

 
803:806 

BAYRAKTUTAN Uğur (Artvin) – 15 Temmuz darbe 
girişimini şiddetle lanetlediğine, bu darbe girişiminin olduğu 
akşam Hopa'da suçu olmayan 9 gencin tutuklandığına ve bu 
çocukların bir an evvel özgürlüklerine kavuşmasının hem 
Hopa'nın hem Artvin halkının beklentisi olduğuna ilişkin 
açıklaması 22 (119) 

 
16:17 

BEKAROĞLU Mehmet (İstanbul) – 15 Temmuzun 
toplumsal barışın yeniden tesisine vesile yapılmasına ilişkin 
gündem dışı konuşması 22 (119) 

 
13:14 

 – Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, (2/1167) esas nu-
maralı 2.7.1964 Tarih ve 492 Sayılı Harçlar Kanununda Deği-
şiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi'nin doğrudan 
gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/53) münasebetiyle 22 (121) 

 
319:321 

 – Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 
Kanun Teklifi münasebetiyle 22 (121) 

 
341:344 
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 – Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanu-
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münase-
betiyle 22 (124) 

 
722:724 

 – Gazi Ünirversitesi Rektörlüğüne atanan Ali Gür'le il-
gili iddialara ilişkin açıklaması 22 (122) 

 
377 

BEKTAŞOĞLU Bülent Yener (Giresun) – Bazı Ala-
cakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi 
münasebetiyle 22 (121) 

 
345 

  (122) 463 
 – Fethullah Gülen Cemaati'ne yönelik soruşturmaların 

hukukun evrensel değerlerine bağlı kalınarak, adil yargılama 
esaslarına göre ve kişileri lekelemeden yürütülmesi gerekti-
ğine ilişkin açıklaması 22 (123) 

 
552 

 – FETÖ terör örgütünün devlet içindeki yapılanmasına 
yönelik mücadelenin hukuk düzeni içinde yapılmasını istedi-
ğine ilişkin açıklaması 22 (126) 

 
872 

 – Giresun kırsalında askerî helikopterin düşmesiyle 
meydana gelen kazayla ilgili açıklama beklediğine ilişkin 
açıklaması 22 (119) 

 
19 

 – Yasal düzenleme yapılıncaya kadar bir genelgeyle ku-
rumların taşeron işçilerle ilgili işlem yapmasının önüne ge-
çilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması 22 (124) 

 
649 

BENLİ Fatma (İstanbul) – 7 Ağustosun insanların va-
tanları için tek yürek olabildiğini gösterdiği tarihî bir gün 
olduğuna ve 81 ilde demokrasi ve şehitler mitinglerine katı-
lan tüm vatandaşlara teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması 22 (123) 

 
547:548 

 – HDP Grubu önerisi münabetiyle 22 (122) 394:396 
BERBER Recai (Manisa) – Bireysel Emeklilik Tasar-

ruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle 22 (124) 

 
689:692 

BEŞTAŞ Meral DANIŞ (Adana) – Adana ilinin sorun-
larına ilişkin gündem dışı konuşması 22 (120) 

 
113:114 

 – Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 
Kanun Teklifi münasebetiyle 22 (122) 

 
447:448, 482:483 

 – Cezaevlerinde durumun çok vahim olduğuna ve 
OHAL'den dolayı işkencenin meşrulaştırılamayacağına, 
tutukluların haklarının göz ardı edilemeyeceğine ilişkin açık-
laması 22 (122) 

 
397 

 – CHP Grubu önerisi münasebetiyle 22 (126) 905:907 
 – HDP Grubu önerisi münabetiyle 22 (122) 388:390 
 – İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın sataşma nedeniyle 

yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine 
sataşması nedeniyle konuşması 22 (126) 

 
909:910 

 – Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı münasebetiyle 22 (120) 145:146 
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BİÇER Tur YILDIZ (Manisa) – Uluslararası İşgücü 
Kanunu Tasarısı münasebetiyle 22 (119) 

 
37:38 

BİLGEN Ayhan (Kars) – 15 Temmuz darbe girişimi ve 
demokrasinin kurumsallaştırılmasına ilişkin gündem dışı 
konuşması 22 (119) 

 
14:15 

 – Başbakanlığın, Birleşmiş Milletlerin Mali ve Orta Af-
rika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekât ve misyonlar kapsa-
mında hudut, şümul, miktar ve zamanı Hükûmetçe takdir ve 
tespit edilmek üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışına 
gönderilmesi ve Hükûmet tarafından verilecek izin ve belir-
lenecek esaslar çerçevesinde bu kuvvetlerin kullanılması için 
Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca bir yıl süreyle izin 
verilmesine ilişkin tezkeresi (3/807) münasebetiyle 22 (121) 

 
283:286 

 – Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı münasebetiyle 22 (119) 55:56 
 – Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle 22 (126) 

 
919:920 

BİLGİÇ Süreyya Sadi (Isparta) – Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi münasebe-
tiyle 22 (122) 

 
495 

BİRCAN Erdin (Edirne) – Karadağın Kuzey Atlantik 
Antlaşmasına Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle 22 (123) 

 
576 

BİRKAN Zekeriya (Bursa) – Halkın, 15 Temmuzu ta-
rihe bir milat olarak kaydettiğine ilişkin açıklaması 22 (120) 

 
121:122 

BOSTANCI Mehmet Naci (Amasya) – 17 Ağustos 
1999 Marmara depreminin 17'nci yıl dönümüne ilişkin açık-
laması 22 (126) 

 
881 

 – İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın AK PARTİ grup 
önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine 
ilişkin açıklaması 22 (125) 

 
792 

 – Şehit olan 5 güvenlik görevlisine Allah'tan rahmet di-
lediğine ve Kamışlı'daki terör eylemini şiddetle lanetlediğine 
ilişkin açıklaması 22 (120) 

 
125 

BOTAN Lezgin (Van) – Yatırımların Proje Bazında 
Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar-
namelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve 
Teklifi münasebetiyle 22 (126) 

 
992:993 

BOYRAZ Osman (İstanbul) – Küresel şer çeteleri ve 
yerli iş birlikçileriyle yapılmış olan darbe girişiminin yerli ve 
millî güçler tarafından başarısızlığa uğratıldığına ilişkin 
açıklaması 22 (119) 

 
17 

BÖKE Selin SAYEK (İzmir) – Bazı Alacakların Yeni-
den Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi münasebetiyle 22 (122) 

 
404:406 

BUDAK Çetin Osman (Antalya) – Bazı Alacakların Ye-
niden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi münasebetiyle 22 (122) 

 
437:438 
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BULDAN Pervin (TBMM Başkan Vekili) (İstanbul) – 
Divan olarak Diyarbakır'ın Sur ve Mardin'in Kızıltepe ilçele-
rinde bombalı saldırılarda yaşamını yitirenlere Allah'tan 
rahmet dilediklerine ilişkin konuşması 22 (124) 

 
722 

 – Hakkâri ve Şırnak'ın il olarak kalmasının uygun ola-
cağına ilişkin konuşması 22 (124) 

 
684 

CAN Ramazan (Kırıkkale) – HDP Grubu önerisi mü-
nasebetiyle 22 (123) 564 

CEVHERİ Mehmet Ali (Şanlıurfa) – Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi münasebe-
tiyle 22 (122) 

 
460:461 

CEYLAN Nevzat (Ankara) – 15 Temmuz gecesi Anka-
ra'nın Kazan ilçesinde şehit olanlara ilişkin gündem dışı 
konuşması 22 (119) 

 
11:12 

CORA Salih (Trabzon) – HDP Grubu önerisi münabe-
tiyle 22 (125) 776:777 

ÇAKIR Coşkun (Tokat) – Profesör Doktor Halil İnal-
cık'ın vefatına ilişkin gündem dışı konuşması 22 (120) 

 
114:115 

ÇAKIRÖZER Utku (Eskişehir) – 15 Temmuz darbe 
girişimi sonrasında gösterilen dayanışmanın demokrasi, temel 
hak ve özgürlükler ve hukuk devletinin gelişmesi noktasında 
da gösterilmesi gerektiğine ve akademisyenlerin, aydınların 
ifade özgürlüklerinin korunmasının demokrasi için hayati 
önem taşıdığına ilişkin açıklaması 22 (123) 

 
549 

 – Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 
Kanun Teklifi münasebetiyle 22 (122) 

 
406:407 

ÇAM Musa (İzmir) – Bazı Alacakların Yeniden Yapı-
landırılmasına İlişkin Kanun Teklifi münasebetiyle 22 (122) 

 
474:475 

 – Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanu-
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münase-
betiyle 22 (124) 

 
684:689 

 – Yavuz Sultan Selim köprüsüne barışın, kardeşliğin, 
dostluğun, insan haklarının, laikliğin ve demokrasinin bir 
ifadesi olarak "Hacı Bektaş Veli" isminin verilmesini talep 
ettiğine ilişkin açıklaması 22 (125) 

 
759 

ÇAMAK Hüseyin (Mersin) – 15 Temmuzda yaşanan 
darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma, gözaltı ve 
tutuklamalar sürecinin sağlıklı yürütülmesi için akılcı bir 
yaklaşımın hâkim kılınması, hukuk kuralları dışına çıkılma-
ması konusunda uyarılarını yinelediğine ilişkin açıklaması 22 (126) 

 
869 

 – 25 yaş üstündeki milyonlarca işsizin zorunlu genel 
sağlık sigortası borçlarının hâlen devam ettiğine ve bu soruna 
çözüm bulunması gerektiğine ilişkin açıklaması 22 (122) 

 
378 

 – Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 
Kanun Teklifi münasebetiyle 22 (121) 

 
347 
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 – Harp okullarının kapatılması nedeniyle öğrencilerin 
mağduriyetlerini giderecek önlemlerin bir an önce alınması 
gerektiğine ilişkin açıklaması 22 (124) 

 
648 

 – Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı münasebetiyle 22 (119) 75:76 
  (120) 153:154 
ÇANAK Oktay (Ordu) – 15 Temmuz akşamı hainler 

tarafından uygulanmaya çalışılan darbe girişiminin milletin 
kahramanlığıyla son bulduğuna ve FETÖ terör örgütünün 
kanlı eyleminin daha iyi anlatılabilmesi için tüm siyasi parti-
lerin birlikte hareket etme zorunluluğu bulunduğuna ilişkin 
açıklaması 22 (119) 

 
19 

DALKILIÇ Halis (İstanbul) – 15 Temmuz akşamında 
yapılan alçak işgal girişiminde direnen aziz milleti selamladı-
ğına ve yurt dışında Türkiye'yle ilgili olağanüstü bir algı 
operasyonu yönetildiğine ilişkin açıklaması 22 (120) 

 
120 

 – HDP Grubu önerisi münabetiyle 22 (121) 303:304 
DEDEOĞLU Sami (Kayseri) – Milletin dünya tarihin-

de görülmemiş bir şekilde demokrasiye sahip çıkma mücade-
lesini tebrik ettiğine, halkın idam taleplerinin Meclis tarafın-
dan yerine getirileceğinden hiç şüphesi olmadığına ve hainle-
rin bombalarına maruz kalan Meclisin kış bahçesinin tarihî 
bir müzeye çevrilmesini önerdiğine ilişkin açıklaması 22 (119) 

 
18 

DEMİR Filiz KERESTECİOĞLU (İstanbul) – Bazı 
Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Tekli-
fi münasebetiyle 22 (122) 

 
470 

 – Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı münasebetiyle 22 (119) 84:85 
  (120) 152:153 
 – Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle 22 (125) 

 
835 

  (126) 934:935 
DEMİR Mehmet (Kırıkkale) – 15 Temmuz 2016 darbe 

teşebbüsüne ilişkin gündem dışı konuşması 22 (122) 
 

372:373 
DEMİR Nurettin (Muğla) – Yatırımların Proje Bazında 

Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar-
namelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve 
Teklifi münasebetiyle 22 (125) 

 
835 

DEMİREL Çağlar (Diyarbakır) – 17 Ağustos 1999 
Marmara depreminin 17'nci yıl dönümüne, Özgür Gündem 
gazetesinin kapatılması ve binasının basılmasına, çalışanların, 
editörlerin darp edilerek gözaltına alınmasına ve bu baskıyı 
şiddetle kınadığına ilişkin açıklaması 22 (126) 

 
874:875 

 – İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın sataşma nedeniyle 
yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 22 (126) 

 
913 
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 – Olağanüstü hâli yasal olarak inşa etmeden fiilî olarak 
uygulayan Hükûmetin bugün aynı uygulamaları Kürt illerin-
de bir sıkıyönetim tarzına çevirdiğine ve haksız ve hukuksuz 
yaşanan bu uygulamalara bir an önce son verilmesi gerektiği-
ne ilişkin açıklaması 22 (121) 

 
269:270 

 – Olağanüstü hâlle birlikte gözaltı süresinin uzatılması 
nedeniyle savcıların ve emniyet yetkililerinin keyfî uygula-
malarının söz konusu olduğuna, "darbecilerle mücadele" adı 
altında aslında HDP, DBP yöneticileriyle mücadele edildiği-
ne ve gazeteciler üzerinde de büyük bir baskı olduğuna ilişkin 
açıklaması 22 (125) 

 
762 

 – Verdikleri araştırma önergesinin kabul edilerek 
Ceylânpınar ilçesinde meydana gelen saldırıda 2 polisin 
yaşamını yitirmesi olayının açığa çıkarılmasını talep ettiğine 
ilişkin açıklaması 22 (126) 

 
897:899 

DEMİRTAŞ Ünal (Zonguldak) – Uluslararası İşgücü 
Kanunu Tasarısı münasebetiyle 22 (120) 

 
163:164 

DEPBOYLU Deniz (Aydın) – Bazı Alacakların Yeni-
den Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi münasebetiyle 22 (122) 

 
479:480 

 – Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı münasebetiyle 22 (120) 140:141 
 – Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle 22 (126) 

 
953:954 

DOĞAN Müslüm (İzmir) – Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi münasebetiyle 22 (122) 

 
421:422 

 – Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle 22 (125) 

 
835 

  (126) 942:943 
DOĞAN Selina (İstanbul) – HDP Grubu önerisi müna-

betiyle 22 (121) 300:303 
DORA Erol (Mardin) – Bazı Alacakların Yeniden Ya-

pılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi münasebetiyle 22 (122) 
 

434:435 
 – Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanu-

nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münase-
betiyle 22 (124) 

 
696:698 

DURMAZ Kadim (Tokat) – Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi münasebetiyle 22 (121) 

 
344:345 

  (122) 423:424 
 – El sanatları erbaplarının gelişimleri, katma değeri 

yüksek ürünleri üreterek yönlendirilmeleri için devlet eliyle 
teşvik, tasarım, inovasyon ve benzeri çalışmaların acilen 
yapılması gerektiğine ilişkin açıklaması 22 (125) 

 
760 
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 – Millî Eğitim Bakanlığının üç yıl önce çıkardığı bir 
yönetmelikle belli cemaatlere mensup liselerdeki son sınıf 
öğrencilerinin yurt dışına gönderilip bir yıl sonra sınavsız 
üniversitelere yerleştirildiklerine ve bu fırsat eşitsizliğine 
karşı bir önlem alınıp alınmadığını öğrenmek istediğine 
ilişkin açıklaması 22 (122) 

 
379:380 

DURMUŞOĞLU Mücahit (Osmaniye) – 17 Ağustos 
1999 Marmara depreminin 17'nci yıl dönümüne ilişkin açık-
laması 22 (126) 

 
870 

 – 7 Ağustos Pazar günü 81 ilde din, dil, ideoloji, cinsi-
yet, ırk ayrımı yapmadan meydanlarda buluşan, birlik ve 
beraberliğimizi dünyanın dört bir yanına haykıran tüm vatan-
daşları yürekten kutladığına ve bir kez daha 15 Temmuz 
girişiminde şehit olanlara Allah'tan rahmet dilediğine ilişkin 
açıklaması 22 (123) 

 
549:550 

 – Adalet ve Kalkınma Partisinin kuruluşunun 15'inci yıl 
dönümüne ilişkin açıklaması 22 (125) 

 
758 

 – Anadolu'nun her yerinde demokrasi nöbeti tutan tüm 
vatandaşları kutladığına, ihanetin başladığı ilk andan itibaren 
safını belli ederek dik duruşuyla kendilerini gururlandıran 
Osmaniyeli hemşehrilerini selamladığına ilişkin açıklaması 22 (119) 

 
16 

DURSUN Selim (Sivas) – 15 Temmuz FETÖ terör ör-
gütünün darbe teşebbüsünde şehit olanlara Allah'tan rahmet, 
yaralılara şifalar dilediğine ilişkin açıklaması 22 (119) 

 
20 

ELİTAŞ Mustafa (Kayseri) – 40 binden fazla insanın 
hayatının katledilmesine sebebiyet veren kişilerin sözcülüğü-
nü yapmanın hiçbir milletvekilinin hakkı ve haddi olmadığına 
ilişkin açıklaması 22 (126) 

 
897 

ENCU Ferhat (Şırnak) – Yatırımların Proje Bazında 
Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar-
namelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve 
Teklifi münasebetiyle 22 (125) 

 
818 

ERDEM Arzu (İstanbul) – Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi münasebetiyle 22 (121) 

 
347 

  (122) 480:481 
 – Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanu-

nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münase-
betiyle 22 (124) 

 
715:717 

 – Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı münasebetiyle 22 (120) 142:143 
 – Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle 22 (126) 

 
977:978 

ERDEM Eren (İstanbul) – Parlamentonun bir an önce 
devlet kadrolarında liyakati oluşturacak bir politik birlikteliği 
sağlaması gerektiğine ilişkin açıklaması 22 (125) 

 
757 
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ERDOĞAN Mehmet (Muğla) – Bazı Alacakların Yeni-
den Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi münasebetiyle 22 (122) 

 
417:419 

EROL Gürsel (Tunceli) – CHP Grubu önerisi münase-
betiyle 22 (126) 901:903 

ERSOY Ruhi (Osmaniye) – AK PARTİ Grubu önerisi 
münasebetiyle 22 (124) 670:672 

  (125) 788:790 
 – Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı münasebetiyle 22 (119) 81:82 
ERTAN Bedia ÖZGÖKÇE (Van) – Bireysel Emeklilik 

Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılma-
sına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle 22 (124) 

 
717:720 

ERTEM Birol (Hatay) – Görevden uzaklaştırılan ce-
maat yapılanmasında olan memurların yerine alınacakların 
liyakat sistemine uygun bir şekilde kurumlara yerleştirilmesi 
gerektiğine ilişkin açıklaması 22 (120) 

 
119 

ESEYAN Markar (İstanbul) – HDP Grubu önerisi 
münabetiyle 22 (121) 297:299 

GAYDALI Mahmut Celadet (Bitlis) – Bazı Alacakla-
rın Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi müna-
sebetiyle 22 (122) 

 
440 

 – Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı münasebetiyle 22 (120) 180:181 
GAYTANCIOĞLU Okan (Edirne) – Bazı Alacakların 

Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi münasebe-
tiyle 22 (122) 

 
464 

 – Karadağın Kuzey Atlantik Antlaşmasına Katılımına 
İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı münasebetiyle 22 (123) 

 
576,  587:588 

 – Süt fiyatının ve süt teşvik primlerinin düşürülmesinin 
AKP Hükûmetinin çiftçiyi desteklemediğini gösterdiğine 
ilişkin açıklaması 22 (123) 

 
551 

GÖK Levent (Ankara) – AK PARTİ Grubu önerisi 
münasebetiyle 22 (124) 667:669 

 – Ceylânpınar'da hayatını kaybeden 2 polisin isimlerinin 
Feyyaz Yumuşak ve Okan Acar olduğuna ilişkin açıklaması 22 (126) 

 
896 

 – Cumhuriyet Halk Partisi olarak Hakkâri ve Şırnak'ın il 
statüsünden çıkartılmasının karşısında olduklarına, Yükseko-
va ve Cizre'nin il olması konusunda bir tasarrufta bulunula-
caksa bunu destekleyeceklerine ilişkin açıklaması 22 (124) 

 
684 

 – Diyarbakır'ın Sur ve Mardin'in Kızıltepe ilçelerinde 
yaşanan patlamalarla ilgili Meclisin bilgilendirilmesini talep 
ettiğine ilişkin açıklaması 22 (124) 

 
720 

 – Genco Erkal'ın Kadıköy Lisesinde sergilemek istediği 
ve Nazım'ı konu alan oyunuyla ilgili getirilen yasağın İçişleri 
Bakanlığıyla yapılan görüşmeler sonucunda kaldırıldığına 
ilişkin açıklaması 22 (124) 

 
703 
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 – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 22 (126) 886:888 
 – Kumpas, Ergenekon, Balyoz, Askerî Casusluk davala-

rı mağdurlarının hukuksal haklarının iadesi konusunun çö-
züme kavuşturulmasını ve önümüzdeki hafta içerisinde gün-
deme alınmasını beklediklerine ilişkin açıklaması 22 (123) 

 
568:569 

 – Pozantı Kaymakamının, kurtuluş törenlerine katılan 
Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'e yönelik tavırlarının ve 
Kadıköy Lisesinde Nazım Hikmet'le ilgili bir gösterinin 
yasaklanmasının kabul edilemez olduğuna, herkesin özen ve 
dikkatli bir dil kullanarak götürmek istediği bu süreç içerisin-
de hadlerini aşan bu idarecilere gerekli dersin verilmesi ge-
rektiğine ilişkin açıklaması 22 (123) 

 
555:556 

 – Şırnak'ta şehit olanlara Allah'tan rahmet dilediğine ve 
Anafartalar Zaferi'nin 101'inci yıl dönümüne ilişkin açıkla-
ması 22 (124) 

 
650:651 

GÖKÇE Cesim (Ağrı) – 15 Temmuz 2016'da yaşanan 
darbe girişimine ilişkin gündem dışı konuşması 22 (124) 

 
644:645 

 – 15 Temmuz'da karşı karşıya kalınan darbenin terör 
saldırısının ötesinde Türkiye'yi işgal girişimi olduğuna, şehit-
lere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediğine ilişkin 
açıklaması 22 (120) 

 
117 

GÖKDAĞ Mehmet (Gaziantep) – Yatırımların Proje 
Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı 
ve Teklifi münasebetiyle 22 (126) 

 
1002:1003 

GÖKER Mehmet (Burdur) – Yatırımların Proje Ba-
zında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı 
ve Teklifi münasebetiyle 22 (126) 

 
946:947 

GÜNAL Mehmet (Antalya) – Karadağın Kuzey Atlan-
tik Antlaşmasına Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanması-
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle 22 (123) 

 
585:587 

GÜNAY Emine Nur (Eskişehir) – Yatırımların Proje 
Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı 
ve Teklifi münasebetiyle 22 (125) 

 
812:814 

GÜNNAR Adnan (Trabzon) – CHP Grubu önerisi mü-
nasebetiyle 22 (126) 913:915 

GÜRER Ömer Fethi (Niğde) – 15 Temmuz darbe giri-
şimi nedeniyle kapatılan askerî okul öğrencileri ile kamu 
kuruluşlarında işten el çektirilenlerden çok sayıda müracaat 
aldıklarına ve mağdur olanların mağduriyetlerinin giderilme-
sini talep ettiğine ilişkin açıklaması 22 (126) 

 
867 

 – Aksaray'ın Sultanhanı kasabasının ilçe yapılmasını ta-
lep ettiğine ilişkin açıklaması 22 (124) 

 
645 
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 – Askerî okullarda öğrenci olan ve kalkışmada yer al-
mayan, mezuniyetine kısa bir süre kalan onca öğrencinin 
ciddi mağduriyet yaşadığına, açığa alma ve tutuklamaların 
çok hassas yapılması ve mağduriyetlere yol açılmaması 
gerektiğine ilişkin açıklaması 22 (121) 

 
259 

 – Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 
Kanun Teklifi münasebetiyle 22 (121) 

 
346 

  (122) 410,  463 
 – Karadağın Kuzey Atlantik Antlaşmasına Katılımına 

İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı münasebetiyle 22 (123) 

 
577 

 – Niğde ilindeki kiraz üreticilerinin sorunlarına ilişkin 
açıklaması 22 (122) 

 
379 

 – Niğde'de patates üreticilerinin yaşadığı sorunlara iliş-
kin açıklaması 22 (125) 

 
756 

 – Niğde'nin Bor ilçesinde işçileri taşıyan minibüse bir 
trenin çarpması sonucu vefat eden 6 işçinin ailelerine başsağ-
lığı dilediğine ilişkin açıklaması 22 (119) 

 
68 

 – Niğde'nin sulama suyu sorununa ilişkin açıklaması 22 (123) 548 
 – Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı münasebetiyle 22 (120) 161:162 
 – Yerel basının sorunlarına ilişkin gündem dışı konuş-

ması 22 (120) 115:116 
GÜVENÇ Celalettin (Kahramanmaraş) – HDP Grubu 

önerisi münasebetiyle 22 (126) 
 

889:893 
HAMZAÇEBİ Mehmet Akif (TBMM Başkan Vekili) 

(İstanbul) – İki yıl önce Şengal'de Ezidi halkına yönelik 
yapılan katliamı kınadığına ilişkin konuşması 22 (122) 

 
382 

 – İntihar eden Ahmetli Kaymakamı Necmi Akman'a Al-
lah'tan rahmet dilediğine ilişkin konuşması 22 (121) 

 
310 

 – Milletvekili kimlik kartlarındaki düzenlemelere ilişkin 
konuşması 22 (121) 

 
321 

 – Vergi Dairesi Tam Otomasyon Projesi'ni başlatan Ze-
keriya Temizel'e ve bu projeyi uygulamaya koyan Adalet ve 
Kalkınma Partisi hükûmetlerine teşekkür ettiğine ilişkin 
konuşması 22 (121) 

 
341 

HÜRRİYET Fatma KAPLAN (Kocaeli) – 17 Ağustos 
Gölcük depreminin 17'nci yıl dönümüne ve olası şiddetli bir 
depreme hazırlık konusunda pek bir ilerleme kaydedilemedi-
ğine ilişkin açıklaması 22 (125) 

 
758:759 

ILICALI Mustafa (Erzurum) – Erzurum Kongresi'nin 
97'nci yıl dönümüne ve gerek Erzurum'daki dadaşlar gerekse 
Türkiye'deki bütün vatandaşların demokrasi nöbetinde Cum-
hurbaşkanına, Hükûmete, Meclise sahip çıktıklarına ilişkin 
açıklaması 22 (119) 

 
18 

IRMAK Selma (Hakkari) – Yatırımların Proje Bazında 
Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar-
namelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve 
Teklifi münasebetiyle 22 (126) 

 
926:928 
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IŞIK Fikri (Millî Savunma Bakanı) (Kocaeli) – Açık-
lamasının 30 Ağustos törenlerinin yapılması veya yapılma-
masıyla ilgili olmadığına, törenlerde askerî araçların gösteri 
yapmayacağına yönelik olduğuna ilişkin açıklaması 22 (121) 

 
263:264 

 – Başbakanlığın, Birleşmiş Milletlerin Mali ve Orta Af-
rika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekât ve misyonlar kapsa-
mında hudut, şümul, miktar ve zamanı Hükûmetçe takdir ve 
tespit edilmek üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışına 
gönderilmesi ve Hükûmet tarafından verilecek izin ve belir-
lenecek esaslar çerçevesinde bu kuvvetlerin kullanılması için 
Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca bir yıl süreyle izin 
verilmesine ilişkin tezkeresi (3/807) münasebetiyle 22 (121) 

 
272:275 

İLGEZDİ Gamze AKKUŞ (İstanbul) – 15 Temmuzda 
yapılan darbeyi kınadığına, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralı-
lara acil şifalar dilediğine, tecavüzün erkek egemen toplumun 
sahip olma güdüsünün bir sonucu olduğuna ve eşitlik olma-
dan tecavüz ve şiddetin önüne geçilmesinin imkânsız olduğu-
na ilişkin açıklaması 22 (119) 

 
21 

 – 30 Ağustos tarihinin, bir milletin makûs talihini yene-
rek ulus olma bilinciyle emperyalizmi Anadolu topraklarında 
hezimete uğrattığı tarih olduğuna ilişkin açıklaması 22 (121) 

 
263 

İNCEÖZ İlknur (Aksaray) – 15 Temmuz akşamı darbe 
girişimini gerçekleştirenlerin kendilerini yıllarca kurumlar 
içerisinde kamufle eden terör örgütü mensupları olduğuna ve 
çok yönlü araştırma yapıldığına ilişkin açıklaması 22 (119) 

 
28:29 

 – Diyarbakır'da trafik denetleme görevini yapan polis 
memurlarına karşı bomba yüklü kamyonla düzenlenen saldı-
rıda şehit olanlar ile şehit edilen AK PARTİ Şırnak Beytüş-
şebap İlçe Gençlik Kolları Başkanı Naci Adıyaman'a Al-
lah'tan rahmet dilediğine ve Hacı Bektaş Veli Anma Törenle-
rine ilişkin açıklaması 22 (125) 

 
764:765 

 – Yurt dışı basınındaki gerçekleri çarpıtan eleştirileri 
kabul etmediklerine, OHAL kararı alınmasının atılması gere-
ken bir adım olduğuna, eleştiriler yapılırken üniformalı vatan 
hainleri ile üniformalı gerçek askerlerin ayrımını ayırt ederek 
yapılması gerektiğine, sadece Fethullahçı terör örgütüyle 
değil PKK terör örgütüyle mücadelenin de kararlılıkla devam 
edeceğine ve şehitlere Allah'tan rahmet dilediğine açıklaması 22 (120) 

 
124:125 

İRGİL Ceyhun (Bursa) – Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi münasebetiyle 22 (121) 

 
344 

 – Darbe girişimi sonrasında siyasiler ve yöneticiler hiç-
bir bedel ödemezken öğretmenlerin, memurların ve akade-
misyenlerin neyin bedelini ödediğini öğrenmek istediğine 
ilişkin açıklaması 22 (121) 

 
262 
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 – Sudan sebeplerle, hukuk ve vicdandan uzak, âdeta 
sosyal soykırıma dönen açığa almalara son verilmesi gerekti-
ğine ilişkin açıklaması 22 (124) 

 
647 

İRMEZ Aycan (Şırnak) – Uluslararası İşgücü Kanunu 
Tasarısı münasebetiyle 22 (119) 

 
73:75 

 – Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle 22 (125) 

 
818 

KALAYCI Mustafa (Konya) – Bazı Alacakların Yeni-
den Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi münasebetiyle 22 (121) 

 
322:326 

 – Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanu-
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münase-
betiyle 22 (124) 

 
694:695 

 – Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı münasebetiyle 22 (120) 135:137 
 – Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle 22 (125) 

 
798:802 

KALKAN Necip (İzmir) – Meydanlarda demokrasi nö-
beti tutan vatandaşların taleplerine kulak verilmesi gerektiği-
ne ilişkin açıklaması 22 (120) 

 
121 

KAN Ravza KAVAKCI (İstanbul) – 15 Temmuz 2016 
darbe girişimi, kadın şehitler ve gazilere ilişkin gündem dışı 
konuşması 22 (125) 

 
754:755 

KARABIYIK Lale (Bursa) – Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi münasebetiyle 22 (121) 

 
345:346 

  (122) 410,  419:420 
 – OHAL mağdurlarına ilişkin gündem dışı konuşması 22 (122) 371:372 
 – Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle 22 (126) 

 
970:971 

KARABURUN Bennur (Bursa) – 15 Temmuzun mille-
tin yeniden şahlanışına vesile olduğuna, Adalet ve Kalkınma 
Partisinin kuruluşunun 15'inci yıl dönümüne ve olimpiyat 
2'ncisi olan güreşçi Rıza Kayaalp'e millet adına teşekkür 
ettiğine ilişkin açıklaması 22 (125) 

 
761:762 

KARAKAYA Mevlüt (Adana) – Bazı Alacakların Yeni-
den Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi münasebetiyle 22 (122) 

 
435:436, 449:450 

 – Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle 22 (126) 

 
987:988 

KAVCIOĞLU Şahap (Bayburt) – Bireysel Emeklilik 
Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılma-
sına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle 22 (124) 

 
701:702 

KAVUNCU Vural (Kütahya) – Uluslararası İşgücü 
Kanunu Tasarısı münasebetiyle 22 (119) 

 
70 
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KAYA Hüda (İstanbul) – Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi münasebetiyle 22 (122) 

 
476:477 

KAYAN Türabi (Kırklareli) – 15 Temmuz darbe giri-
şimi sonrasında görevden el çektirilenlerin durumuna ilişkin 
açıklaması 22 (121) 

 
261 

 – Kırklareli'nin her bölgesinde enerji hatlarının kullanım 
süresinin dolması nedeniyle yaşanan elektrik kesintilerinin 
yol açtığı sorunlara ilişkin açıklaması 22 (125) 

 
760 

KAYIŞOĞLU Nurhayat ALTACA (Bursa) – 17 
Ağustos 1999 Marmara depreminin 17'nci yıl dönümüne, 15 
Temmuz darbe girişiminden sonra orduyla ilgili yapılan 
kurumsal değişiklikleri kaygıyla izlediklerine ilişkin açıkla-
ması 22 (126) 

 
868 

 – 30 Ağustos 1922 tarihinin, emperyalizme karşı bağım-
sızlık mücadelesinin kazanıldığı, topraklarımızın işgalciler-
den geri alındığı bir tarih olduğuna ve Zafer Bayramı'nı 
kutlamak için meydanları coşkuyla dolduracaklarına ilişkin 
açıklaması 22 (121) 

 
259:260 

 – Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 
Kanun Teklifi münasebetiyle 22 (121) 

 
346 

 – EKPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğren-
mek istediğine, Bursa'daki siyah incir üreticisinin sorunlarına 
ve cumhuriyeti beğenmeyen zihniyetin cumhuriyetin ürettiği 
değerleri satmaya devam ettiğine ilişkin açıklaması 22 (125) 

 
758 

 – Hükûmetin özür dilemesi ve istifa etmesi gerektiğine 
ilişkin açıklaması 22 (122) 

 
376 

 – Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle 22 (125) 

 
817,  834 

KAYNARCA Tülay (İstanbul) – HDP Grubu önerisi 
münasebetiyle 22 (123) 567 

KEŞİR Ayşe (Düzce) – 17 Ağustos 1999 Marmara dep-
reminin 17'nci yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması 22 (126) 

 
864:865 

KILIÇ İmran (Kahramanmaraş) – 17 Ağustos 1999 
Marmara depreminin 17'nci yıl dönümüne ilişkin açıklaması 22 (126) 

 
870:871 

KIRCALI Orhan (Samsun) – Başta Samsunlu hemşeh-
rileri olmak üzere demokrasi nöbeti tutan tüm vatandaşlara 
teşekkür ettiğine ve alçak darbe girişimini yapanları, destek 
olanları, az da olsa sempati duyanları lanetlediğine ilişkin 
açıklaması 22 (119) 

 
16 

 – FETÖ'cü teröristler tarafından 15 Temmuzda gerçek-
leştirilen menfur darbe girişiminin milletin onurlu ve dik 
duruşuyla bertaraf edildiğine ilişkin açıklaması 22 (120) 

 
120 
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KOÇDEMİR Kadir (Bursa) – Başbakanlığın, Birleş-
miş Milletlerin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra 
ettiği harekât ve misyonlar kapsamında hudut, şümul, miktar 
ve zamanı Hükûmetçe takdir ve tespit edilmek üzere, Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışına gönderilmesi ve Hükûmet 
tarafından verilecek izin ve belirlenecek esaslar çerçevesinde 
bu kuvvetlerin kullanılması için Anayasa'nın 92'nci maddesi 
uyarınca bir yıl süreyle izin verilmesine ilişkin tezkeresi 
(3/807) münasebetiyle 22 (121) 

 
279:282 

 – Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle 22 (126) 

 
930:931 

KONCA Besime (Siirt) – HDP Grubu önerisi münabe-
tiyle 22 (125) 774:775 

 – Trabzon Milletvekili Salih Cora'nın HDP grup önerisi 
üzerinde yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna sataşma-
sı nedeniyle konuşması 22 (125) 

 
780 

KÖKSAL Burcu (Afyonkarahisar) – Uluslararası İş-
gücü Kanunu Tasarısı münasebetiyle 22 (119) 

 
71:72 

KÖSE Mustafa (Antalya) – AK PARTİ Grubu önerisi 
münasebetiyle 22 (124) 

 
667 

  (125) 785 
KUŞOĞLU Bülent (Ankara) – Bazı Alacakların Yeni-

den Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi münasebetiyle 22 (121) 
 

330:335 
 – Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanu-

nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münase-
betiyle 22 (124) 

 
699:701 

 – Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle 22 (125) 

 
814:816 

  (126) 928:929, 963:964 
KUYUCUOĞLU Serdal (Mersin) – Alınan güvenlik 

önlemlerinden bazılarının dünyanın sayılı orduları arasında 
yer alan Silahlı Kuvvetlerin saygınlığına gölge düşürür hâle 
geldiğine ilişkin açıklaması 22 (119) 

 
20:21 

 – Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı münasebetiyle 22 (119) 79:80 
KÜRKCÜ Ertuğrul (İzmir) – Yatırımların Proje Ba-

zında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı 
ve Teklifi münasebetiyle 22 (125) 

 
829:831 

MUŞ Mehmet (İstanbul) – AK PARTİ hükûmetlerince 
ülkenin menfaatleri ve çıkarları noktasında atılması gereken 
adımların atılacağına ve kararlı ve dirayetli dış politikadan 
asla geri adım atılmayacağına ilişkin açıklaması 22 (124) 

 
652 

 – Terör saldırılarında şehit olanlara Allah'tan rahmet di-
lediğine, AK PARTİ Grubu olarak terörün her türlüsünü 
lanetlediklerine ve tüm terör örgütleriyle mücadelenin sürdü-
rüleceğine ilişkin açıklaması 22 (124) 

 
721 
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 – Yenikapı başta olmak üzere 81 ilde yapılan mitinglere 
katılan, destek veren, bu darbe girişiminde olağanüstü bir 
tavır ortaya koyan yüce milleti saygıyla, sevgiyle selamladı-
ğına ve Türkiye'nin bir taraftan FETÖ ile mücadele ederken 
diğer taraftan PKK terör örgütüyle de mücadelesini sürdüre-
ceğine ilişkin açıklaması 22 (123) 

 
556:557 

NURLU Mazlum (Manisa) – Darbe önlenmiş olsa da 
ekonomik sonuçlarının ağır olduğuna ve tarım sektörünün 
yaşadığı sıkıntıları aşmak için ihracat imkânlarını artıran, 
teşvik sistemini geliştiren ek önlemlerin alınması gerektiğine 
ilişkin açıklaması 22 (121) 

 
263 

 – Darbeye karışan FETÖ terör örgütü mensuplarının bir 
yana bırakılarak muhaliflere karşı bir cadı avı başlatıldığına 
ilişkin açıklaması 22 (122) 

 
376 

ÖZCAN Ali (İstanbul) – Bazı Alacakların Yeniden Ya-
pılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi münasebetiyle 22 (122) 

 
431:432 

ÖZDEMİR Sibel (İstanbul) – Anafartalar Zaferi'nin 
101'inci yıl dönümüne ve İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 
üçüncü havaalanı inşaat alanına ve aynı bölgedeki döküm 
alanına hafriyat taşıyan kamyonların geçiş güzergâhı olarak 
mahalle ve kent içi yolları kullanmaları nedeniyle yaşanan 
sorunlara ilişkin açıklaması 22 (124) 

 
646:647 

 – Cumhurbaşkanını ve Hükûmeti idam cezası konusun-
da daha duyarlı olmaya davet ettiğine ilişkin açıklaması 22 (121) 

 
259 

 – Mevcut iktidarın Avrupa Birliği sürecindeki tutarsız 
duruşuna ve Avrupa Birliği kazanımlarından uzaklaşılan bir 
süreçte olduğumuza ilişkin açıklaması 22 (122) 

 
378 

 – Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı münasebetiyle 22 (120) 170:171 
ÖZDİŞ İbrahim (Adana) – Adana ilinde FETÖ soruş-

turması kapsamında birçok etüt merkezi ve öğrenci pansiyo-
nu gibi kurumların kapatıldığına ve bu konuda valilere inisi-
yatif verilerek bir an önce değerlendirme yapılması, hak ve 
hakkaniyetin korunması gerektiğine ilişkin açıklaması 22 (123) 

 
553 

 – Akdeniz Üniversitesinde bir öğrenci grubunun burs ve 
kredilerinin kesilmesinin nedenini öğrenmek istediğine ilişkin 
açıklaması 22 (126) 

 
869 

 – Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı münasebetiyle 22 (120) 148:149 
ÖZEL Özgür (Manisa) – 667 no.lu Kanun Hükmünde 

Kararname uyarınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir 
Tiyatrolarında görevli olan çok sayıda oyuncu ve yönetmenin 
açığa alınmalarına ve bu tiyatro sanatçılarını bu şekilde yafta-
lamanın darbeye ve darbecilere karşı oluşan toplumsal muta-
bakatı yaralayacak bir davranış biçimi olduğuna ilişkin açık-
laması 22 (122) 

 
382 

 – AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 22 (121) 307:310 
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 – Bu tip düzenlemelerle ilgili bir kamu spotu hazırlana-
rak vatandaşların bilgilendirilmesinin olumlu olacağına iliş-
kin açıklaması 22 (122) 

 
494 

 – Cezaevlerinde işkence olduğu iddialarının Ceza ve İn-
faz Kurumları ve Tutukevleri İnceleme Alt Komisyonu tara-
fından araştırılması gerektiğine ilişkin açıklaması 22 (122) 

 
397 

 – Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in AK PARTİ 
grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuri-
yet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması 22 (121) 

 
315:316 

 – Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in sataşma ne-
deniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Parti-
sine sataşması nedeniyle konuşması 22 (121) 

 
317 

 – Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in yaptığı açık-
lamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 22 (122) 

 
408:409 

 – Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in, açıklaması 
üzerine konuşması 22 (122) 

 
409 

 – İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın 409 sıra sayılı 
Kanun Tasarısı'nın ikinci bölümü üzerinde HDP Grubu adına 
yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sa-
taşması nedeniyle konuşması 22 (122) 

 
457 

 – Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle 22 (126) 

 
959:960 

ÖZKAN Burcu ÇELİK (Muş) – Hasta tutsaklara iliş-
kin gündem dışı konuşması 22 (124) 

 
642:644 

ÖZKAN Cahit (Denizli) – AİHM'in FETÖ darbe teşeb-
büsü yargılaması hakkında vereceği yanlı kararların yok 
hükmünde sayılacağına ilişkin açıklaması 22 (125) 

 
756:757 

 – Bugüne kadar verdiği sözleri tutmayan Avrupa'nın 
FETÖ darbe planının şartlarını olgunlaştırmak için elinden 
geleni yaptığına ve 15 Temmuz alçak darbe girişimi sonra-
sında milletimizi yalnız bıraktığına ilişkin açıklaması 22 (123) 

 
551:552 

 – Darbecileri ve darbeleri ülke gündeminden silecek, 
başkanlık sistemine dayanan, her türlü vesayeti kaldıran, 
sivil, demokratik anayasayı hayata geçirmek gerektiğine 
ilişkin açıklaması 22 (120) 

 
117 

 – Günümüzde Sevr projesinin FETÖ terör örgütünün 
öncülüğünde PKK, IŞİD, DHKP-C gibi terör örgütleriyle 
sürdürülmeye çalışıldığına ilişkin açıklaması 22 (124) 

 
646 

 – Milletin dik duruşuyla püskürtülen darbe teşebbüsü 
nedeniyle darbecilerden bunun maliyetinin sorulması ve 
bedellerin ödettirilmesi yoluna gidilmesinin Parlamentonun 
üzerinde bir görev olduğuna ilişkin açıklaması 22 (119) 

 
15 

 – Millî egemenliğe dayalı demokratik anayasanın, millî 
birlik ve beraberliğin anayasal metne dökülmesiyle yapılaca-
ğına ilişkin açıklaması 22 (121) 

 
258 
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 – Müttefiklerimizden demokrasiye sahip çıkarak FETÖ 
terör örgütünün darbe teşebbüsünü lanetlemeleri ve Türk 
milletinin, halkının ve demokrasisinin yanında olduklarını 
göstermelerini beklediğine ilişkin açıklaması 22 (126) 

 
868 

ÖZKOÇ Engin (Sakarya) – HDP Grubu önerisi müna-
betiyle 22 (125) 778:779 

ÖZTÜRK Berdan (Ağrı) – Uluslararası İşgücü Kanunu 
Tasarısı münasebetiyle 22 (119) 

 
65:66 

  (120) 175:176 
ÖZTÜRK Sabri (Giresun) – HDP Grubu önerisi mü-

nabetiyle 22 (125) 780 
PARSAK Mehmet (Afyonkarahisar) – Bazı Alacakla-

rın Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi müna-
sebetiyle 22 (122) 

 
411,  429:430 

 – Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı münasebetiyle 22 (120) 154:155 
PAYLAN Garo (İstanbul) – Bazı Alacakların Yeniden 

Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi münasebetiyle 22 (121) 
 

326:330 
  (122) 454:456 
 – Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanu-

nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münase-
betiyle 22 (124) 

 
680:683 

PEKŞEN Haluk (Trabzon) – HDP Grubu önerisi mü-
nasebetiyle 22 (123) 564:567 

 – Karadağın Kuzey Atlantik Antlaşmasına Katılımına 
İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı münasebetiyle 22 (123) 

 
578 

PETEK Reşat (Burdur) – 15 Temmuz 2016 darbe giri-
şimine ilişkin gündem dışı konuşması 22 (123) 

 
543:544 

PURÇU Özcan (İzmir) – Karadağın Kuzey Atlantik 
Antlaşmasına Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle 22 (123) 

 
577 

 – Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle 22 (125) 

 
819 

SALICI Oğuz Kaan (İstanbul) – HDP Grubu önerisi 
münasebetiyle 22 (124) 

 
661:664 

SANCAR Mithat (Mardin) – HDP Grubu önerisi mü-
nasebetiyle 22 (123) 562:564 

SARIBAL Orhan (Bursa) – Uluslararası İşgücü Kanu-
nu Tasarısı münasebetiyle 22 (119) 

 
45:46 

SARIHAN Şenal (Ankara) – (2/1167) esas numaralı 
2.7.1964 Tarih ve 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme 
alınmasına ilişkin önergesi (4/53) münasebetiyle 22 (121) 

 
318:319 
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 – Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 
Kanun Teklifi münasebetiyle 22 (121) 

 
345 

 – HDP Grubu önerisi münabetiyle 22 (122) 392:394 
 – İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi İstanbul 

Milletvekili Mehmet Metiner'in bazı açıklamalarına ilişkin 
açıklaması 22 (124) 

 
648 

 – Karadağın Kuzey Atlantik Antlaşmasına Katılımına 
İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı münasebetiyle 22 (123) 

 
576:577 

 – Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı münasebetiyle 22 (119) 50:51 
  (120) 181:182 
SAVAŞ Mustafa (Aydın) – Bazı Alacakların Yeniden 

Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi münasebetiyle 22 (121) 
 

335:337 
SERT Hasan (İstanbul) – 15 Temmuz darbe girişimine 

destek veren tüm hainleri ve darbeye karşı ses çıkarmayan 
Batılı ülkelerin tavırlarını kınadığına, 7 Ağustos tarihindeki 
Yenikapı mitingine destek veren Kemal Kılıçdaroğlu ile 
Devlet Bahçeli'yi tebrik ettiğine ve Putin ile Erdoğan görüş-
mesinin hayırlı olmasını temenni ettiğine ilişkin açıklaması 22 (123) 

 
542 

SOYLU Süleyman (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı) (Trabzon) – Milletvekillerinin fiilî hizmet zammı 
haklarına ilişkin açıklaması 22 (120) 

 
164:165 

 – Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı münasebetiyle 22 (120) 167,  190:191 
ŞAHİN Mustafa (Malatya) – CHP Grubu önerisi mü-

nasebetiyle 22 (126) 903:905 
ŞEKER Ali (İstanbul) – Kapatılan askerî okullar ile kış-

laların arazilerinin korunması gerektiğine ilişkin açıklaması 22 (121) 
 

260 
 – MİT'in darbe girişimi gününe kadar FETÖ'ye göz yum-

duğuna ve şu anda iktidarı kandıran başka cemaat örgütlerinin 
olup olmadığını öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 22 (122) 

 
378:379 

ŞİMŞEK Baki (Mersin) – Uluslararası İşgücü Kanunu 
Tasarısı münasebetiyle 22 (119) 

 
51:53 

TAMAYLIGİL Bihlun (İstanbul) – Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi münasebe-
tiyle 22 (122) 

 
458:460 

 – Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle 22 (125) 

 
827:829 

  (126) 957:958, 979:981 
TAN Altan (Diyarbakır) – HDP Grubu önerisi müna-

sebetiyle 22 (124) 659:660 
 – Karadağın Kuzey Atlantik Antlaşmasına Katılımına 

İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı münasebetiyle 22 (123) 

 
581:583 
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TANAL Mahmut (İstanbul) – 17 Ağustos 1999 Mar-
mara depreminin 17'nci yıl dönümüne ve Şanlıurfa ve ilçele-
rinde sürekli yaşanan elektrik ve su kesintileri nedeniyle 
mağduriyetlerin giderilmesini talep ettiğine ilişkin açıklaması 22 (126) 

 
869 

 – Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 
Kanun Teklifi münasebetiyle 22 (121) 

 
344 

 – Hacı Bektaş Veli Anma Törenlerinin başladığına ve 
Hacı Bektaş Veli'yi saygıyla andığına ilişkin açıklaması 22 (125) 

 
759 

 – HDP Grubu önerisi münabetiyle 22 (121) 297 
 – Olağanüstü hâlin gerekli kılmadığı konularda kanun 

hükmünde kararnameler çıkarılmasının Anayasa ve Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğuna ilişkin açıkla-
ması 22 (121) 

 
259 

 – Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle 22 (125) 

 
816:817, 834:835 

TARHAN Tahsin (Kocaeli) – 15 Temmuzda demokra-
siye yapılan darbeyi kınadığına, şehitlere Allah'tan rahmet 
dilediğine, Millî Eğitim Bakanlığının yaşanan kaostan etkile-
nilmemesi için planlı bir çalışması olup olmadığını öğrenmek 
istediğine ilişkin açıklaması 22 (119) 

 
17 

 – 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 17'nci yıl dö-
nümüne ve depremde hayatını kaybeden eski milletvekili 
Alaettin Kurt'u saygı ve rahmetle andığına ilişkin açıklaması 22 (126) 

 
868 

 – Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle 22 (125) 

 
816 

TAŞCI Ergün (Ordu) – Yatırımların Proje Bazında 
Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar-
namelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve 
Teklifi münasebetiyle 22 (125) 

 
831:833 

TAŞÇIER İmam (Diyarbakır) – Bazı Alacakların Ye-
niden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi münasebetiy-
le 22 (122) 

 
427:428 

TAŞDEMİR Dirayet (Ağrı) – Yatırımların Proje Ba-
zında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı 
ve Teklifi münasebetiyle 22 (125) 

 
818 

TEMİZEL Zekeriya (İzmir) – Yatırımların Proje Ba-
zında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı 
ve Teklifi münasebetiyle 22 (125) 

 
806:811 

TOĞRUL Mahmut (Gaziantep) – Adalet Bakanını 
Ankara Garı patlamasıyla ilgili sorumluların ortaya çıkarıl-
ması için üzerine düşeni yapmaya davet ettiğine ilişkin açık-
laması 22 (124) 

 
650 
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 – Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanu-
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münase-
betiyle 22 (124) 

 
705:706, 710:711 

 – Karadağın Kuzey Atlantik Antlaşmasına Katılımına 
İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı münasebetiyle 22 (123) 

 
592:594 

 – Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı münasebetiyle 22 (119) 44:45 
 – Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle 22 (125) 

 
817 

TOR Fahrettin Oğuz (Kahramanmaraş) – Bireysel 
Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle 22 (124) 

 
707:709 

 – Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı münasebetiyle 22 (119) 30:31 
  (120) 186:187 
TORUN Seyit (Ordu) – Askerî kışlaların şehir dışına ta-

şınmasının son derece olumlu bir karar olduğuna ancak askerî 
alanların rant alanı olarak değil demokrasi ve özgürlük alanları 
olarak değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması 22 (121) 

 
262 

 – Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 
Kanun Teklifi münasebetiyle 22 (122) 

 
463:464 

 – Hakkâri ve Siirt'te şehit olan 3 asker ve 2 polise Al-
lah'tan rahmet dilediğine, yaşanan acı olaylardan sonra yürü-
tülen sürecin mutlaka hukuk çerçevesi içinde olmasının, 
yargılamaların şeffaf bir şekilde yapılmasının demokrasi 
açısından son derece önem taşıdığına ilişkin açıklaması 22 (120) 

 
119 

 – Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı münasebetiyle 22 (120) 147:148 
TUNÇ Yılmaz (Bartın) – 13 Ağustos Cumartesi günü 

Bartın'da meydana gelen sel afetine ilişkin açıklaması 22 (125) 
 

757 
 – AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 22 (121) 306:307 
TURAN Bülent (Çanakkale) – 15 Temmuzun Türkiye 

tarihi için bir milat olduğuna, meydanlarda demokrasi nöbe-
tinde olanları selamladığına, hem darbeci teröristlerin karşı-
sında hem PKK karşısında şehit düşenlere Allah'tan rahmet 
dilediğine, darbecilerle çok net, çok somut mücadele etmek 
istediklerine ve yapılan işlemlerde bir hata varsa mutlaka 
revize edileceğine ilişkin açıklaması 22 (122) 

 
383 

 – AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 22 (121) 310:312 
TÜFENKCİ Bülent (Gümrük ve Ticaret Bakanı) 

(Malatya) – Karadağın Kuzey Atlantik Antlaşmasına Katılı-
mına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu-
na Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle 22 (123) 

 
578:580 

TÜMER Zülfikar İnönü (Adana) – Adana'daki mısır 
üreticilerinin sorunlarına ilişkin açıklaması 22 (124) 

 
646 
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 – Sözleşmeli öğretmen alımlarının 2016 yılından önce 
KPSS'ye girmiş olan adayları da kapsaması ve 2010 
KPSS'yle ilgili soruşturmada emeğiyle sınavı kazananların 
hak ve hukukunun korunması gerektiğine ilişkin açıklaması 22 (123) 

 
548 

 – Suçları sabit olmamasına karşın gazetelerin ve İnter-
net sitelerinin kapatılmasının, sahipleri ile basın emekçileri-
nin geçim kaynaklarının ellerinden alınmasının önüne geçil-
mesi gerektiğine ilişkin açıklaması 22 (122) 

 
375 

 – Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı münasebetiyle 22 (120) 150:151 
TÜRKMEN Elif Doğan (Adana) – 2010 KPSS sınavıy-

la kamuya yerleşen devlet memurlarının akıbetinin ne olaca-
ğını öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 22 (122) 

 
379 

 – Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı münasebetiyle 22 (120) 156:157 
 – Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle 22 (125) 

 
834 

TÜZÜN Yaşar (Bilecik) – Denizli Milletvekili Kazım 
Arslan'ın, (2/470) esas numaralı Muhtar Ödenek ve Sosyal 
Güvenlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi 
(4/54) münasebetiyle 22 (123) 

 
570:571 

UCA Feleknas (Diyarbakır) – Ezidi kadınların yaşadığı 
sorunlara ilişkin gündem dışı konuşması 22 (121) 

 
254:255 

USLUER Gaye (Eskişehir) – Karadağın Kuzey Atlan-
tik Antlaşmasına Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanması-
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle 22 (123) 

 
583:585 

USTA Erhan (Samsun) – Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi münasebetiyle 22 

 
 

(122)
 
 

 
399:402, 410:411, 

413,  444:445, 
462:463 

 – Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanu-
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münase-
betiyle 22 (124) 

 
677:679 

 – Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle 22 (125) 

 
824:827 

  (126) 920:921, 943:944 
UYSAL Burhanettin (Karabük) – Başbakanlığın, Bir-

leşmiş Milletlerin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra 
ettiği harekât ve misyonlar kapsamında hudut, şümul, miktar 
ve zamanı Hükûmetçe takdir ve tespit edilmek üzere, Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışına gönderilmesi ve Hükûmet 
tarafından verilecek izin ve belirlenecek esaslar çerçevesinde 
bu kuvvetlerin kullanılması için Anayasa'nın 92'nci maddesi 
uyarınca bir yıl süreyle izin verilmesine ilişkin tezkeresi 
(3/807) münasebetiyle 22 (121) 

 
290:291 
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ÜNAL Şirin (İstanbul) – Başbakanlığın, Birleşmiş Mil-
letlerin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği ha-
rekât ve misyonlar kapsamında hudut, şümul, miktar ve 
zamanı Hükûmetçe takdir ve tespit edilmek üzere, Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışına gönderilmesi ve Hükûmet 
tarafından verilecek izin ve belirlenecek esaslar çerçevesinde 
bu kuvvetlerin kullanılması için Anayasa'nın 92'nci maddesi 
uyarınca bir yıl süreyle izin verilmesine ilişkin tezkeresi 
(3/807) münasebetiyle 22 (121) 

 
286:289 

ÜSTÜNDAĞ Akın (Muğla) – İktidarın uyguladığı yan-
lış politikalardan dolayı Muğla'da turizm sektöründe yaşanan 
sorunlara ilişkin açıklaması 22 (126) 

 
871 

VARLI Muharrem (Adana) – Adana'da mısır üreticile-
rinin problemlerine ilişkin gündem dışı konuşması 22 (126) 

 
865:867 

 – Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 
Kanun Teklifi münasebetiyle 22 (122) 

 
425:426 

 – Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle 22 (126) 

 
935:936 

YALIM Özkan (Uşak) – Kapatılan üniversitelerdeki 
öğrencilerin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması 22 (123) 

 
544:545 

 – Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, (2/1240) esas 
numaralı Karayolları Trafik Kanunu, Özel Tüketim Vergisi 
Kanunu ile Karayolu Taşıma Kanununda Değişiklik Yapıl-
masına Dair Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına 
ilişkin önergesi (4/55) münasebetiyle 22 (125) 

 
796:797 

 – Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı münasebetiyle 22 (120) 165:166 
YARAYICI Hilmi (Hatay) – 15 Temmuz 2016 darbe 

girişimi ve yaşananlara ilişkin gündem dışı konuşması 22 (125) 
 

753:754 
 – İnsanlığa yapılan tüm saldırıları kınadığına ve IŞİD 

çetelerinin Kamışlı'da bomba yüklü araçla gerçekleştirdiği 
saldırıyı şiddetle lanetlediğine ilişkin açıklaması 22 (120) 

 
118 

YEDEKCİ Gülay (İstanbul) – Boşaltılacak askerî alan-
ların yeşil alan olarak değerlendirilerek halka açılması gerek-
tiğine ilişkin açıklaması 22 (124) 

 
650 

 – Karadağın Kuzey Atlantik Antlaşmasına Katılımına 
İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı münasebetiyle 22 (123) 

 
590:591 

YEŞİL Nihat (Ankara) – Asılsız ihbarlarla soruşturma-
lara tabi tutulan kamu görevlilerinin maddi ve manevi sorun-
larla baş başa kaldığına ilişkin açıklaması 22 (120) 

 
119 

YILDIRIM Ahmet (Muş) – AK PARTİ Grubu önerisi 
münasebetiyle 22 (125) 786:787 

 – Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 
Kanun Teklifi münasebetiyle 22 (122) 

 
402:404 
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 – Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle 22 (125) 

 
833:834 

  (126) 972:973 
YILDIRIM Behçet (Adıyaman) – 7 Ağustos 2016 tari-

hinde Bayburt Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu 
sınavlarına girmek için gelen Kürt öğrencilere yapılan saldı-
rıyı ve saldırıyı destekleyenleri şiddetle kınadığına ilişkin 
açıklaması 22 (124) 

 
648:649 

 – Burada bulunan herkesin, darbelerin antidemokratik 
yollarla meşru olmayan bir iktidar anlayışı yaratmaya çalıştı-
ğını bildiğine ve darbeler kimden gelirse gelsin karşı çıktıkla-
rına ilişkin açıklaması 22 (119) 

 
21:22 

 – Kamışlı'da IŞİD'in yaptığı katliamı lanetlediğine, Ale-
vi yurttaşların yaşadığı mahallelere karşı provakatif girişimle-
rin önüne geçilmesi ve OHAL uygulamalarından bir an önce 
vazgeçilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması 22 (120) 

 
121 

 – Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı münasebetiyle 22 (119) 39:40 
  (120) 168:170 
 – Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle 22 (125) 

 
819 

YILDIRIM Hurşit (İstanbul) – 15 Temmuz gecesin-
deki hain FETÖ darbe kalkışmasını lanetlediğine ve darbe 
girişimine karşı Batılı hükûmetlerin ve medya kuruluşlarının 
net tavır alamamasını kınadığına ilişkin açıklaması 22 (120) 

 
118 

 – Adalet ve Kalkınma Partisinin kuruluşunun 15'inci yıl 
dönümüne ilişkin açıklaması 22 (125) 

 
756 

YILDIRIM Kadri (Siirt) – Karadağın Kuzey Atlantik 
Antlaşmasına Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle 22 (123) 

 
588:590 

 – Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle 22 (126) 

 
964:965 

YILMAZ İsmet (Millî Eğitim Bakanı) (Sivas) – Yatı-
rımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle 22 (125) 

 
819:823, 836:838 

YILMAZ Öztürk (Ardahan) – Başbakanlığın, Birleş-
miş Milletlerin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra 
ettiği harekât ve misyonlar kapsamında hudut, şümul, miktar 
ve zamanı Hükûmetçe takdir ve tespit edilmek üzere, Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışına gönderilmesi ve Hükûmet 
tarafından verilecek izin ve belirlenecek esaslar çerçevesinde 
bu kuvvetlerin kullanılması için Anayasa'nın 92'nci maddesi 
uyarınca bir yıl süreyle izin verilmesine ilişkin tezkeresi 
(3/807) münasebetiyle 22 (121) 

 
276:279 
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YILMAZTEKİN Kemalettin (Şanlıurfa) – 15 Temmuz 
darbe girişimi ve OHAL'e ilişkin gündem dışı konuşması 22 (121) 

 
255:257 

YİĞİT Ali (İzmir) – 1 Ocak 2016 tarihinden önce işle-
nen suçlarla ilgili beş yıllık ceza infaz indirimine yönelik 
kanun hükmünde kararnamenin kapsamını öğrenmek istedi-
ğine ilişkin açıklaması 22 (124) 

 
649 

 – Kamu görevlisi olmanın yolunun cemaatler ve tarikat-
lar aracılığıyla yapıldığına dair duyumlar alındığına ve 
Hükûmeti bu konuda duyarlı olmaya çağırdığına ilişkin 
açıklaması 22 (125) 

 
760:761 

 – Kapatılan üniversitelerdeki öğrencilerin mağduriyetle-
rine ve bu soruna acil ve adil bir çözüm bulunması gerektiği-
ne ilişkin açıklaması 22 (123) 

 
551 

 – Karadağın Kuzey Atlantik Antlaşmasına Katılımına 
İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı münasebetiyle 22 (123) 

 
578 

 – Masum insanlar üzerinde yapılacak hesaplaşmaların 
yeni cephelere yol açacağı uyarısıyla Hükûmeti göreve çağır-
dığına ilişkin açıklaması 22 (119) 

 
20 

 – Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı münasebetiyle 22 (119) 63:64, 83:84 
  (120) 144:145 
YİĞİTALP Sibel (Diyarbakır) – Uluslararası İşgücü 

Kanunu Tasarısı münasebetiyle 22 (119) 
 

42:43, 48:49, 77:78 
  (120) 131:132 
YURDAKUL Ahmet Selim (Antalya) – Darbe girişimi 

sırasında yaralanan tüm vatandaşlara gazilik unvanının ve 
haklarının verileceği düzenlemeye terörle mücadelede yara-
lananların da dâhil edilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması 22 (126) 

 
872:873 

 – Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı münasebetiyle 22 (119) 32:33 
ZEYBEK Kemal (Samsun) – Bazı Alacakların Yeni-

den Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi münasebetiyle 22 (122) 
 

462 
ZEYDAN Abdullah (Hakkari) – Yatırımların Proje 

Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı 
ve Teklifi münasebetiyle 22 (126) 

 
985:986 

 
 


