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F i h r i s t 
 

 

BİRLEŞİMLER 
 C. B. Tarih Sayfa Açklama  
 30 (43) 20.12.2016 1-128 Temel Kanun (Snai Mülkiyet)   
 30 (44) 21.12.2016 129-286 Temel Kanun (Snai Mülkiyet)   
 30 (45) 22.12.2016 287-450 Temel Kanun (Snai Mülkiyet)  / 

Hükûmetin Gündem Dş Açklamas (Frat 
Kalkan Harekât)  

 

 30 (46) 27.12.2016 451-490 -----   
 30 (47) 28.12.2016 491-494 -----   
 30 (48) 29.12.2016 495-502 -----   
 30 (49) 03.01.2017 503-704 Hükûmetin Gündem Dş Açklamas (Son 

günlerdeki gelişmeler ve iç güvenlik)  / 
Yetki Tezkeresi (NATO-Afganistan) / 
Olağanüstü Hâl Tezkeresi (Süre uzatm) / 
Gensoru Önergeleri Ön Görüşmeleri (11/14)  

 

 30 (50) 04.01.2017 705-886 Temel Kanun (Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandğ Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmas)  

 

 30 (51) 05.01.2017 887-1050 Temel Kanun (Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandğ Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmas)  

 

           
           
           
        C. B. Sayfa 

AÇIKLAMALAR    
       AÇIKKAPI Ejder (Elazğ) – İzmir'de meydana gelen 
hain terör saldrsnda teröristlerle mücadele eden ve daha 
büyük bir faciay önleyerek şehit olan Elâzğl polis Fethi 
Sekin'e Elâzğ milletvekilleri olarak Allah'tan rahmet diledik-
lerine ilişkin açklamas 30 (51) 

 
993 

       ADIGÜZEL Onursal (İstanbul) – 2 gencin srf laikliği 
savunduklar ve başkanlk karşt olduklar için tutuklandkla-
rna ve tutuklu gazetecilerin durumuna ilişkin açklamas 30 (50) 

 
727 

        – Bu ülkenin bir milletvekili olarak, Halkevlerinin, 
gericiliğin değil laikliğin, cihatçlarn değil masum, katledilen 
insanlarn yannda olan bildirgesinin altna imza attğna 
ilişkin açklamas 30 (49) 

 
567 
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       AĞBAL Naci (Maliye Bakan) (Bayburt) – İzmir'de 
meydana gelen terör olayn Hükûmet olarak knadklarna, 
hayatn kaybedenlere Allah'tan rahmet dilediğine, terörün 
insanlğa karş işlenmiş bir suç olduğuna ve terörle sonuna 
kadar mücadele edileceğine, sosyal medyann sorumsuzca 
hareket edilecek bir mecra olmadğna ilişkin açklamas 30 (51) 

 
957 

       AKAR Haydar (Kocaeli) – Kocaeli ve çevresindeki 
elektrik kesintilerine ilişkin açklamas 30 (49) 

 
569 

       AKAYDIN Mustafa (Antalya) – İstanbul Reina'daki 
terör saldrs nedeniyle İstanbul İl Emniyet Müdürünün 
görevi brakmas gerektiğine, insanlarn yaşam tarzna müda-
hale ederek âdeta bu saldry kşkrtan çevreleri knadğna 
ve Diyanet İşleri Başkan Mehmet Görmez'i aklselime davet 
ettiğine ilişkin açklamas 30 (49) 

 
577 

       AKIN Ahmet (Balkesir) – Balkesir Büyükşehir Bele-
diyesinin, Edremit Belediyesinin açtğ davay emsal alarak 
parkomat uygulamasna son vermesi gerektiğine ilişkin açk-
lamas 30 (50) 

 
726 

        – Beşiktaş ile Kayseri'de şehit olanlara Allah'tan rahmet 
dilediğine, alçakça bir saldr sonucu hayatn kaybeden 
Rusya'nn Ankara Büyükelçisinin ailesine ve Rus halkna 
taziyelerini ilettiğine ve halkn en büyük beklentisinin huzur 
ve güvenlik olduğu bir dönemde başkanlk sevdasndan 
vazgeçilmesi gerektiğine ilişkin açklamas 30 (43) 

 
34 

        – Yaz ve kş saati uygulamasnn kaldrlmasnn yarat-
tğ sorunlara ve Hükûmeti bu karardan vazgeçerek kş saati 
uygulamasna geçmeye çağrdğna ilişkin açklamas 30 (45) 

 
315 

       AKKAYA Yakup (İstanbul) – Bireysel emeklilik 
sistemiyle vatandaş tasarrufa zorlayan Hükûmetin kendi 
israfna bir önlem alp almayacağn öğrenmek istediğine 
ilişkin açklamas 30 (51) 

 
907 

        – Sosyal Güvenlik Kurumu muayene katlm paylarna 
yaplan zamlara ilişkin açklamas 30 (50) 

 
729 

       ALTAY Engin (İstanbul) – Bir terör saldrs sonucu 
Rusya'nn Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un yaşamn 
yitirmesine ve CHP Grubu olarak Rus halknn acsn paylaş-
tklarna, Türkiye Büyük Millet Meclisinin öncelikli işinin 
terör konusunda duruma el koymak olduğuna ilişkin açkla-
mas 30 (43) 

 
40:41 

        – Frat Kalkan Operasyonu'nda bugün 14 askerin şehit 
olduğuna ve Hükûmetin Meclise ve kamuoyuna bilgi vermesi 
gerektiğine ilişkin açklamas 30 (44) 

 
261 

        – Hükûmetin Frat Kalkan operasyonu hakknda Mecli-
se bilgi vermesi taleplerinin olumlu karşlanmasndan mem-
nuniyet duyduğuna ve Genel Kurul uygun görürse bu konu-
daki görüşme sürelerinin uzatlmasnda fayda olduğuna 
ilişkin açklamas 30 (45) 

 
324 
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        – İstanbul'da yaplan hain saldr sonrasnda olay yerine 
giderek çiçek brakmak isteyen Cumhuriyet Halk Partisi 
İstanbul İl Başkan ve beraberindeki milletvekillerine sayg-
sz ve saldrgan bir üslup kullanan Murat Karakaya isimli 
Emniyet yetkilisi hakknda bir soruşturma açlp olayn tetkik 
edilmesini talep ettiklerine ilişkin açklamas 30 (49) 

 
586 

        – Rize'de Atatürk heykelinin kaldrlmasyla ilgili Rize 
Valiliği ya da Hükûmetten bir açklama talep ettiğine ilişkin 
açklamas 30 (45) 

 
402:403 

        – Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in MHP grup 
önerisi üzerinde yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 30 (44) 

 
172:173 

        – Türk Silahl Kuvvetlerinin Suriye topraklarnda yapt-
ğ operasyonlarla ilgili olarak Hükûmetin Meclise bugüne 
kadar bir bilgilendirme yapmamş olmasnn olağan olmad-
ğna ve Türk milleti adna Hükûmetten sağlkl bir bilgilen-
dirme talep ettiğine ilişkin açklamas 30 (44) 

 
154:155 

        – Yol TV'nin RTÜK tarafndan uydudan çkarlmasna 
ve RTÜK üyelerini knadğna ilişkin açklamas 30 (45) 

 
375 

       ARSLAN Ahmet (Ulaştrma, Denizcilik ve Haberleş-
me Bakan) (Kars) – Denizli Milletvekili Kazm Arslan ile 
İzmir Milletvekili Atila Sertel'in yaptklar açklamalarndaki 
baz ifadelerine ilişkin açklamas 30 (44) 

 
151:152 

       ARSLAN Kazm (Denizli) – Komşularmzla ve dş 
dünyayla barşn ne zaman ve ne şekilde sağlanacağn ve 
Suriye'yle ilişkilerimizin ne zaman normalleşeceğini öğren-
mek istediğine, Suriyeli mültecilerle ilgili bilgi almak istedi-
ğine ve laiklik propagandas yaptğ gerekçesiyle haksz yere 
tutuklanan gençlerin bir an önce serbest braklmasn istedi-
ğine ilişkin açklamas 30 (51) 

 
909 

        – Taşeron işçilerinin ne zaman kadroya alnacağn, yeni 
öğretmen kadrolarnn ne zaman verileceğini ve laikliği 
savunmaya çalşan gençlerin tutuklanmasna karar veren 
hâkim hakknda bir işlem yaplp yaplmayacağn öğrenmek 
istediğine ilişkin açklamas 30 (50) 

 
728 

        – Türk Hava Yollarnn Bosna-Hersek Hava Yollarna 
hiçbir bedel almadan hisselerini geri vermesi nedeniyle uğra-
dğ zararla ilgili bir araştrma yaplp yaplmadğn ve duble 
yollara verilen önemin neden demir yollarna verilmediğini 
öğrenmek istediğine, yaplan köprülerin dünyann en pahal 
köprüleri olduğuna ilişkin açklamas 30 (44) 

 
148 

        – Türkiye'nin dş borcunun ne kadar olduğunu ve ne 
kadarnn özel sektöre ait olduğunu, Osman Gazi Köprüsü, 
üçüncü boğaz köprüsü ile İstanbul'da yaplan üçüncü havaa-
lannn ihale rakamlarn ve şartlarn öğrenmek istediğine 
ilişkin açklamas 30 (45) 

 
316 
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        – Ylbaş gecesi İstanbul'da meydana gelen terör olayn 
lanetlediğine, 2017 ylnn sağlk, mutluluk, barş ve huzur 
dolu bir yl olmasn temenni ettiğine ve Başbakandan ülke-
mize güven ortam ve istikrarn ne zaman geleceğini öğren-
mek istediğine ilişkin açklamas 30 (49) 

 
574 

       ATICI Aytuğ (Mersin) – 5 Ocak Adana'nn düşman 
işgalinden kurtuluşunun 95'inci yl dönümüne ve Gezi direni-
şinin sembolü olan Berkin Elvan'n doğum gününe ilişkin 
açklamas 30 (51) 

 
906 

        – AKP'nin laikliği savunan Halkevleri üyelerinden 
korktuğuna ve onlar gözaltna aldrmaya başladğna ilişkin 
açklamas 30 (50) 

 
725 

        – FETÖ'nün darbe kalkşmas nedeniyle ilan edilen 
OHAL'in gerçek nedeninin terörle mücadele değil AKP'nin 
gizli gündemini uygulamak olduğuna ve tek adam yönetimi 
heveslilerine Meclisin ve halkn asla geçit vermeyeceğine 
ilişkin açklamas 30 (49) 

 
570 

        – Milletin rejim değişikliği ve başkanlk sisteminin 
öncelikli sorunlar olmadğn ifade ettiğine, millî iradeye 
sayg duyularak başkanlk hevesinden vazgeçilmesi gerekti-
ğine ilişkin açklamas 30 (44) 

 
147:148 

        – Rusya'nn Ankara Büyükelçisinin katledilmesine ve 
her türlü terör olayn knadğna, teröristleri ve onlar maşa 
olarak kullananlar lanetlediğine ilişkin açklamas 30 (43) 

 
34 

       AYAR Hikmet (Rize) – El Bab'da şehit olan Mehmet-
çiklere ve Kayseri'deki terör saldrsnda şehit olan Rizeli 
Uğur Korkmaz'a Allah'tan rahmet dilediğine ve terörün her 
türlüsünü lanetlediğine ilişkin açklamas 30 (45) 

 
316:317 

       AYDEMİR İbrahim (Erzurum) – Kayseri'deki terör 
saldrsnda Erzurumlu Arif Tuğ'un şehit olduğuna ve Avras-
ya Tüneli'nin hayrl olmasn dilediğine ilişkin açklamas 30 (43) 

 
36 

       AYDIN Erkan (Bursa) – Cumhurbaşkan tarafndan 
gelenekselleştirilen muhtarlar buluşmasna katlmay redde-
den Trabzon'un Vakfkebir ilçesi Çarş Mahallesi Muhtar 
hakknda Cumhurbaşkanna hakaret iddiasyla soruşturma 
açlmasna ilişkin açklamas 30 (50) 

 
725 

        – El Bab'da 14 askerin şehit olduğuna, bunca ac varken 
Meclisin yetkilerini feshedecek, rejim değişikliğine yol aça-
cak Anayasa değişikliğini tartşmann daha da ac verici 
olduğuna ve Tunus'un devrik Cumhurbaşkannn uçağnn 
satn alnmasna ilişkin açklamas 30 (45) 

 
314 

       BAKAN Murat (İzmir) – Başbakann Ulaştrma Bakan 
iken İzmir'den direkt uçuş saylarnn artmasyla ilgili talimat 
verdiği hâlde bir yl aşkn bir zamandr bu konuda bir geliş-
me olmadğna ilişkin açklamas 30 (51) 

 
908 
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        – İzmir'de yaşanan olayn son derece üzücü olduğuna, 
hayatn kaybedenlere Tanr'dan rahmet dilediğine ve Parla-
mentonun Türkiye'nin içinde bulunduğu bu karanlk ortam-
dan çkmasn sağlamas gerektiğine ilişkin açklamas 30 (51) 

 
956 

       BAKIR İrfan (Isparta) – Isparta'nn Yalvaç ilçesine bağl 
baz köylerde iki gün süren kar yağş sonucu seralarn zarar 
gördüğüne ve zarar minimuma indirmek için destek verilip 
verilmeyeceğini öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 30 (51) 

 
908 

       BALBAY Mustafa Ali (İzmir) – Yakn geçmişte sosyal 
medyada İzmir'de neden patlama olmadğ konusunda payla-
şmlar yapldğna, Hükûmet üyeleri ile iktidar milletvekille-
rine teröre karş barş ve huzur dilinin öne çkmas gerektiğini 
vurgulamak istediğine ilişkin açklamas 30 (51) 

 
956:957 

       BASMACI Melike (Denizli) – 250 bin işletmenin müra-
caat ettiği KOSGEB araclğyla verilen 50 bin TL faizsiz 
krediyi almaya hak kazanan 15 bin işletmenin Hükûmete 
yakn işletmeler olduğuna ve bu işin sonunu brakmayacakla-
rna ilişkin açklamas 30 (51) 

 
905 

        – Enflasyon hesaplama yönteminin nasl olduğunu 
öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 30 (50) 

 
731 

        – Terörü lanetlediğine, ülke için barş ve demokrasi 
dilediğine ve Cumhurbaşkan ile Başbakann Şanghay Beşlisi 
konusundaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 30 (49) 

 
568 

       BEKTAŞOĞLU Bülent Yener (Giresun) – Giresun'u 
İç Anadolu'ya bağlayan Şebinkarahisar yol güzergâhnda 
bulunan Eğribel Tüneli inşaatnn sürdüğüne ancak projenin 
yeniden etüt edilmesi gerektiğine ilişkin açklamas 30 (50) 

 
732 

        – İstanbul'daki terör olayn lanetlediğine, 21 Eylül 
2016'da Giresun'da meydana gelen sel felaketinin afet kap-
samnda değerlendirilmesi ve zararn karşlanmas gerektiği-
ne ilişkin açklamas 30 (49) 

 
572 

        – Ordu Giresun Havaalan'ndan Ankara dşnda diğer 
şehirlere de uçuş konulmas ve bu havaalannn ikinci planda 
tutulan, atl bir havaalan özelliğine büründürülmemesi ge-
rektiğine ilişkin açklamas 30 (51) 

 
904 

       BİLGEN Ayhan (Kars) – Başbakan Yardmcs Numan 
Kurtulmuş'un (3/863) esas numaral Başbakanlk Tezkeresi 
üzerinde Hükûmet adna yaptğ konuşmasndaki baz ifade-
lerine ilişkin açklamas 30 (49) 

 
651 

       BOSTANCI Mehmet Naci (Amasya) – 2017 ylnn 
milletimize ve insanlğa hayrl olmasn dilediğine, Türki-
ye'nin teröre karş en önemli panzehrinin uzun demokratik 
tecrübesi olduğuna ve teröre karş ortak bir safta toplanmann 
son derece önemli olduğuna ilişkin açklamas 30 (49) 

 
589 
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        – 5 Ocak Adana'nn düşman işgalinden kurtuluşunun 
95'inci ve şair Arif Nihat Asya'nn ölümünün 42'nci yl dö-
nümlerine ve 17'nci Dönem İstanbul Milletvekili Aytekin 
Kotil'in eşinin vefat nedeniyle sevenlerine başsağlğ diledi-
ğine ilişkin açklamas 30 (51) 

 
913 

        – Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'n (11/14) esas numa-
ral Gensoru Önergesi üzerinde önerge sahibi adna yaptğ 
konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 30 (49) 

 
670 

        – Çorum Milletvekili Tufan Köse'nin 446 sra sayl 
Kanun Tasars'nn 2'nci maddesiyle ilgili önerge üzerinde 
yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 30 (50) 

 
831 

        – El Bab'da şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi-
ğine, El Bab'a yönelik harekâtn Türkiye'nin güvenliğini 
sağlamaya dönük olduğuna ve terörle mücadelenin iktidarla 
birlikte bütün partilerin ve meşru kurumlarn görevi olduğuna 
ilişkin açklamas 30 (44) 

 
155 

        – El Bab'daki şehitlere bir kez daha Allah'tan rahmet 
dilediğine, Frat Kalkan operasyonu hakknda yaplacak 
görüşmelerde süre konusunda bir istisna yaplabileceğine ve 
Muş Milletvekili Ahmet Yldrm'n yaptğ açklamasndaki 
baz ifadelerine ilişkin açklamas 30 (45) 

 
325 

        – Her kesimin, hamasetle davranan, öfkeyle, kzgnlkla 
başkalar üzerine tahakküm kurmak isteyen çirkin dili olan 
trolleri olduğuna, karş olunmas gerekenin fikirler değil 
trollük olduğuna ve militan bir dille ifade edilen tavrn ne 
laikliğe ne din ve vicdan hürriyetine ne özgürlüğe bir katks 
olacağ kanaatinde olmadğna ilişkin açklamas 30 (50) 

 
736 

        – İzmir'deki terörist saldry knadğna, hayatn kaybe-
denlere Allah'tan rahmet dilediğine ve güvenlik görevlileri ile 
istihbarat birimlerinin bundan sonra bu tür girişimleri etkisiz 
hâle getirmelerini temenni ettiğine ilişkin açklamas 30 (51) 

 
954 

        – Mersin Milletvekili Aytuğ Atc'nn sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 30 (50) 

 
757 

        – Rize'de Atatürk heykelinin kaldrlmasnn meydann 
düzenlenmesiyle ilgili olduğuna, herhangi bir saygszlğn 
söz konusu olmadğna ilişkin açklamas 30 (45) 

 
403 

        – Siyaset kurumunun Uludere'deki olay yaşandğ andan 
itibaren bu acnn milletin ortak acs olduğuna ilişkin bir 
anlayş ve yaklaşm içerisinde olduğuna ve idari ve adli 
soruşturmann yaplmas için bir irade ortaya koyduğuna 
ilişkin açklamas 30 (51) 

 
929 

        – Şanlurfa Milletvekili Osman Baydemir'in sataşma 
nedeniyle yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 30 (49) 

 
698 
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       BOZKURT Mustafa Hüsnü (Konya) – Günün laik 
cumhuriyette, demokratik hukuk devletinde ve Atatürk'ün 
akl yolunda birleşip bu Mecliste parlamenter demokrasiyi 
hâkim klma ve mutlaka bir birlik sağlama günü olduğuna 
ilişkin açklamas 30 (49) 

 
571 

        – Ülkemizin bilinen bütün terör örgütlerinin eylem alan 
durumuna geldiğine, bütün şehitleri rahmetle andğna, Rus-
ya'nn Ankara Büyükelçisinin katledilmesi nedeniyle taziye 
dileklerini ilettiğine ve KOSGEB tarafndan KOBİ'lere sağ-
lanan kredi için başvuru süresinin uzatlmasn talep ettiğine 
ilişkin açklamas 30 (43) 

 
35 

       ÇAM Musa (İzmir) – İstanbul'da hain saldr sonucu 
hayatn kaybedenlere Tanr'dan rahmet dilediğine, nedenleri 
ortaya çkarlp çözüm yollar bulunmadğ sürece terörün 
devam edeceğine ve iktidarn özellikle IŞID destekçisi tutum 
ve davranşlarndan vazgeçmesi gerektiğine ilişkin açklamas 30 (49) 

 
571 

        – Terörün kimden ve nereden gelirse gelsin herkesin 
karş çkmas gereken bir olay olduğuna ve İzmir'deki hain 
saldrda hayatn kaybedenlere Allah'tan rahmet dilediğine 
ilişkin açklamas 30 (51) 

 
955:956 

       ÇAMAK Hüseyin (Mersin) – Mersin'de yaşanan frtna 
ve sel felaketi nedeniyle çiftçinin borçlarnn tamamen silin-
mesini ve Afet Destek Fonu'ndan üreticilere destek verilme-
sini talep ettiğine ilişkin açklamas 30 (50) 

 
730 

        – Özellikle eğitim ve sağlk hizmetlerinde sosyologlara 
kritik görevler düşmesine rağmen böylesine önemli bir alan-
da neredeyse hiç istihdam yaratlmadğna ve Bakanlğn 
sosyolog görev tanmn bir an önce yapmas gerektiğine 
ilişkin açklamas 30 (51) 

 
909 

       ÇIRAY Aytun (İzmir) – İzmirlilere, İzmir Adliyesi 
çalşanlarna ve Türk milletine geçmiş olsun dileğinde bulun-
duğuna ilişkin açklamas 30 (51) 

 
956 

       ÇİTİL Mehmet İlker (Kahramanmaraş) – Muş Mil-
letvekili Ahmet Yldrm'n sataşma nedeniyle yaptğ ko-
nuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 30 (44) 

 
191 

       DAĞLI Tamer (Adana) – 5 Ocak Adana'nn düşman 
işgalinden kurtuluşunun 95'inci yl dönümüne ilişkin açkla-
mas 30 (51) 

 
909 

       DELİGÖZ Orhan (Erzurum) – Ylbaş gecesi İstan-
bul'da yaşanan saldry knadğna, yaşam tarz ne olursa 
olsun bütün vatandaşlarn devletin güvencesi altnda olduğu-
na ve vatandaşlar birlik ve beraberlik içinde, basiretli ve 
sağduyulu olmaya davet ettiğine ilişkin açklamas 30 (49) 

 
568:569 
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       DEMİR Filiz KERESTECİOĞLU (İstanbul) – Baş-
bakann Irak'a barş planlaryla gitmesi gerektiğine, Reina 
saldrganna benzetilen Türkmenistan uyruklu bir kişinin 
kalabalk bir grup tarafndan linç edilmek istenmesine, Grup 
Başkan Vekili Çağlar Demirel'in kaçma şüphesiyle gözaltna 
alnmasna rağmen IŞİD'lilerin ikametgâhlar belli olduğu 
gerekçesiyle serbest braklmalarna, Doğan Grubunda Baş 
Hukuk Müşaviri olarak çalşan Erem Turgut Yücel'in gözal-
tna alnmasnn bir talihsizlik olduğuna ve Berkin Elvan'n 
yaşasayd bugün 18 yaşnda olacağna ilişkin açklamas 30 (51) 

 
911:912 

        – Cezaevinde tutulan HDP Eş Genel Başkanlarna yöne-
lik hukuksuz uygulamalarn devam ettiğine, İstanbul'daki 
saldry yapan kişinin yakalanmamş olmasna, gözaltlar ve 
hukuksuz uygulamalarn Anayasa değişikliği sürecinde 
HDP'nin muhalefetinin engellenmesi nedeniyle yapldğna, 
OHAL'in uzatlmasyla ilgili Bakanlar Kurulu kararnn 3 
Ocakta yaplan MGK tavsiyesiyle verildiği belirtilmesine 
rağmen MGK'nn son toplantsnn 30 Aralkta olduğuna 
ilişkin açklamas 30 (50) 

 
734:735 

        – Görüşülmekte olan 446 sra sayl Kanun Tasars'nn 
torba yasa şeklinde getirilmesinin Meclisin itibarn zedele-
yen bir durum olduğuna ve bu tasaryla çalşanlarn hak 
gasbyla karş karşya kaldklarna ilişkin açklamas 30 (50) 

 
787:788 

        – Hükûmet Sözcüsünün Bakanlar Kurulunda OHAL'in 
uzatlmas gibi bir gündem olmadğ açklamasna ve çoğun-
luk tahakkümüyle OHAL'in uzatlacağna ilişkin açklamas 30 (49) 

 
662 

        – Kayseri'de askerlere yaplan saldry şiddetle knad-
ğna ve yaknlarna başsağlğ dilediğine, HDP il ve ilçe 
binalarna yaplan saldrlar knadklarna, Rusya'nn Ankara 
Büyükelçisi'nin katledilmesinin üzüntü verici bir olay oldu-
ğuna ve bu saldryla ilgili birçok sorunun aydnlatlmas 
gerektiğine, ülkeyi bu şiddet sarmalndan çkarmak için 
herkesin elini taşn altna koymas gerektiğine ilişkin açkla-
mas 30 (43) 

 
39:40 

        – KKTC Cumhurbaşkan Mustafa Aknc'nn düşünce ve 
ifade özgürlüğüyle ilgili ifadelerine ve sadece düşüncelerini 
ifade ettikleri için eş başkanlarla birlikte 12 milletvekilinin 
altmş gündür tutuklu bulunduğuna ilişkin açklamas 30 (49) 

 
588:589 

        – Millî Güvenlik Kurulu toplants yaplmadğ hâlde bir 
tavsiye karar alnarak (3/863) esas numaral Başbakanlk 
Tezkeresi'nin Meclise getirildiğine ve bu konuda bir açklama 
yaplmas gerektiğine ilişkin açklamas 30 (49) 

 
641:642 

       DEMİR Nurettin (Muğla) – Huzurlu, mutlu, bereketli, 
terörsüz bir yl ile terör olaylarnda yaşamn kaybedenlere 
Allah'tan rahmet dilediğine, terör olaylarn önleyemeyen 
MİT Müsteşar ve İçişleri Bakannn neden hâlâ görevlerine 
devam ettiklerini öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 30 (49) 

 
576 
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        – Muğla'nn Bodrum ilçesindeki çöp alanlarnn düzen-
lenmesi gerektiğine ve Rusya'nn Ankara Büyükelçisini 
katleden Mevlüt Mert Altntaş'n sosyal medya hesaplarnn 
neden kapatldğn, bu kişinin Recep Tayyip Erdoğan'n yurt 
dş gezilerine katlp katlmadğn ve okula başlama referan-
snn kim olduğunu öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 30 (43) 

 
37 

        – Tarmsal sulama tesislerinin işletilmesinde yaşanan 
sorunlara ve ülkemize özgün yeni bir tarmsal üretim teşvik 
sistemi oluşturulmas gerektiğine ilişkin açklamas 30 (44) 

 
150 

       DOĞAN Müslüm (İzmir) – Manisa il eş başkanlarnn 
da içinde bulunduğu parti üyelerinin aylardr yarg önüne 
çkarlmadklarna ve altmş gündür tutuklu bulunan parti eş 
genel başkanlar da dâhil olmak üzere 12 milletvekilinin 
yasama faaliyetlerine katlmas için gereğinin yaplmasn 
rica ettiğine ilişkin açklamas 30 (49) 

 
574:575 

        – On gündür gözaltnda olan Alevi Bektaşi Federasyonu 
Yöneticisi, Sultangazi Pir Sultan Abdal Cemevi Başkan 
Zeynel Odabaş'n özgür braklmasn istediğine ilişkin açk-
lamas 30 (43) 

 
37 

       EMİR Murat (Ankara) – AKP iktidarnn laiklik iste-
yen ve Anayasa'y savunan Halkevleri temsilcilerini gözaltna 
alarak Türkiye'de demokrasi, laiklik ve özgürlük isteyen 
herkese bir had bildirme çabasna girdiğine ilişkin açklamas 30 (50) 

 
729 

       ERDOĞAN Hüsnüye (Konya) – Otuz sekiz yl önce 
yaşanan ac bir olayn iyiniyetli olmayan, ayrştrmay öngö-
ren bir şekilde gündeme taşnmasnn hoş olmadğna ilişkin 
açklamas 30 (44) 

 
191 

       GAYTANCIOĞLU Okan (Edirne) – KOSGEB'in 50 
bin lira faizsiz kredisini almaya hak kazanan işletmeler hak-
knda bilgi almak istediğine ilişkin açklamas 30 (49) 

 
573:574 

        – Türkiye tarmnda ciddi sorunlar olduğuna ve tarm 
politikalaryla ilgili bilgi almak istediğine ilişkin açklamas 30 (50) 

 
726 

       GÖK Levent (Ankara) – 5 Ocak Adana'nn düşman 
işgalinden kurtuluşunun 95'inci yl dönümüne, Meclis Başka-
nna acil şifalar dilediğine, pazartesi gününden itibaren Ana-
yasa görüşmelerinin başlayacak olmas nedeniyle halkn 
bilgilenme ve haber alma hakk gözetilerek Meclis televizyo-
nunun kesintisiz yayn yapmas konusunda Başkanlğn bir 
girişimde bulunmasn rica ettiklerine ilişkin açklamas 30 (51) 

 
912:913 

        – Bakandan resmî olarak İzmir'de ne olduğu konusunda 
Meclisi, kamuoyunu aydnlatmas talebini yinelediğine ilişkin 
açklamas 30 (51) 

 
942 

        – Başbakan Yardmcs Numan Kurtulmuş'un (3/863) 
esas numaral Başbakanlk Tezkeresi üzerinde Hükûmet 
adna yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açkla-
mas 30 (49) 

 
652 
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        – Cumhuriyetin laiklik ekseni üzerinde kurulmuş oldu-
ğuna, İstanbul'da IŞİD'e karş mücadele etmek ve laikliği 
korumakla ilgili söylemlerde bulunan gençlerin tutuklanma-
snn tam bir skandal olduğuna ve bu konuyla ilgili hâkim ve 
savc hakknda HSYK'y göreve davet ettiklerine ilişkin 
açklamas 30 (50) 

 
735 

        – İzmir Adliyesi yaknnda patlama olduğuna dair haber-
ler geldiğine ve bu konuda Bakandan bir açklama bekledik-
lerine ilişkin açklamas 30 (51) 

 
937 

        – İzmir'de meydana gelen patlamann bir terör saldrs 
olduğuna, hayatn kaybedenlere Allah'tan rahmet dilediğine 
ve bütün terör örgütlerini lanetlediğine ilişkin açklamas 30 (51) 

 
953:954 

        – Türkiye Cumhuriyeti'nde her yurttaşn kutsal günle-
rinde kendilerine özgü kutlamalar yapmalarnn Osmanldan 
beri devam eden bir gelenek olduğuna ve Ortodoks Hristiyan-
larn Noel Bayram'n kutladğna ilişkin açklamas 30 (51) 

 
976 

       GÖKDAĞ Mehmet (Gaziantep) – Alevilerin otuz sekiz 
yl önce Kahramanmaraş'ta yaşanan olaylarn aydnlatlmas-
n istediklerine ilişkin açklamas 30 (44) 

 
190 

       GÖKER Mehmet (Burdur) – Bu toplumun büyük bir 
çoğunluğunun gelişmelerden memnun olmadğna ve barş ve 
huzur içinde yaşanabilecek bir ülke istediğine ilişkin açkla-
mas 30 (49) 

 
577 

       GÖZGEÇ Emine YAVUZ (Bursa) – 2017 ylnn 
hayrlar getirmesini dilediğine, yeni yln ilk saatlerinde 
İstanbul'da yaşanan terör saldrsn lanetlediğine, bu terör 
saldrs üzerinden milleti bölmeye çalşarak teröre hizmet 
edenleri knadğna ve yeni bir yönetim sistemini getiren 
Anayasa değişikliğinin kabul edileceğine inandğna ilişkin 
açklamas 30 (49) 

 
578 

       GÜNDOĞDU Metin (Ordu) – 5 Ocak şair Arif Nihat 
Asya'nn 42'nci ölüm yl dönümüne ilişkin açklamas 30 (51) 

 
907:908 

       GÜRER Ömer Fethi (Niğde) – Kayseri'deki terör sald-
rsnda şehit olanlara Allah'tan rahmet dilediğine, Rusya'nn 
Ankara Büyükelçisine yaplan saldry knadğna ve sorum-
lularn istifa etmesi gerektiğine, Cumhuriyet Halk Partisini 
terörle ilişkilendirmenin alçaklk olduğuna ilişkin açklamas 30 (43) 

 
35 

        – KOSGEB'in vereceği krediden daha çok işletmenin 
yararlanmas için bir çalşma yaplmasn temenni ettiğine 
ilişkin açklamas 30 (45) 

 
314:315 

        – Şans oyunlarnn devlet eliyle sürdürüldüğüne ve AKP 
Hükûmeti döneminde bahis oyunlarnn giderek yaygnlaşt-
ğna ilişkin açklamas 30 (44) 

 
147 
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       HÜRRİYET Fatma KAPLAN (Kocaeli) – Amaçlarnn 
provoke olduğu belli olan, dinci tarikata üye olduğu sanlan 
bir grup sarkl serbestçe dolaşrken laiklik isteyen gençleri 
tutuklayan zihniyetin hukuka, adalete ve vicdana aykr oldu-
ğuna ilişkin açklamas 30 (50) 

 
727 

        – İstanbul'da yaşanan terör saldrsn knadğna, ylbaş 
öncesinde kşkrtc haber, broşür ve pankartlarla insanlarn 
yaşam biçimlerine tehdit oluşturanlar hakknda bir işlem 
yaplp yaplmayacağn öğrenmek istediğine ilişkin açkla-
mas 30 (49) 

 
569 

        – Kadn Cinayetlerini Durduracağz Platformu'nun 
raporuna göre 2016 ylnda kadn cinayetlerinin arttğna ve 
devleti yönetenlerin açklamalarnn katillere ve tecavüzcüle-
re cesaret verdiğine ilişkin açklamas 30 (51) 

 
906 

        – Kocaeli'nin zeytiniyle meşhur Darca ilçesinde bulu-
nan zeytinliklerin imara açlmasnn hukuka aykr olduğuna 
ilişkin açklamas 30 (45) 

 
315 

        – Kütahya Belediyesinin yeni evli çiftlere dağttğ 
kadn aşağlayan kitap konusunda duyarsz davranan Beledi-
ye Başkan ve bakanlar knadğna ilişkin açklamas 30 (44) 

 
146 

       IRGAT Mizgin (Bitlis) – Amasya Milletvekili Mehmet 
Naci Bostanc'nn yaptğ açklamasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 30 (49) 

 
670 

       IŞIK Fikri (Millî Savunma Bakan) (Kocaeli) – Adana 
Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer'in yaptğ açklamasndaki 
baz ifadelerine ilişkin açklamas 30 (44) 

 
256 

        – İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in 341 sra sayl 
Kanun Tasars'nn 3'üncü maddesiyle ilgili önerge üzerinde 
yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 30 (44) 

 
219 

       İLGEZDİ Gamze AKKUŞ (İstanbul) – Kayseri'deki 
terör saldrsnda şehit olan askerler ile uğradğ suikast sonu-
cu öldürülen Rusya'nn Ankara Büyükelçisini saygyla and-
ğna ve gezi olaylarnda vurularak öldürülen Ethem Sarsülük 
davasyla ilgili karara ilişkin açklamas 30 (43) 

 
36 

        – Sosyal medyada ylbaş kutlamalarna yönelik ayrmc 
söylemlerle ilgili tek bir yasal işlem yapmayanlarn laikliği 
suç olarak görmelerinin asla kabul edilemeyeceğine ve cum-
huriyetin laik değerlerinin ortadan kaldrlmasna asla izin 
vermeyeceklerine ilişkin açklamas 30 (50) 

 
730:731 

       KALKAN Necip (İzmir) – Hoşgörünün sembolü olmuş 
bir şehirde lanet terörün kendini gösterdiğine ilişkin açkla-
mas 30 (51) 

 
958 

       KARA Niyazi Nefi (Antalya) – Yeni yln hayrl olma-
sn temenni ettiğine ve ülkemizde meydana gelen tüm terör 
eylemlerini yapanlar ve destekleyenleri lanetlediğine ilişkin 
açklamas 30 (49) 

 
574 
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       KILIÇ İmran (Kahramanmaraş) – Kahramanmaraş 
olaylarnn karanlk odaklarn tezgâhladğ bir provokasyon-
dan ibaret olduğuna, Alevi ve Sünnilerin her zaman kardeşçe 
yaşadklarna ilişkin açklamas 30 (43) 

 
96 

        – Kendilerinden olmayan herkesi tekfir ederek ötekileş-
tiren anlayşn İslam dünyasnn kalbine bir hançer gibi sap-
lanmş olduğuna ve birleştirici değer ve esaslara sarlmak 
gerektiğine ilişkin açklamas 30 (49) 

 
572 

        – Kötüleri durdurmann yolunun daha iyi olmaktan ve 
birbirimizle yardmlaşmaktan geçtiğine ilişkin açklamas 30 (50) 

 
730 

        – Şehitlere rahmet, gazilere acil şifalar, millete sabr ve 
metanet dilediğine ve günün birlik günü olduğuna ilişkin 
açklamas 30 (45) 

 
317 

        – Terörden dini sorumlu tutanlarn terör olaylarn kul-
lanarak dini ypratmak isteyebileceklerine, dinler ve özellikle 
İslam'n terör eylemlerine izin ve cevaz vermediğine, teröre 
bulaşanlarn gafil, cahil ve hain olduklarna ilişkin açklamas 30 (51) 

 
906:907 

       KOCABIYIK Hüseyin (İzmir) – İzmir'deki menfur 
saldrda hayatn kaybedenlere Allah'tan rahmet dilediğine 
ilişkin açklamas 30 (51) 

 
958 

       KÖKSAL Burcu (Afyonkarahisar) – Afyonkarahi-
sar'n en işlek caddelerinden Yeşilyol'da bir pastanede bir 
patlama meydana geldiğine, yaral olan tüm hemşehrilerine 
acil şifalar, İzmir'deki hain saldrda şehit olanlara Allah'tan 
rahmet dilediğine ilişkin açklamas 30 (51) 

 
993 

        – Afyonkarahisar'n Sinanpaşa ilçesi, Taşoluk beldesin-
de Erdal İnönü'nün ismini taşyan İnönü Bulvar'nn isminin 
"15 Temmuz Millî İrade Şehitleri Caddesi" olarak değiştiril-
mesine ilişkin açklamas 30 (45) 

 
319 

        – İstanbul'daki saldrda yaşamn yitirenlere Allah'tan 
rahmet dilediğine, Afyonkarahisar'n Bolvadin ilçesindeki 
küçükbaş hayvan hrszlğ için yeterli önlemlerin alnmama-
snn sebebini öğrenmek istediğine ve Bolvadin'deki alkaloid 
fabrikasnda taşeron şirket kanalyla çalşan 40 işçinin işten 
atlmasna ilişkin açklamas 30 (49) 

 
573 

        – Laiklik söyleminde olan kişilerin tutuklanmasna 
karşlk Reina'da yaşanan saldrya sevinenlerle ilgili bir 
işlem yaplmamasnn üzüntü verici olduğuna ve Kütahya 
ilinde yaplan bir kitap okuma yarşmasnda kitaplarn neye 
göre tespit edildiğini öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 30 (50) 

 
731 

       KÖSE Tufan (Çorum) – Yeni yln ilk saatlerinde 
yaşanlan hain terör olayn lanetlediğine, masum insanlarn 
kann aktan teröre karş her noktada en şiddetli mücadelenin 
verilmesi gerektiğine ve terörle mücadelede bütün millet 
olarak tek yürek olmak gerektiğine ilişkin açklamas 30 (49) 

 
579 
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       KÖSEOĞLU Ayşe Sula (Trabzon) – 2017 ylnn 
hayrlar getirmesini dilediğine, bu zor zamanlarda Türki-
ye'nin ayrşmaya değil birleşmeye ihtiyac olduğu gerçeğiyle 
herkesi terörün amacna hizmet eden söylemlerden kaçnma-
ya davet ettiğine ilişkin açklamas 30 (49) 

 
576 

        – Bursa Milletvekili Erkan Aydn'n yaptğ açklama-
sndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 30 (50) 

 
732:733 

        – Şenol Güneş Spor Kompleksinin açlşna katlanlara 
teşekkür ettiğine ve tesisin ülkeye hayrl olmasn dilediğine 
ilişkin açklamas 30 (44) 

 
149 

       KURTULMUŞ Numan (Başbakan Yardmcs) (Or-
du) – İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in 
yaptğ açklamasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 30 (49) 

 
662 

       KUYUCUOĞLU Serdal (Mersin) – El Bab'da şehit 
olan askerlere rahmet, yarallara şifa dilediğine, Türkiye 
Cumhuriyeti tarihinin en zor günlerini geçirirken gündemin 
birlik ve uzlaşma olmas gerektiğine ilişkin açklamas 30 (44) 

 
151 

        – KOSGEB vastasyla verilecek kredi için müracaat 
işlemlerinde yaşanan skntlara ilişkin açklamas 30 (45) 

 
316 

       MUŞ Mehmet (İstanbul) – Kayseri'deki terör saldr-
snda şehit olanlara Allah'tan rahmet dilediğine, AK PARTİ 
olarak Rusya'nn Ankara Büyükelçisine yaplan saldry 
knadklarna ve saldrnn aydnlatlmas için devletin tüm 
imkânlarnn seferber edildiğine ilişkin açklamas 30 (43) 

 
41 

       NURLU Mazlum (Manisa) – Anayasa Komisyonunda 
CHP milletvekillerinin şehit düşen askerler için bir dakikalk 
sayg duruşu talebinin kabul edilmediğine ve Anayasa Ko-
misyonu Başkannn şehitlere karş saygsz tutumunu kna-
dğna ilişkin açklamas 30 (45) 

 
318 

        – Hükûmetin uyguladğ yanlş politikalarn sorumlulu-
ğunu almas ve terör saldrlarn, suikastlar önleyemeyen 
İçişleri Bakan, MİT Müsteşar ve Emniyet yetkililerinin 
derhâl istifa etmesi gerektiğine ilişkin açklamas 30 (44) 

 
147 

       ÖZ Abdurrahman (Aydn) – Çldr Havaalan'nn şu an 
Ulaştrma Bakanlğ kaytlarnda işletmeye açk bir havaalan 
olarak gözüktüğüne, sadece pistinin uzatlmas sorunu oldu-
ğuna ilişkin açklamas 30 (51) 

 
1031:1032 

       ÖZCAN Tanju (Bolu) – İçişleri Bakann onurlu bir 
devlet adam gibi davranmaya ve istifa etmeye davet ettiğine 
ilişkin açklamas 30 (49) 

 
577 

       ÖZDEMİR Sibel (İstanbul) – Haince yaplan saldrda 
hayatn kaybeden Rusya'nn Ankara Büyükelçisinin ailesine 
ve Rus halkna taziyelerini ilettiğine, Anayasa değişikliğiyle 
dikta yönetimine meşruluk kazandrlmasna izin verilmemesi 
gerektiğine ilişkin açklamas 30 (44) 

 
145 
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        – İktidarn uyguladğ ekonomi politikalaryla enflasyon, 
işsizlik, düşük istihdam, yüksek döviz kuru, TL'nin değer 
kaybetmesi gibi yapsal sorunlara çözüm üretilmediğine ve 
Hükûmetin tüm mesaisini başkanlk sistemini getirecek 
Anayasa değişikliğine ayrdğna ilişkin açklamas 30 (50) 

 
726 

        – Yeni yln ilk saatlerinde İstanbul'da yaşanan hain 
terör saldrsn knadğna ve yaşamn kaybedenleri saygyla 
andğna, Hükûmetin tek hedefinin Anayasa değişikliğiyle bu 
ülkeyi bir dikta rejimine sürüklemek olduğuna ilişkin açkla-
mas 30 (49) 

 
567:568 

       ÖZDİŞ İbrahim (Adana) – Tbbi dokümantasyon ve 
sekreterlik mezunlarnn mağduriyetinin ne zaman giderile-
ceğini öğrenmek istediğine ve Seyhan 1 Hidroelektrik Santra-
linin özelleştirme kapsamndan çkartlmasn talep ettiğine 
ilişkin açklamas 30 (44) 

 
146 

       ÖZEL Özgür (Manisa) – Görüşülmekte olan 446 sra 
sayl Kanun Tasars üzerinde Hükûmetin söz hakkn kul-
lanmamasnn nasl yorumlanmas gerektiği konusunda Ba-
kandan bir açklama beklediklerine ilişkin açklamas 30 (50) 

 
787 

       ÖZSOY Hişyar (Bingöl) – Antalya Milletvekili Meh-
met Günal'n sataşma nedeniyle yaptğ konuşmasndaki baz 
ifadelerine ilişkin açklamas 30 (43) 

 
72 

       PEKŞEN Haluk (Trabzon) – MHP grup önerisi üzerin-
de yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 30 (44) 

 
172 

       SANCAR Mithat (Mardin) – Amasya Milletvekili 
Mehmet Naci Bostanc'nn sataşma nedeniyle yaptğ konuş-
masndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 30 (49) 

 
559:560 

       SARIHAN Şenal (Ankara) – Laikliği korumak amacy-
la hareket eden gençlere yönelik saldrnn anlaşlmasnn 
mümkün olmadğna ve yeni yl için halkn yaşama hakknn 
korunmasn dilediğine ilişkin açklamas 30 (49) 

 
578 

       SERTEL Atila (İzmir) – Kars'ta borçlar nedeniyle 
elektrikleri kesilenlerin yaşadğ mağduriyete ilişkin açkla-
mas 30 (44) 

 
150 

       SÜREKLİ Kerem Ali (İzmir) – İstanbul Reina'daki 
alçakça saldry şiddetle knadğna, terörle mücadelenin 
sonuna kadar süreceğine, sağduyuyla bütün skntlarn aşla-
cağ bir yl olmasn temenni ettiğine ilişkin açklamas 30 (49) 

 
576 

       ŞEKER Ali (İstanbul) – İstanbul'daki terör saldrsnda 
hayatn kaybedenlere Allah'tan rahmet dilediğine, bu ülkenin 
bir milletvekili olarak, Halkevlerinin, gericiliğin değil laikli-
ğin, cihatçlarn değil masum, katledilen insanlarn yannda 
olan bildirgesinin altna imza attğna ilişkin açklamas 30 (49) 

 
575 

        – Rusya'nn Ankara Büyükelçisinin katledilmesi dolay-
syla Rusya halkna sabr ve başsağlğ dilediğine ve Anayasa 
değişikliğinin ötesinde kişiye özel rejim değişikliği yaplmak 
istendiğine ilişkin açklamas 30 (43) 

 
36 
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       ŞEKER İlyas (Kocaeli) – İstanbul ve Kayseri'deki terör 
saldrlarnda şehit olanlara Allah'tan rahmet dilediğine, 
Rusya'nn Ankara Büyükelçisine yaplan hain saldry ve 
ABD ile Avrupa başta olmak üzere terörü ve teröristi destek-
leyen tüm ülkeleri şiddetle knadğna ilişkin açklamas 30 (44) 

 
150 

       ŞİMŞEK Baki (Mersin) – Frat Kalkan operasyonunda 
şehit olanlara Allah'tan rahmet dilediğine, 15 Temmuzdan 
beri tutuklu olan erlerin, erbaşlarn yarg sürecinin hzland-
rlmasn istirham ettiğine ilişkin açklamas 30 (45) 

 
317 

        – Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlğnn Mersin'de 
yaşanan doğal afet nedeniyle çiftçilerin mağduriyetini gider-
mesini beklediğine ilişkin açklamas 30 (43) 

 
33 

        – Kapatlan askerî okullarn snavlarn kazanan ya da 
okuyan öğrenciler ile mezun olanlarn soruşturmalarnn 
yaplarak suçsuz olanlarn okullarna devam edebilmesi, 
okulu bitirenlerin görevlerine başlayabilmelerinin sağlanmas 
gerektiğine ilişkin açklamas 30 (51) 

 
905 

        – Mersin Bozyaz'da elektrik kesintisinin günlerdir 
sürdüğüne ve bu elektrik kesintilerine bir son verilmesini 
istediğine ilişkin açklamas 30 (44) 

 
148 

        – Mersin'de yaşanan sel felaketiyle ilgili kriz masas 
kurularak acil tedbirler alnmas gerektiğine ilişkin açklamas 30 (50) 

 
727 

        – Milliyetçi Hareket Partisi adna İzmir'de yaplan hain 
saldry knadğna ve hayatn kaybedenlere Allah'tan rah-
met dilediğine ilişkin açklamas 30 (51) 

 
955 

       ŞİMŞEK Mehmet (Başbakan Yardmcs) (Gazian-
tep) – İzmir'de yaşanan olayn bütün yönleriyle incelenerek 
ilgili bakan tarafndan gereken bilgilendirmenin yaplacağna 
ilişkin açklamas 30 (51) 

 
943 

       TANAL Mahmut (İstanbul) – 15 Temmuzda Meclis 
bahçesinde ilk bombann atldğ yere kurulan çadrdaki Türk 
Bayrağ'nn üzerindeki karlarn temizlenmesini istirham 
ettiğine ilişkin açklamas 30 (50) 

 
747 

        – Başkanlğa, şeriata ve faşizme karş olmann suç teşkil 
etmeyeceğine ve bu nedenle gözaltna alnan gençlerin derhâl 
serbest braklmas gerektiğine, bu tür uygulamalarn toplum-
da çatşma ve gerginlik ortam yaratacağna ilişkin açklamas 30 (51) 

 
905 

        – İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerine ve Hükûme-
tin özgür basn susturmak için gösterdiği çabay IŞİD ve 
diğer terör örgütlerini bastrmak ve susturmak için niçin 
göstermediğini öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 30 (49) 

 
570 

        – Laikliği savunan gençlerin hangi gerekçeyle tutuklan-
dğn öğrenmek istediğine ve olağanüstü hâl süresince saka-
ln kesmeyeceğini söyleyen Mersin Milletvekili Aytuğ At-
c'nn sakaln kesmesi için olağanüstü hâlin sonlandrlmas-
n talep ettiğine ilişkin açklamas 30 (50) 

 
728 
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        – Yeni Anayasa değişikliğinin hangi ihtiyaçtan doğdu-
ğunu ve hangi sorunu çözeceğini öğrenmek istediğine ilişkin 
açklamas 30 (45) 

 
317:318 

       TARHAN Tahsin (Kocaeli) – Kocaeli'nin Darca, Geb-
ze ve Çayrova ilçelerinde aylardr sürmekte olan yol yapm 
çalşmalarnn ne zaman bitirileceğini öğrenmek istediğine 
ilişkin açklamas 30 (45) 

 
318 

       TAŞKIN Ali Cumhur (Mersin) – 2017 ylnn tüm 
dünyada savaşlarn ve terörün sona ereceği bir yl olmasn 
temenni ettiğine, yeni yln ilk saatlerinde İstanbul'da yaşanan 
hain terör saldrsn lanetlediğine, Mersin'de yaşanan sel 
felaketi nedeniyle geçmiş olsun dileklerini sunduğuna ve 3 
Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yl 
dönümüne ilişkin açklamas 30 (49) 

 
568 

        – Rusya'nn Ankara Büyükelçisinin alçakça katledilme-
sini knadğna, Kayseri'deki terör saldrsn lanetlediğine ve 
şehit olanlara Allah'tan rahmet dilediğine, Mersin'de yaşanan 
frtnada zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulun-
duğuna ilişkin açklamas 30 (43) 

 
34:35 

       TEZCAN Ylmaz (Mersin) – 17 Aralkta Kayseri'deki 
terör saldrsnda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi-
ğine, Rusya'nn Ankara Büyükelçisine yaplan suikast lanet-
lediğine, bugün açlş yaplacak olan Avrasya Tüneli'nde 
emeği geçenlere teşekkür ettiğine ve Mersin'de yaşanan 
şiddetli frtna nedeniyle çiftçilere geçmiş olsun dileğinde 
bulunduğuna ilişkin açklamas 30 (43) 

 
33 

       TOĞRUL Mahmut (Gaziantep) – 2017 ylnn barşa, 
özgürlüğe, adil ve eşit bir yaşama vesile olmasn dilediğine, 
toplumun her gün birbirine düşürüldüğü bir ortamda İstanbul 
Reina'da 39 kişinin katledildiğine ve Gaziantep'te suikast 
plan içerisinde olduğu gerekçesiyle 4 gencin gözaltna aln-
masyla ilgili bilgi almak istediğine ilişkin açklamas 30 (49) 

 
575 

       TORUN Seyit (Ordu) – 2017 ylnn sağlk, huzur ve 
barş getirmesi dilediğine, yeni yln ilk saatlerinde İstan-
bul'da yaşanan saldrda ölenlere rahmet dilediğine, açklama-
laryla masum insanlar hedef hâline getiren kurum, dernek 
ve kişiler hakknda ne gibi işlemler yaplacağn öğrenmek 
istediğine ilişkin açklamas 30 (49) 

 
572 

        – El Bab'da şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi-
ğine, KOSGEB kredisinde kotann artrlmas ve adaletli bir 
şekilde değerlendirme yaplmasn istediğine ilişkin açkla-
mas 30 (45) 

 
319 

       TÜM Mehmet (Balkesir) – 23 Aralk Kubilay'n gerici 
çeteler tarafndan katledilişinin 86'nc yl dönümüne ve İz-
mir'de bulunan eğitim fakültelerinin birine Kubilay'n adnn 
verilmesinin düşünülüp düşünülmediğini öğrenmek istediğine 
ilişkin açklamas 30 (45) 

 
319 
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        – El Bab'da şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi-
ğine, Alevi Kültür Dernekleri Sultangazi Cemevi Başkan 
Zeynel Odabaş'n gözaltna alnmasyla ilgili bilgi almak 
istediğine ilişkin açklamas 30 (44) 

 
151 

        – Kayseri'deki terör saldrsnda şehit olanlara Allah'tan 
rahmet dilediğine ve Maraş katliamnn 38'inci yl dönümüne 
ilişkin açklamas 30 (43) 

 
37 

        – Tarm sigortallarn yeniden yaplandrmadan faydala-
np faydalanamadğn, Balkesir'de kaç tarm sigortals 
olduğunu, prim borcu olanlarn ve yaplandrma talebinde 
bulunanlarn saysn öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 30 (50) 

 
731:732 

        – Yeni yln ilk saatlerinde İstanbul'da yaşanan saldr 
nedeniyle İçişleri Bakannn istifa etmeyi düşünüp düşünme-
diğini ve ylbaş kutlamalarn hedef gösteren, nefret suçu 
işleyen kamu görevlileri hakknda ne yapldğn öğrenmek 
istediğine ilişkin açklamas 30 (49) 

 
570:571 

       TÜMER Zülfikar İnönü (Adana) – 6455 sayl Güm-
rük Kanunu'nun 20'nci maddesinde yaplan bir değişiklik 
nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için yeni bir 
düzenleme yaplmas gerektiğine ilişkin açklamas 30 (49) 

 
578 

        – Basn iş kolunda çalşanlarn yaşadğ sorunlara ilişkin 
açklamas 30 (43) 

 
38 

        – Türkiye'de yaynclk yapan yerel radyolarn müzik 
telif haklar, zorunlu reklam spotlar ve RTÜK paylar nede-
niyle zor günler yaşadğna ilişkin açklamas 30 (50) 

 
729 

        – Zeytinliklerin 3 bin metre yaknna sanayi kuruluşu 
yaplamayacağ hükmü nedeniyle organize sanayi bölgeleri-
nin genişlemesi konusunda sknt yaşandğna ilişkin açkla-
mas 30 (44) 

 
255 

       USTA Erhan (Samsun) – 5 Ocak şair Arif Nihat As-
ya'nn 42'nci ölüm yl dönümüne ilişkin açklamas 30 (51) 

 
910:911 

        – El Bab'da şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi-
ğine, hem içeride hem dşarda terörle mücadele edildiğine, 
taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi ve sorunlarnn çözümü-
ne yönelik düzenlemeler yaplmas gerektiğine ilişkin açk-
lamas 30 (44) 

 
152:153 

        – Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay'n MHP grup 
önerisi üzerinde yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 30 (44) 

 
166:167 

        – Frat Kalkan operasyonunda şehit olanlara Allah'tan 
rahmet dilediğine, 22 Aralk Sarkamş Harekât'nn 102'nci 
ve Paris'teki Türk Turizm ve Tantma Bürosu Müdürü Yl-
maz Çolpan'n terör örgütü ASALA tarafndan şehit edilme-
sinin 37'nci yl dönümüne, içeride ve dşarda vatann bütün-
lüğü için terörle mücadele eden tüm emniyet güçlerine başa-
rlar dilediğine ilişkin açklamas 30 (45) 

 
321:322 
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        – Irak ve Suriye tezkerelerinin ve Milliyetçi Hareket 
Partisi olarak verdikleri desteğin doğru olduğuna, Türkiye'nin 
çok cepheli olarak taşeron terör örgütleriyle mücadele ettiği-
ne ve Hükûmetin daha aklc, daha rasyonel, daha sağduyulu, 
daha birleştirici politika izlemesinin tarihî bir zorunluluk 
olduğuna ilişkin açklamas 30 (45) 

 
350 

        – İstanbul Milletvekili Halis Dalklç'n (3/863) esas 
numaral Başbakanlk Tezkeresi üzerinde şahs adna yaptğ 
konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 30 (49) 

 
661:662 

        – Kanunun ülkemiz için hayrl olmasn temenni ettiği-
ne ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak olumlu oy kullanacak-
larna ilişkin açklamas 30 (45) 

 
425 

        – Mezhep düşmanlğ çkararak ve hayat tercihleri itiba-
ryla ülkemizi bölme oyununa hiç kimsenin düşmemesi ve 
siyasetçiler ile kurumlar olarak mezhep üzerinden, din üze-
rinden ayrştrc, kutuplaştrc bir dil kullanlmamas gerek-
tiğine ilişkin açklamas 30 (51) 

 
981 

        – Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey 
Karlov'a yaplan saldr ile Kayseri'de yaşanan terör saldrs-
n şiddetle knadğna ve şehitlere Allah'tan rahmet dilediği-
ne, Türkiye'yi bölmeye hiçbir alçak ve namert hevesin gücü-
nün yetmeyeceğine ve milleti sağduyulu davranmaya çağr-
dğna ilişkin açklamas 30 (43) 

 
38:39 

        – Samsun'un Bafra ilçesi Yörükler Mahallesi'nde Bü-
yükşehir Belediyesi tarafndan gerçekleştirilen ykm işlemiy-
le ilgili sürece ilişkin açklamas 30 (50) 

 
733:734 

        – Türk Silahl Kuvvetlerinin yaptğ son açklamaya 
göre El Bab'da 10 askerin daha şehit olduğuna ilişkin açkla-
mas 30 (44) 

 
260:261 

        – Türkiye'nin adm adm kaosa doğru sürüklendiğine, 
Hükûmetin taziye dilemenin ötesinde bir şeyler yapmas 
gerektiğine ve FETÖ'yle mücadelede mağduriyetlerin en aza 
indirilmesi konusunda tedbir alnmas gerektiğine ilişkin 
açklamas 30 (49) 

 
587 

       YALIM Özkan (Uşak) – Uşak Sivasl Devlet Hastane-
sinde her türlü teknik donanm olmasna rağmen birçok dalda 
doktor bulunmadğna ve doktor atanmasyla ilgili gereken 
işlemlerin yaplmasn rica ettiğine ilişkin açklamas 30 (50) 

 
728 

       YARAYICI Hilmi (Hatay) – Bugün ülkeyi büyük bir 
krize sokacak bir cinayetin failinin dindar ve kindar nesil 
yetiştirme odakl eğitim politikalarnn sonucu olduğuna 
ilişkin açklamas 30 (44) 

 
149 

        – Hükûmetin, günlerdir yaşam tarzlar üzerinden yarat-
lan nefret iklimine ses çkarmadğna, Diyanet İşleri Başkan-
lğnn cuma hutbesi üzerinden bu düşmanlğ daha da körük-
lediğine ve laiklik vurgusu üzerinden IŞİD'i eleştiren gençle-
rin tutuklanmasna ilişkin açklamas 30 (49) 

 
573 
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       YILDIRIM Ahmet (Muş) – AKP Sözcüsü Yasin Ak-
tay' tutuklu HDP milletvekilleriyle ilgili açklamas nedeniy-
le knadğna, KESK'in İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüşünde 
geçtikleri her ilde polis engeliyle karşlaşldğna ve muhalif 
medya organlarna dönük antidemokratik uygulamalar kna-
dğna ilişkin açklamas 30 (45) 

 
323:324 

        – Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostanc'nn sa-
taşma nedeniyle yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 30 (50) 

 
766 

        – Bartn Milletvekili Ylmaz Tunç'un HDP grup önerisi 
üzerinde yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 30 (51) 

 
928:929 

        – El Bab'da hayatn kaybeden askerlere Allah'tan rah-
met dilediğine, Orta Doğu politikasn çarpk temeller üzerine 
kurgulamş olan siyasi iktidarn ülkeyi bir maceraya sürükle-
diğine, siyasi iktidarn gündemi ile ülkenin gündeminin 
birbirine zt olduğuna, ülkenin toplumsal barşa ihtiyac 
olduğuna ve içte bu sağlanmadğ takdirde dşta hiçbir politi-
kann başarl olma şansnn olmadğna ilişkin açklamas 30 (44) 

 
153:154 

        – Halklarn Demokratik Partisi adna İzmir Adliyesine 
yaplmş olan saldry knadğna ve hayatn kaybedenlere 
Allah'tan rahmet dilediğine ilişkin açklamas 30 (51) 

 
954:955 

        – HDP il ve ilçe teşkilatlarna dönük operasyonlar dizi-
sinin devam ettiğine ve HDP İstanbul İl Eş Başkanlar Doğan 
Erbaş ile Aysel Güzel'in de içerisinde olduğu 10 kişinin 
henüz savclğa çkarlmadan tutuklandklar haberinin iktida-
ra yakn baz sosyal medya adreslerinden duyurulmasn 
şiddetle knadğna ilişkin açklamas 30 (50) 

 
833 

        – Kütahya Milletvekili Vural Kavuncu'nun HDP grup 
önerisi üzerinde yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 30 (50) 

 
756 

        – Manisa Milletvekili Erkan Akçay'n sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 30 (45) 

 
338:339 

       YILDIZ Hüseyin (Aydn) – Çldr Havaalan'nda hiçbir 
uçuşun olmadğna ilişkin açklamas 30 (51) 

 
1032 

        – Rusya'nn Ankara Büyükelçisine yaplan saldry 
nefretle knadğna ve Aydnllar olarak Rus halkna başsağ-
lğ dilediklerine ilişkin açklamas 30 (43) 

 
38 

       YİĞİT Ali (İzmir) – IŞİD'e yakn olan insanlarn hiç 
soruşturulmadan ülkeye kabul edildiğine ilişkin açklamas 30 (50) 

 
732 

        – İzmir'de yaşanan terör olayn knadğna, hayatn 
kaybedenlere Allah'tan rahmet dilediğine ve sosyal medyada 
İzmir'i hedef gösteren kişi hakknda herhangi bir işlem yap-
lp yaplmadğn öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 30 (51) 

 
955 
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       ZEYBEK Kemal (Samsun) – Büyükşehir Belediyesinin 
Samsun'un 19 Mays ilçesi Yörükler beldesinde yürüttüğü 
ykm işleminin durdurulmas gerektiğine ilişkin açklamas 30 (51) 

 
907 

        – Kahramanmaraş olaylarnn yl dönümüne ve yöre 
halknn Vezirköprü-Havza ile Vezirköprü-Taşköprü yollar-
nn yaplmasn talep ettiğine ilişkin açklamas 30 (44) 

 
149 

           
           
           

DENETİM    
A) GENSORU ÖNERGELERİ    

       DEMİR Filiz KERESTECİOĞLU (İstanbul) – Ve 
Muş Milletvekili Ahmet Yldrm'n (HDP Grubu adna, Grup 
Başkan Vekilleri), belediyelere kayyum atamas uygulamas 
ve eş başkanlar ile milletvekillerinin tutuklanmas nedeniyle 
gerçekleştiği iddia edilen hak ihlallerinde ve artan terör olay-
lar sebebiyle meydana gelen ölümlerde sorumluluğu bulun-
duğu iddiasyla İçişleri Bakan Süleyman Soylu hakknda 
gensoru açlmasna ilişkin önergesi (11/14)   

 
 

        – Okunmas 30 (49) 590:591 
        – Ön Görüşmesi  

 
(49)

 
667:669, 671:688, 

689:695, 698 
           
           
           

B) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ    
       AKIN Ahmet (Balkesir) – Ve 22 milletvekilinin, hay-
vanclk sektöründe yaşanan sorunlarn araştrlarak alnmas 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla Meclis araştrmas 
açlmasna ilişkin önergesi (10/405)   

 
 

        – Okunmas 30 (50) 737:738 
       AKSU İsmail Faruk (İstanbul) – Ve 20 milletvekilinin, 
Türk personel rejiminin aksayan yönleri ile kamu çalşanlar-
nn sorunlarnn ve çözüm yollarnn araştrlarak alnmas 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla Meclis araştrmas 
açlmasna ilişkin önergesi (10/410)   

 
 

        – Okunmas 30 (51) 917:919 
        – Ve 21 milletvekilinin, kamu yönetiminde teşkilatlan-
maya ilişkin düzenlemelerin farkllğndan kaynaklanan 
yapsal sorunlar ile bunlarn kamu çalşanlarna yansmalar-
nn araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacyla Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi 
(10/400)   

 
 

        – Okunmas 30 (45) 353:355 
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       AKYILDIZ Ali (Sivas) – Ve 21 milletvekilinin, kapat-
lan Sivas Demir Çelik Fabrikasnn sosyal ve ekonomik 
anlamda neden olduğu zararlarn ve işçilerinin sorunlarnn 
araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi ama-
cyla Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/395)   

 
 

        – Okunmas 30 (43) 46:48 
       BAYRAKTUTAN Uğur (Artvin) – Ve 24 milletvekili-
nin, Malezya'da yaşanan yolsuzluklarn araştrlarak alnmas 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla Meclis araştrmas 
açlmasna ilişkin önergesi (10/408)   

 
 

        – Okunmas 30 (51) 914:915 
       BEKAROĞLU Mehmet (İstanbul) – Ve 23 milletveki-
linin, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaplan çay üretiminin 
sorunlarnn araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belir-
lenmesi amacyla Meclis araştrmas açlmasna ilişkin öner-
gesi (10/396)   

 
 

        – Okunmas 30 (44) 156:158 
       İRGİL Ceyhun (Bursa) – Ve 21 milletvekilinin, FATİH 
Projesi'yle ilgili kurumsal yaplarn uygulamalar ve kararlar 
ile yaplan usulsüz iş ve işlemlerin araştrlarak alnmas 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla Meclis araştrmas 
açlmasna ilişkin önergesi (10/403)   

 
 

        – Okunmas 30 (49) 582:583 
       KAYAN Türabi (Krklareli) – Ve 21 milletvekilinin, 
Ergene Nehri havzasnda yaşanmakta olan çevre kirliliğinin 
araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi ama-
cyla Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/398)   

 
 

        – Okunmas 30 (44) 160:161 
       KÖK Devrim (Antalya) – Ve 22 milletvekilinin, Antal-
ya'nn Demre ilçesinde yaşanan frtna ve hortum felaketi 
nedeniyle bölge halknn ve üreticilerin uğradğ zararlarn 
araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi ama-
cyla Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/401)   

 
 

        – Okunmas 30 (45) 355:356 
       NAZLIAKA Aylin (Ankara) – Ve 21 milletvekilinin, 
nükleer enerji santralinin yaratacağ risklerin araştrlarak 
alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla Meclis 
araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/404)   

 
 

        – Okunmas 30 (49) 584:586 
        – Ve 22 milletvekilinin, Ankara'da bulunan organize 
sanayi bölgelerinin sorunlarnn araştrlarak alnmas gere-
ken önlemlerin belirlenmesi amacyla Meclis araştrmas 
açlmasna ilişkin önergesi (10/406)   

 
 

        – Okunmas 30 (50) 738:740 
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       ŞEKER İlyas (Kocaeli) – Ve 36 milletvekilinin, Kadast-
ro Kanunu'na ve Medeni Kanun'a aykr olarak mülkiyet 
hakk gasbedilen tapu sahiplerinin sorunlarnn araştrlarak 
alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla Meclis 
araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/393)   

 
 

        – Okunmas 30 (43) 42:44 
       TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – Ve 20 
milletvekilinin, faili meçhul cinayetlerin araştrlarak alnma-
s gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla Meclis araştr-
mas açlmasna ilişkin önergesi (10/407)   

 
 

        – Okunmas 30 (50) 740:742 
        – Ve 22 milletvekilinin, domuz gribinden kaynaklanan 
ölümlerin ve domuz gribi aşsnda son yaşanan gelişmelerin 
araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi ama-
cyla Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/397)   

 
 

        – Okunmas 30 (44) 158:159 
       TEKİN Gürsel (İstanbul) – Ve 21 milletvekilinin, 
trafik kazalarnn nedenlerinin araştrlarak alnmas gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacyla Meclis araştrmas açlma-
sna ilişkin önergesi (10/394)   

 
 

        – Okunmas 30 (43) 45:46 
       TOR Fahrettin Oğuz (Kahramanmaraş) – Ve 19 
milletvekilinin, Kahramanmaraş ilindeki Suriyeli mültecilerin 
sebep olduğu sorunlarn araştrlarak alnmas gereken önlem-
lerin belirlenmesi amacyla Meclis araştrmas açlmasna 
ilişkin önergesi (10/409)   

 
 

        – Okunmas 30 (51) 915:916 
        – Ve 20 milletvekilinin, Kahramanmaraş ilinin turizm 
potansiyelinin araştrlarak alnmas gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacyla Meclis araştrmas açlmasna ilişkin 
önergesi (10/399)   

 
 

        – Okunmas 30 (45) 352:353 
       YEDEKCİ Gülay (İstanbul) – Ve 23 milletvekilinin, 
Yedikule Bostanlarn ve çevresini düzenleme çalşmalarnn 
araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi ama-
cyla Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/402)   

 
 

        – Okunmas 30 (49) 580:582 
           
           
           

C) YAZILI SORU ÖNERGELERİ VE CEVAPLARI    
a- CEVAPLANAN YAZILI SORU ÖNERGELERİ    

Adalet Bakanndan    
       BEŞTAŞ Meral DANIŞ (Adana) – Danştay Başkanlğ 
seçimleri ile ilgili çeşitli iddialara ilişkin sorusu ve Adalet 
Bakan Bekir Bozdağ'n cevab (7/8420) 30 (45) 

 
440:443 



- 25 -

   C.   B. S a y f a  

– 25 – 

Başbakan Yardmclarndan    
       HABERAL Erkan (Ankara) – Yunus Emre Enstitü-
sü'nün yurt dşndaki merkezlerinde bilimsel araştrmalar 
yaplp yaplmadğna ilişkin sorusu ve Başbakan Yardmcs 
Yldrm Tuğrul Türkeş'in cevab (7/9388) 30 (46) 

 
483:487 

           
           

Başbakandan    
       BASMACI Melike (Denizli) – Kredi kart faiz oranla-
rnda yaplan indirime ilişkin Başbakandan sorusu ve Başba-
kan Yardmcs Mehmet Şimşek'in cevab (7/9376) 30 (46) 

 
479:482 

       BAYDAR Metin Lütfi (Aydn) – Türkiye'den Suriye'ye 
silah sevkiyat yapldğ iddialarna ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Adalet Bakan Bekir Bozdağ'n cevab (7/529) 30 (43) 

 
111:115 

       DEPBOYLU Deniz (Aydn) – Aydn'daki bir toplu 
konut projesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan 
Yardmcs Nurettin Canikli'nin cevab (7/9076) 30 (43) 

 
116:117 

       KARA Niyazi Nefi (Antalya) – FETÖ kapsamnda 
tutuklanan, gözaltna alnan veya kamudaki görevinden ihraç 
edilen kişilerin eğitim durumlarna ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Başbakan Yardmcs Nurettin Canikli'nin cevab 
(7/9324) 30 (46) 

 
476:478 

       SAĞLAR Durmuş Fikri (Mersin) – Zonguldak'n 
Kozlu ilçesinde bulunan Nesibe Hatun Kz Öğrenci Yurdun-
dan iki öğrencinin kaçrldğ iddialarna ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Gençlik ve Spor Bakan Akif Çağatay Klç'n 
cevab (7/8587) 30 (50) 

 
866:869 

       TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – 24 Kasm 
2016 tarihinde TBMM Başkanlğ'na sunulan Damga Vergisi 
Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler-
de Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars ile yaplmas 
öngörülen düzenlemelere ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Maliye Bakan Naci Ağbal'n cevab (7/9543) 30 (49) 

 
702:703 

        – Kurumlar baznda tutuklanan ve görevden el çektirilen 
FETÖ üyesi olduğu tespit edilen kamu görevlilerinin toplam 
saysna ve baz kurumlardaki işlemlerinin incelenmesine 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardmcs Nurettin 
Canikli'nin cevab (7/9527) 30 (46) 

 
488:490 

       TARHAN Tahsin (Kocaeli) – Gebze Kirazpnar Mahal-
lesi'ndeki TOKİ uygulamalarna yönelik şikayetlere ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardmcs Nurettin Canik-
li'nin cevab (7/9220) 30 (46) 

 
473:475 

       TÜRKMEN Elif Doğan (Adana) – Üniversite öğrenci-
lerinin yurt sorunlarna ve Sivas'taki bir devlet yurdunun 
inşaatna ilişkin Başbakandan sorusu ve Gençlik ve Spor 
Bakan Akif Çağatay Klç'n cevab (7/8796) 30 (50) 

 
870:872 
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       YÜCEER Candan (Tekirdağ) – Tekirdağ'n Ergene ve 
Kapakl ilçelerinde vergi dairesi ile esnaf odas kurulmasna 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakan 
Bülent Tüfenkci'nin cevab (7/8505) 30 (45) 

 
444:446 

           
           
           

Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanndan    
       BASMACI Melike (Denizli) – Özel işletmelerin engelli 
personel istihdamnn denetimine ilişkin sorusu ve Çalşma 
ve Sosyal Güvenlik Bakan Mehmet Müezzinoğlu'nun cevab 
(7/9238) 30 (48) 

 
499:501 

           
           
           

Dşişleri Bakanndan    
       USLUER Gaye (Eskişehir) – Almanya'nn Nurnberg 
kentindeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlamalarna 
ilişkin sorusu ve Dşişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun 
cevab (7/9123) 30 (43) 

 
118:119 

           
           
           

Gençlik ve Spor Bakanndan    
       ADIGÜZEL Onursal (İstanbul) – Kredi ve Yurtlar 
Kurumuna bağl yurtlarn kontenjanlarna ve yerleşen öğrenci 
saylarna ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakan Akif 
Çağatay Klç'n cevab (7/8728) 30 (44) 

 
281:283 

       AKAR Haydar (Kocaeli) – Kocaeli ilindeki spor kulüp-
lerine yaplan nakdi yardmlara ilişkin sorusu ve Gençlik ve 
Spor Bakan Akif Çağatay Klç'n cevab (7/8938) 30 (44) 

 
284:285 

       AYHAN İbrahim (Şanlurfa) – Harran Üniversitesin-
deki öğrenci saysna ve Şanlurfa'da Kredi ve Yurtlar Kuru-
mu tarafndan sağlanan barnma imkanlarna ilişkin sorusu ve 
Gençlik ve Spor Bakan Akif Çağatay Klç'n cevab 
(7/8939) 30 (50) 

 
876:879 

       KARADENİZ Barş (Sinop) – Öğrencilerin yurt soru-
nuna ve yurt kapasitelerinin artrlmasna yönelik çalşmalara 
ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakan Akif Çağatay K-
lç'n cevab (7/8438) 30 (46) 

 
464:466 

       TANRIKULU Ahmet Kenan (İzmir) – İzmir ve ilçele-
rinde faaliyet gösteren spor kulüplerine ve Karşyaka Stad-
yumu'na ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakan Akif Çağa-
tay Klç'n cevab (7/8630) 30 (46) 

 
467:469 
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       TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – 16 Tem-
muz - 7 Kasm 2016 tarihleri arasnda Gençlik ve Spor Ba-
kanlğna bağl kurum ve kuruluşlarda hakknda işlem yap-
lan personele ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakan Akif 
Çağatay Klç'n cevab (7/9135) 30 (50) 

 
880:881 

       YILDIRIM Nadir (Van) – Öğrencilerin barnma sorun-
larnn giderilmesine ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Baka-
n Akif Çağatay Klç'n cevab (7/8878) 30 (50) 

 
873:875 

       YİĞİTALP Sibel (Diyarbakr) – Diyarbakr'n Yenişe-
hir ilçesinde yaplan stadyum ykmna ve söz konusu alanda 
yaplacak olan AVM ve rezidans projesine ilişkin sorusu ve 
Gençlik ve Spor Bakan Akif Çağatay Klç'n cevab 
(7/8814) 30 (46) 

 
470:472 

           
           
           

Gümrük ve Ticaret Bakanndan    
       ARSLAN Kazm (Denizli) – Bakanlk temsil ve ağrla-
ma giderleri harcama kaleminin iç ticaret hizmetini geliştirme 
pay altnda gösterilmesine ve 2015 Yl İdare Faaliyet Rapo-
ru'nun mali bilgiler bölümüne ilişkin sorusu ve Gümrük ve 
Ticaret Bakan Bülent Tüfenkci'nin cevab (7/9792) 30 (50) 

 
884:885 

       ATICI Aytuğ (Mersin) – Kaçak muzun ülkeye girişinin 
engellenmesine yönelik çalşmalara ve Mersin'de bir muz 
ihtisas gümrüğü kurulmasnn planlanp planlanmadğna 
ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakan Bülent Tü-
fenkci'nin cevab (7/9401) 30 (43) 

 
124:125 

       BUDAK Çetin Osman (Antalya) – Sfr faizli kredi 
imkanndan yararlanabilen ve yararlanamayan esnaflara 
ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakan Bülent Tü-
fenkci'nin cevab (7/9261) 30 (43) 

 
122:123 

       GÜRER Ömer Fethi (Niğde) – Niğde ilinden yurt 
dşna yaplan kalsit ihracatna ilişkin sorusu ve Gümrük ve 
Ticaret Bakan Bülent Tüfenkci'nin cevab (7/9728) 30 (50) 

 
882:883 

           
           
           

Maliye Bakanndan    
       TANAL Mahmut (İstanbul) – 4 Kasm 2016 tarihi 
öncesi ve sonrasndaki döviz hareketlerine ilişkin sorusu ve 
Maliye Bakan Naci Ağbal'n cevab (7/9173) 30 (43) 

 
120:121 
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Orman ve Su İşleri Bakanndan    
       GÜRER Ömer Fethi (Niğde) – Niğde İli Ulukşla 
ilçesine bağl bir köyün su deposu ihtiyacna ilişkin sorusu ve 
Orman ve Su İşleri Bakan Veysel Eroğlu'nun cevab 
(7/9290) 30 (45) 

 
447:449 

           
           
           

TBMM Başkanndan    
       BİÇER Tur YILDIZ (Manisa) – Baz soru önergeleri-
nin iadesine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkan Vekili Ahmet Aydn'n cevab (7/9516) 30 (43) 

 
126:127 

           
           
           

GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR    
A) HÜKÛMETİN GÜNDEM DIŞI AÇIKLAMALARI    

       IŞIK Fikri (Millî Savunma Bakan) (Kocaeli) – Frat 
Kalkan Harekât'na ilişkin gündem dş açklamas ve MHP 
Grubu adna Erzurum Milletvekili Kamil Aydn, HDP Grubu 
adna Muş Milletvekili Ahmet Yldrm, CHP Grubu adna 
İstanbul Milletvekili Engin Altay ve AK PARTİ Grubu adna 
Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostanc'nn ayn konuda 
konuşmalar 

 
 
 
 
 
 

30 
 

 
 
 
 
 
 

(45)
 

 
 
 
 
 
 

326:337, 341:349, 
350:351 

       SOYLU Süleyman (İçişleri Bakan) (Trabzon) – Son 
günlerdeki gelişmeler ve iç güvenliğe ilişkin gündem dş 
açklamas ve MHP Grubu adna Samsun Milletvekili Erhan 
Usta'nn, HDP Grubu adna Mardin Milletvekili Mithat San-
car'n, CHP Grubu adna Ankara Milletvekili Levent Gök'ün 
ve AK PARTİ Grubu adna Amasya Milletvekili Mehmet 
Naci Bostanc'nn ayn konuda görüşlerine ilişkin gündem 
dş açklamalar 30 (49) 

 
548:558, 561:566 

           
           
           

B) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI 
KONUŞMALARI    

       ADIGÜZEL Onursal (İstanbul) – İçinden geçilen 
süreçte Türkiye'nin durumuna ilişkin gündem dş konuşmas 30 (44) 

 
142:143 

       AKAR Haydar (Kocaeli) – Ülkemizde yaşanan ulaşm 
sorunlarna ilişkin gündem dş konuşmas 30 (45) 

 
312:313 

       ARIK Çetin (Kayseri) – 17 Aralkta Kayseri'de yaşanan 
terör saldrsna ilişkin gündem dş konuşmas 30 (43) 

 
30:31 
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       ATICI Aytuğ (Mersin) – 3 Ocak Mersin'in düşman 
işgalinden kurtuluşunun 95'inci yl dönümüne ve Mersin'de 
yaşanan sel felaketine ilişkin gündem dş konuşmas 30 (49) 

 
547:548 

       AYDIN Kamil (Erzurum) – 22 Aralk 1914 Sarkamş 
Harekâtnn 102'nci yl dönümüne ve Sarkamş şehitlerine 
ilişkin gündem dş konuşmas 30 (44) 

 
141:142 

       BAYRAKTUTAN Uğur (Artvin) – Artvin ilinin sorun-
larna ilişkin gündem dş konuşmas 30 (51) 

 
901:903 

       DEDEOĞLU Sami (Kayseri) – 17 Aralkta Kayseri'de 
yaşanan terör saldrsna ilişkin gündem dş konuşmas 30 (43) 

 
31:32 

       DURMUŞOĞLU Mücahit (Osmaniye) – 7 Ocak Os-
maniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yl dö-
nümüne ilişkin gündem dş konuşmas 30 (50) 

 
724:725 

       ERDOĞMUŞ Nimetullah (Diyarbakr) – Sözde sivil 
cuma namazna ilişkin gündem dş konuşmas 30 (43) 

 
28:29 

       KAYA Hüda (İstanbul) – İstanbul Reina'da yaşanan 
saldrya ilişkin gündem dş konuşmas 30 (49) 

 
544:545 

       ÖZSOY Hişyar (Bingöl) – Dş politikadaki gelişmelere 
ilişkin gündem dş konuşmas 30 (45) 

 
311:312 

       PEKTAŞ Cihan (Gümüşhane) – Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğünün kuruluş yl dönümüne ilişkin gündem dş 
konuşmas 30 (44) 

 
144:145 

       TEZCAN Ylmaz (Mersin) – 3 Ocak Mersin'in düşman 
işgalinden kurtuluşunun 95'inci yl dönümüne ilişkin gündem 
dş konuşmas 30 (49) 

 
545:546 

       TÜRKMEN Elif Doğan (Adana) – 5 Ocak Adana'nn 
düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yl dönümüne ilişkin 
gündem dş konuşmas 30 (50) 

 
721:722 

       USTA Erhan (Samsun) – Samsun ilinin sorunlarna ve 
Çarşamba Havaliman'nn durumuna ilişkin gündem dş 
konuşmas 30 (50) 

 
722:723 

       ÜNÜVAR Necdet (Adana) – 5 Ocak Adana'nn, 6 Ocak 
Ceyhan'n düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yl dönü-
müne ilişkin gündem dş konuşmas 30 (51) 

 
900:901 

       YILDIRIM Kadri (Siirt) – Kürt dil kurumlarnn kapa-
tldğ iddialarna ilişkin gündem dş konuşmas 30 (51) 

 
903:904 

       YILMAZTEKİN Kemalettin (Şanlurfa) – 18 Aralk 
Dünya Arapça Günü'ne ilişkin gündem dş konuşmas 30 (45) 

 
320:321 
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KANUNLAR    
A) KABUL EDİLEN KANUNLAR    

a- Numerik Dizin    
  Kanun 

No   
 

        Ad           
6769 Snai Mülkiyet Kanunu  30 (43) 87:96, 96:110 

     
 
 

(44)
 
 

193:218, 219:251, 
253:255, 256:260, 

262:280 
     

 
 

(45)
 
 

366:375, 376:402, 
404:425, 426, 

427:439 
           
           

b- Konulara Göre Dizin    
1. Temel Kanunlar    

        – Snai Mülkiyet Kanunu (6769) 30 (43) 87:96, 96:110 
         

 
 

(44)
 
 

193:218, 219:251, 
253:255, 256:260, 

262:280 
         

 
 

(45)
 
 

366:375, 376:402, 
404:425, 426, 

427:439 
           
           

B) TASARILAR (Görüşülenler)    
1. a- Temel Kanun Tasarlar    

        – Snai Mülkiyet Kanunu Tasarsna Dair (1/699) 
(S. Says 341) 30 (43) 

 
87:96, 96:110 

         
 
 

(44)
 
 

193:218, 219:251, 
253:255, 256:260, 

262:280 
         

 
 

(45)
 
 

366:375, 376:402, 
404:425, 426, 

427:439 
        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair (1/796) (S. Says: 446) 

 
 

30 
 
 

 
 

(50)
 
 

 
 

773:786, 788:798, 
800:831, 834:837, 

837:865 
         

 
 
 
 

(51) 942, 943:953, 958:975, 
975:976, 976:981, 
982:987, 988:993, 

993:1008, 1009:1011, 
1012:1025, 1026:1031, 

1032:1050 
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C) TEKLİFLER  (Görüşülenler)    
1. a- Doğrudan Gündeme Alma Önergeleri    

       TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – (2/80) esas 
numaral 5271 Sayl Ceza Muhakemesi Kanunu ve Baz 
Kanunlarda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi'nin 
doğrudan gündeme alnmasna ilişkin önergesi (4/79) 30 (49) 

 
663:667 

        – (2/81) esas numaral 5233 Sayl Terör ve Terörle 
Mücadeleden Doğan Zararlarn Karşlanmas Hakknda 
Kanun ve 3713 Sayl Terörle Mücadele Kanununda Değişik-
lik Yaplmas Hakknda Kanun Teklifi'nin doğrudan günde-
me alnmasna ilişkin önergesi (4/73) 30 (43) 

 
83:86 

           
           
           

Ç) SIRA SAYILARI DİZİNİ(GÖRÜŞÜLENLER)    
            (Eklendiği Birleşimler)    
Cilt Birleşim Sra Says   
30 (43) 341   
 (50) 446   

           
           
           

KARARLAR    
A) TBMM KARARLARI    

  Karar 
No   

 
        Ad            

1133 Türk Silahl Kuvvetleri Unsurlarnn NATO'nun 
Afganistan'da İcra Edeceği Kararl Destek Mis-
yonu ve Devam Kapsamnda Yurt Dşna Gönde-
rilmesi, Ayn Amaçlara Yönelik Olmak Üzere 
Yabanc Silahl Kuvvetlerin Anlan Misyon'a 
Katlmak İçin Ülkemiz Üzerinden Afganistan'a 
İntikali ile Geri İntikali Kapsamnda Türkiye'de 
Bulunmas ve Bunlara İmkân Sağlayacak Düzen-
lemelerin Hükümet Tarafndan Belirlenecek 
Esaslara Göre Yaplmas İçin, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin 06.01.2015 Tarihli ve 1079 
Sayl Karar ile Hükümete Verilen İzin Süresinin 
Anayasann 92'nci Maddesi Uyarnca 06.01.2017 
Tarihinden İtibaren İki Yl Daha Uzatlmasna 
Dair 30 (49) 605:626 

1134 Olağanüstü Hâlin Uzatlmasna Dair 30 
 
 

(49)
 
 

627:639, 642:651, 
652:656, 656:658, 

663 
1135 Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliği İçin 

Yaplan Seçime Dair 30 (50) 770:772 
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KOMİSYONLAR    
A) İHTİSAS KOMİSYONLARI    

a- Adalet Komisyonu    
1. Açk Bulunan Üyeliklere Seçim        30 (50) 770 

           
           
           

2. Komisyon Üyeliğinden Çekilmeler    
       ERTAN Bedia ÖZGÖKÇE (Van) – Komisyon üyeli-
ğinden istifasna ilişkin (4/77) 30 (49) 

 
592 

           
           
           

b- Dşişleri Komisyonu    
1. Açk Bulunan Üyeliklere Seçim        30 (43) 86 

           
           
           

c- Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu    
1. Komisyon Üyeliğinden Çekilmeler    

       ADIYAMAN Mehmet Emin (Iğdr) – Komisyon üye-
liğinden istifasna ilişkin (4/78) 30 (49) 

 
592 

           
           
           

ç- Kadn Erkek Frsat Eşitliği Komisyonu    
1. Komisyon Üyeliğinden Çekilmeler    

       DEMİR Filiz KERESTECİOĞLU (İstanbul) – Ko-
misyon üyeliğinden istifasna ilişkin (4/75) 30 (49) 

 
592 

           
           
           

d- Millî Savunma Komisyonu    
1. Komisyon Üyeliğinden Çekilmeler    

       ÖZTÜRK Berdan (Ağr) – Komisyon üyeliğinden 
istifasna ilişkin (4/76) 30 (49) 

 
592 

           
           
           

e- Plan ve Bütçe Komisyonu    
1. Açk Bulunan Üyeliklere Seçim        30 (43) 86 

         (49) 699:701 
         (50) 770 
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2. Komisyon Raporlar    
        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Tasarsna İlişkin (1/796) (S. Says: 446) 30 

 
 

(50)
 
 

 
 

773:786, 788:798, 
800:831, 834:837, 

837:865 
         

 
 
 
 
 
 
 

(51)
 
 
 
 
 
 
 

942, 943:953, 
958:975, 975:976, 
976:981, 982:987, 

988:993, 993:1008, 
1009:1011, 
1012:1025, 
1026:1031, 
1032:1050 

           
           

3. Komisyon Üyeliğinden Çekilmeler    
       YILDIRIM Ahmet (Muş) – Komisyon üyeliğinden 
istifasna ilişkin (4/74) 30 (49) 

 
592 

           
           
           

f- Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi   
    ve Teknoloji Komisyonu    

1. Komisyon Raporlar    
        – Snai Mülkiyet Kanunu Tasarsna İlişkin (1/699) 
(S. Says 341) 30 (43) 

 
87:96, 96:110 

         
 
 

(44)
 
 

193:218, 219:251, 
253:255, 256:260, 

262:280 
         

 
 

(45)
 
 

366:375, 376:402, 
404:425, 426, 

427:439 
           
           

MİLLETVEKİLLERİYLE İLGİLİ İŞLER    
A) İZİNLER    

        – İstanbul Milletvekili Şafak Pavey'in, BM İnsan Hakla-
r Yüksek Komiserliği 16'nc Komite Toplants'na katlm 
nedeniyle 15/8/2016 tarihinden itibaren yirmi alt gün izinli 
saylmasnn Başkanlk Divannn 13/12/2016 tarihli ve 27 
sayl Karar'yla uygun görüldüğüne ilişkin (3/866) 30 (49) 

 
592:593 
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OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI    
       BAHÇEKAPILI Ayşe Nur (TBMM Başkan Vekili) 
(İstanbul) – 10 Aralkta Beşiktaş'ta ve 17 Aralkta Kayseri'de 
yaşanan terör saldrlarnda şehit olanlar saygyla andğna, 
Rusya'nn Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülme-
sine ve Avrasya Tüneli'nin açlş nedeniyle emeği geçenlere 
teşekkür ettiğine ilişkin konuşmas 30 (43) 

 
28 

        – Başkanlk Divan olarak El Bab'da şehit olan askerlere 
Allah'tan rahmet dilediklerine ilişkin konuşmas 30 (44) 

 
156 

        – Sarkamş şehitlerini ve tüm şehitleri rahmetle andğ-
na ilişkin konuşmas 30 (45) 

 
322 

        – Trafik kazasnda hayatn kaybeden Amedspor futbol-
cusuna Allah'tan rahmet dilediğine ilişkin konuşmas 30 (44) 

 
253 

       HAMZAÇEBİ Mehmet Akif (TBMM Başkan Vekili) 
(İstanbul) – 15 Temmuzda Meclis bahçesinde ilk bombann 
atldğ yerdeki çadrda bulunan Türk Bayrağ'nn üzerindeki 
karlarn temizlendiğine ilişkin konuşmas 30 (50) 

 
764:765 

        – Başkanlk Divan olarak İzmir'deki terör olayn şid-
detle knadklarna ve hayatn kaybedenlere Allah'tan rahmet 
dilediklerine ilişkin konuşmas 30 (51) 

 
954 

        – Hristiyan vatandaşlarn 6-7 Ocak tarihlerinde kutladk-
lar Noel Bayram'n kutladğna ilişkin konuşmas 30 (51) 

 
975 

        – İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, 
Millî Güvenlik Kurulu toplants yaplmadğ hâlde bir tavsi-
ye karar alnarak (3/863) esas numaral Başbakanlk Tezke-
resi'nin Meclise getirildiğine ve bu konuda bir açklama 
yaplmas gerektiğine ilişkin açklamas üzerine konuşmas 30 (49) 

 
641 

        – İstanbul Ortaköy'de yaşanan saldrnn amacnn farkl 
hayat tarzlar arasnda bir çatşma yaratlmas olduğuna ve 
terör olaylarnda hayatn kaybedenlere Allah'tan rahmet 
dilediğine, kalknmş ve esenlik dolu bir Türkiye dileğiyle 
yeni yl kutladğna ilişkin konuşmas 30 (49) 

 
543:544 

        – TEOG snavnda birinci olan Batman'dan 2 öğrenciyi 
yürekten kutladğna ilişkin konuşmas 30 (51) 

 
1012 

        – Vefat eden 17'nci Dönem İstanbul Milletvekili Ayte-
kin Kotil'in eşine Allah'tan rahmet dilediğine ilişkin konuş-
mas 30 (51) 

 
913 

           
           
           

OYLAMALAR    
A) ÇEŞİTLİ KANUNLAR    

        – Snai Mülkiyet Kanunu Tasars'nn oylamas  
(S. Says 341) 30 (45) 

 
427:439 
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ÖNERİLER    
A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ    

        – AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalşma gün ve 
saatlerinin yeniden düzenlenmesine; gündemin "Kanun Tasa-
r ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" ks-
mnda bulunan 446 sra sayl Kanun Tasars'nn bu ksmnn 
1'inci srasna alnmasna ve diğer işlerin srasnn buna göre 
teselsül ettirilmesine; Genel Kurulun "Başkanlğn Genel 
Kurula Sunuşlar" ksmnda bulunan Afganistan'a asker 
göndermeyle (süre uzatm) ilgili (3/862) esas numaral Baş-
bakanlk Tezkeresi'nin okunarak görüşmelerinin 3 Ocak 2017 
Sal günkü birleşiminde yaplmasn müteakip olağanüstü 
hâlin uzatlmasna dair (3/863) esas numaral Başbakanlk 
Tezkeresi'nin okunarak görüşmelerinin 3 Ocak 2017 Sal 
günkü birleşiminde yaplmasna; bastrlarak dağtlan 
(11/14) esas numaral Gensoru Önergesi'nin 3 Ocak 2017 
Sal günkü gündeminin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" 
ksmnn 1'inci srasna alnarak Anayasa'nn 99'uncu madde-
si gereğince gündeme alnp alnmayacağ hususundaki gö-
rüşmelerinin bu birleşiminde yaplmasna; yine bugünkü 
birleşiminde gündemin "Seçim" ksmnda Kişisel Verileri 
Koruma Kurulu üyeliklerine üye seçiminin yaplmas akabin-
de başkaca bir işin görüşülmemesine; 446 sra sayl Kanun 
Tasars'nn İç Tüzük'ün 91'inci maddesine göre temel kanun 
olarak bölümler halinde görüşülmesine ilişkin önerisi 30 (49) 

 
594:604, 604 

        – AK PARTİ Grubunun, gündemin "Kanun Tasar ve 
Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" ksmnda 
bulunan 443 sra sayl Kanun Tasars'nn bu ksmn 2'nci 
srasna alnmasna ve diğer işlerin srasnn buna göre tesel-
sül ettirilmesine; Genel Kurulun 20 Aralk 2016 Sal günü ile 
28 Şubat 2017 Sal günleri (dâhil) arasndaki sal ve çarşam-
ba günkü birleşimlerinde sözlü sorular ve diğer denetim 
konularnn görüşülmeyerek gündemin "Kanun Tasar ve 
Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" ksmnda 
yer alan işlerin görüşülmesine ve yukarda belirtilen tarihler 
arasndaki sal, çarşamba ve perşembe günlerindeki birleşim-
lerinde saat 24.00'e kadar çalşmalarna devam etmesine; 443 
sra sayl Kanun Tasars'nn İç Tüzük'ün 91'inci maddesine 
göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine 
ilişkin önerisi 30 (43) 

 
76:82 

        – CHP Grubunun, 5/1/2017 tarihinde Grup Başkan 
Vekili Ankara Milletvekili Levent Gök tarafndan, Türkiye'yi 
ekonomik krize sürükleyen etkenlerin anlaşlmas, bu sorun-
larn derinleşmesine engel olunmas ve atlmas gereken 
admlara ilişkin krizle mücadele yol haritas oluşturulmas 
amacyla verilmiş olan Meclis araştrmas önergesinin Genel 
Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin 
önüne alnarak, 5 Ocak 2017 Perşembe günkü birleşiminde 
sunuşlarda okunmasna ve ön görüşmelerinin ayn tarihli 
birleşiminde yaplmasna ilişkin önerisi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(51) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

932:937, 938:942 
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        – CHP Grubunun, Balkesir Milletvekili Ahmet Akn ve 
arkadaşlar tarafndan, 2016 ylnn son günlerinde başlayan 
ve devam eden elektrik kesintileri ile elektrik üretiminde var 
olan skntlarn araştrlmas, elektrik arz güvenliğinin sağ-
lanmas için yaplacaklarn belirlenmesi amacyla 4/1/2017 
tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlğna veril-
miş olan Meclis araştrmas önergesinin, Genel Kurulun 4 
Ocak 2017 Çarşamba günkü birleşiminde sunuşlarda okun-
masna ve ön görüşmelerinin ayn tarihli birleşiminde yapl-
masna ilişkin önerisi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(50)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

758:764, 767:769, 
770 

        – CHP Grubunun, Grup Başkan Vekilleri Ankara Mil-
letvekili Levent Gök, İstanbul Milletvekili Engin Altay ve 
Manisa Milletvekili Özgür Özel tarafndan, siyasi iktidarn 
izlediği ve Türkiye'yi savaşn cephesi ve bekas tartşlan bir 
ülke konumuna taşyan yanlş dş politika uygulamalarnn 
belirlenmesi, trmanan terör olaylarnn önlenememesinin 
nedenlerinin araştrlmas amacyla 20/12/2016 tarihinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlğna verilmiş olan 
genel görüşme önergesinin, Genel Kurulun 20 Aralk 2016 
Sal günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasna ve ön gö-
rüşmelerinin ayn tarihli birleşiminde yaplmasna ilişkin 
önerisi 30 (43) 

 
61:68, 73:76 

        – HDP Grubunun, 3/6/2016 tarihinde Şrnak Milletvekili 
Ferhat Encu ve arkadaşlar tarafndan, 28 Aralk 2011 tari-
hinde Şrnak'n Uludere ilçesinde devletin savaş uçaklaryla 
yaplan bombalama sonucu çoğu çocuk 34 sivilin yaşamn 
yitirdiği olaydan sonra 29/5/2016 tarihinde yine ayn noktada 
köylülerin tekrar bombalanmş olmasnn araştrlmas ve 
sorumlularn tespit edilmesi amacyla verilmiş olan Meclis 
araştrmas önergesinin Genel Kurulun bilgisine sunulmak 
üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alnarak, 5 Ocak 
2017 Perşembe günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasna 
ve ön görüşmelerinin ayn tarihli birleşiminde yaplmasna 
ilişkin önerisi 30 (51) 

 
919:928, 931 

        – HDP Grubunun, Diyarbakr Milletvekili Çağlar Demi-
rel ile Diyarbakr Milletvekili İdris Baluken tarafndan, 19-24 
Aralk 1978 tarihinde Maraş'ta nefret saikiyle gerçekleşen 
katliam planlayanlarn ve siyasi destek sunanlarn tespiti, 
sorumlularnn bulunmas ve cezalandrlmas ile bu katliamla 
ilgili yüzleşme süreçlerinin işletilmesi amacyla 12/2/2016 
tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlğna veril-
miş olan Meclis araştrmas önergesinin, Genel Kurulun 21 
Aralk 2016 Çarşamba günkü birleşiminde sunuşlarda okun-
masna ve ön görüşmelerinin ayn tarihli birleşiminde yapl-
masna ilişkin önerisi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(44)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

177:184, 187:189, 
192 
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        – CHP Grubunun, Balkesir Milletvekili Ahmet Akn ve 
arkadaşlar tarafndan, 2016 ylnn son günlerinde başlayan 
ve devam eden elektrik kesintileri ile elektrik üretiminde var 
olan skntlarn araştrlmas, elektrik arz güvenliğinin sağ-
lanmas için yaplacaklarn belirlenmesi amacyla 4/1/2017 
tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlğna veril-
miş olan Meclis araştrmas önergesinin, Genel Kurulun 4 
Ocak 2017 Çarşamba günkü birleşiminde sunuşlarda okun-
masna ve ön görüşmelerinin ayn tarihli birleşiminde yapl-
masna ilişkin önerisi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(50)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

758:764, 767:769, 
770 

        – CHP Grubunun, Grup Başkan Vekilleri Ankara Mil-
letvekili Levent Gök, İstanbul Milletvekili Engin Altay ve 
Manisa Milletvekili Özgür Özel tarafndan, siyasi iktidarn 
izlediği ve Türkiye'yi savaşn cephesi ve bekas tartşlan bir 
ülke konumuna taşyan yanlş dş politika uygulamalarnn 
belirlenmesi, trmanan terör olaylarnn önlenememesinin 
nedenlerinin araştrlmas amacyla 20/12/2016 tarihinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlğna verilmiş olan 
genel görüşme önergesinin, Genel Kurulun 20 Aralk 2016 
Sal günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasna ve ön gö-
rüşmelerinin ayn tarihli birleşiminde yaplmasna ilişkin 
önerisi 30 (43) 

 
61:68, 73:76 

        – HDP Grubunun, 3/6/2016 tarihinde Şrnak Milletvekili 
Ferhat Encu ve arkadaşlar tarafndan, 28 Aralk 2011 tari-
hinde Şrnak'n Uludere ilçesinde devletin savaş uçaklaryla 
yaplan bombalama sonucu çoğu çocuk 34 sivilin yaşamn 
yitirdiği olaydan sonra 29/5/2016 tarihinde yine ayn noktada 
köylülerin tekrar bombalanmş olmasnn araştrlmas ve 
sorumlularn tespit edilmesi amacyla verilmiş olan Meclis 
araştrmas önergesinin Genel Kurulun bilgisine sunulmak 
üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alnarak, 5 Ocak 
2017 Perşembe günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasna 
ve ön görüşmelerinin ayn tarihli birleşiminde yaplmasna 
ilişkin önerisi 30 (51) 

 
919:928, 931 

        – HDP Grubunun, Diyarbakr Milletvekili Çağlar Demi-
rel ile Diyarbakr Milletvekili İdris Baluken tarafndan, 19-24 
Aralk 1978 tarihinde Maraş'ta nefret saikiyle gerçekleşen 
katliam planlayanlarn ve siyasi destek sunanlarn tespiti, 
sorumlularnn bulunmas ve cezalandrlmas ile bu katliamla 
ilgili yüzleşme süreçlerinin işletilmesi amacyla 12/2/2016 
tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlğna veril-
miş olan Meclis araştrmas önergesinin, Genel Kurulun 21 
Aralk 2016 Çarşamba günkü birleşiminde sunuşlarda okun-
masna ve ön görüşmelerinin ayn tarihli birleşiminde yapl-
masna ilişkin önerisi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(44)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

177:184, 187:189, 
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        – HDP Grubunun, Diyarbakr Milletvekili Sibel Yiğitalp 
ve arkadaşlar tarafndan, yaşamn cezaevinde geçiremeye-
cek durumda olan hasta mahpuslarn sağlklarna kavuşabil-
meleri için yaplacaklarn belirlenmesi amacyla 31/10/2016 
tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlğna veril-
miş olan Meclis araştrmas önergesinin, Genel Kurulun 22 
Aralk 2016 Perşembe günkü birleşiminde sunuşlarda okun-
masna ve ön görüşmelerinin ayn tarihli birleşiminde yapl-
masna ilişkin önerisi 30 (45) 

 
356:366 

        – HDP Grubunun, Grup Başkan Vekili İstanbul Millet-
vekili Filiz Kerestecioğlu Demir tarafndan, 17 Aralk 2016 
tarihinde Kayseri'de yaşanan bombal saldrnn hemen ar-
dndan parti binalarna ve çalşanlarna karş gerçekleştirilen 
yoğun saldrlarda rolü olanlarn araştrlmas ve gerekli 
hukuksal sürecin başlatlmas amacyla 20/12/2016 tarihinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlğna verilmiş olan 
Meclis araştrmas önergesinin, Genel Kurulun 20 Aralk 
2016 Sal günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasna ve ön 
görüşmelerinin ayn tarihli birleşiminde yaplmasna ilişkin 
önerisi 30 (43) 

 
48:52, 56:61 

        – HDP Grubunun, Kars Milletvekili Ayhan Bilgen ve 
arkadaşlar tarafndan, 1999 ylnda Sağlk Bakanlğna bağl 
sağlk kurumlarnda kullanlmak üzere Kronik Hastalk Takip 
Program gibi baz programlar ihale usullerine uygun olma-
yan bir şekilde dolaşma sokulmuş olup Bakanlğ ve üçüncü 
kişileri zarara uğratan bu sağlk yolsuzluğunun araştrlmas 
ve sorumlularn tespit edilmesi amacyla 4/1/2017 tarihinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlğna verilmiş olan 
Meclis araştrmas önergesinin, Genel Kurulun 4 Ocak 2017 
Çarşamba günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasna ve ön 
görüşmelerinin ayn tarihli birleşiminde yaplmasna ilişkin 
önerisi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(50)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

742:747, 747:752, 
757:758 

        – MHP Grubunun, Grup Başkan Vekili Samsun Millet-
vekili Erhan Usta ile Grup Başkan Vekili Manisa Milletvekili 
Erkan Akçay tarafndan, 12 Aralk 2016 günü Türkiye İstatis-
tik Kurumu ulusal hesap sisteminde yaplan revizyonun 
yeterince istişarelerde bulunulmadan aceleye getirilmiş bir 
revizyon olduğu gerekçesiyle alnmas gereken tedbirlerin 
belirlenmesi amacyla 12/12/2016 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlğna verilmiş olan Meclis araştrmas 
önergesinin, Genel Kurulun 21 Aralk 2016 Çarşamba günkü 
birleşiminde sunuşlarda okunmasna ve ön görüşmelerinin 
ayn tarihli birleşiminde yaplmasna ilişkin önerisi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(44)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

161:165, 167:172, 
174:176 
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SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR    
       AKÇAY Erkan (Manisa) – Muş Milletvekili Ahmet 
Yldrm'n Hükûmetin gündem dş açklamas nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda Milliyetçi Hareket Partisine 
sataşmas nedeniyle konuşmas 30 (45) 

 
337:338 

       ALTAY Engin (İstanbul) – Aksaray Milletvekili İlknur 
İnceöz'ün yerinden sarf ettiği baz ifadeleri srasnda Cumhu-
riyet Halk Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 30 (44) 

 
252 

        – Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostanc'nn MHP 
grup önerisi üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Cumhuri-
yet Halk Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 30 (44) 

 
176 

        – Kayseri Milletvekili Taner Yldz'n HDP grup önerisi 
üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk Parti-
sine sataşmas nedeniyle konuşmas 30 (43) 

 
54:55 

       ATICI Aytuğ (Mersin) – Kütahya Milletvekili Vural 
Kavuncu'nun HDP grup önerisi üzerinde yaptğ konuşmas 
srasnda Cumhuriyet Halk Partisine sataşmas nedeniyle 
konuşmas 30 (50) 

 
754:755 

       BAYDEMİR Osman (Şanlurfa) – İçişleri Bakan 
Süleyman Soylu'nun (11/14) esas numaral Gensoru Önergesi 
üzerinde Hükûmet adna yaptğ konuşmas srasnda Halkla-
rn Demokratik Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 30 (49) 

 
696:697 

       BİLGEN Ayhan (Kars) – Kütahya Milletvekili Vural 
Kavuncu'nun HDP grup önerisi üzerinde yaptğ konuşmas 
srasnda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 30 (50) 

 
752:753 

       BOSTANCI Mehmet Naci (Amasya) – Çanakkale 
Milletvekili Muharrem Erkek'in (3/863) esas numaral Baş-
bakanlk Tezkeresi üzerinde CHP Grubu adna yaptğ ko-
nuşmas srasnda Adalet ve Kalknma Partisine sataşmas 
nedeniyle konuşmas 30 (49) 

 
639:640 

        – Çorum Milletvekili Tufan Köse'nin sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda AK PARTİ eski Genel Başkan-
na sataşmas nedeniyle konuşmas 30 (50) 

 
832:833 

        – İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'n sataşma nede-
niyle yaptğ konuşmas srasnda Adalet ve Kalknma Parti-
sine sataşmas nedeniyle konuşmas 30 (49) 

 
660:661 

        – Mardin Milletvekili Mithat Sancar'n Hükûmetin 
gündem dş açklamas nedeniyle HDP Grubu adna yaptğ 
konuşmas srasnda Adalet ve Kalknma Partisine sataşmas 
nedeniyle konuşmas 30 (49) 

 
558 

        – Muş Milletvekili Ahmet Yldrm'n CHP grup önerisi 
üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Adalet ve Kalknma 
Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 30 (50) 

 
765:766 
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SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR    
       AKÇAY Erkan (Manisa) – Muş Milletvekili Ahmet 
Yldrm'n Hükûmetin gündem dş açklamas nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda Milliyetçi Hareket Partisine 
sataşmas nedeniyle konuşmas 30 (45) 

 
337:338 

       ALTAY Engin (İstanbul) – Aksaray Milletvekili İlknur 
İnceöz'ün yerinden sarf ettiği baz ifadeleri srasnda Cumhu-
riyet Halk Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 30 (44) 

 
252 

        – Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostanc'nn MHP 
grup önerisi üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Cumhuri-
yet Halk Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 30 (44) 

 
176 

        – Kayseri Milletvekili Taner Yldz'n HDP grup önerisi 
üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk Parti-
sine sataşmas nedeniyle konuşmas 30 (43) 

 
54:55 

       ATICI Aytuğ (Mersin) – Kütahya Milletvekili Vural 
Kavuncu'nun HDP grup önerisi üzerinde yaptğ konuşmas 
srasnda Cumhuriyet Halk Partisine sataşmas nedeniyle 
konuşmas 30 (50) 

 
754:755 

       BAYDEMİR Osman (Şanlurfa) – İçişleri Bakan 
Süleyman Soylu'nun (11/14) esas numaral Gensoru Önergesi 
üzerinde Hükûmet adna yaptğ konuşmas srasnda Halkla-
rn Demokratik Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 30 (49) 

 
696:697 

       BİLGEN Ayhan (Kars) – Kütahya Milletvekili Vural 
Kavuncu'nun HDP grup önerisi üzerinde yaptğ konuşmas 
srasnda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 30 (50) 

 
752:753 

       BOSTANCI Mehmet Naci (Amasya) – Çanakkale 
Milletvekili Muharrem Erkek'in (3/863) esas numaral Baş-
bakanlk Tezkeresi üzerinde CHP Grubu adna yaptğ ko-
nuşmas srasnda Adalet ve Kalknma Partisine sataşmas 
nedeniyle konuşmas 30 (49) 

 
639:640 

        – Çorum Milletvekili Tufan Köse'nin sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda AK PARTİ eski Genel Başkan-
na sataşmas nedeniyle konuşmas 30 (50) 

 
832:833 

        – İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'n sataşma nede-
niyle yaptğ konuşmas srasnda Adalet ve Kalknma Parti-
sine sataşmas nedeniyle konuşmas 30 (49) 

 
660:661 

        – Mardin Milletvekili Mithat Sancar'n Hükûmetin 
gündem dş açklamas nedeniyle HDP Grubu adna yaptğ 
konuşmas srasnda Adalet ve Kalknma Partisine sataşmas 
nedeniyle konuşmas 30 (49) 

 
558 

        – Muş Milletvekili Ahmet Yldrm'n CHP grup önerisi 
üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Adalet ve Kalknma 
Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 30 (50) 

 
765:766 
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       DEMİR Filiz KERESTECİOĞLU (İstanbul) – İstan-
bul Milletvekili Mehmet Muş'un (11/14) esas numaral Gen-
soru Önergesi üzerinde AK PARTİ Grubu adna yaptğ 
konuşmas srasnda Halklarn Demokratik Partisine sataşma-
s nedeniyle konuşmas 30 (49) 

 
688 

       FIRAT Salih (Adyaman) – İstanbul Milletvekili Mah-
mut Tanal'n (3/863) esas numaral Başbakanlk Tezkeresi 
üzerinde şahs adna yaptğ konuşmas srasnda şahsna 
sataşmas nedeniyle konuşmas 30 (49) 

 
656 

       GÖK Levent (Ankara) – Amasya Milletvekili Mehmet 
Naci Bostanc'nn Hükûmetin gündem dş açklamas nede-
niyle AK PARTİ Grubu adna yaptğ konuşmas srasnda 
şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 30 (49) 

 
566:567 

       GÜNAL Mehmet (Antalya) – Bingöl Milletvekili Hiş-
yar Özsoy'un CHP grup önerisi üzerinde yaptğ konuşmas 
srasnda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 30 (43) 

 
68:69 

       IŞIK Fikri (Millî Savunma Bakan) (Kocaeli) – Muş 
Milletvekili Ahmet Yldrm'n yaptğ açklamas srasnda 
Hükûmete sataşmas nedeniyle konuşmas 30 (45) 

 
339:340 

       KÖSE Tufan (Çorum) – Amasya Milletvekili Mehmet 
Naci Bostanc'nn yaptğ açklamas srasnda şahsna sataş-
mas nedeniyle konuşmas 30 (50) 

 
832 

       MUŞ Mehmet (İstanbul) – Bingöl Milletvekili Hişyar 
Özsoy'un CHP grup önerisi üzerinde yaptğ konuşmas 
srasnda Adalet ve Kalknma Partisine sataşmas nedeniyle 
konuşmas 30 (43) 

 
69:70 

       TANAL Mahmut (İstanbul) – İstanbul Milletvekili 
Halis Dalklç'n (3/863) esas numaral Başbakanlk Tezkere-
si üzerinde şahs adna yaptğ konuşmas srasnda şahsna 
sataşmas nedeniyle konuşmas 30 (49) 

 
659 

       TOR Fahrettin Oğuz (Kahramanmaraş) – İstanbul 
Milletvekili İlhan Cihaner'in HDP grup önerisi üzerinde 
yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle 
konuşmas 30 (44) 

 
184:185 

       USTA Erhan (Samsun) – Muş Milletvekili Ahmet 
Yldrm ile İstanbul Milletvekili Engin Altay'n sataşma 
nedeniyle yaptklar konuşmalar srasnda Milliyetçi Hareket 
Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 30 (43) 

 
55:56 

        – Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in MHP grup 
önerisi üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Milliyetçi Hare-
ket Partisi Genel Başkanna ve Milliyetçi Hareket Partisine 
sataşmas nedeniyle konuşmas 30 (44) 

 
173:174 

       YILDIRIM Ahmet (Muş) – İstanbul Milletvekili Meh-
met Muş'un sataşma nedeniyle yaptğ konuşmas srasnda 
Halklarn Demokratik Partisine sataşmas nedeniyle konuş-
mas 30 (43) 

 
70:71 
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        – Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet İlker Çitil'in 
HDP grup önerisi üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Halk-
larn Demokratik Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 30 (44) 

 
189:190 

        – Kayseri Milletvekili Taner Yldz'n HDP grup önerisi 
üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Halklarn Demokratik 
Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 30 (43) 

 
53:54 

        – Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan'n yaptğ açk-
lamas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 30 (44) 

 
192 

        – Millî Savunma Bakan Fikri Işk'n sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle 
konuşmas 30 (45) 

 
340:341 

       YİĞİTALP Sibel (Diyarbakr) – Aksaray Milletvekili 
İlknur İnceöz'ün yerinden sarf ettiği baz ifadeleri srasnda 
Halklarn Demokratik Partisine sataşmas nedeniyle konuş-
mas 30 (44) 

 
251 

       YURDAKUL Ahmet Selim (Antalya) – Kütahya Mil-
letvekili Vural Kavuncu'nun HDP grup önerisi üzerinde 
yaptğ konuşmas srasnda Milliyetçi Hareket Partisine 
sataşmas nedeniyle konuşmas 30 (50) 

 
755:756 

           
           
           

SEÇİMLER    
A) KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA ÜYELİKLERİNE  
       SEÇİM    

        – Kişisel Verileri Koruma Kurulunda boş bulunan üye-
liklere seçim 30 (50) 

 
770:772 

           
           
           

SIKIYÖNETİM VE OLAĞANÜSTÜ HAL    
        – Başbakanlğn, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
21/7/2016 tarihli ve 1116 sayl Karar uyarnca ülke genelin-
de ilan edilen ve 11/10/2016 tarihli ve 1130 sayl Karar 
uyarnca devam etmekte olan olağanüstü hâlin, 19/1/2017 
Perşembe günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere üç ay 
süreyle uzatlmasna ilişkin tezkeresi (3/863) 

 
 
 
 
 

30 
 
 

 
 
 
 
 

(49)
 
 

 
 
 
 
 

627:639, 642:651, 
652:656, 656:658, 

663 
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        – Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet İlker Çitil'in 
HDP grup önerisi üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Halk-
larn Demokratik Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 30 (44) 

 
189:190 

        – Kayseri Milletvekili Taner Yldz'n HDP grup önerisi 
üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Halklarn Demokratik 
Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 30 (43) 

 
53:54 

        – Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan'n yaptğ açk-
lamas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 30 (44) 

 
192 

        – Millî Savunma Bakan Fikri Işk'n sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle 
konuşmas 30 (45) 

 
340:341 

       YİĞİTALP Sibel (Diyarbakr) – Aksaray Milletvekili 
İlknur İnceöz'ün yerinden sarf ettiği baz ifadeleri srasnda 
Halklarn Demokratik Partisine sataşmas nedeniyle konuş-
mas 30 (44) 

 
251 

       YURDAKUL Ahmet Selim (Antalya) – Kütahya Mil-
letvekili Vural Kavuncu'nun HDP grup önerisi üzerinde 
yaptğ konuşmas srasnda Milliyetçi Hareket Partisine 
sataşmas nedeniyle konuşmas 30 (50) 

 
755:756 

           
           
           

SEÇİMLER    
A) KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA ÜYELİKLERİNE  
       SEÇİM    

        – Kişisel Verileri Koruma Kurulunda boş bulunan üye-
liklere seçim 30 (50) 

 
770:772 

           
           
           

SIKIYÖNETİM VE OLAĞANÜSTÜ HAL    
        – Başbakanlğn, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
21/7/2016 tarihli ve 1116 sayl Karar uyarnca ülke genelin-
de ilan edilen ve 11/10/2016 tarihli ve 1130 sayl Karar 
uyarnca devam etmekte olan olağanüstü hâlin, 19/1/2017 
Perşembe günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere üç ay 
süreyle uzatlmasna ilişkin tezkeresi (3/863) 

 
 
 
 
 

30 
 
 

 
 
 
 
 

(49)
 
 

 
 
 
 
 

627:639, 642:651, 
652:656, 656:658, 

663 
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TEZKERELER    
A) TBMM BAŞKANLIĞI TEZKERELERİ    

a- Çeşitli Tezkereler    
        – Ülkemizin ev sahipliğinde 12-23 Ekim 2015 tarihle-
rinde Ankara'da Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele 
Sözleşmesi (UNCCD) 12. Taraflar Konferans'nn sürekli 
forumlarndan biri olan Parlamenter Forumu (COP) Başkan-
lğnn Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafndan üstlenilmiş 
olmas ve önümüzdeki iki yl boyunca da TBMM tarafndan 
yürütülmesi ve Türkiye'nin başkanlk yapacağ sürede Parla-
menter Forumu Yönlendirme Komitesinin her yl Başkann 
çağrsyla toplanacağ ve COP 12 esnasnda alnan kararlarn 
destekleneceği öngörüldüğünden, anlan nedenlerle 
18/8/2016 tarihli 20 sayl Divan Karar'yla 1 başkan ve 5 
milletvekili (4,1,1) olarak oluşturulmuş olan "TBMM Çöl-
leşmeyle Mücadele Çalşma Grubu" üye saysnn TBMM'de 
temsil edilen tüm siyasi partilerin temsil edilebilmesi açsn-
dan 1 başkan ve 8 milletvekili (5,2,1,1) olarak değiştirilmesi 
hususu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlk Divannn 
8/12/2016 tarihli ve 26 sayl Karar'yla uygun bulunmuş 
olup, söz konusu çalşma grubunun üye saysnn arttrlmas 
için siyasi parti gruplarnca bildirilen isimlere ilişkin (3/863) 30 (49) 

 
579:580 

           
           
           

b- Resmî Ziyaret Tezkereleri    
        – Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) Doha Kalknma 
Gündemi Küresel Emanet Fonu'nun mali desteğiyle Merkezi 
ve Doğu Avrupa, Orta Asya ve Kafkasya ülkelerinin millet-
vekilleri için 21-23 Şubat 2017 tarihlerinde Avusturya'nn 
başkenti Viyana'da düzenlenecek olan Parlamenterler İçin 
Dünya Ticaret Örgütü Bölgesel Ticaret Çalştayna katlm 
sağlanmasna ilişkin (3/864) 30 (49) 

 
593 

        – Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonu Başkan Konya Milletvekili Ziya 
Altunyaldz'n, 23-24 Ocak 2017 tarihlerinde İngiltere'nin 
başkenti Londra'da düzenlenecek olan Orta Doğu ve Kuzey 
Afrika Enerji Konferans'na katlmasna ilişkin (3/865) 30 (49) 

 
593 
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YETKİ İSTEMLERİ    
A) YURT DIŞINA ASKER GÖNDERİLMESİ    

        – Başbakanlğn, hudut, şümul, miktar ve zaman 
Hükûmetçe takdir ve tespit olunacak şekilde, Türk Silahl 
Kuvvetleri unsurlarnn, NATO'nun Afganistan'da icra ede-
ceği Kararl Destek Misyonu ve devam kapsamnda yurt 
dşna gönderilmesi, ayn amaçlara yönelik olmak üzere 
yabanc silahl kuvvetlerin anlan misyona katlmak için 
ülkemiz üzerinden Afganistan'a intikali ile geri intikali kap-
samnda Türkiye'de bulunmas ve bunlara imkân sağlayacak 
düzenlemelerin Hükûmet tarafndan belirlenecek esaslara 
göre yaplmas için Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
6/1/2015 tarihli ve 1079 sayl Karar'yla Hükûmete verilen 
izin süresinin Anayasa'nn 92'nci maddesi uyarnca 6/1/2017 
tarihinden itibaren iki yl uzatlmasna ilişkin tezkeresi 
(3/862) 30 (49) 

 
605:626 

           
           
           

YOKLAMALAR    
C. B. Sayfa   
30 (49) 604   
 (50) 769, 770, 799, 800, 837   
 (51) 930, 931, 987, 988, 1008, 

1025 
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YETKİ İSTEMLERİ    
A) YURT DIŞINA ASKER GÖNDERİLMESİ    

        – Başbakanlğn, hudut, şümul, miktar ve zaman 
Hükûmetçe takdir ve tespit olunacak şekilde, Türk Silahl 
Kuvvetleri unsurlarnn, NATO'nun Afganistan'da icra ede-
ceği Kararl Destek Misyonu ve devam kapsamnda yurt 
dşna gönderilmesi, ayn amaçlara yönelik olmak üzere 
yabanc silahl kuvvetlerin anlan misyona katlmak için 
ülkemiz üzerinden Afganistan'a intikali ile geri intikali kap-
samnda Türkiye'de bulunmas ve bunlara imkân sağlayacak 
düzenlemelerin Hükûmet tarafndan belirlenecek esaslara 
göre yaplmas için Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
6/1/2015 tarihli ve 1079 sayl Karar'yla Hükûmete verilen 
izin süresinin Anayasa'nn 92'nci maddesi uyarnca 6/1/2017 
tarihinden itibaren iki yl uzatlmasna ilişkin tezkeresi 
(3/862) 30 (49) 

 
605:626 

           
           
           

YOKLAMALAR    
C. B. Sayfa   
30 (49) 604   
 (50) 769, 770, 799, 800, 837   
 (51) 930, 931, 987, 988, 1008, 

1025 
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SÖZ ALANLAR 
(Soyad Srasna Göre)

 

 C. B. Sayfa 
A) MİLLETVEKİLLERİ    

       AÇIKKAPI Ejder (Elazğ) – İzmir'de meydana gelen 
hain terör saldrsnda teröristlerle mücadele eden ve daha 
büyük bir faciay önleyerek şehit olan Elâzğl polis Fethi 
Sekin'e Elâzğ milletvekilleri olarak Allah'tan rahmet diledik-
lerine ilişkin açklamas 30 (51) 

 
993 

       ADIGÜZEL Onursal (İstanbul) – 2 gencin srf laikliği 
savunduklar ve başkanlk karşt olduklar için tutuklandkla-
rna ve tutuklu gazetecilerin durumuna ilişkin açklamas 30 (50) 

 
727 

        – Bu ülkenin bir milletvekili olarak, Halkevlerinin, 
gericiliğin değil laikliğin, cihatçlarn değil masum, katledilen 
insanlarn yannda olan bildirgesinin altna imza attğna 
ilişkin açklamas 30 (49) 

 
567 

        – İçinden geçilen süreçte Türkiye'nin durumuna ilişkin 
gündem dş konuşmas 30 (44) 

 
142:143 

       ADIYAMAN Mehmet Emin (Iğdr) – HDP Grubu 
önerisi münasebetiyle 30 (43) 

 
49:50 

        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 30 (50) 

 
812:814, 836:837 

         (51) 979:981, 1012:1013 
       AĞBAL Naci (Maliye Bakan) (Bayburt) – İzmir'de 
meydana gelen terör olayn Hükûmet olarak knadklarna, 
hayatn kaybedenlere Allah'tan rahmet dilediğine, terörün 
insanlğa karş işlenmiş bir suç olduğuna ve terörle sonuna 
kadar mücadele edileceğine, sosyal medyann sorumsuzca 
hareket edilecek bir mecra olmadğna ilişkin açklamas 30 (51) 

 
957 

        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 30 

 
(50)

 

 
 

790:794, 794:795, 
804:807, 819:822 

         (51) 991:993, 1004:1005 
       AHRAZOĞLU Mehmet Necmettin (Hatay) – Snai 
Mülkiyet Kanunu Tasars münasebetiyle 30 (44) 

 
193:195 

         (45) 419:421 
        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 30 (50) 

 
843:844 
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       AKAR Haydar (Kocaeli) – AK PARTİ Grubu önerisi 
münasebetiyle 30 (49) 

 
597:599 

        – Kocaeli ve çevresindeki elektrik kesintilerine ilişkin 
açklamas 30 (49) 

 
569 

    
        – Snai Mülkiyet Kanunu Tasars münasebetiyle 30 

 
(44)

 
203,  203:204, 

273:275 
         (45) 399:400 
        – Ülkemizde yaşanan ulaşm sorunlarna ilişkin gündem 
dş konuşmas 30 (45) 

 
312:313 

       AKAYDIN Mustafa (Antalya) – İstanbul Reina'daki 
terör saldrs nedeniyle İstanbul İl Emniyet Müdürünün 
görevi brakmas gerektiğine, insanlarn yaşam tarzna müda-
hale ederek âdeta bu saldry kşkrtan çevreleri knadğna 
ve Diyanet İşleri Başkan Mehmet Görmez'i aklselime davet 
ettiğine ilişkin açklamas 30 (49) 

 
577 

       AKÇAY Erkan (Manisa) – Muş Milletvekili Ahmet 
Yldrm'n Hükûmetin gündem dş açklamas nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda Milliyetçi Hareket Partisine 
sataşmas nedeniyle konuşmas 30 (45) 

 
337:338 

       AKIN Ahmet (Balkesir) – Balkesir Büyükşehir Bele-
diyesinin, Edremit Belediyesinin açtğ davay emsal alarak 
parkomat uygulamasna son vermesi gerektiğine ilişkin açk-
lamas 30 (50) 

 
726 

        – Beşiktaş ile Kayseri'de şehit olanlara Allah'tan rahmet 
dilediğine, alçakça bir saldr sonucu hayatn kaybeden 
Rusya'nn Ankara Büyükelçisinin ailesine ve Rus halkna 
taziyelerini ilettiğine ve halkn en büyük beklentisinin huzur 
ve güvenlik olduğu bir dönemde başkanlk sevdasndan 
vazgeçilmesi gerektiğine ilişkin açklamas 30 (43) 

 
34 

        – CHP Grubu önerisi münasebetiyle 30 (50) 758:761 
        – Snai Mülkiyet Kanunu Tasars münasebetiyle 30 (45) 411:413 
        – Yaz ve kş saati uygulamasnn kaldrlmasnn yarat-
tğ sorunlara ve Hükûmeti bu karardan vazgeçerek kş saati 
uygulamasna geçmeye çağrdğna ilişkin açklamas 30 (45) 

 
315 

       AKKAYA Yakup (İstanbul) – Bireysel emeklilik 
sistemiyle vatandaş tasarrufa zorlayan Hükûmetin kendi 
israfna bir önlem alp almayacağn öğrenmek istediğine 
ilişkin açklamas 30 (51) 

 
907 

        – Sosyal Güvenlik Kurumu muayene katlm paylarna 
yaplan zamlara ilişkin açklamas 30 (50) 

 
729 

        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 30 (50) 

 
825:827 
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       AKAR Haydar (Kocaeli) – AK PARTİ Grubu önerisi 
münasebetiyle 30 (49) 

 
597:599 

        – Kocaeli ve çevresindeki elektrik kesintilerine ilişkin 
açklamas 30 (49) 

 
569 

    
        – Snai Mülkiyet Kanunu Tasars münasebetiyle 30 

 
(44)

 
203,  203:204, 

273:275 
         (45) 399:400 
        – Ülkemizde yaşanan ulaşm sorunlarna ilişkin gündem 
dş konuşmas 30 (45) 

 
312:313 

       AKAYDIN Mustafa (Antalya) – İstanbul Reina'daki 
terör saldrs nedeniyle İstanbul İl Emniyet Müdürünün 
görevi brakmas gerektiğine, insanlarn yaşam tarzna müda-
hale ederek âdeta bu saldry kşkrtan çevreleri knadğna 
ve Diyanet İşleri Başkan Mehmet Görmez'i aklselime davet 
ettiğine ilişkin açklamas 30 (49) 

 
577 

       AKÇAY Erkan (Manisa) – Muş Milletvekili Ahmet 
Yldrm'n Hükûmetin gündem dş açklamas nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda Milliyetçi Hareket Partisine 
sataşmas nedeniyle konuşmas 30 (45) 

 
337:338 

       AKIN Ahmet (Balkesir) – Balkesir Büyükşehir Bele-
diyesinin, Edremit Belediyesinin açtğ davay emsal alarak 
parkomat uygulamasna son vermesi gerektiğine ilişkin açk-
lamas 30 (50) 

 
726 

        – Beşiktaş ile Kayseri'de şehit olanlara Allah'tan rahmet 
dilediğine, alçakça bir saldr sonucu hayatn kaybeden 
Rusya'nn Ankara Büyükelçisinin ailesine ve Rus halkna 
taziyelerini ilettiğine ve halkn en büyük beklentisinin huzur 
ve güvenlik olduğu bir dönemde başkanlk sevdasndan 
vazgeçilmesi gerektiğine ilişkin açklamas 30 (43) 

 
34 

        – CHP Grubu önerisi münasebetiyle 30 (50) 758:761 
        – Snai Mülkiyet Kanunu Tasars münasebetiyle 30 (45) 411:413 
        – Yaz ve kş saati uygulamasnn kaldrlmasnn yarat-
tğ sorunlara ve Hükûmeti bu karardan vazgeçerek kş saati 
uygulamasna geçmeye çağrdğna ilişkin açklamas 30 (45) 

 
315 

       AKKAYA Yakup (İstanbul) – Bireysel emeklilik 
sistemiyle vatandaş tasarrufa zorlayan Hükûmetin kendi 
israfna bir önlem alp almayacağn öğrenmek istediğine 
ilişkin açklamas 30 (51) 

 
907 

        – Sosyal Güvenlik Kurumu muayene katlm paylarna 
yaplan zamlara ilişkin açklamas 30 (50) 

 
729 

        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 30 (50) 

 
825:827 
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       AKSU İsmail Faruk (İstanbul) – Başbakanlğn, Tür-
kiye Büyük Millet Meclisinin 21/7/2016 tarihli ve 1116 sayl 
Karar uyarnca ülke genelinde ilan edilen ve 11/10/2016 
tarihli ve 1130 sayl Karar uyarnca devam etmekte olan 
olağanüstü hâlin, 19/1/2017 Perşembe günü saat 01.00'den 
geçerli olmak üzere üç ay süreyle uzatlmasna ilişkin tezke-
resi (3/863) münasebetiyle 30 (49) 

 
627:631 

        – Snai Mülkiyet Kanunu Tasars münasebetiyle 30 (45) 367:369 
        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 30 (50) 

 
808:810 

         (51) 1039:1041 
       AKYILDIZ Ali (Sivas) – Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandğ Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Karar-
namelerde Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars 
münasebetiyle 30 (51) 

 
1003 

       ALTAY Engin (İstanbul) – Aksaray Milletvekili İlknur 
İnceöz'ün yerinden sarf ettiği baz ifadeleri srasnda Cumhu-
riyet Halk Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 30 (44) 

 
252 

        – Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostanc'nn MHP 
grup önerisi üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Cumhuri-
yet Halk Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 30 (44) 

 
176 

        – Bir terör saldrs sonucu Rusya'nn Ankara Büyükel-
çisi Andrey Karlov'un yaşamn yitirmesine ve CHP Grubu 
olarak Rus halknn acsn paylaştklarna, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin öncelikli işinin terör konusunda duruma el 
koymak olduğuna ilişkin açklamas 30 (43) 

 
40:41 

        – CHP Grubu önerisi münasebetiyle 30 (43) 62:64 
        – Frat Kalkan Operasyonu'nda bugün 14 askerin şehit 
olduğuna ve Hükûmetin Meclise ve kamuoyuna bilgi vermesi 
gerektiğine ilişkin açklamas 30 (44) 

 
261 

        – Hükûmetin Frat Kalkan operasyonu hakknda Mecli-
se bilgi vermesi taleplerinin olumlu karşlanmasndan mem-
nuniyet duyduğuna ve Genel Kurul uygun görürse bu konu-
daki görüşme sürelerinin uzatlmasnda fayda olduğuna 
ilişkin açklamas 30 (45) 

 
324 

        – İstanbul'da yaplan hain saldr sonrasnda olay yerine 
giderek çiçek brakmak isteyen Cumhuriyet Halk Partisi 
İstanbul İl Başkan ve beraberindeki milletvekillerine sayg-
sz ve saldrgan bir üslup kullanan Murat Karakaya isimli 
Emniyet yetkilisi hakknda bir soruşturma açlp olayn tetkik 
edilmesini talep ettiklerine ilişkin açklamas 30 (49) 

 
586 

        – Kayseri Milletvekili Taner Yldz'n HDP grup önerisi 
üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk Parti-
sine sataşmas nedeniyle konuşmas 30 (43) 

 
54:55 

    



- 46 -

   C.   B. S a y f a  

– 46 – 

        – Millî Savunma Bakan Fikri Işk'n, Frat Kalkan 
Harekât'na ilişkin gündem dş açklamas nedeniyle CHP 
Grubu adna konuşmas 30 (45) 

 
341:345 

        – Rize'de Atatürk heykelinin kaldrlmasyla ilgili Rize 
Valiliği ya da Hükûmetten bir açklama talep ettiğine ilişkin 
açklamas 30 (45) 

 
402:403 

        – Samsun Milletvekili Erhan Usta'nn konuşmas üzeri-
ne açklamas 30 (44) 

 
174 

        – Snai Mülkiyet Kanunu Tasars münasebetiyle 30 (44) 206 
         (45) 425 
        – Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in MHP grup 
önerisi üzerinde yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 30 (44) 

 
172:173 

        – Türk Silahl Kuvvetlerinin Suriye topraklarnda yapt-
ğ operasyonlarla ilgili olarak Hükûmetin Meclise bugüne 
kadar bir bilgilendirme yapmamş olmasnn olağan olmad-
ğna ve Türk milleti adna Hükûmetten sağlkl bir bilgilen-
dirme talep ettiğine ilişkin açklamas 30 (44) 

 
154:155 

        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 30 (51) 

 
1049 

        – Yol TV'nin RTÜK tarafndan uydudan çkarlmasna 
ve RTÜK üyelerini knadğna ilişkin açklamas 30 (45) 

 
375 

       ARIK Çetin (Kayseri) – 17 Aralkta Kayseri'de yaşanan 
terör saldrsna ilişkin gündem dş konuşmas 30 (43) 

 
30:31 

        – Snai Mülkiyet Kanunu Tasars münasebetiyle 30 (43) 104 
        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 30 (51) 

 
1009:1010 

       ARSLAN Ahmet (Ulaştrma, Denizcilik ve Haberleş-
me Bakan) (Kars) – Denizli Milletvekili Kazm Arslan ile 
İzmir Milletvekili Atila Sertel'in yaptklar açklamalarndaki 
baz ifadelerine ilişkin açklamas 30 (44) 

 
151:152 

       ARSLAN Kazm (Denizli) – Komşularmzla ve dş 
dünyayla barşn ne zaman ve ne şekilde sağlanacağn ve 
Suriye'yle ilişkilerimizin ne zaman normalleşeceğini öğren-
mek istediğine, Suriyeli mültecilerle ilgili bilgi almak istedi-
ğine ve laiklik propagandas yaptğ gerekçesiyle haksz yere 
tutuklanan gençlerin bir an önce serbest braklmasn istedi-
ğine ilişkin açklamas 30 (51) 

 
909 

        – Snai Mülkiyet Kanunu Tasars münasebetiyle 30 (43) 100:101, 104,  105 
         

 
(44)

 
195:197, 202,  

278:279 
         (45) 374:375, 414:415 
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        – Millî Savunma Bakan Fikri Işk'n, Frat Kalkan 
Harekât'na ilişkin gündem dş açklamas nedeniyle CHP 
Grubu adna konuşmas 30 (45) 

 
341:345 

        – Rize'de Atatürk heykelinin kaldrlmasyla ilgili Rize 
Valiliği ya da Hükûmetten bir açklama talep ettiğine ilişkin 
açklamas 30 (45) 

 
402:403 

        – Samsun Milletvekili Erhan Usta'nn konuşmas üzeri-
ne açklamas 30 (44) 

 
174 

        – Snai Mülkiyet Kanunu Tasars münasebetiyle 30 (44) 206 
         (45) 425 
        – Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in MHP grup 
önerisi üzerinde yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 30 (44) 

 
172:173 

        – Türk Silahl Kuvvetlerinin Suriye topraklarnda yapt-
ğ operasyonlarla ilgili olarak Hükûmetin Meclise bugüne 
kadar bir bilgilendirme yapmamş olmasnn olağan olmad-
ğna ve Türk milleti adna Hükûmetten sağlkl bir bilgilen-
dirme talep ettiğine ilişkin açklamas 30 (44) 

 
154:155 

        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 30 (51) 

 
1049 

        – Yol TV'nin RTÜK tarafndan uydudan çkarlmasna 
ve RTÜK üyelerini knadğna ilişkin açklamas 30 (45) 

 
375 

       ARIK Çetin (Kayseri) – 17 Aralkta Kayseri'de yaşanan 
terör saldrsna ilişkin gündem dş konuşmas 30 (43) 

 
30:31 

        – Snai Mülkiyet Kanunu Tasars münasebetiyle 30 (43) 104 
        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 30 (51) 

 
1009:1010 

       ARSLAN Ahmet (Ulaştrma, Denizcilik ve Haberleş-
me Bakan) (Kars) – Denizli Milletvekili Kazm Arslan ile 
İzmir Milletvekili Atila Sertel'in yaptklar açklamalarndaki 
baz ifadelerine ilişkin açklamas 30 (44) 

 
151:152 

       ARSLAN Kazm (Denizli) – Komşularmzla ve dş 
dünyayla barşn ne zaman ve ne şekilde sağlanacağn ve 
Suriye'yle ilişkilerimizin ne zaman normalleşeceğini öğren-
mek istediğine, Suriyeli mültecilerle ilgili bilgi almak istedi-
ğine ve laiklik propagandas yaptğ gerekçesiyle haksz yere 
tutuklanan gençlerin bir an önce serbest braklmasn istedi-
ğine ilişkin açklamas 30 (51) 

 
909 

        – Snai Mülkiyet Kanunu Tasars münasebetiyle 30 (43) 100:101, 104,  105 
         

 
(44)

 
195:197, 202,  

278:279 
         (45) 374:375, 414:415 
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        – Taşeron işçilerinin ne zaman kadroya alnacağn, yeni 
öğretmen kadrolarnn ne zaman verileceğini ve laikliği 
savunmaya çalşan gençlerin tutuklanmasna karar veren 
hâkim hakknda bir işlem yaplp yaplmayacağn öğrenmek 
istediğine ilişkin açklamas 30 (50) 

 
728 

        – Türk Hava Yollarnn Bosna-Hersek Hava Yollarna 
hiçbir bedel almadan hisselerini geri vermesi nedeniyle uğra-
dğ zararla ilgili bir araştrma yaplp yaplmadğn ve duble 
yollara verilen önemin neden demir yollarna verilmediğini 
öğrenmek istediğine, yaplan köprülerin dünyann en pahal 
köprüleri olduğuna ilişkin açklamas 30 (44) 

 
148 

        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 30 (50) 

 
802,  818 

         (51) 970:971, 989,  1002 
        – Türkiye'nin dş borcunun ne kadar olduğunu ve ne 
kadarnn özel sektöre ait olduğunu, Osman Gazi Köprüsü, 
üçüncü boğaz köprüsü ile İstanbul'da yaplan üçüncü havaa-
lannn ihale rakamlarn ve şartlarn öğrenmek istediğine 
ilişkin açklamas 30 (45) 

 
316 

        – Ylbaş gecesi İstanbul'da meydana gelen terör olayn 
lanetlediğine, 2017 ylnn sağlk, mutluluk, barş ve huzur 
dolu bir yl olmasn temenni ettiğine ve Başbakandan ülke-
mize güven ortam ve istikrarn ne zaman geleceğini öğren-
mek istediğine ilişkin açklamas 30 (49) 

 
574 

       ASLAN Mehmet Ali (Batman) – Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandğ Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars 
münasebetiyle 30 (50) 

 
856 

         (51) 1011,  1029:1030 
       ATICI Aytuğ (Mersin) – 3 Ocak Mersin'in düşman 
işgalinden kurtuluşunun 95'inci yl dönümüne ve Mersin'de 
yaşanan sel felaketine ilişkin gündem dş konuşmas 30 (49) 

 
547:548 

        – 5 Ocak Adana'nn düşman işgalinden kurtuluşunun 
95'inci yl dönümüne ve Gezi direnişinin sembolü olan Ber-
kin Elvan'n doğum gününe ilişkin açklamas 30 (51) 

 
906 

        – AKP'nin laikliği savunan Halkevleri üyelerinden 
korktuğuna ve onlar gözaltna aldrmaya başladğna ilişkin 
açklamas 30 (50) 

 
725 

        – FETÖ'nün darbe kalkşmas nedeniyle ilan edilen 
OHAL'in gerçek nedeninin terörle mücadele değil AKP'nin 
gizli gündemini uygulamak olduğuna ve tek adam yönetimi 
heveslilerine Meclisin ve halkn asla geçit vermeyeceğine 
ilişkin açklamas 30 (49) 

 
570 

        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 30 (50) 747:749 
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        – Kütahya Milletvekili Vural Kavuncu'nun HDP grup 
önerisi üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet 
Halk Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 30 (50) 

 
754:755 

        – Milletin rejim değişikliği ve başkanlk sisteminin 
öncelikli sorunlar olmadğn ifade ettiğine, millî iradeye 
sayg duyularak başkanlk hevesinden vazgeçilmesi gerekti-
ğine ilişkin açklamas 30 (44) 

 
147:148 

        – Rusya'nn Ankara Büyükelçisinin katledilmesine ve 
her türlü terör olayn knadğna, teröristleri ve onlar maşa 
olarak kullananlar lanetlediğine ilişkin açklamas 30 (43) 

 
34 

        – Snai Mülkiyet Kanunu Tasars münasebetiyle 30 (44) 262:264 
        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 

 
 

30 

 
 

(51) 

 
 

990,  1003,  
1018:1019 

       AYAR Hikmet (Rize) – El Bab'da şehit olan Mehmet-
çiklere ve Kayseri'deki terör saldrsnda şehit olan Rizeli 
Uğur Korkmaz'a Allah'tan rahmet dilediğine ve terörün her 
türlüsünü lanetlediğine ilişkin açklamas 30 (45) 

 
316:317 

       AYDEMİR İbrahim (Erzurum) – Kayseri'deki terör 
saldrsnda Erzurumlu Arif Tuğ'un şehit olduğuna ve Avras-
ya Tüneli'nin hayrl olmasn dilediğine ilişkin açklamas 30 (43) 

 
36 

        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 30 (51) 

 
984:985 

       AYDIN Erkan (Bursa) – Cumhurbaşkan tarafndan 
gelenekselleştirilen muhtarlar buluşmasna katlmay redde-
den Trabzon'un Vakfkebir ilçesi Çarş Mahallesi Muhtar 
hakknda Cumhurbaşkanna hakaret iddiasyla soruşturma 
açlmasna ilişkin açklamas 30 (50) 

 
725 

        – El Bab'da 14 askerin şehit olduğuna, bunca ac varken 
Meclisin yetkilerini feshedecek, rejim değişikliğine yol aça-
cak Anayasa değişikliğini tartşmann daha da ac verici 
olduğuna ve Tunus'un devrik Cumhurbaşkannn uçağnn 
satn alnmasna ilişkin açklamas 30 (45) 

 
314 

        – Snai Mülkiyet Kanunu Tasars münasebetiyle 30 (45) 396:397 
        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 30 (50) 

 
801 

       AYDIN Kamil (Erzurum) – 22 Aralk 1914 Sarkamş 
Harekâtnn 102'nci yl dönümüne ve Sarkamş şehitlerine 
ilişkin gündem dş konuşmas 30 (44) 

 
141:142 

        – Millî Savunma Bakan Fikri Işk'n, Frat Kalkan 
Harekât'na ilişkin gündem dş açklamas nedeniyle MHP 
Grubu adna  konuşmas 30 (45) 

 
330:333 
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        – Kütahya Milletvekili Vural Kavuncu'nun HDP grup 
önerisi üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet 
Halk Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 30 (50) 

 
754:755 

        – Milletin rejim değişikliği ve başkanlk sisteminin 
öncelikli sorunlar olmadğn ifade ettiğine, millî iradeye 
sayg duyularak başkanlk hevesinden vazgeçilmesi gerekti-
ğine ilişkin açklamas 30 (44) 

 
147:148 

        – Rusya'nn Ankara Büyükelçisinin katledilmesine ve 
her türlü terör olayn knadğna, teröristleri ve onlar maşa 
olarak kullananlar lanetlediğine ilişkin açklamas 30 (43) 

 
34 

        – Snai Mülkiyet Kanunu Tasars münasebetiyle 30 (44) 262:264 
        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 

 
 

30 

 
 

(51) 

 
 

990,  1003,  
1018:1019 

       AYAR Hikmet (Rize) – El Bab'da şehit olan Mehmet-
çiklere ve Kayseri'deki terör saldrsnda şehit olan Rizeli 
Uğur Korkmaz'a Allah'tan rahmet dilediğine ve terörün her 
türlüsünü lanetlediğine ilişkin açklamas 30 (45) 

 
316:317 

       AYDEMİR İbrahim (Erzurum) – Kayseri'deki terör 
saldrsnda Erzurumlu Arif Tuğ'un şehit olduğuna ve Avras-
ya Tüneli'nin hayrl olmasn dilediğine ilişkin açklamas 30 (43) 

 
36 

        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 30 (51) 

 
984:985 

       AYDIN Erkan (Bursa) – Cumhurbaşkan tarafndan 
gelenekselleştirilen muhtarlar buluşmasna katlmay redde-
den Trabzon'un Vakfkebir ilçesi Çarş Mahallesi Muhtar 
hakknda Cumhurbaşkanna hakaret iddiasyla soruşturma 
açlmasna ilişkin açklamas 30 (50) 

 
725 

        – El Bab'da 14 askerin şehit olduğuna, bunca ac varken 
Meclisin yetkilerini feshedecek, rejim değişikliğine yol aça-
cak Anayasa değişikliğini tartşmann daha da ac verici 
olduğuna ve Tunus'un devrik Cumhurbaşkannn uçağnn 
satn alnmasna ilişkin açklamas 30 (45) 

 
314 

        – Snai Mülkiyet Kanunu Tasars münasebetiyle 30 (45) 396:397 
        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 30 (50) 

 
801 

       AYDIN Kamil (Erzurum) – 22 Aralk 1914 Sarkamş 
Harekâtnn 102'nci yl dönümüne ve Sarkamş şehitlerine 
ilişkin gündem dş konuşmas 30 (44) 

 
141:142 

        – Millî Savunma Bakan Fikri Işk'n, Frat Kalkan 
Harekât'na ilişkin gündem dş açklamas nedeniyle MHP 
Grubu adna  konuşmas 30 (45) 

 
330:333 
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        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 30 (50) 

 
803:804, 818 

       AYHAN Emin Haluk (Denizli) – CHP Grubu önerisi 
münasebetiyle 30 (50) 

 
761:762 

        – Snai Mülkiyet Kanunu Tasars münasebetiyle 30 (43) 87:91 
       AYHAN İbrahim (Şanlurfa) – Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandğ Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars 
münasebetiyle 

30 
 

(51)
 

 
 

1014:1015, 
1043:1044 

       BAHÇEKAPILI Ayşe Nur (TBMM Başkan Vekili) 
(İstanbul) – 10 Aralkta Beşiktaş'ta ve 17 Aralkta Kayseri'de 
yaşanan terör saldrlarnda şehit olanlar saygyla andğna, 
Rusya'nn Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülme-
sine ve Avrasya Tüneli'nin açlş nedeniyle emeği geçenlere 
teşekkür ettiğine ilişkin konuşmas 30 (43) 

 
28 

        – Başkanlk Divan olarak El Bab'da şehit olan askerlere 
Allah'tan rahmet dilediklerine ilişkin konuşmas 30 (44) 

 
156 

        – Sarkamş şehitlerini ve tüm şehitleri rahmetle andğ-
na ilişkin konuşmas 30 (45) 

 
322 

        – Trafik kazasnda hayatn kaybeden Amedspor futbol-
cusuna Allah'tan rahmet dilediğine ilişkin konuşmas 30 (44) 

 
253 

       BAKAN Murat (İzmir) – Başbakann Ulaştrma Bakan 
iken İzmir'den direkt uçuş saylarnn artmasyla ilgili talimat 
verdiği hâlde bir yl aşkn bir zamandr bu konuda bir geliş-
me olmadğna ilişkin açklamas 30 (51) 

 
908 

        – İzmir'de yaşanan olayn son derece üzücü olduğuna, 
hayatn kaybedenlere Tanr'dan rahmet dilediğine ve Parla-
mentonun Türkiye'nin içinde bulunduğu bu karanlk ortam-
dan çkmasn sağlamas gerektiğine ilişkin açklamas 30 (51) 

 
956 

        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 30 (51) 

 
1002 

       BAKIR İrfan (Isparta) – Isparta'nn Yalvaç ilçesine 
bağl baz köylerde iki gün süren kar yağş sonucu seralarn 
zarar gördüğüne ve zarar minimuma indirmek için destek 
verilip verilmeyeceğini öğrenmek istediğine ilişkin açklama-
s 30 (51) 

 
908 

        – Snai Mülkiyet Kanunu Tasars münasebetiyle 30 (44) 200:202 
       BALBAY Mustafa Ali (İzmir) – Yakn geçmişte sosyal 
medyada İzmir'de neden patlama olmadğ konusunda payla-
şmlar yapldğna, Hükûmet üyeleri ile iktidar milletvekille-
rine teröre karş barş ve huzur dilinin öne çkmas gerektiğini 
vurgulamak istediğine ilişkin açklamas 30 (51) 

 
956:957 
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       BASMACI Melike (Denizli) – 250 bin işletmenin müra-
caat ettiği KOSGEB araclğyla verilen 50 bin TL faizsiz 
krediyi almaya hak kazanan 15 bin işletmenin Hükûmete 
yakn işletmeler olduğuna ve bu işin sonunu brakmayacakla-
rna ilişkin açklamas 30 (51) 

 
905 

        – Enflasyon hesaplama yönteminin nasl olduğunu 
öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 30 (50) 

 
731 

        – Terörü lanetlediğine, ülke için barş ve demokrasi 
dilediğine ve Cumhurbaşkan ile Başbakann Şanghay Beşlisi 
konusundaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 30 (49) 

 
568 

        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 30 (50) 

 
802,  819 

       BAYDEMİR Osman (Şanlurfa) – AK PARTİ Grubu 
önerisi münasebetiyle 30 (49) 

 
602:604 

        – CHP Grubu önerisi münasebetiyle 30 (51) 938:940 
        – İçişleri Bakan Süleyman Soylu'nun (11/14) esas 
numaral Gensoru Önergesi üzerinde Hükûmet adna yaptğ 
konuşmas srasnda Halklarn Demokratik Partisine sataşma-
s nedeniyle konuşmas 30 (49) 

 
696:697 

        – Snai Mülkiyet Kanunu Tasars münasebetiyle 30 (44) 275:277 
         (45) 393:394 
        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 30 (51) 

 
1046:1047 

       BAYIR Tacettin (İzmir) – Snai Mülkiyet Kanunu 
Tasars münasebetiyle 30 (44) 

 
246:248 

         (45) 372:374 
       BAYRAKTUTAN Uğur (Artvin) – Artvin ilinin sorun-
larna ilişkin gündem dş konuşmas 30 (51) 

 
901:903 

       BEKAROĞLU Mehmet (İstanbul) – HDP Grubu 
önerisi münasebetiyle 30 (43) 

 
56:58 

        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 30 (50) 

 
810:812 

         (51) 1007:1008 
       BEKTAŞOĞLU Bülent Yener (Giresun) – Giresun'u 
İç Anadolu'ya bağlayan Şebinkarahisar yol güzergâhnda 
bulunan Eğribel Tüneli inşaatnn sürdüğüne ancak projenin 
yeniden etüt edilmesi gerektiğine ilişkin açklamas 30 (50) 

 
732 

        – İstanbul'daki terör olayn lanetlediğine, 21 Eylül 
2016'da Giresun'da meydana gelen sel felaketinin afet kap-
samnda değerlendirilmesi ve zararn karşlanmas gerektiği-
ne ilişkin açklamas 30 (49) 

 
572 
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       BASMACI Melike (Denizli) – 250 bin işletmenin müra-
caat ettiği KOSGEB araclğyla verilen 50 bin TL faizsiz 
krediyi almaya hak kazanan 15 bin işletmenin Hükûmete 
yakn işletmeler olduğuna ve bu işin sonunu brakmayacakla-
rna ilişkin açklamas 30 (51) 

 
905 

        – Enflasyon hesaplama yönteminin nasl olduğunu 
öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 30 (50) 

 
731 

        – Terörü lanetlediğine, ülke için barş ve demokrasi 
dilediğine ve Cumhurbaşkan ile Başbakann Şanghay Beşlisi 
konusundaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 30 (49) 

 
568 

        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 30 (50) 

 
802,  819 

       BAYDEMİR Osman (Şanlurfa) – AK PARTİ Grubu 
önerisi münasebetiyle 30 (49) 

 
602:604 

        – CHP Grubu önerisi münasebetiyle 30 (51) 938:940 
        – İçişleri Bakan Süleyman Soylu'nun (11/14) esas 
numaral Gensoru Önergesi üzerinde Hükûmet adna yaptğ 
konuşmas srasnda Halklarn Demokratik Partisine sataşma-
s nedeniyle konuşmas 30 (49) 

 
696:697 

        – Snai Mülkiyet Kanunu Tasars münasebetiyle 30 (44) 275:277 
         (45) 393:394 
        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 30 (51) 

 
1046:1047 

       BAYIR Tacettin (İzmir) – Snai Mülkiyet Kanunu 
Tasars münasebetiyle 30 (44) 

 
246:248 

         (45) 372:374 
       BAYRAKTUTAN Uğur (Artvin) – Artvin ilinin sorun-
larna ilişkin gündem dş konuşmas 30 (51) 

 
901:903 

       BEKAROĞLU Mehmet (İstanbul) – HDP Grubu 
önerisi münasebetiyle 30 (43) 

 
56:58 

        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 30 (50) 

 
810:812 

         (51) 1007:1008 
       BEKTAŞOĞLU Bülent Yener (Giresun) – Giresun'u 
İç Anadolu'ya bağlayan Şebinkarahisar yol güzergâhnda 
bulunan Eğribel Tüneli inşaatnn sürdüğüne ancak projenin 
yeniden etüt edilmesi gerektiğine ilişkin açklamas 30 (50) 

 
732 

        – İstanbul'daki terör olayn lanetlediğine, 21 Eylül 
2016'da Giresun'da meydana gelen sel felaketinin afet kap-
samnda değerlendirilmesi ve zararn karşlanmas gerektiği-
ne ilişkin açklamas 30 (49) 

 
572 
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        – Ordu Giresun Havaalan'ndan Ankara dşnda diğer 
şehirlere de uçuş konulmas ve bu havaalannn ikinci planda 
tutulan, atl bir havaalan özelliğine büründürülmemesi ge-
rektiğine ilişkin açklamas 30 (51) 

 
904 

        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 30 (50) 

 
801:802, 818 

       BENLİ Fatma (İstanbul) – HDP Grubu önerisi müna-
sebetiyle 30 (45) 

 
363:366 

       BEŞTAŞ Meral DANIŞ (Adana) – HDP Grubu önerisi 
münasebetiyle 30 (44) 

 
177:179 

        – Snai Mülkiyet Kanunu Tasars münasebetiyle 30 (45) 408:411 
       BİLGEN Ayhan (Kars) – Başbakan Yardmcs Numan 
Kurtulmuş'un (3/863) esas numaral Başbakanlk Tezkeresi 
üzerinde Hükûmet adna yaptğ konuşmasndaki baz ifade-
lerine ilişkin açklamas 30 (49) 

 
651 

        – Başbakanlğn, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
21/7/2016 tarihli ve 1116 sayl Karar uyarnca ülke genelin-
de ilan edilen ve 11/10/2016 tarihli ve 1130 sayl Karar 
uyarnca devam etmekte olan olağanüstü hâlin, 19/1/2017 
Perşembe günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere üç ay 
süreyle uzatlmasna ilişkin tezkeresi (3/863) münasebetiyle 30 (49) 

 
631:635 

        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 30 (50) 743:745 
        – Kütahya Milletvekili Vural Kavuncu'nun HDP grup 
önerisi üzerinde yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataşma-
s nedeniyle konuşmas 30 (50) 

 
752:753 

       BOSTANCI Mehmet Naci (Amasya) – 2017 ylnn 
milletimize ve insanlğa hayrl olmasn dilediğine, Türki-
ye'nin teröre karş en önemli panzehrinin uzun demokratik 
tecrübesi olduğuna ve teröre karş ortak bir safta toplanmann 
son derece önemli olduğuna ilişkin açklamas 30 (49) 

 
589 

        – 5 Ocak Adana'nn düşman işgalinden kurtuluşunun 
95'inci ve şair Arif Nihat Asya'nn ölümünün 42'nci yl dö-
nümlerine ve 17'nci Dönem İstanbul Milletvekili Aytekin 
Kotil'in eşinin vefat nedeniyle sevenlerine başsağlğ diledi-
ğine ilişkin açklamas 30 (51) 

 
913 

        – Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'n (11/14) esas numa-
ral Gensoru Önergesi üzerinde önerge sahibi adna yaptğ 
konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 30 (49) 

 
670 

        – Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in (3/863) 
esas numaral Başbakanlk Tezkeresi üzerinde CHP Grubu 
adna yaptğ konuşmas srasnda Adalet ve Kalknma Parti-
sine sataşmas nedeniyle konuşmas 30 (49) 

 
639:640 

        – Çorum Milletvekili Tufan Köse'nin 446 sra sayl 
Kanun Tasars'nn 2'nci maddesiyle ilgili önerge üzerinde 
yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 30 (50) 

 
831 
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        – Çorum Milletvekili Tufan Köse'nin sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda AK PARTİ eski Genel Başkan-
na sataşmas nedeniyle konuşmas 30 (50) 

 
832:833 

        – El Bab'da şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi-
ğine, El Bab'a yönelik harekâtn Türkiye'nin güvenliğini 
sağlamaya dönük olduğuna ve terörle mücadelenin iktidarla 
birlikte bütün partilerin ve meşru kurumlarn görevi olduğuna 
ilişkin açklamas 30 (44) 

 
155 

        – El Bab'daki şehitlere bir kez daha Allah'tan rahmet 
dilediğine, Frat Kalkan operasyonu hakknda yaplacak 
görüşmelerde süre konusunda bir istisna yaplabileceğine ve 
Muş Milletvekili Ahmet Yldrm'n yaptğ açklamasndaki 
baz ifadelerine ilişkin açklamas 30 (45) 

 
325 

        – Her kesimin, hamasetle davranan, öfkeyle, kzgnlkla 
başkalar üzerine tahakküm kurmak isteyen çirkin dili olan 
trolleri olduğuna, karş olunmas gerekenin fikirler değil 
trollük olduğuna ve militan bir dille ifade edilen tavrn ne 
laikliğe ne din ve vicdan hürriyetine ne özgürlüğe bir katks 
olacağ kanaatinde olmadğna ilişkin açklamas 30 (50) 

 
736 

        – İçişleri Bakan Süleyman Soylu'nun, son günlerdeki 
gelişmeler ve iç güvenliğe ilişkin gündem dş açklamas 
nedeniyle AK PARTİ Grubu adna konuşmas 30 (49) 

 
563:565 

        – İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'n sataşma nede-
niyle yaptğ konuşmas srasnda Adalet ve Kalknma Parti-
sine sataşmas nedeniyle konuşmas 30 (49) 

 
660:661 

        – İzmir'deki terörist saldry knadğna, hayatn kaybe-
denlere Allah'tan rahmet dilediğine ve güvenlik görevlileri ile 
istihbarat birimlerinin bundan sonra bu tür girişimleri etkisiz 
hâle getirmelerini temenni ettiğine ilişkin açklamas 30 (51) 

 
954 

        – Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor'un 
sataşma nedeniyle konuşmas üzerine açklamas 30 (44) 

 
186 

        – Mardin Milletvekili Mithat Sancar'n Hükûmetin 
gündem dş açklamas nedeniyle HDP Grubu adna yaptğ 
konuşmas srasnda Adalet ve Kalknma Partisine sataşmas 
nedeniyle konuşmas 30 (49) 

 
558 

        – Mersin Milletvekili Aytuğ Atc'nn sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 30 (50) 

 
757 

        – MHP Grubu önerisi münasebetiyle 30 (44) 174:175 
        – Millî Savunma Bakan Fikri Işk'n, Frat Kalkan 
Harekât'na ilişkin gündem dş açklamas nedeniyle AK 
PARTİ Grubu adna konuşmas 30 (45) 

 
345:349 

        – Muş Milletvekili Ahmet Yldrm'n CHP grup önerisi 
üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Adalet ve Kalknma 
Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 30 (50) 

 
765:766 

        – Rize'de Atatürk heykelinin kaldrlmasnn meydann 
düzenlenmesiyle ilgili olduğuna, herhangi bir saygszlğn 
söz konusu olmadğna ilişkin açklamas 30 (45) 

 
403 
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        – Çorum Milletvekili Tufan Köse'nin sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda AK PARTİ eski Genel Başkan-
na sataşmas nedeniyle konuşmas 30 (50) 

 
832:833 

        – El Bab'da şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi-
ğine, El Bab'a yönelik harekâtn Türkiye'nin güvenliğini 
sağlamaya dönük olduğuna ve terörle mücadelenin iktidarla 
birlikte bütün partilerin ve meşru kurumlarn görevi olduğuna 
ilişkin açklamas 30 (44) 

 
155 

        – El Bab'daki şehitlere bir kez daha Allah'tan rahmet 
dilediğine, Frat Kalkan operasyonu hakknda yaplacak 
görüşmelerde süre konusunda bir istisna yaplabileceğine ve 
Muş Milletvekili Ahmet Yldrm'n yaptğ açklamasndaki 
baz ifadelerine ilişkin açklamas 30 (45) 

 
325 

        – Her kesimin, hamasetle davranan, öfkeyle, kzgnlkla 
başkalar üzerine tahakküm kurmak isteyen çirkin dili olan 
trolleri olduğuna, karş olunmas gerekenin fikirler değil 
trollük olduğuna ve militan bir dille ifade edilen tavrn ne 
laikliğe ne din ve vicdan hürriyetine ne özgürlüğe bir katks 
olacağ kanaatinde olmadğna ilişkin açklamas 30 (50) 

 
736 

        – İçişleri Bakan Süleyman Soylu'nun, son günlerdeki 
gelişmeler ve iç güvenliğe ilişkin gündem dş açklamas 
nedeniyle AK PARTİ Grubu adna konuşmas 30 (49) 

 
563:565 

        – İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'n sataşma nede-
niyle yaptğ konuşmas srasnda Adalet ve Kalknma Parti-
sine sataşmas nedeniyle konuşmas 30 (49) 

 
660:661 

        – İzmir'deki terörist saldry knadğna, hayatn kaybe-
denlere Allah'tan rahmet dilediğine ve güvenlik görevlileri ile 
istihbarat birimlerinin bundan sonra bu tür girişimleri etkisiz 
hâle getirmelerini temenni ettiğine ilişkin açklamas 30 (51) 

 
954 

        – Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor'un 
sataşma nedeniyle konuşmas üzerine açklamas 30 (44) 

 
186 

        – Mardin Milletvekili Mithat Sancar'n Hükûmetin 
gündem dş açklamas nedeniyle HDP Grubu adna yaptğ 
konuşmas srasnda Adalet ve Kalknma Partisine sataşmas 
nedeniyle konuşmas 30 (49) 

 
558 

        – Mersin Milletvekili Aytuğ Atc'nn sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 30 (50) 

 
757 

        – MHP Grubu önerisi münasebetiyle 30 (44) 174:175 
        – Millî Savunma Bakan Fikri Işk'n, Frat Kalkan 
Harekât'na ilişkin gündem dş açklamas nedeniyle AK 
PARTİ Grubu adna konuşmas 30 (45) 

 
345:349 

        – Muş Milletvekili Ahmet Yldrm'n CHP grup önerisi 
üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Adalet ve Kalknma 
Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 30 (50) 

 
765:766 

        – Rize'de Atatürk heykelinin kaldrlmasnn meydann 
düzenlenmesiyle ilgili olduğuna, herhangi bir saygszlğn 
söz konusu olmadğna ilişkin açklamas 30 (45) 

 
403 
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        – Snai Mülkiyet Kanunu Tasars münasebetiyle 30 (44) 214,  277:278 
         (45) 374 
        – Siyaset kurumunun Uludere'deki olay yaşandğ andan 
itibaren bu acnn milletin ortak acs olduğuna ilişkin bir 
anlayş ve yaklaşm içerisinde olduğuna ve idari ve adli 
soruşturmann yaplmas için bir irade ortaya koyduğuna 
ilişkin açklamas 30 (51) 

 
929 

        – Şanlurfa Milletvekili Osman Baydemir'in sataşma 
nedeniyle yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 30 (49) 

 
698 

       BOYNUKARA Adnan (Adyaman) – HDP Grubu 
önerisi münasebetiyle 30 (43) 

 
58:60 

       BOZKURT Mustafa Hüsnü (Konya) – AK PARTİ 
Grubu önerisi münasebetiyle 30 (43) 

 
80:82 

        – Günün laik cumhuriyette, demokratik hukuk devletin-
de ve Atatürk'ün akl yolunda birleşip bu Mecliste parlamen-
ter demokrasiyi hâkim klma ve mutlaka bir birlik sağlama 
günü olduğuna ilişkin açklamas 30 (49) 

 
571 

        – Ülkemizin bilinen bütün terör örgütlerinin eylem alan 
durumuna geldiğine, bütün şehitleri rahmetle andğna, Rus-
ya'nn Ankara Büyükelçisinin katledilmesi nedeniyle taziye 
dileklerini ilettiğine ve KOSGEB tarafndan KOBİ'lere sağ-
lanan kredi için başvuru süresinin uzatlmasn talep ettiğine 
ilişkin açklamas 30 (43) 

 
35 

       BÖKE Selin SAYEK (İzmir) – CHP Grubu önerisi 
münasebetiyle 30 (51) 

 
932:934 

       CAN Ramazan (Krkkale) – AK PARTİ Grubu önerisi 
münasebetiyle 30 (43) 

 
77 

        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 30 (51) 922:923 
       CİHANER İlhan (İstanbul) – HDP Grubu önerisi 
münasebetiyle 30 (44) 

 
182:184 

       ÇAKIRÖZER Utku (Eskişehir) – Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandğ Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars 
münasebetiyle 30 (51) 

 
985:987 

       ÇAM Musa (İzmir) – İstanbul'da hain saldr sonucu 
hayatn kaybedenlere Tanr'dan rahmet dilediğine, nedenleri 
ortaya çkarlp çözüm yollar bulunmadğ sürece terörün 
devam edeceğine ve iktidarn özellikle IŞID destekçisi tutum 
ve davranşlarndan vazgeçmesi gerektiğine ilişkin açklamas 30 (49) 

 
571 

        – Terörün kimden ve nereden gelirse gelsin herkesin 
karş çkmas gereken bir olay olduğuna ve İzmir'deki hain 
saldrda hayatn kaybedenlere Allah'tan rahmet dilediğine 
ilişkin açklamas 30 (51) 

 
955:956 

       ÇAMAK Hüseyin (Mersin) – Mersin'de yaşanan frtna 
ve sel felaketi nedeniyle çiftçinin borçlarnn tamamen silin-
mesini ve Afet Destek Fonu'ndan üreticilere destek verilme-
sini talep ettiğine ilişkin açklamas 30 (50) 

 
730 
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        – Özellikle eğitim ve sağlk hizmetlerinde sosyologlara 
kritik görevler düşmesine rağmen böylesine önemli bir alan-
da neredeyse hiç istihdam yaratlmadğna ve Bakanlğn 
sosyolog görev tanmn bir an önce yapmas gerektiğine 
ilişkin açklamas 30 (51) 

 
909 

        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 30 (51) 

 
990 

       ÇELİK Burcu (Muş) – HDP Grubu önerisi münasebe-
tiyle 30 (45) 357:359, 366 
       ÇIRAY Aytun (İzmir) – İzmirlilere, İzmir Adliyesi 
çalşanlarna ve Türk milletine geçmiş olsun dileğinde bulun-
duğuna ilişkin açklamas 30 (51) 

 
956 

       ÇİÇEK Dursun (İstanbul) – Snai Mülkiyet Kanunu 
Tasars münasebetiyle 30 (44) 

 
221:222 

       ÇİTİL Mehmet İlker (Kahramanmaraş) – HDP Gru-
bu önerisi münasebetiyle 30 (44) 

 
187:189 

        – Muş Milletvekili Ahmet Yldrm'n sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 30 (44) 

 
191 

       DAĞLI Tamer (Adana) – 5 Ocak Adana'nn düşman 
işgalinden kurtuluşunun 95'inci yl dönümüne ilişkin açkla-
mas 30 (51) 

 
909 

       DALKILIÇ Halis (İstanbul) – Başbakanlğn, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin 21/7/2016 tarihli ve 1116 sayl 
Karar uyarnca ülke genelinde ilan edilen ve 11/10/2016 
tarihli ve 1130 sayl Karar uyarnca devam etmekte olan 
olağanüstü hâlin, 19/1/2017 Perşembe günü saat 01.00'den 
geçerli olmak üzere üç ay süreyle uzatlmasna ilişkin tezke-
resi (3/863) münasebetiyle 30 (49) 

 
656:658 

       DEDEOĞLU Sami (Kayseri) – 17 Aralkta Kayseri'de 
yaşanan terör saldrsna ilişkin gündem dş konuşmas 30 (43) 

 
31:32 

       DELİGÖZ Orhan (Erzurum) – Ylbaş gecesi İstan-
bul'da yaşanan saldry knadğna, yaşam tarz ne olursa 
olsun bütün vatandaşlarn devletin güvencesi altnda olduğu-
na ve vatandaşlar birlik ve beraberlik içinde, basiretli ve 
sağduyulu olmaya davet ettiğine ilişkin açklamas 30 (49) 

 
568:569 

       DEMİR Filiz KERESTECİOĞLU (İstanbul) – Baş-
bakann Irak'a barş planlaryla gitmesi gerektiğine, Reina 
saldrganna benzetilen Türkmenistan uyruklu bir kişinin 
kalabalk bir grup tarafndan linç edilmek istenmesine, Grup 
Başkan Vekili Çağlar Demirel'in kaçma şüphesiyle gözaltna 
alnmasna rağmen IŞİD'lilerin ikametgâhlar belli olduğu 
gerekçesiyle serbest braklmalarna, Doğan Grubunda Baş 
Hukuk Müşaviri olarak çalşan Erem Turgut Yücel'in gözal-
tna alnmasnn bir talihsizlik olduğuna ve Berkin Elvan'n 
yaşasayd bugün 18 yaşnda olacağna ilişkin açklamas 30 (51) 

 
911:912 
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        – Özellikle eğitim ve sağlk hizmetlerinde sosyologlara 
kritik görevler düşmesine rağmen böylesine önemli bir alan-
da neredeyse hiç istihdam yaratlmadğna ve Bakanlğn 
sosyolog görev tanmn bir an önce yapmas gerektiğine 
ilişkin açklamas 30 (51) 

 
909 

        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 30 (51) 

 
990 

       ÇELİK Burcu (Muş) – HDP Grubu önerisi münasebe-
tiyle 30 (45) 357:359, 366 
       ÇIRAY Aytun (İzmir) – İzmirlilere, İzmir Adliyesi 
çalşanlarna ve Türk milletine geçmiş olsun dileğinde bulun-
duğuna ilişkin açklamas 30 (51) 

 
956 

       ÇİÇEK Dursun (İstanbul) – Snai Mülkiyet Kanunu 
Tasars münasebetiyle 30 (44) 

 
221:222 

       ÇİTİL Mehmet İlker (Kahramanmaraş) – HDP Gru-
bu önerisi münasebetiyle 30 (44) 

 
187:189 

        – Muş Milletvekili Ahmet Yldrm'n sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 30 (44) 

 
191 

       DAĞLI Tamer (Adana) – 5 Ocak Adana'nn düşman 
işgalinden kurtuluşunun 95'inci yl dönümüne ilişkin açkla-
mas 30 (51) 

 
909 

       DALKILIÇ Halis (İstanbul) – Başbakanlğn, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin 21/7/2016 tarihli ve 1116 sayl 
Karar uyarnca ülke genelinde ilan edilen ve 11/10/2016 
tarihli ve 1130 sayl Karar uyarnca devam etmekte olan 
olağanüstü hâlin, 19/1/2017 Perşembe günü saat 01.00'den 
geçerli olmak üzere üç ay süreyle uzatlmasna ilişkin tezke-
resi (3/863) münasebetiyle 30 (49) 

 
656:658 

       DEDEOĞLU Sami (Kayseri) – 17 Aralkta Kayseri'de 
yaşanan terör saldrsna ilişkin gündem dş konuşmas 30 (43) 

 
31:32 

       DELİGÖZ Orhan (Erzurum) – Ylbaş gecesi İstan-
bul'da yaşanan saldry knadğna, yaşam tarz ne olursa 
olsun bütün vatandaşlarn devletin güvencesi altnda olduğu-
na ve vatandaşlar birlik ve beraberlik içinde, basiretli ve 
sağduyulu olmaya davet ettiğine ilişkin açklamas 30 (49) 

 
568:569 

       DEMİR Filiz KERESTECİOĞLU (İstanbul) – Baş-
bakann Irak'a barş planlaryla gitmesi gerektiğine, Reina 
saldrganna benzetilen Türkmenistan uyruklu bir kişinin 
kalabalk bir grup tarafndan linç edilmek istenmesine, Grup 
Başkan Vekili Çağlar Demirel'in kaçma şüphesiyle gözaltna 
alnmasna rağmen IŞİD'lilerin ikametgâhlar belli olduğu 
gerekçesiyle serbest braklmalarna, Doğan Grubunda Baş 
Hukuk Müşaviri olarak çalşan Erem Turgut Yücel'in gözal-
tna alnmasnn bir talihsizlik olduğuna ve Berkin Elvan'n 
yaşasayd bugün 18 yaşnda olacağna ilişkin açklamas 30 (51) 

 
911:912 
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        – Belediyelere kayyum atamas uygulamas ve eş baş-
kanlar ile milletvekillerinin tutuklanmas nedeniyle gerçek-
leştiği iddia edilen hak ihlallerinde ve artan terör olaylar 
sebebiyle meydana gelen ölümlerde sorumluluğu bulunduğu 
iddiasyla İçişleri Bakan Süleyman Soylu hakknda gensoru 
açlmasna ilişkin önergenin (11/14) ön görüşmesi münasebe-
tiyle 30 (49) 

 
675:679 

        – Cezaevinde tutulan HDP Eş Genel Başkanlarna yöne-
lik hukuksuz uygulamalarn devam ettiğine, İstanbul'daki 
saldry yapan kişinin yakalanmamş olmasna, gözaltlar ve 
hukuksuz uygulamalarn Anayasa değişikliği sürecinde 
HDP'nin muhalefetinin engellenmesi nedeniyle yapldğna, 
OHAL'in uzatlmasyla ilgili Bakanlar Kurulu kararnn 3 
Ocakta yaplan MGK tavsiyesiyle verildiği belirtilmesine 
rağmen MGK'nn son toplantsnn 30 Aralkta olduğuna 
ilişkin açklamas 30 (50) 

 
734:735 

        – Görüşülmekte olan 446 sra sayl Kanun Tasars'nn 
torba yasa şeklinde getirilmesinin Meclisin itibarn zedele-
yen bir durum olduğuna ve bu tasaryla çalşanlarn hak 
gasbyla karş karşya kaldklarna ilişkin açklamas 30 (50) 

 
787:788 

        – Hükûmet Sözcüsünün Bakanlar Kurulunda OHAL'in 
uzatlmas gibi bir gündem olmadğ açklamasna ve çoğun-
luk tahakkümüyle OHAL'in uzatlacağna ilişkin açklamas 30 (49) 

 
662 

        – İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un (11/14) esas 
numaral Gensoru Önergesi üzerinde AK PARTİ Grubu 
adna yaptğ konuşmas srasnda Halklarn Demokratik 
Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 30 (49) 

 
688 

        – Kayseri'de askerlere yaplan saldry şiddetle knad-
ğna ve yaknlarna başsağlğ dilediğine, HDP il ve ilçe 
binalarna yaplan saldrlar knadklarna, Rusya'nn Ankara 
Büyükelçisi'nin katledilmesinin üzüntü verici bir olay oldu-
ğuna ve bu saldryla ilgili birçok sorunun aydnlatlmas 
gerektiğine, ülkeyi bu şiddet sarmalndan çkarmak için 
herkesin elini taşn altna koymas gerektiğine ilişkin açkla-
mas 30 (43) 

 
39:40 

        – KKTC Cumhurbaşkan Mustafa Aknc'nn düşünce ve 
ifade özgürlüğüyle ilgili ifadelerine ve sadece düşüncelerini 
ifade ettikleri için eş başkanlarla birlikte 12 milletvekilinin 
altmş gündür tutuklu bulunduğuna ilişkin açklamas 30 (49) 

 
588:589 

        – Millî Güvenlik Kurulu toplants yaplmadğ hâlde bir 
tavsiye karar alnarak (3/863) esas numaral Başbakanlk 
Tezkeresi'nin Meclise getirildiğine ve bu konuda bir açklama 
yaplmas gerektiğine ilişkin açklamas 30 (49) 

 
641:642 

        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 30 (51) 

 
997:999 
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       DEMİR Nurettin (Muğla) – Huzurlu, mutlu, bereketli, 
terörsüz bir yl ile terör olaylarnda yaşamn kaybedenlere 
Allah'tan rahmet dilediğine, terör olaylarn önleyemeyen 
MİT Müsteşar ve İçişleri Bakannn neden hâlâ görevlerine 
devam ettiklerini öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 30 (49) 

 
576 

        – Muğla'nn Bodrum ilçesindeki çöp alanlarnn düzen-
lenmesi gerektiğine ve Rusya'nn Ankara Büyükelçisini 
katleden Mevlüt Mert Altntaş'n sosyal medya hesaplarnn 
neden kapatldğn, bu kişinin Recep Tayyip Erdoğan'n yurt 
dş gezilerine katlp katlmadğn ve okula başlama referan-
snn kim olduğunu öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 30 (43) 

 
37 

        – Tarmsal sulama tesislerinin işletilmesinde yaşanan 
sorunlara ve ülkemize özgün yeni bir tarmsal üretim teşvik 
sistemi oluşturulmas gerektiğine ilişkin açklamas 30 (44) 

 
150 

       DEMİRTAŞ Ünal (Zonguldak) – Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandğ Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars 
münasebetiyle 30 (51) 

 
946:948, 1002:1003 

       DEPBOYLU Deniz (Aydn) – Snai Mülkiyet Kanunu 
Tasars münasebetiyle 30 (45) 

 
378:379 

        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 30 (50) 

 
854:855 

       DOĞAN Müslüm (İzmir) – Manisa il eş başkanlarnn 
da içinde bulunduğu parti üyelerinin aylardr yarg önüne 
çkarlmadklarna ve altmş gündür tutuklu bulunan parti eş 
genel başkanlar da dâhil olmak üzere 12 milletvekilinin 
yasama faaliyetlerine katlmas için gereğinin yaplmasn 
rica ettiğine ilişkin açklamas 30 (49) 

 
574:575 

        – On gündür gözaltnda olan Alevi Bektaşi Federasyonu 
Yöneticisi, Sultangazi Pir Sultan Abdal Cemevi Başkan 
Zeynel Odabaş'n özgür braklmasn istediğine ilişkin açk-
lamas 30 (43) 

 
37 

        – Snai Mülkiyet Kanunu Tasars münasebetiyle 30 (43) 91:96 
         (44) 223:225 
         (45) 385:386 
        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 30 (50) 

 
861:862 

       DORA Erol (Mardin) – Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandğ Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Karar-
namelerde Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars 
münasebetiyle 30 (50) 

 
851:852 

         (51) 1016:1017 
       DURMAZ Kadim (Tokat) – Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandğ Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars 
münasebetiyle 

 
 
 

30 
 

 
 
 

(51)
 

 
 
 

960:962, 989:990, 
1003 
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       DEMİR Nurettin (Muğla) – Huzurlu, mutlu, bereketli, 
terörsüz bir yl ile terör olaylarnda yaşamn kaybedenlere 
Allah'tan rahmet dilediğine, terör olaylarn önleyemeyen 
MİT Müsteşar ve İçişleri Bakannn neden hâlâ görevlerine 
devam ettiklerini öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 30 (49) 

 
576 

        – Muğla'nn Bodrum ilçesindeki çöp alanlarnn düzen-
lenmesi gerektiğine ve Rusya'nn Ankara Büyükelçisini 
katleden Mevlüt Mert Altntaş'n sosyal medya hesaplarnn 
neden kapatldğn, bu kişinin Recep Tayyip Erdoğan'n yurt 
dş gezilerine katlp katlmadğn ve okula başlama referan-
snn kim olduğunu öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 30 (43) 

 
37 

        – Tarmsal sulama tesislerinin işletilmesinde yaşanan 
sorunlara ve ülkemize özgün yeni bir tarmsal üretim teşvik 
sistemi oluşturulmas gerektiğine ilişkin açklamas 30 (44) 

 
150 

       DEMİRTAŞ Ünal (Zonguldak) – Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandğ Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars 
münasebetiyle 30 (51) 

 
946:948, 1002:1003 

       DEPBOYLU Deniz (Aydn) – Snai Mülkiyet Kanunu 
Tasars münasebetiyle 30 (45) 

 
378:379 

        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 30 (50) 

 
854:855 

       DOĞAN Müslüm (İzmir) – Manisa il eş başkanlarnn 
da içinde bulunduğu parti üyelerinin aylardr yarg önüne 
çkarlmadklarna ve altmş gündür tutuklu bulunan parti eş 
genel başkanlar da dâhil olmak üzere 12 milletvekilinin 
yasama faaliyetlerine katlmas için gereğinin yaplmasn 
rica ettiğine ilişkin açklamas 30 (49) 

 
574:575 

        – On gündür gözaltnda olan Alevi Bektaşi Federasyonu 
Yöneticisi, Sultangazi Pir Sultan Abdal Cemevi Başkan 
Zeynel Odabaş'n özgür braklmasn istediğine ilişkin açk-
lamas 30 (43) 

 
37 

        – Snai Mülkiyet Kanunu Tasars münasebetiyle 30 (43) 91:96 
         (44) 223:225 
         (45) 385:386 
        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 30 (50) 

 
861:862 

       DORA Erol (Mardin) – Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandğ Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Karar-
namelerde Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars 
münasebetiyle 30 (50) 

 
851:852 

         (51) 1016:1017 
       DURMAZ Kadim (Tokat) – Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandğ Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars 
münasebetiyle 

 
 
 

30 
 

 
 
 

(51)
 

 
 
 

960:962, 989:990, 
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       DURMUŞOĞLU Mücahit (Osmaniye) – 7 Ocak Os-
maniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yl dö-
nümüne ilişkin gündem dş konuşmas 30 (50) 

 
724:725 

       EMİR Murat (Ankara) – AKP iktidarnn laiklik iste-
yen ve Anayasa'y savunan Halkevleri temsilcilerini gözaltna 
alarak Türkiye'de demokrasi, laiklik ve özgürlük isteyen 
herkese bir had bildirme çabasna girdiğine ilişkin açklamas 30 (50) 

 
729 

       ERCOŞKUN Ali (Bolu) – Snai Mülkiyet Kanunu 
Tasars münasebetiyle 30 (43) 

 
102:103 

       ERDEM Arzu (İstanbul) – Snai Mülkiyet Kanunu 
Tasars münasebetiyle 30 (45) 

 
389:390 

        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 30 (51) 

 
962:964 

       ERDEM Eren (İstanbul) – Snai Mülkiyet Kanunu 
Tasars münasebetiyle 30 (43) 

 
105 

         
 

(44)
 

202,  203,  204,  
217:218 

       ERDOĞAN Hüsnüye (Konya) – Otuz sekiz yl önce 
yaşanan ac bir olayn iyiniyetli olmayan, ayrştrmay öngö-
ren bir şekilde gündeme taşnmasnn hoş olmadğna ilişkin 
açklamas 30 (44) 

 
191 

       ERDOĞAN Mehmet (Gaziantep) – Snai Mülkiyet 
Kanunu Tasars münasebetiyle 30 (44) 

 
266:267 

       ERDOĞAN Mehmet (Muğla) – Belediyelere kayyum 
atamas uygulamas ve eş başkanlar ile milletvekillerinin 
tutuklanmas nedeniyle gerçekleştiği iddia edilen hak ihlalle-
rinde ve artan terör olaylar sebebiyle meydana gelen ölüm-
lerde sorumluluğu bulunduğu iddiasyla İçişleri Bakan Sü-
leyman Soylu hakknda gensoru açlmasna ilişkin önergenin 
(11/14) ön görüşmesi münasebetiyle 30 (49) 

 
671:675 

       ERDOĞDU Aykut (İstanbul) – Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandğ Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars 
münasebetiyle 30 (50) 

 
796:798 

       ERDOĞMUŞ Nimetullah (Diyarbakr) – Sözde sivil 
cuma namazna ilişkin gündem dş konuşmas 30 (43) 

 
28:29 

        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 30 (51) 

 
968:969 

       ERKEK Muharrem (Çanakkale) – Başbakanlğn, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 21/7/2016 tarihli ve 1116 
sayl Karar uyarnca ülke genelinde ilan edilen ve 
11/10/2016 tarihli ve 1130 sayl Karar uyarnca devam 
etmekte olan olağanüstü hâlin, 19/1/2017 Perşembe günü saat 
01.00'den geçerli olmak üzere üç ay süreyle uzatlmasna 
ilişkin tezkeresi (3/863) münasebetiyle 30 (49) 

 
635:639 
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       ERSOY Ruhi (Osmaniye) – Başbakanlğn, hudut, 
şümul, miktar ve zaman Hükûmetçe takdir ve tespit oluna-
cak şekilde, Türk Silahl Kuvvetleri unsurlarnn, NATO'nun 
Afganistan'da icra edeceği Kararl Destek Misyonu ve deva-
m kapsamnda yurt dşna gönderilmesi, ayn amaçlara yöne-
lik olmak üzere yabanc silahl kuvvetlerin anlan misyona 
katlmak için ülkemiz üzerinden Afganistan'a intikali ile geri 
intikali kapsamnda Türkiye'de bulunmas ve bunlara imkân 
sağlayacak düzenlemelerin Hükûmet tarafndan belirlenecek 
esaslara göre yaplmas için Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
6/1/2015 tarihli ve 1079 sayl Karar'yla Hükûmete verilen 
izin süresinin Anayasa'nn 92'nci maddesi uyarnca 6/1/2017 
tarihinden itibaren iki yl uzatlmasna ilişkin tezkeresi 
(3/862) münasebetiyle 30 (49) 

 
622:624 

        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 30 (45) 359:361 
        – Snai Mülkiyet Kanunu Tasars münasebetiyle 30 (45) 381:382 
       FAKIBABA Ahmet Eşref (Şanlurfa) – CHP Grubu 
önerisi münasebetiyle 30 (43) 

 
73:75 

       FIRAT Salih (Adyaman) – İstanbul Milletvekili Mah-
mut Tanal'n (3/863) esas numaral Başbakanlk Tezkeresi 
üzerinde şahs adna yaptğ konuşmas srasnda şahsna 
sataşmas nedeniyle konuşmas 30 (49) 

 
656 

       GAYDALI Mahmut Celadet (Bitlis) – Türkiye Cum-
huriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair 
Kanun Tasars münasebetiyle 30 (50) 

 
838:839 

         (51) 944:945 
       GAYTANCIOĞLU Okan (Edirne) – KOSGEB'in 50 
bin lira faizsiz kredisini almaya hak kazanan işletmeler hak-
knda bilgi almak istediğine ilişkin açklamas 30 (49) 

 
573:574 

        – Snai Mülkiyet Kanunu Tasars münasebetiyle 30 (43) 103 
        – Türkiye tarmnda ciddi sorunlar olduğuna ve tarm 
politikalaryla ilgili bilgi almak istediğine ilişkin açklamas 30 (50) 

 
726 

       GÖK Levent (Ankara) – 5 Ocak Adana'nn düşman 
işgalinden kurtuluşunun 95'inci yl dönümüne, Meclis Başka-
nna acil şifalar dilediğine, pazartesi gününden itibaren Ana-
yasa görüşmelerinin başlayacak olmas nedeniyle halkn 
bilgilenme ve haber alma hakk gözetilerek Meclis televizyo-
nunun kesintisiz yayn yapmas konusunda Başkanlğn bir 
girişimde bulunmasn rica ettiklerine ilişkin açklamas 30 (51) 

 
912:913 

        – Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostanc'nn 
Hükûmetin gündem dş açklamas nedeniyle AK PARTİ 
Grubu adna yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataşmas 
nedeniyle konuşmas 30 (49) 

 
566:567 

    
    



- 59 -

   C.   B. S a y f a  
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       ERSOY Ruhi (Osmaniye) – Başbakanlğn, hudut, 
şümul, miktar ve zaman Hükûmetçe takdir ve tespit oluna-
cak şekilde, Türk Silahl Kuvvetleri unsurlarnn, NATO'nun 
Afganistan'da icra edeceği Kararl Destek Misyonu ve deva-
m kapsamnda yurt dşna gönderilmesi, ayn amaçlara yöne-
lik olmak üzere yabanc silahl kuvvetlerin anlan misyona 
katlmak için ülkemiz üzerinden Afganistan'a intikali ile geri 
intikali kapsamnda Türkiye'de bulunmas ve bunlara imkân 
sağlayacak düzenlemelerin Hükûmet tarafndan belirlenecek 
esaslara göre yaplmas için Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
6/1/2015 tarihli ve 1079 sayl Karar'yla Hükûmete verilen 
izin süresinin Anayasa'nn 92'nci maddesi uyarnca 6/1/2017 
tarihinden itibaren iki yl uzatlmasna ilişkin tezkeresi 
(3/862) münasebetiyle 30 (49) 

 
622:624 

        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 30 (45) 359:361 
        – Snai Mülkiyet Kanunu Tasars münasebetiyle 30 (45) 381:382 
       FAKIBABA Ahmet Eşref (Şanlurfa) – CHP Grubu 
önerisi münasebetiyle 30 (43) 

 
73:75 

       FIRAT Salih (Adyaman) – İstanbul Milletvekili Mah-
mut Tanal'n (3/863) esas numaral Başbakanlk Tezkeresi 
üzerinde şahs adna yaptğ konuşmas srasnda şahsna 
sataşmas nedeniyle konuşmas 30 (49) 

 
656 

       GAYDALI Mahmut Celadet (Bitlis) – Türkiye Cum-
huriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair 
Kanun Tasars münasebetiyle 30 (50) 

 
838:839 

         (51) 944:945 
       GAYTANCIOĞLU Okan (Edirne) – KOSGEB'in 50 
bin lira faizsiz kredisini almaya hak kazanan işletmeler hak-
knda bilgi almak istediğine ilişkin açklamas 30 (49) 

 
573:574 

        – Snai Mülkiyet Kanunu Tasars münasebetiyle 30 (43) 103 
        – Türkiye tarmnda ciddi sorunlar olduğuna ve tarm 
politikalaryla ilgili bilgi almak istediğine ilişkin açklamas 30 (50) 

 
726 

       GÖK Levent (Ankara) – 5 Ocak Adana'nn düşman 
işgalinden kurtuluşunun 95'inci yl dönümüne, Meclis Başka-
nna acil şifalar dilediğine, pazartesi gününden itibaren Ana-
yasa görüşmelerinin başlayacak olmas nedeniyle halkn 
bilgilenme ve haber alma hakk gözetilerek Meclis televizyo-
nunun kesintisiz yayn yapmas konusunda Başkanlğn bir 
girişimde bulunmasn rica ettiklerine ilişkin açklamas 30 (51) 

 
912:913 

        – Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostanc'nn 
Hükûmetin gündem dş açklamas nedeniyle AK PARTİ 
Grubu adna yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataşmas 
nedeniyle konuşmas 30 (49) 

 
566:567 
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        – Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostanc'nn sa-
taşma nedeniyle konuşmas üzerine açklamas 
         

 
30 

 
(49) 
(49) 

 
640 

  660 
        – Bakandan resmî olarak İzmir'de ne olduğu konusunda 
Meclisi, kamuoyunu aydnlatmas talebini yinelediğine ilişkin 
açklamas 30 (51) 

 
942 

        – Başbakan Yardmcs Numan Kurtulmuş'un (3/863) 
esas numaral Başbakanlk Tezkeresi üzerinde Hükûmet 
adna yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açkla-
mas 30 (49) 

 
652 

        – Cumhuriyetin laiklik ekseni üzerinde kurulmuş oldu-
ğuna, İstanbul'da IŞİD'e karş mücadele etmek ve laikliği 
korumakla ilgili söylemlerde bulunan gençlerin tutuklanma-
snn tam bir skandal olduğuna ve bu konuyla ilgili hâkim ve 
savc hakknda HSYK'y göreve davet ettiklerine ilişkin 
açklamas 30 (50) 

 
735 

        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 30 (51) 923:926 
        – İçişleri Bakan Süleyman Soylu'nun, son günlerdeki 
gelişmeler ve iç güvenliğe ilişkin gündem dş açklamas 
nedeniyle CHP Grubu adna konuşmas 30 (49) 

 
561:563 

        – İzmir Adliyesi yaknnda patlama olduğuna dair haber-
ler geldiğine ve bu konuda Bakandan bir açklama bekledik-
lerine ilişkin açklamas 30 (51) 

 
937 

        – İzmir'de meydana gelen patlamann bir terör saldrs 
olduğuna, hayatn kaybedenlere Allah'tan rahmet dilediğine 
ve bütün terör örgütlerini lanetlediğine ilişkin açklamas 30 (51) 

 
953:954 

        – Türkiye Cumhuriyeti'nde her yurttaşn kutsal günle-
rinde kendilerine özgü kutlamalar yapmalarnn Osmanldan 
beri devam eden bir gelenek olduğuna ve Ortodoks Hristiyan-
larn Noel Bayram'n kutladğna ilişkin açklamas 30 (51) 

 
976 

       GÖKDAĞ Mehmet (Gaziantep) – Alevilerin otuz sekiz 
yl önce Kahramanmaraş'ta yaşanan olaylarn aydnlatlmas-
n istediklerine ilişkin açklamas 30 (44) 

 
190 

       GÖKER Mehmet (Burdur) – Bu toplumun büyük bir 
çoğunluğunun gelişmelerden memnun olmadğna ve barş ve 
huzur içinde yaşanabilecek bir ülke istediğine ilişkin açkla-
mas 30 (49) 

 
577 

       GÖZGEÇ Emine YAVUZ (Bursa) – 2017 ylnn 
hayrlar getirmesini dilediğine, yeni yln ilk saatlerinde 
İstanbul'da yaşanan terör saldrsn lanetlediğine, bu terör 
saldrs üzerinden milleti bölmeye çalşarak teröre hizmet 
edenleri knadğna ve yeni bir yönetim sistemini getiren 
Anayasa değişikliğinin kabul edileceğine inandğna ilişkin 
açklamas 30 (49) 

 
578 

       GÜNAL Mehmet (Antalya) – Bingöl Milletvekili Hiş-
yar Özsoy'un CHP grup önerisi üzerinde yaptğ konuşmas 
srasnda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 30 (43) 

 
68:69 
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        – CHP Grubu önerisi münasebetiyle 30 (43) 64:66 
       GÜNAY Emine Nur (Eskişehir) – CHP Grubu önerisi 
münasebetiyle 30 (51) 

 
940:941 

        – MHP Grubu önerisi münasebetiyle 30 (44) 164:165 
       GÜNDOĞDU Metin (Ordu) – 5 Ocak şair Arif Nihat 
Asya'nn 42'nci ölüm yl dönümüne ilişkin açklamas 30 (51) 

 
907:908 

       GÜRER Ömer Fethi (Niğde) – Kayseri'deki terör sald-
rsnda şehit olanlara Allah'tan rahmet dilediğine, Rusya'nn 
Ankara Büyükelçisine yaplan saldry knadğna ve sorum-
lularn istifa etmesi gerektiğine, Cumhuriyet Halk Partisini 
terörle ilişkilendirmenin alçaklk olduğuna ilişkin açklamas 30 (43) 

 
35 

        – KOSGEB'in vereceği krediden daha çok işletmenin 
yararlanmas için bir çalşma yaplmasn temenni ettiğine 
ilişkin açklamas 30 (45) 

 
314:315 

        – Snai Mülkiyet Kanunu Tasars münasebetiyle 30 (43) 103 
         (44) 254:255 
         (45) 401:402 
        – Şans oyunlarnn devlet eliyle sürdürüldüğüne ve AKP 
Hükûmeti döneminde bahis oyunlarnn giderek yaygnlaşt-
ğna ilişkin açklamas 30 (44) 

 
147 

       HABERAL Erkan (Ankara) – Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandğ Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars 
münasebetiyle 30 (51) 

 
948:949 

       HAMZAÇEBİ Mehmet Akif (TBMM Başkan Vekili) 
(İstanbul) – 15 Temmuzda Meclis bahçesinde ilk bombann 
atldğ yerdeki çadrda bulunan Türk Bayrağ'nn üzerindeki 
karlarn temizlendiğine ilişkin konuşmas 30 (50) 

 
764:765 

        – Başkanlk Divan olarak İzmir'deki terör olayn şid-
detle knadklarna ve hayatn kaybedenlere Allah'tan rahmet 
dilediklerine ilişkin konuşmas 30 (51) 

 
954 

        – Hristiyan vatandaşlarn 6-7 Ocak tarihlerinde kutladk-
lar Noel Bayram'n kutladğna ilişkin konuşmas 30 (51) 

 
975 

        – İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, 
Millî Güvenlik Kurulu toplants yaplmadğ hâlde bir tavsi-
ye karar alnarak (3/863) esas numaral Başbakanlk Tezke-
resi'nin Meclise getirildiğine ve bu konuda bir açklama 
yaplmas gerektiğine ilişkin açklamas üzerine konuşmas 30 (49) 

 
641 

        – İstanbul Ortaköy'de yaşanan saldrnn amacnn farkl 
hayat tarzlar arasnda bir çatşma yaratlmas olduğuna ve 
terör olaylarnda hayatn kaybedenlere Allah'tan rahmet 
dilediğine, kalknmş ve esenlik dolu bir Türkiye dileğiyle 
yeni yl kutladğna ilişkin konuşmas 30 (49) 

 
543:544 

        – TEOG snavnda birinci olan Batman'dan 2 öğrenciyi 
yürekten kutladğna ilişkin konuşmas 30 (51) 

 
1012 
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        – CHP Grubu önerisi münasebetiyle 30 (43) 64:66 
       GÜNAY Emine Nur (Eskişehir) – CHP Grubu önerisi 
münasebetiyle 30 (51) 

 
940:941 

        – MHP Grubu önerisi münasebetiyle 30 (44) 164:165 
       GÜNDOĞDU Metin (Ordu) – 5 Ocak şair Arif Nihat 
Asya'nn 42'nci ölüm yl dönümüne ilişkin açklamas 30 (51) 

 
907:908 

       GÜRER Ömer Fethi (Niğde) – Kayseri'deki terör sald-
rsnda şehit olanlara Allah'tan rahmet dilediğine, Rusya'nn 
Ankara Büyükelçisine yaplan saldry knadğna ve sorum-
lularn istifa etmesi gerektiğine, Cumhuriyet Halk Partisini 
terörle ilişkilendirmenin alçaklk olduğuna ilişkin açklamas 30 (43) 

 
35 

        – KOSGEB'in vereceği krediden daha çok işletmenin 
yararlanmas için bir çalşma yaplmasn temenni ettiğine 
ilişkin açklamas 30 (45) 

 
314:315 

        – Snai Mülkiyet Kanunu Tasars münasebetiyle 30 (43) 103 
         (44) 254:255 
         (45) 401:402 
        – Şans oyunlarnn devlet eliyle sürdürüldüğüne ve AKP 
Hükûmeti döneminde bahis oyunlarnn giderek yaygnlaşt-
ğna ilişkin açklamas 30 (44) 

 
147 

       HABERAL Erkan (Ankara) – Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandğ Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars 
münasebetiyle 30 (51) 

 
948:949 

       HAMZAÇEBİ Mehmet Akif (TBMM Başkan Vekili) 
(İstanbul) – 15 Temmuzda Meclis bahçesinde ilk bombann 
atldğ yerdeki çadrda bulunan Türk Bayrağ'nn üzerindeki 
karlarn temizlendiğine ilişkin konuşmas 30 (50) 

 
764:765 

        – Başkanlk Divan olarak İzmir'deki terör olayn şid-
detle knadklarna ve hayatn kaybedenlere Allah'tan rahmet 
dilediklerine ilişkin konuşmas 30 (51) 

 
954 

        – Hristiyan vatandaşlarn 6-7 Ocak tarihlerinde kutladk-
lar Noel Bayram'n kutladğna ilişkin konuşmas 30 (51) 

 
975 

        – İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, 
Millî Güvenlik Kurulu toplants yaplmadğ hâlde bir tavsi-
ye karar alnarak (3/863) esas numaral Başbakanlk Tezke-
resi'nin Meclise getirildiğine ve bu konuda bir açklama 
yaplmas gerektiğine ilişkin açklamas üzerine konuşmas 30 (49) 

 
641 

        – İstanbul Ortaköy'de yaşanan saldrnn amacnn farkl 
hayat tarzlar arasnda bir çatşma yaratlmas olduğuna ve 
terör olaylarnda hayatn kaybedenlere Allah'tan rahmet 
dilediğine, kalknmş ve esenlik dolu bir Türkiye dileğiyle 
yeni yl kutladğna ilişkin konuşmas 30 (49) 

 
543:544 

        – TEOG snavnda birinci olan Batman'dan 2 öğrenciyi 
yürekten kutladğna ilişkin konuşmas 30 (51) 

 
1012 
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        – Vefat eden 17'nci Dönem İstanbul Milletvekili Ayte-
kin Kotil'in eşine Allah'tan rahmet dilediğine ilişkin konuş-
mas 30 (51) 

 
913 

       HAVUTÇA Namk (Balkesir) – HDP Grubu önerisi 
münasebetiyle 30 (44) 

 
181,  181:182 

       HÜRRİYET Fatma KAPLAN (Kocaeli) – Amaçlarnn 
provoke olduğu belli olan, dinci tarikata üye olduğu sanlan 
bir grup sarkl serbestçe dolaşrken laiklik isteyen gençleri 
tutuklayan zihniyetin hukuka, adalete ve vicdana aykr oldu-
ğuna ilişkin açklamas 30 (50) 

 
727 

        – İstanbul'da yaşanan terör saldrsn knadğna, ylbaş 
öncesinde kşkrtc haber, broşür ve pankartlarla insanlarn 
yaşam biçimlerine tehdit oluşturanlar hakknda bir işlem 
yaplp yaplmayacağn öğrenmek istediğine ilişkin açkla-
mas 30 (49) 

 
569 

        – Kadn Cinayetlerini Durduracağz Platformu'nun 
raporuna göre 2016 ylnda kadn cinayetlerinin arttğna ve 
devleti yönetenlerin açklamalarnn katillere ve tecavüzcüle-
re cesaret verdiğine ilişkin açklamas 30 (51) 

 
906 

        – Kocaeli'nin zeytiniyle meşhur Darca ilçesinde bulu-
nan zeytinliklerin imara açlmasnn hukuka aykr olduğuna 
ilişkin açklamas 30 (45) 

 
315 

        – Kütahya Belediyesinin yeni evli çiftlere dağttğ 
kadn aşağlayan kitap konusunda duyarsz davranan Beledi-
ye Başkan ve bakanlar knadğna ilişkin açklamas 30 (44) 

 
146 

        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 30 (50) 

 
802:803, 818 

         (51) 988,  1038:1039 
       IRGAT Mizgin (Bitlis) – Amasya Milletvekili Mehmet 
Naci Bostanc'nn yaptğ açklamasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 30 (49) 

 
670 

        – Belediyelere kayyum atamas uygulamas ve eş baş-
kanlar ile milletvekillerinin tutuklanmas nedeniyle gerçek-
leştiği iddia edilen hak ihlallerinde ve artan terör olaylar 
sebebiyle meydana gelen ölümlerde sorumluluğu bulunduğu 
iddiasyla İçişleri Bakan Süleyman Soylu hakknda gensoru 
açlmasna ilişkin önergenin (11/14) ön görüşmesi münasebe-
tiyle 30 (49) 

 
667:669 

        – Snai Mülkiyet Kanunu Tasars münasebetiyle 30 (45) 376:377 
        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 30 (50) 

 
845:846 

         (51) 1036:1037 
       IŞIK Fikri (Millî Savunma Bakan) (Kocaeli) – Adana 
Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer'in yaptğ açklamasndaki 
baz ifadelerine ilişkin açklamas 30 (44) 

 
256 
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        – Başbakanlğn, hudut, şümul, miktar ve zaman 
Hükûmetçe takdir ve tespit olunacak şekilde, Türk Silahl 
Kuvvetleri unsurlarnn, NATO'nun Afganistan'da icra ede-
ceği Kararl Destek Misyonu ve devam kapsamnda yurt 
dşna gönderilmesi, ayn amaçlara yönelik olmak üzere 
yabanc silahl kuvvetlerin anlan misyona katlmak için 
ülkemiz üzerinden Afganistan'a intikali ile geri intikali kap-
samnda Türkiye'de bulunmas ve bunlara imkân sağlayacak 
düzenlemelerin Hükûmet tarafndan belirlenecek esaslara 
göre yaplmas için Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
6/1/2015 tarihli ve 1079 sayl Karar'yla Hükûmete verilen 
izin süresinin Anayasa'nn 92'nci maddesi uyarnca 6/1/2017 
tarihinden itibaren iki yl uzatlmasna ilişkin tezkeresi 
(3/862) münasebetiyle 30 (49) 

 
606:609 

        – Frat Kalkan Harekât'na ilişkin Hükûmet adna gün-
dem dş açklamas 30 (45) 

 
326:330 

        – İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in 341 sra sayl 
Kanun Tasars'nn 3'üncü maddesiyle ilgili önerge üzerinde 
yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 30 (44) 

 
219 

        – Muş Milletvekili Ahmet Yldrm'n yaptğ açklamas 
srasnda Hükûmete sataşmas nedeniyle konuşmas 30 (45) 

 
339:340 

       İHSANOĞLU Ekmeleddin Mehmet (İstanbul) – 
Başbakanlğn, hudut, şümul, miktar ve zaman Hükûmetçe 
takdir ve tespit olunacak şekilde, Türk Silahl Kuvvetleri 
unsurlarnn, NATO'nun Afganistan'da icra edeceği Kararl 
Destek Misyonu ve devam kapsamnda yurt dşna gönde-
rilmesi, ayn amaçlara yönelik olmak üzere yabanc silahl 
kuvvetlerin anlan misyona katlmak için ülkemiz üzerinden 
Afganistan'a intikali ile geri intikali kapsamnda Türkiye'de 
bulunmas ve bunlara imkân sağlayacak düzenlemelerin 
Hükûmet tarafndan belirlenecek esaslara göre yaplmas için 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 6/1/2015 tarihli ve 1079 
sayl Karar'yla Hükûmete verilen izin süresinin Anayasa'nn 
92'nci maddesi uyarnca 6/1/2017 tarihinden itibaren iki yl 
uzatlmasna ilişkin tezkeresi (3/862) münasebetiyle 30 (49) 

 
609:612 

       İLGEZDİ Gamze AKKUŞ (İstanbul) – Kayseri'deki 
terör saldrsnda şehit olan askerler ile uğradğ suikast sonu-
cu öldürülen Rusya'nn Ankara Büyükelçisini saygyla and-
ğna ve gezi olaylarnda vurularak öldürülen Ethem Sarsülük 
davasyla ilgili karara ilişkin açklamas 30 (43) 

 
36 

        – Snai Mülkiyet Kanunu Tasars münasebetiyle 30 (44) 210:211 
        – Sosyal medyada ylbaş kutlamalarna yönelik ayrmc 
söylemlerle ilgili tek bir yasal işlem yapmayanlarn laikliği 
suç olarak görmelerinin asla kabul edilemeyeceğine ve cum-
huriyetin laik değerlerinin ortadan kaldrlmasna asla izin 
vermeyeceklerine ilişkin açklamas 30 (50) 

 
730:731 
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        – Başbakanlğn, hudut, şümul, miktar ve zaman 
Hükûmetçe takdir ve tespit olunacak şekilde, Türk Silahl 
Kuvvetleri unsurlarnn, NATO'nun Afganistan'da icra ede-
ceği Kararl Destek Misyonu ve devam kapsamnda yurt 
dşna gönderilmesi, ayn amaçlara yönelik olmak üzere 
yabanc silahl kuvvetlerin anlan misyona katlmak için 
ülkemiz üzerinden Afganistan'a intikali ile geri intikali kap-
samnda Türkiye'de bulunmas ve bunlara imkân sağlayacak 
düzenlemelerin Hükûmet tarafndan belirlenecek esaslara 
göre yaplmas için Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
6/1/2015 tarihli ve 1079 sayl Karar'yla Hükûmete verilen 
izin süresinin Anayasa'nn 92'nci maddesi uyarnca 6/1/2017 
tarihinden itibaren iki yl uzatlmasna ilişkin tezkeresi 
(3/862) münasebetiyle 30 (49) 

 
606:609 

        – Frat Kalkan Harekât'na ilişkin Hükûmet adna gün-
dem dş açklamas 30 (45) 

 
326:330 

        – İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in 341 sra sayl 
Kanun Tasars'nn 3'üncü maddesiyle ilgili önerge üzerinde 
yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 30 (44) 

 
219 

        – Muş Milletvekili Ahmet Yldrm'n yaptğ açklamas 
srasnda Hükûmete sataşmas nedeniyle konuşmas 30 (45) 

 
339:340 

       İHSANOĞLU Ekmeleddin Mehmet (İstanbul) – 
Başbakanlğn, hudut, şümul, miktar ve zaman Hükûmetçe 
takdir ve tespit olunacak şekilde, Türk Silahl Kuvvetleri 
unsurlarnn, NATO'nun Afganistan'da icra edeceği Kararl 
Destek Misyonu ve devam kapsamnda yurt dşna gönde-
rilmesi, ayn amaçlara yönelik olmak üzere yabanc silahl 
kuvvetlerin anlan misyona katlmak için ülkemiz üzerinden 
Afganistan'a intikali ile geri intikali kapsamnda Türkiye'de 
bulunmas ve bunlara imkân sağlayacak düzenlemelerin 
Hükûmet tarafndan belirlenecek esaslara göre yaplmas için 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 6/1/2015 tarihli ve 1079 
sayl Karar'yla Hükûmete verilen izin süresinin Anayasa'nn 
92'nci maddesi uyarnca 6/1/2017 tarihinden itibaren iki yl 
uzatlmasna ilişkin tezkeresi (3/862) münasebetiyle 30 (49) 

 
609:612 

       İLGEZDİ Gamze AKKUŞ (İstanbul) – Kayseri'deki 
terör saldrsnda şehit olan askerler ile uğradğ suikast sonu-
cu öldürülen Rusya'nn Ankara Büyükelçisini saygyla and-
ğna ve gezi olaylarnda vurularak öldürülen Ethem Sarsülük 
davasyla ilgili karara ilişkin açklamas 30 (43) 

 
36 

        – Snai Mülkiyet Kanunu Tasars münasebetiyle 30 (44) 210:211 
        – Sosyal medyada ylbaş kutlamalarna yönelik ayrmc 
söylemlerle ilgili tek bir yasal işlem yapmayanlarn laikliği 
suç olarak görmelerinin asla kabul edilemeyeceğine ve cum-
huriyetin laik değerlerinin ortadan kaldrlmasna asla izin 
vermeyeceklerine ilişkin açklamas 30 (50) 

 
730:731 

   C.   B. S a y f a  

– 63 – 

       İNCEÖZ İlknur (Aksaray) – İstanbul Milletvekili 
Engin Altay'n sataşma nedeniyle konuşmas üzerine açkla-
mas 30 (44) 

 
252 

        – Snai Mülkiyet Kanunu Tasars münasebetiyle 30 (44) 250 
       KALAYCI Mustafa (Konya) – Snai Mülkiyet Kanunu 
Tasars münasebetiyle 30 (44) 

 
258:260 

        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 30 (50) 

 
773:777 

         (51) 1020:1021 
       KALKAN Necip (İzmir) – Hoşgörünün sembolü olmuş 
bir şehirde lanet terörün kendini gösterdiğine ilişkin açkla-
mas 30 (51) 

 
958 

       KARA Niyazi Nefi (Antalya) – Yeni yln hayrl olma-
sn temenni ettiğine ve ülkemizde meydana gelen tüm terör 
eylemlerini yapanlar ve destekleyenleri lanetlediğine ilişkin 
açklamas 30 (49) 

 
574 

       KARABIYIK Lale (Bursa) – Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandğ Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars 
münasebetiyle 30 (50) 

 
852:853 

         
 

(51)
 

989,  1000:1001, 
1003,  1047:1049 

       KARAKAYA Mevlüt (Adana) – Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandğ Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars 
münasebetiyle 30 (50) 

 
859 

         (51) 952:953, 982:984 
       KAVCIOĞLU Şahap (Bayburt) – Türkiye Cumhuriye-
ti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hük-
münde Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun 
Tasars münasebetiyle 30 (50) 

 
814:815 

       KAVUNCU Vural (Kütahya) – HDP Grubu önerisi 
münasebetiyle 30 (50) 

 
750:752 

       KAYA Hüda (İstanbul) – İstanbul Reina'da yaşanan 
saldrya ilişkin gündem dş konuşmas 30 (49) 

 
544:545 

       KILIÇ İmran (Kahramanmaraş) – Kahramanmaraş 
olaylarnn karanlk odaklarn tezgâhladğ bir provokasyon-
dan ibaret olduğuna, Alevi ve Sünnilerin her zaman kardeşçe 
yaşadklarna ilişkin açklamas 30 (43) 

 
96 

        – Kendilerinden olmayan herkesi tekfir ederek ötekileş-
tiren anlayşn İslam dünyasnn kalbine bir hançer gibi sap-
lanmş olduğuna ve birleştirici değer ve esaslara sarlmak 
gerektiğine ilişkin açklamas 30 (49) 

 
572 

        – Kötüleri durdurmann yolunun daha iyi olmaktan ve 
birbirimizle yardmlaşmaktan geçtiğine ilişkin açklamas 30 (50) 

 
730 
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        – Şehitlere rahmet, gazilere acil şifalar, millete sabr ve 
metanet dilediğine ve günün birlik günü olduğuna ilişkin 
açklamas 30 (45) 

 
317 

        – Terörden dini sorumlu tutanlarn terör olaylarn kul-
lanarak dini ypratmak isteyebileceklerine, dinler ve özellikle 
İslam'n terör eylemlerine izin ve cevaz vermediğine, teröre 
bulaşanlarn gafil, cahil ve hain olduklarna ilişkin açklamas 30 (51) 

 
906:907 

       KOCABIYIK Hüseyin (İzmir) – İzmir'deki menfur 
saldrda hayatn kaybedenlere Allah'tan rahmet dilediğine 
ilişkin açklamas 30 (51) 

 
958 

       KOÇER Abdullah Nejat (Gaziantep) – Türkiye Cum-
huriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair 
Kanun Tasars münasebetiyle 30 (50) 

 
788:790 

       KÖKSAL Burcu (Afyonkarahisar) – Afyonkarahi-
sar'n en işlek caddelerinden Yeşilyol'da bir pastanede bir 
patlama meydana geldiğine, yaral olan tüm hemşehrilerine 
acil şifalar, İzmir'deki hain saldrda şehit olanlara Allah'tan 
rahmet dilediğine ilişkin açklamas 30 (51) 

 
993 

        – Afyonkarahisar'n Sinanpaşa ilçesi, Taşoluk beldesin-
de Erdal İnönü'nün ismini taşyan İnönü Bulvar'nn isminin 
"15 Temmuz Millî İrade Şehitleri Caddesi" olarak değiştiril-
mesine ilişkin açklamas 30 (45) 

 
319 

        – İstanbul'daki saldrda yaşamn yitirenlere Allah'tan 
rahmet dilediğine, Afyonkarahisar'n Bolvadin ilçesindeki 
küçükbaş hayvan hrszlğ için yeterli önlemlerin alnmama-
snn sebebini öğrenmek istediğine ve Bolvadin'deki alkaloid 
fabrikasnda taşeron şirket kanalyla çalşan 40 işçinin işten 
atlmasna ilişkin açklamas 30 (49) 

 
573 

        – Laiklik söyleminde olan kişilerin tutuklanmasna 
karşlk Reina'da yaşanan saldrya sevinenlerle ilgili bir 
işlem yaplmamasnn üzüntü verici olduğuna ve Kütahya 
ilinde yaplan bir kitap okuma yarşmasnda kitaplarn neye 
göre tespit edildiğini öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 30 (50) 

 
731 

       KÖSE Tufan (Çorum) – Amasya Milletvekili Mehmet 
Naci Bostanc'nn yaptğ açklamas srasnda şahsna sataş-
mas nedeniyle konuşmas 30 (50) 

 
832 

        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 30 (50) 

 
829:831 

        – Yeni yln ilk saatlerinde yaşanlan hain terör olayn 
lanetlediğine, masum insanlarn kann aktan teröre karş her 
noktada en şiddetli mücadelenin verilmesi gerektiğine ve 
terörle mücadelede bütün millet olarak tek yürek olmak 
gerektiğine ilişkin açklamas 30 (49) 

 
579 
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        – Şehitlere rahmet, gazilere acil şifalar, millete sabr ve 
metanet dilediğine ve günün birlik günü olduğuna ilişkin 
açklamas 30 (45) 

 
317 

        – Terörden dini sorumlu tutanlarn terör olaylarn kul-
lanarak dini ypratmak isteyebileceklerine, dinler ve özellikle 
İslam'n terör eylemlerine izin ve cevaz vermediğine, teröre 
bulaşanlarn gafil, cahil ve hain olduklarna ilişkin açklamas 30 (51) 

 
906:907 

       KOCABIYIK Hüseyin (İzmir) – İzmir'deki menfur 
saldrda hayatn kaybedenlere Allah'tan rahmet dilediğine 
ilişkin açklamas 30 (51) 

 
958 

       KOÇER Abdullah Nejat (Gaziantep) – Türkiye Cum-
huriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair 
Kanun Tasars münasebetiyle 30 (50) 

 
788:790 

       KÖKSAL Burcu (Afyonkarahisar) – Afyonkarahi-
sar'n en işlek caddelerinden Yeşilyol'da bir pastanede bir 
patlama meydana geldiğine, yaral olan tüm hemşehrilerine 
acil şifalar, İzmir'deki hain saldrda şehit olanlara Allah'tan 
rahmet dilediğine ilişkin açklamas 30 (51) 

 
993 

        – Afyonkarahisar'n Sinanpaşa ilçesi, Taşoluk beldesin-
de Erdal İnönü'nün ismini taşyan İnönü Bulvar'nn isminin 
"15 Temmuz Millî İrade Şehitleri Caddesi" olarak değiştiril-
mesine ilişkin açklamas 30 (45) 

 
319 

        – İstanbul'daki saldrda yaşamn yitirenlere Allah'tan 
rahmet dilediğine, Afyonkarahisar'n Bolvadin ilçesindeki 
küçükbaş hayvan hrszlğ için yeterli önlemlerin alnmama-
snn sebebini öğrenmek istediğine ve Bolvadin'deki alkaloid 
fabrikasnda taşeron şirket kanalyla çalşan 40 işçinin işten 
atlmasna ilişkin açklamas 30 (49) 

 
573 

        – Laiklik söyleminde olan kişilerin tutuklanmasna 
karşlk Reina'da yaşanan saldrya sevinenlerle ilgili bir 
işlem yaplmamasnn üzüntü verici olduğuna ve Kütahya 
ilinde yaplan bir kitap okuma yarşmasnda kitaplarn neye 
göre tespit edildiğini öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 30 (50) 

 
731 

       KÖSE Tufan (Çorum) – Amasya Milletvekili Mehmet 
Naci Bostanc'nn yaptğ açklamas srasnda şahsna sataş-
mas nedeniyle konuşmas 30 (50) 

 
832 

        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 30 (50) 

 
829:831 

        – Yeni yln ilk saatlerinde yaşanlan hain terör olayn 
lanetlediğine, masum insanlarn kann aktan teröre karş her 
noktada en şiddetli mücadelenin verilmesi gerektiğine ve 
terörle mücadelede bütün millet olarak tek yürek olmak 
gerektiğine ilişkin açklamas 30 (49) 

 
579 

    

   C.   B. S a y f a  

– 65 – 

       KÖSEOĞLU Ayşe Sula (Trabzon) – 2017 ylnn 
hayrlar getirmesini dilediğine, bu zor zamanlarda Türki-
ye'nin ayrşmaya değil birleşmeye ihtiyac olduğu gerçeğiyle 
herkesi terörün amacna hizmet eden söylemlerden kaçnma-
ya davet ettiğine ilişkin açklamas 30 (49) 

 
576 

        – Bursa Milletvekili Erkan Aydn'n yaptğ açklama-
sndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 30 (50) 

 
732:733 

        – Şenol Güneş Spor Kompleksinin açlşna katlanlara 
teşekkür ettiğine ve tesisin ülkeye hayrl olmasn dilediğine 
ilişkin açklamas 30 (44) 

 
149 

       KUBAT Mehmet Doğan (İstanbul) – AK PARTİ 
Grubu önerisi münasebetiyle 30 (49) 

 
596:597 

       KURT Hasan Basri (Samsun) – AK PARTİ Grubu 
önerisi münasebetiyle 30 (43) 

 
80 

       KURTULMUŞ Numan (Başbakan Yardmcs) (Or-
du) – Başbakanlğn, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
21/7/2016 tarihli ve 1116 sayl Karar uyarnca ülke genelin-
de ilan edilen ve 11/10/2016 tarihli ve 1130 sayl Karar 
uyarnca devam etmekte olan olağanüstü hâlin, 19/1/2017 
Perşembe günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere üç ay 
süreyle uzatlmasna ilişkin tezkeresi (3/863) münasebetiyle 30 (49) 

 
646:651 

        – İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in 
yaptğ açklamasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 30 (49) 

 
662 

       KUŞOĞLU Bülent (Ankara) – Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandğ Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars 
münasebetiyle 30 (50) 

 
803,  849:850 

         
 

(51)
 

977:979, 989,  
995:997 

       KUYUCUOĞLU Serdal (Mersin) – El Bab'da şehit 
olan askerlere rahmet, yarallara şifa dilediğine, Türkiye 
Cumhuriyeti tarihinin en zor günlerini geçirirken gündemin 
birlik ve uzlaşma olmas gerektiğine ilişkin açklamas 30 (44) 

 
151 

        – KOSGEB vastasyla verilecek kredi için müracaat 
işlemlerinde yaşanan skntlara ilişkin açklamas 30 (45) 

 
316 

       MUŞ Mehmet (İstanbul) – Belediyelere kayyum ata-
mas uygulamas ve eş başkanlar ile milletvekillerinin tutuk-
lanmas nedeniyle gerçekleştiği iddia edilen hak ihlallerinde 
ve artan terör olaylar sebebiyle meydana gelen ölümlerde 
sorumluluğu bulunduğu iddiasyla İçişleri Bakan Süleyman 
Soylu hakknda gensoru açlmasna ilişkin önergenin (11/14) 
ön görüşmesi münasebetiyle 30 (49) 

 
683:688 

        – Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy'un CHP grup önerisi 
üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Adalet ve Kalknma 
Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 30 (43) 

 
69:70 
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        – Kayseri'deki terör saldrsnda şehit olanlara Allah'tan 
rahmet dilediğine, AK PARTİ olarak Rusya'nn Ankara 
Büyükelçisine yaplan saldry knadklarna ve saldrnn 
aydnlatlmas için devletin tüm imkânlarnn seferber edildi-
ğine ilişkin açklamas 30 (43) 

 
41 

       NURLU Mazlum (Manisa) – Anayasa Komisyonunda 
CHP milletvekillerinin şehit düşen askerler için bir dakikalk 
sayg duruşu talebinin kabul edilmediğine ve Anayasa Ko-
misyonu Başkannn şehitlere karş saygsz tutumunu kna-
dğna ilişkin açklamas 30 (45) 

 
318 

        – Hükûmetin uyguladğ yanlş politikalarn sorumlulu-
ğunu almas ve terör saldrlarn, suikastlar önleyemeyen 
İçişleri Bakan, MİT Müsteşar ve Emniyet yetkililerinin 
derhâl istifa etmesi gerektiğine ilişkin açklamas 30 (44) 

 
147 

       ÖZ Abdurrahman (Aydn) – Çldr Havaalan'nn şu an 
Ulaştrma Bakanlğ kaytlarnda işletmeye açk bir havaalan 
olarak gözüktüğüne, sadece pistinin uzatlmas sorunu oldu-
ğuna ilişkin açklamas 30 (51) 

 
1031:1032 

       ÖZCAN Ali (İstanbul) – Snai Mülkiyet Kanunu Tasa-
rs münasebetiyle 30 (44) 

 
213:214 

       ÖZCAN Tanju (Bolu) – İçişleri Bakann onurlu bir 
devlet adam gibi davranmaya ve istifa etmeye davet ettiğine 
ilişkin açklamas 30 (49) 

 
577 

       ÖZDEMİR Sibel (İstanbul) – Haince yaplan saldrda 
hayatn kaybeden Rusya'nn Ankara Büyükelçisinin ailesine 
ve Rus halkna taziyelerini ilettiğine, Anayasa değişikliğiyle 
dikta yönetimine meşruluk kazandrlmasna izin verilmemesi 
gerektiğine ilişkin açklamas 30 (44) 

 
145 

        – İktidarn uyguladğ ekonomi politikalaryla enflasyon, 
işsizlik, düşük istihdam, yüksek döviz kuru, TL'nin değer 
kaybetmesi gibi yapsal sorunlara çözüm üretilmediğine ve 
Hükûmetin tüm mesaisini başkanlk sistemini getirecek 
Anayasa değişikliğine ayrdğna ilişkin açklamas 30 (50) 

 
726 

        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 30 (50) 

 
804 

         (51) 991,  1024:1025 
        – Yeni yln ilk saatlerinde İstanbul'da yaşanan hain 
terör saldrsn knadğna ve yaşamn kaybedenleri saygyla 
andğna, Hükûmetin tek hedefinin Anayasa değişikliğiyle bu 
ülkeyi bir dikta rejimine sürüklemek olduğuna ilişkin açkla-
mas 30 (49) 

 
567:568 

       ÖZDİŞ İbrahim (Adana) – Tbbi dokümantasyon ve 
sekreterlik mezunlarnn mağduriyetinin ne zaman giderile-
ceğini öğrenmek istediğine ve Seyhan 1 Hidroelektrik Santra-
linin özelleştirme kapsamndan çkartlmasn talep ettiğine 
ilişkin açklamas 30 (44) 

 
146 



- 67 -

   C.   B. S a y f a  

– 66 – 

        – Kayseri'deki terör saldrsnda şehit olanlara Allah'tan 
rahmet dilediğine, AK PARTİ olarak Rusya'nn Ankara 
Büyükelçisine yaplan saldry knadklarna ve saldrnn 
aydnlatlmas için devletin tüm imkânlarnn seferber edildi-
ğine ilişkin açklamas 30 (43) 

 
41 

       NURLU Mazlum (Manisa) – Anayasa Komisyonunda 
CHP milletvekillerinin şehit düşen askerler için bir dakikalk 
sayg duruşu talebinin kabul edilmediğine ve Anayasa Ko-
misyonu Başkannn şehitlere karş saygsz tutumunu kna-
dğna ilişkin açklamas 30 (45) 

 
318 

        – Hükûmetin uyguladğ yanlş politikalarn sorumlulu-
ğunu almas ve terör saldrlarn, suikastlar önleyemeyen 
İçişleri Bakan, MİT Müsteşar ve Emniyet yetkililerinin 
derhâl istifa etmesi gerektiğine ilişkin açklamas 30 (44) 

 
147 

       ÖZ Abdurrahman (Aydn) – Çldr Havaalan'nn şu an 
Ulaştrma Bakanlğ kaytlarnda işletmeye açk bir havaalan 
olarak gözüktüğüne, sadece pistinin uzatlmas sorunu oldu-
ğuna ilişkin açklamas 30 (51) 

 
1031:1032 

       ÖZCAN Ali (İstanbul) – Snai Mülkiyet Kanunu Tasa-
rs münasebetiyle 30 (44) 

 
213:214 

       ÖZCAN Tanju (Bolu) – İçişleri Bakann onurlu bir 
devlet adam gibi davranmaya ve istifa etmeye davet ettiğine 
ilişkin açklamas 30 (49) 

 
577 

       ÖZDEMİR Sibel (İstanbul) – Haince yaplan saldrda 
hayatn kaybeden Rusya'nn Ankara Büyükelçisinin ailesine 
ve Rus halkna taziyelerini ilettiğine, Anayasa değişikliğiyle 
dikta yönetimine meşruluk kazandrlmasna izin verilmemesi 
gerektiğine ilişkin açklamas 30 (44) 

 
145 

        – İktidarn uyguladğ ekonomi politikalaryla enflasyon, 
işsizlik, düşük istihdam, yüksek döviz kuru, TL'nin değer 
kaybetmesi gibi yapsal sorunlara çözüm üretilmediğine ve 
Hükûmetin tüm mesaisini başkanlk sistemini getirecek 
Anayasa değişikliğine ayrdğna ilişkin açklamas 30 (50) 

 
726 

        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 30 (50) 

 
804 

         (51) 991,  1024:1025 
        – Yeni yln ilk saatlerinde İstanbul'da yaşanan hain 
terör saldrsn knadğna ve yaşamn kaybedenleri saygyla 
andğna, Hükûmetin tek hedefinin Anayasa değişikliğiyle bu 
ülkeyi bir dikta rejimine sürüklemek olduğuna ilişkin açkla-
mas 30 (49) 

 
567:568 

       ÖZDİŞ İbrahim (Adana) – Tbbi dokümantasyon ve 
sekreterlik mezunlarnn mağduriyetinin ne zaman giderile-
ceğini öğrenmek istediğine ve Seyhan 1 Hidroelektrik Santra-
linin özelleştirme kapsamndan çkartlmasn talep ettiğine 
ilişkin açklamas 30 (44) 

 
146 
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        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 30 (50) 

 
803,  819 

       ÖZEL Özgür (Manisa) – Amasya Milletvekili Mehmet 
Naci Bostanc'nn  sataşma nedeniyle konuşmas üzerine 
açklamas 30 (50) 

 
766 

        – Görüşülmekte olan 446 sra sayl Kanun Tasars 
üzerinde Hükûmetin söz hakkn kullanmamasnn nasl 
yorumlanmas gerektiği konusunda Bakandan bir açklama 
beklediklerine ilişkin açklamas 30 (50) 

 
787 

       ÖZLÜ Faruk (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan) 
(Düzce) – Snai Mülkiyet Kanunu Tasars münasebetiyle 30 (43) 

 
105:108 

         (44) 204:205, 206 
       ÖZSOY Hişyar (Bingöl) – Antalya Milletvekili Meh-
met Günal'n sataşma nedeniyle yaptğ konuşmasndaki baz 
ifadelerine ilişkin açklamas 30 (43) 

 
72 

        – Başbakanlğn, hudut, şümul, miktar ve zaman 
Hükûmetçe takdir ve tespit olunacak şekilde, Türk Silahl 
Kuvvetleri unsurlarnn, NATO'nun Afganistan'da icra ede-
ceği Kararl Destek Misyonu ve devam kapsamnda yurt 
dşna gönderilmesi, ayn amaçlara yönelik olmak üzere 
yabanc silahl kuvvetlerin anlan misyona katlmak için 
ülkemiz üzerinden Afganistan'a intikali ile geri intikali kap-
samnda Türkiye'de bulunmas ve bunlara imkân sağlayacak 
düzenlemelerin Hükûmet tarafndan belirlenecek esaslara 
göre yaplmas için Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
6/1/2015 tarihli ve 1079 sayl Karar'yla Hükûmete verilen 
izin süresinin Anayasa'nn 92'nci maddesi uyarnca 6/1/2017 
tarihinden itibaren iki yl uzatlmasna ilişkin tezkeresi 
(3/862) münasebetiyle 30 (49) 

 
613:616 

        – CHP Grubu önerisi münasebetiyle 30 (43) 66:68 
        – Dş politikadaki gelişmelere ilişkin gündem dş ko-
nuşmas 30 (45) 

 
311:312 

       ÖZTRAK Faik (Tekirdağ) – Belediyelere kayyum 
atamas uygulamas ve eş başkanlar ile milletvekillerinin 
tutuklanmas nedeniyle gerçekleştiği iddia edilen hak ihlalle-
rinde ve artan terör olaylar sebebiyle meydana gelen ölüm-
lerde sorumluluğu bulunduğu iddiasyla İçişleri Bakan Sü-
leyman Soylu hakknda gensoru açlmasna ilişkin önergenin 
(11/14) ön görüşmesi münasebetiyle 30 (49) 

 
679:683 

       ÖZTÜRK Berdan (Ağr) – Türkiye Cumhuriyeti Emek-
li Sandğ Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars 
münasebetiyle 30 (51) 

 
1022:1023 
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       PAYLAN Garo (İstanbul) – Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandğ Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars 
münasebetiyle 30 (50) 

 
777:782, 794 

         
 

(51)
 

964:965, 974:975, 
976 

       PEKŞEN Haluk (Trabzon) – MHP Grubu önerisi 
münasebetiyle 30 (44) 

 
167:169 

        – MHP grup önerisi üzerinde yaptğ konuşmasndaki 
baz ifadelerine ilişkin açklamas 30 (44) 

 
172 

        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 30 (51) 

 
950:952 

       PEKTAŞ Cihan (Gümüşhane) – Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğünün kuruluş yl dönümüne ilişkin gündem dş 
konuşmas 30 (44) 

 
144:145 

       SANCAR Mithat (Mardin) – Amasya Milletvekili 
Mehmet Naci Bostanc'nn sataşma nedeniyle yaptğ konuş-
masndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 30 (49) 

 
559:560 

        – İçişleri Bakan Süleyman Soylu'nun, son günlerdeki 
gelişmeler ve iç güvenliğe ilişkin gündem dş açklamas 
nedeniyle HDP Grubu adna konuşmas 30 (49) 

 
556:558 

       SARIHAN Şenal (Ankara) – Laikliği korumak amacy-
la hareket eden gençlere yönelik saldrnn anlaşlmasnn 
mümkün olmadğna ve yeni yl için halkn yaşama hakknn 
korunmasn dilediğine ilişkin açklamas 30 (49) 

 
578 

       SERT Hasan (İstanbul) – CHP Grubu önerisi münase-
betiyle 30 (50) 

 
767:769 

        – Snai Mülkiyet Kanunu Tasars münasebetiyle 30 (44) 253:254 
       SERTEL Atila (İzmir) – Kars'ta borçlar nedeniyle 
elektrikleri kesilenlerin yaşadğ mağduriyete ilişkin açkla-
mas 30 (44) 

 
150 

        – Snai Mülkiyet Kanunu Tasars münasebetiyle 30 (44) 267:268 
       SOYLU Süleyman (İçişleri Bakan) (Trabzon) – 
Belediyelere kayyum atamas uygulamas ve eş başkanlar ile 
milletvekillerinin tutuklanmas nedeniyle gerçekleştiği iddia 
edilen hak ihlallerinde ve artan terör olaylar sebebiyle mey-
dana gelen ölümlerde sorumluluğu bulunduğu iddiasyla 
İçişleri Bakan Süleyman Soylu hakknda gensoru açlmasna 
ilişkin önergenin (11/14) ön görüşmesi münasebetiyle 30 (49) 

 
689:695 

        – Son günlerdeki gelişmeler ve iç güvenliğe ilişkin 
Hükûmet adna gündem dş açklamas 30 (49) 

 
548:553 

       SÜREKLİ Kerem Ali (İzmir) – İstanbul Reina'daki 
alçakça saldry şiddetle knadğna, terörle mücadelenin 
sonuna kadar süreceğine, sağduyuyla bütün skntlarn aşla-
cağ bir yl olmasn temenni ettiğine ilişkin açklamas 30 (49) 

 
576 
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       PAYLAN Garo (İstanbul) – Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandğ Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars 
münasebetiyle 30 (50) 

 
777:782, 794 

         
 

(51)
 

964:965, 974:975, 
976 

       PEKŞEN Haluk (Trabzon) – MHP Grubu önerisi 
münasebetiyle 30 (44) 

 
167:169 

        – MHP grup önerisi üzerinde yaptğ konuşmasndaki 
baz ifadelerine ilişkin açklamas 30 (44) 

 
172 

        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 30 (51) 

 
950:952 

       PEKTAŞ Cihan (Gümüşhane) – Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğünün kuruluş yl dönümüne ilişkin gündem dş 
konuşmas 30 (44) 

 
144:145 

       SANCAR Mithat (Mardin) – Amasya Milletvekili 
Mehmet Naci Bostanc'nn sataşma nedeniyle yaptğ konuş-
masndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 30 (49) 

 
559:560 

        – İçişleri Bakan Süleyman Soylu'nun, son günlerdeki 
gelişmeler ve iç güvenliğe ilişkin gündem dş açklamas 
nedeniyle HDP Grubu adna konuşmas 30 (49) 

 
556:558 

       SARIHAN Şenal (Ankara) – Laikliği korumak amacy-
la hareket eden gençlere yönelik saldrnn anlaşlmasnn 
mümkün olmadğna ve yeni yl için halkn yaşama hakknn 
korunmasn dilediğine ilişkin açklamas 30 (49) 

 
578 

       SERT Hasan (İstanbul) – CHP Grubu önerisi münase-
betiyle 30 (50) 

 
767:769 

        – Snai Mülkiyet Kanunu Tasars münasebetiyle 30 (44) 253:254 
       SERTEL Atila (İzmir) – Kars'ta borçlar nedeniyle 
elektrikleri kesilenlerin yaşadğ mağduriyete ilişkin açkla-
mas 30 (44) 

 
150 

        – Snai Mülkiyet Kanunu Tasars münasebetiyle 30 (44) 267:268 
       SOYLU Süleyman (İçişleri Bakan) (Trabzon) – 
Belediyelere kayyum atamas uygulamas ve eş başkanlar ile 
milletvekillerinin tutuklanmas nedeniyle gerçekleştiği iddia 
edilen hak ihlallerinde ve artan terör olaylar sebebiyle mey-
dana gelen ölümlerde sorumluluğu bulunduğu iddiasyla 
İçişleri Bakan Süleyman Soylu hakknda gensoru açlmasna 
ilişkin önergenin (11/14) ön görüşmesi münasebetiyle 30 (49) 

 
689:695 

        – Son günlerdeki gelişmeler ve iç güvenliğe ilişkin 
Hükûmet adna gündem dş açklamas 30 (49) 

 
548:553 

       SÜREKLİ Kerem Ali (İzmir) – İstanbul Reina'daki 
alçakça saldry şiddetle knadğna, terörle mücadelenin 
sonuna kadar süreceğine, sağduyuyla bütün skntlarn aşla-
cağ bir yl olmasn temenni ettiğine ilişkin açklamas 30 (49) 

 
576 
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       ŞEKER Ali (İstanbul) – İstanbul'daki terör saldrsnda 
hayatn kaybedenlere Allah'tan rahmet dilediğine, bu ülkenin 
bir milletvekili olarak, Halkevlerinin, gericiliğin değil laikli-
ğin, cihatçlarn değil masum, katledilen insanlarn yannda 
olan bildirgesinin altna imza attğna ilişkin açklamas 30 (49) 

 
575 

        – Rusya'nn Ankara Büyükelçisinin katledilmesi dolay-
syla Rusya halkna sabr ve başsağlğ dilediğine ve Anayasa 
değişikliğinin ötesinde kişiye özel rejim değişikliği yaplmak 
istendiğine ilişkin açklamas 30 (43) 

 
36 

       ŞEKER İlyas (Kocaeli) – İstanbul ve Kayseri'deki terör 
saldrlarnda şehit olanlara Allah'tan rahmet dilediğine, 
Rusya'nn Ankara Büyükelçisine yaplan hain saldry ve 
ABD ile Avrupa başta olmak üzere terörü ve teröristi destek-
leyen tüm ülkeleri şiddetle knadğna ilişkin açklamas 30 (44) 

 
150 

       ŞİMŞEK Baki (Mersin) – Frat Kalkan operasyonunda 
şehit olanlara Allah'tan rahmet dilediğine, 15 Temmuzdan 
beri tutuklu olan erlerin, erbaşlarn yarg sürecinin hzland-
rlmasn istirham ettiğine ilişkin açklamas 30 (45) 

 
317 

        – Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlğnn Mersin'de 
yaşanan doğal afet nedeniyle çiftçilerin mağduriyetini gider-
mesini beklediğine ilişkin açklamas 30 (43) 

 
33 

        – Kapatlan askerî okullarn snavlarn kazanan ya da 
okuyan öğrenciler ile mezun olanlarn soruşturmalarnn 
yaplarak suçsuz olanlarn okullarna devam edebilmesi, 
okulu bitirenlerin görevlerine başlayabilmelerinin sağlanmas 
gerektiğine ilişkin açklamas 30 (51) 

 
905 

        – Mersin Bozyaz'da elektrik kesintisinin günlerdir 
sürdüğüne ve bu elektrik kesintilerine bir son verilmesini 
istediğine ilişkin açklamas 30 (44) 

 
148 

        – Mersin'de yaşanan sel felaketiyle ilgili kriz masas 
kurularak acil tedbirler alnmas gerektiğine ilişkin açklamas 30 (50) 

 
727 

        – Milliyetçi Hareket Partisi adna İzmir'de yaplan hain 
saldry knadğna ve hayatn kaybedenlere Allah'tan rah-
met dilediğine ilişkin açklamas 30 (51) 

 
955 

        – Snai Mülkiyet Kanunu Tasars münasebetiyle 30 (43) 104:105 
        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 30 (50) 

 
803,  818,  847:848 

         (51) 967:968, 990 
       ŞİMŞEK Mehmet (Başbakan Yardmcs) (Gazian-
tep) – İzmir'de yaşanan olayn bütün yönleriyle incelenerek 
ilgili bakan tarafndan gereken bilgilendirmenin yaplacağna 
ilişkin açklamas 30 (51) 

 
943 

       TANAL Mahmut (İstanbul) – 15 Temmuzda Meclis 
bahçesinde ilk bombann atldğ yere kurulan çadrdaki Türk 
Bayrağ'nn üzerindeki karlarn temizlenmesini istirham 
ettiğine ilişkin açklamas 30 (50) 

 
747 
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        – Başbakanlğn, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
21/7/2016 tarihli ve 1116 sayl Karar uyarnca ülke genelin-
de ilan edilen ve 11/10/2016 tarihli ve 1130 sayl Karar 
uyarnca devam etmekte olan olağanüstü hâlin, 19/1/2017 
Perşembe günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere üç ay 
süreyle uzatlmasna ilişkin tezkeresi (3/863) münasebetiyle 30 (49) 

 
652:655 

        – Başkanlğa, şeriata ve faşizme karş olmann suç teşkil 
etmeyeceğine ve bu nedenle gözaltna alnan gençlerin derhâl 
serbest braklmas gerektiğine, bu tür uygulamalarn toplum-
da çatşma ve gerginlik ortam yaratacağna ilişkin açklamas 30 (51) 

 
905 

        – İstanbul Milletvekili Halis Dalklç'n (3/863) esas 
numaral Başbakanlk Tezkeresi üzerinde şahs adna yaptğ 
konuşmas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 30 (49) 

 
659 

        – İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrkulu'nun, 
(2/81) esas numaral 5233 Sayl Terör ve Terörle Mücadele-
den Doğan Zararlarn Karşlanmas Hakknda Kanun ve 3713 
Sayl Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yaplmas 
Hakknda Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alnmasna 
ilişkin önergesi (4/73) münasebetiyle 30 (43) 

 
84:86 

        – İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerine ve Hükûme-
tin özgür basn susturmak için gösterdiği çabay IŞİD ve 
diğer terör örgütlerini bastrmak ve susturmak için niçin 
göstermediğini öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 30 (49) 

 
570 

        – Laikliği savunan gençlerin hangi gerekçeyle tutuklan-
dğn öğrenmek istediğine ve olağanüstü hâl süresince saka-
ln kesmeyeceğini söyleyen Mersin Milletvekili Aytuğ At-
c'nn sakaln kesmesi için olağanüstü hâlin sonlandrlmas-
n talep ettiğine ilişkin açklamas 30 (50) 

 
728 

        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 30 (50) 

 
804,  817 

        – Yeni Anayasa değişikliğinin hangi ihtiyaçtan doğdu-
ğunu ve hangi sorunu çözeceğini öğrenmek istediğine ilişkin 
açklamas 30 (45) 

 
317:318 

       TANRIKULU Ahmet Kenan (İzmir) – Snai Mülkiyet 
Kanunu Tasars münasebetiyle 30 (44) 

 
244:246 

       TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – (2/80) esas 
numaral 5271 Sayl Ceza Muhakemesi Kanunu ve Baz 
Kanunlarda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi'nin 
doğrudan gündeme alnmasna ilişkin önergesi (4/79) müna-
sebetiyle 30 (49) 

 
663:665 

        – (2/81) esas numaral 5233 Sayl Terör ve Terörle 
Mücadeleden Doğan Zararlarn Karşlanmas Hakknda 
Kanun ve 3713 Sayl Terörle Mücadele Kanununda Değişik-
lik Yaplmas Hakknda Kanun Teklifi'nin doğrudan günde-
me alnmasna ilişkin önergesi (4/73) münasebetiyle 30 (43) 

 
83:84 
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        – Başbakanlğn, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
21/7/2016 tarihli ve 1116 sayl Karar uyarnca ülke genelin-
de ilan edilen ve 11/10/2016 tarihli ve 1130 sayl Karar 
uyarnca devam etmekte olan olağanüstü hâlin, 19/1/2017 
Perşembe günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere üç ay 
süreyle uzatlmasna ilişkin tezkeresi (3/863) münasebetiyle 30 (49) 

 
652:655 

        – Başkanlğa, şeriata ve faşizme karş olmann suç teşkil 
etmeyeceğine ve bu nedenle gözaltna alnan gençlerin derhâl 
serbest braklmas gerektiğine, bu tür uygulamalarn toplum-
da çatşma ve gerginlik ortam yaratacağna ilişkin açklamas 30 (51) 

 
905 

        – İstanbul Milletvekili Halis Dalklç'n (3/863) esas 
numaral Başbakanlk Tezkeresi üzerinde şahs adna yaptğ 
konuşmas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 30 (49) 

 
659 

        – İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrkulu'nun, 
(2/81) esas numaral 5233 Sayl Terör ve Terörle Mücadele-
den Doğan Zararlarn Karşlanmas Hakknda Kanun ve 3713 
Sayl Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yaplmas 
Hakknda Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alnmasna 
ilişkin önergesi (4/73) münasebetiyle 30 (43) 

 
84:86 

        – İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerine ve Hükûme-
tin özgür basn susturmak için gösterdiği çabay IŞİD ve 
diğer terör örgütlerini bastrmak ve susturmak için niçin 
göstermediğini öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 30 (49) 

 
570 

        – Laikliği savunan gençlerin hangi gerekçeyle tutuklan-
dğn öğrenmek istediğine ve olağanüstü hâl süresince saka-
ln kesmeyeceğini söyleyen Mersin Milletvekili Aytuğ At-
c'nn sakaln kesmesi için olağanüstü hâlin sonlandrlmas-
n talep ettiğine ilişkin açklamas 30 (50) 

 
728 

        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 30 (50) 

 
804,  817 

        – Yeni Anayasa değişikliğinin hangi ihtiyaçtan doğdu-
ğunu ve hangi sorunu çözeceğini öğrenmek istediğine ilişkin 
açklamas 30 (45) 

 
317:318 

       TANRIKULU Ahmet Kenan (İzmir) – Snai Mülkiyet 
Kanunu Tasars münasebetiyle 30 (44) 

 
244:246 

       TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – (2/80) esas 
numaral 5271 Sayl Ceza Muhakemesi Kanunu ve Baz 
Kanunlarda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi'nin 
doğrudan gündeme alnmasna ilişkin önergesi (4/79) müna-
sebetiyle 30 (49) 

 
663:665 

        – (2/81) esas numaral 5233 Sayl Terör ve Terörle 
Mücadeleden Doğan Zararlarn Karşlanmas Hakknda 
Kanun ve 3713 Sayl Terörle Mücadele Kanununda Değişik-
lik Yaplmas Hakknda Kanun Teklifi'nin doğrudan günde-
me alnmasna ilişkin önergesi (4/73) münasebetiyle 30 (43) 

 
83:84 
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        – Başbakanlğn, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
21/7/2016 tarihli ve 1116 sayl Karar uyarnca ülke genelin-
de ilan edilen ve 11/10/2016 tarihli ve 1130 sayl Karar 
uyarnca devam etmekte olan olağanüstü hâlin, 19/1/2017 
Perşembe günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere üç ay 
süreyle uzatlmasna ilişkin tezkeresi (3/863) münasebetiyle 30 (49) 

 
646 

        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 30 (45) 361:363 
       TARHAN Tahsin (Kocaeli) – Kocaeli'nin Darca, Geb-
ze ve Çayrova ilçelerinde aylardr sürmekte olan yol yapm 
çalşmalarnn ne zaman bitirileceğini öğrenmek istediğine 
ilişkin açklamas 30 (45) 

 
318 

        – Snai Mülkiyet Kanunu Tasars münasebetiyle 30 (43) 96:100, 104,  105 
         (44) 203 
         (45) 421:423 
       TAŞDEMİR Dirayet (Ağr) – Snai Mülkiyet Kanunu 
Tasars münasebetiyle 30 (44) 

 
197:199, 269:270 

         (45) 369:371 
       TAŞKIN Ali Cumhur (Mersin) – 2017 ylnn tüm 
dünyada savaşlarn ve terörün sona ereceği bir yl olmasn 
temenni ettiğine, yeni yln ilk saatlerinde İstanbul'da yaşanan 
hain terör saldrsn lanetlediğine, Mersin'de yaşanan sel 
felaketi nedeniyle geçmiş olsun dileklerini sunduğuna ve 3 
Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yl 
dönümüne ilişkin açklamas 30 (49) 

 
568 

        – Rusya'nn Ankara Büyükelçisinin alçakça katledilme-
sini knadğna, Kayseri'deki terör saldrsn lanetlediğine ve 
şehit olanlara Allah'tan rahmet dilediğine, Mersin'de yaşanan 
frtnada zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulun-
duğuna ilişkin açklamas 30 (43) 

 
34:35 

       TEMİZEL Zekeriya (İzmir) – Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandğ Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars 
münasebetiyle 30 (50) 

 
782:786 

       TEZCAN Ylmaz (Mersin) – 17 Aralkta Kayseri'deki 
terör saldrsnda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi-
ğine, Rusya'nn Ankara Büyükelçisine yaplan suikast lanet-
lediğine, bugün açlş yaplacak olan Avrasya Tüneli'nde 
emeği geçenlere teşekkür ettiğine ve Mersin'de yaşanan 
şiddetli frtna nedeniyle çiftçilere geçmiş olsun dileğinde 
bulunduğuna ilişkin açklamas 30 (43) 

 
33 

        – 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 
95'inci yl dönümüne ilişkin gündem dş konuşmas 30 (49) 

 
545:546 

       TİN Şahin (Denizli) – Snai Mülkiyet Kanunu Tasars 
münasebetiyle 30 (44) 

 
199:200 

    
    



- 72 -

   C.   B. S a y f a  

– 72 – 

       TOĞRUL Mahmut (Gaziantep) – 2017 ylnn barşa, 
özgürlüğe, adil ve eşit bir yaşama vesile olmasn dilediğine, 
toplumun her gün birbirine düşürüldüğü bir ortamda İstanbul 
Reina'da 39 kişinin katledildiğine ve Gaziantep'te suikast 
plan içerisinde olduğu gerekçesiyle 4 gencin gözaltna aln-
masyla ilgili bilgi almak istediğine ilişkin açklamas 30 (49) 

 
575 

        – Başbakanlğn, hudut, şümul, miktar ve zaman 
Hükûmetçe takdir ve tespit olunacak şekilde, Türk Silahl 
Kuvvetleri unsurlarnn, NATO'nun Afganistan'da icra ede-
ceği Kararl Destek Misyonu ve devam kapsamnda yurt 
dşna gönderilmesi, ayn amaçlara yönelik olmak üzere 
yabanc silahl kuvvetlerin anlan misyona katlmak için 
ülkemiz üzerinden Afganistan'a intikali ile geri intikali kap-
samnda Türkiye'de bulunmas ve bunlara imkân sağlayacak 
düzenlemelerin Hükûmet tarafndan belirlenecek esaslara 
göre yaplmas için Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
6/1/2015 tarihli ve 1079 sayl Karar'yla Hükûmete verilen 
izin süresinin Anayasa'nn 92'nci maddesi uyarnca 6/1/2017 
tarihinden itibaren iki yl uzatlmasna ilişkin tezkeresi 
(3/862) münasebetiyle 30 (49) 

 
624:626 

        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 30 (50) 

 
824:825 

         (51) 1001:1002 
       TOPAL Serkan (Hatay) – Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandğ Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Karar-
namelerde Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars 
münasebetiyle 30 (51) 

 
1042:1043 

       TOR Fahrettin Oğuz (Kahramanmaraş) – HDP Gru-
bu önerisi münasebetiyle 30 (44) 

 
179:181, 181:182 

        – İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'in HDP grup öneri-
si üzerinde yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataşmas 
nedeniyle konuşmas 30 (44) 

 
184:185 

        – Snai Mülkiyet Kanunu Tasars münasebetiyle 30 (45) 406:408 
        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 30 (50) 

 
819,  827:828 

         (51) 1026:1027 
       TORUN Seyit (Ordu) – 2017 ylnn sağlk, huzur ve 
barş getirmesi dilediğine, yeni yln ilk saatlerinde İstan-
bul'da yaşanan saldrda ölenlere rahmet dilediğine, açklama-
laryla masum insanlar hedef hâline getiren kurum, dernek 
ve kişiler hakknda ne gibi işlemler yaplacağn öğrenmek 
istediğine ilişkin açklamas 30 (49) 

 
572 
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       TOĞRUL Mahmut (Gaziantep) – 2017 ylnn barşa, 
özgürlüğe, adil ve eşit bir yaşama vesile olmasn dilediğine, 
toplumun her gün birbirine düşürüldüğü bir ortamda İstanbul 
Reina'da 39 kişinin katledildiğine ve Gaziantep'te suikast 
plan içerisinde olduğu gerekçesiyle 4 gencin gözaltna aln-
masyla ilgili bilgi almak istediğine ilişkin açklamas 30 (49) 

 
575 

        – Başbakanlğn, hudut, şümul, miktar ve zaman 
Hükûmetçe takdir ve tespit olunacak şekilde, Türk Silahl 
Kuvvetleri unsurlarnn, NATO'nun Afganistan'da icra ede-
ceği Kararl Destek Misyonu ve devam kapsamnda yurt 
dşna gönderilmesi, ayn amaçlara yönelik olmak üzere 
yabanc silahl kuvvetlerin anlan misyona katlmak için 
ülkemiz üzerinden Afganistan'a intikali ile geri intikali kap-
samnda Türkiye'de bulunmas ve bunlara imkân sağlayacak 
düzenlemelerin Hükûmet tarafndan belirlenecek esaslara 
göre yaplmas için Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
6/1/2015 tarihli ve 1079 sayl Karar'yla Hükûmete verilen 
izin süresinin Anayasa'nn 92'nci maddesi uyarnca 6/1/2017 
tarihinden itibaren iki yl uzatlmasna ilişkin tezkeresi 
(3/862) münasebetiyle 30 (49) 

 
624:626 

        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 30 (50) 

 
824:825 

         (51) 1001:1002 
       TOPAL Serkan (Hatay) – Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandğ Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Karar-
namelerde Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars 
münasebetiyle 30 (51) 

 
1042:1043 

       TOR Fahrettin Oğuz (Kahramanmaraş) – HDP Gru-
bu önerisi münasebetiyle 30 (44) 

 
179:181, 181:182 

        – İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'in HDP grup öneri-
si üzerinde yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataşmas 
nedeniyle konuşmas 30 (44) 

 
184:185 

        – Snai Mülkiyet Kanunu Tasars münasebetiyle 30 (45) 406:408 
        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 30 (50) 

 
819,  827:828 

         (51) 1026:1027 
       TORUN Seyit (Ordu) – 2017 ylnn sağlk, huzur ve 
barş getirmesi dilediğine, yeni yln ilk saatlerinde İstan-
bul'da yaşanan saldrda ölenlere rahmet dilediğine, açklama-
laryla masum insanlar hedef hâline getiren kurum, dernek 
ve kişiler hakknda ne gibi işlemler yaplacağn öğrenmek 
istediğine ilişkin açklamas 30 (49) 

 
572 
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        – El Bab'da şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi-
ğine, KOSGEB kredisinde kotann artrlmas ve adaletli bir 
şekilde değerlendirme yaplmasn istediğine ilişkin açkla-
mas 30 (45) 

 
319 

       TUNÇ Ylmaz (Bartn) – HDP Grubu önerisi münase-
betiyle 30 (51) 

 
926:928 

       TURAN Bülent (Çanakkale) – Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandğ Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars 
münasebetiyle 30 (51) 

 
975 

       TÜM Mehmet (Balkesir) – 23 Aralk Kubilay'n gerici 
çeteler tarafndan katledilişinin 86'nc yl dönümüne ve İz-
mir'de bulunan eğitim fakültelerinin birine Kubilay'n adnn 
verilmesinin düşünülüp düşünülmediğini öğrenmek istediğine 
ilişkin açklamas 30 (45) 

 
319 

        – El Bab'da şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi-
ğine, Alevi Kültür Dernekleri Sultangazi Cemevi Başkan 
Zeynel Odabaş'n gözaltna alnmasyla ilgili bilgi almak 
istediğine ilişkin açklamas 30 (44) 

 
151 

        – Kayseri'deki terör saldrsnda şehit olanlara Allah'tan 
rahmet dilediğine ve Maraş katliamnn 38'inci yl dönümüne 
ilişkin açklamas 30 (43) 

 
37 

        – Snai Mülkiyet Kanunu Tasars münasebetiyle 30 (45) 392:393 
        – Tarm sigortallarn yeniden yaplandrmadan faydala-
np faydalanamadğn, Balkesir'de kaç tarm sigortals 
olduğunu, prim borcu olanlarn ve yaplandrma talebinde 
bulunanlarn saysn öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 30 (50) 

 
731:732 

        – Yeni yln ilk saatlerinde İstanbul'da yaşanan saldr 
nedeniyle İçişleri Bakannn istifa etmeyi düşünüp düşünme-
diğini ve ylbaş kutlamalarn hedef gösteren, nefret suçu 
işleyen kamu görevlileri hakknda ne yapldğn öğrenmek 
istediğine ilişkin açklamas 30 (49) 

 
570:571 

       TÜMER Zülfikar İnönü (Adana) – 6455 sayl Güm-
rük Kanunu'nun 20'nci maddesinde yaplan bir değişiklik 
nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için yeni bir 
düzenleme yaplmas gerektiğine ilişkin açklamas 30 (49) 

 
578 

        – Basn iş kolunda çalşanlarn yaşadğ sorunlara ilişkin 
açklamas 30 (43) 

 
38 

        – Snai Mülkiyet Kanunu Tasars münasebetiyle 30 (43) 103:104 
         (44) 204 
        – Türkiye'de yaynclk yapan yerel radyolarn müzik 
telif haklar, zorunlu reklam spotlar ve RTÜK paylar nede-
niyle zor günler yaşadğna ilişkin açklamas 30 (50) 

 
729 

        – Zeytinliklerin 3 bin metre yaknna sanayi kuruluşu 
yaplamayacağ hükmü nedeniyle organize sanayi bölgelerinin 
genişlemesi konusunda sknt yaşandğna ilişkin açklamas 30 (44) 

 
255 
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       TÜRKMEN Elif Doğan (Adana) – 5 Ocak Adana'nn 
düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yl dönümüne ilişkin 
gündem dş konuşmas 30 (50) 

 
721:722 

       TÜZÜN Yaşar (Bilecik) – Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandğ Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Karar-
namelerde Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars 
münasebetiyle 30 (50) 

 
857:858 

       UCA Feleknas (Diyarbakr) – Snai Mülkiyet Kanunu 
Tasars münasebetiyle 30 (44) 

 
212 

       USLUER Gaye (Eskişehir) – İstanbul Milletvekili 
Mustafa Sezgin Tanrkulu'nun, (2/80) esas numaral 5271 
Sayl Ceza Muhakemesi Kanunu ve Baz Kanunlarda Deği-
şiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi'nin doğrudan günde-
me alnmasna ilişkin önergesi (4/79) münasebetiyle 30 (49) 

 
666:667 

       USTA Erhan (Samsun) – 5 Ocak şair Arif Nihat As-
ya'nn 42'nci ölüm yl dönümüne ilişkin açklamas 30 (51) 

 
910:911 

        – AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 30 (43) 77:80 
         (49) 599:602 
        – CHP Grubu önerisi münasebetiyle 30 (51) 934:937 
        – El Bab'da şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi-
ğine, hem içeride hem dşarda terörle mücadele edildiğine, 
taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi ve sorunlarnn çözümü-
ne yönelik düzenlemeler yaplmas gerektiğine ilişkin açk-
lamas 30 (44) 

 
152:153 

        – Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay'n MHP grup 
önerisi üzerinde yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 30 (44) 

 
166:167 

        – Frat Kalkan operasyonunda şehit olanlara Allah'tan 
rahmet dilediğine, 22 Aralk Sarkamş Harekât'nn 102'nci 
ve Paris'teki Türk Turizm ve Tantma Bürosu Müdürü Yl-
maz Çolpan'n terör örgütü ASALA tarafndan şehit edilme-
sinin 37'nci yl dönümüne, içeride ve dşarda vatann bütün-
lüğü için terörle mücadele eden tüm emniyet güçlerine başa-
rlar dilediğine ilişkin açklamas 30 (45) 

 
321:322 

        – Irak ve Suriye tezkerelerinin ve Milliyetçi Hareket 
Partisi olarak verdikleri desteğin doğru olduğuna, Türkiye'nin 
çok cepheli olarak taşeron terör örgütleriyle mücadele ettiği-
ne ve Hükûmetin daha aklc, daha rasyonel, daha sağduyulu, 
daha birleştirici politika izlemesinin tarihî bir zorunluluk 
olduğuna ilişkin açklamas 30 (45) 

 
350 

        – İçişleri Bakan Süleyman Soylu'nun, son günlerdeki 
gelişmeler ve iç güvenliğe ilişkin gündem dş açklamas 
nedeniyle MHP Grubu adna konuşmas 30 (49) 

 
553:556 

        – İstanbul Milletvekili Halis Dalklç'n (3/863) esas 
numaral Başbakanlk Tezkeresi üzerinde şahs adna yaptğ 
konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 30 (49) 

 
661:662 
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       TÜRKMEN Elif Doğan (Adana) – 5 Ocak Adana'nn 
düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yl dönümüne ilişkin 
gündem dş konuşmas 30 (50) 

 
721:722 

       TÜZÜN Yaşar (Bilecik) – Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandğ Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Karar-
namelerde Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars 
münasebetiyle 30 (50) 

 
857:858 

       UCA Feleknas (Diyarbakr) – Snai Mülkiyet Kanunu 
Tasars münasebetiyle 30 (44) 

 
212 

       USLUER Gaye (Eskişehir) – İstanbul Milletvekili 
Mustafa Sezgin Tanrkulu'nun, (2/80) esas numaral 5271 
Sayl Ceza Muhakemesi Kanunu ve Baz Kanunlarda Deği-
şiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi'nin doğrudan günde-
me alnmasna ilişkin önergesi (4/79) münasebetiyle 30 (49) 

 
666:667 

       USTA Erhan (Samsun) – 5 Ocak şair Arif Nihat As-
ya'nn 42'nci ölüm yl dönümüne ilişkin açklamas 30 (51) 

 
910:911 

        – AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 30 (43) 77:80 
         (49) 599:602 
        – CHP Grubu önerisi münasebetiyle 30 (51) 934:937 
        – El Bab'da şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi-
ğine, hem içeride hem dşarda terörle mücadele edildiğine, 
taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi ve sorunlarnn çözümü-
ne yönelik düzenlemeler yaplmas gerektiğine ilişkin açk-
lamas 30 (44) 

 
152:153 

        – Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay'n MHP grup 
önerisi üzerinde yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 30 (44) 

 
166:167 

        – Frat Kalkan operasyonunda şehit olanlara Allah'tan 
rahmet dilediğine, 22 Aralk Sarkamş Harekât'nn 102'nci 
ve Paris'teki Türk Turizm ve Tantma Bürosu Müdürü Yl-
maz Çolpan'n terör örgütü ASALA tarafndan şehit edilme-
sinin 37'nci yl dönümüne, içeride ve dşarda vatann bütün-
lüğü için terörle mücadele eden tüm emniyet güçlerine başa-
rlar dilediğine ilişkin açklamas 30 (45) 

 
321:322 

        – Irak ve Suriye tezkerelerinin ve Milliyetçi Hareket 
Partisi olarak verdikleri desteğin doğru olduğuna, Türkiye'nin 
çok cepheli olarak taşeron terör örgütleriyle mücadele ettiği-
ne ve Hükûmetin daha aklc, daha rasyonel, daha sağduyulu, 
daha birleştirici politika izlemesinin tarihî bir zorunluluk 
olduğuna ilişkin açklamas 30 (45) 

 
350 

        – İçişleri Bakan Süleyman Soylu'nun, son günlerdeki 
gelişmeler ve iç güvenliğe ilişkin gündem dş açklamas 
nedeniyle MHP Grubu adna konuşmas 30 (49) 

 
553:556 

        – İstanbul Milletvekili Halis Dalklç'n (3/863) esas 
numaral Başbakanlk Tezkeresi üzerinde şahs adna yaptğ 
konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 30 (49) 
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        – Kanunun ülkemiz için hayrl olmasn temenni ettiği-
ne ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak olumlu oy kullanacak-
larna ilişkin açklamas 30 (45) 

 
425 

        – Mezhep düşmanlğ çkararak ve hayat tercihleri itiba-
ryla ülkemizi bölme oyununa hiç kimsenin düşmemesi ve 
siyasetçiler ile kurumlar olarak mezhep üzerinden, din üze-
rinden ayrştrc, kutuplaştrc bir dil kullanlmamas gerek-
tiğine ilişkin açklamas 30 (51) 

 
981 

        – MHP Grubu önerisi münasebetiyle 30 (44) 161:164 
        – Muş Milletvekili Ahmet Yldrm ile İstanbul Millet-
vekili Engin Altay'n sataşma nedeniyle yaptklar konuşma-
lar srasnda Milliyetçi Hareket Partisine sataşmas nedeniyle 
konuşmas 30 (43) 

 
55:56 

        – Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey 
Karlov'a yaplan saldr ile Kayseri'de yaşanan terör saldrs-
n şiddetle knadğna ve şehitlere Allah'tan rahmet dilediği-
ne, Türkiye'yi bölmeye hiçbir alçak ve namert hevesin gücü-
nün yetmeyeceğine ve milleti sağduyulu davranmaya çağr-
dğna ilişkin açklamas 30 (43) 

 
38:39 

        – Samsun ilinin sorunlarna ve Çarşamba Havalima-
n'nn durumuna ilişkin gündem dş konuşmas 30 (50) 

 
722:723 

        – Samsun'un Bafra ilçesi Yörükler Mahallesi'nde Bü-
yükşehir Belediyesi tarafndan gerçekleştirilen ykm işlemiy-
le ilgili sürece ilişkin açklamas 30 (50) 

 
733:734 

        – Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in MHP grup 
önerisi üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Milliyetçi Hare-
ket Partisi Genel Başkanna ve Milliyetçi Hareket Partisine 
sataşmas nedeniyle konuşmas 30 (44) 

 
173:174 

        – Türk Silahl Kuvvetlerinin yaptğ son açklamaya 
göre El Bab'da 10 askerin daha şehit olduğuna ilişkin açkla-
mas 30 (44) 

 
260:261 

        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 30 (50) 

 
815:817, 834:835 

         (51) 999:1000 
        – Türkiye'nin adm adm kaosa doğru sürüklendiğine, 
Hükûmetin taziye dilemenin ötesinde bir şeyler yapmas 
gerektiğine ve FETÖ'yle mücadelede mağduriyetlerin en aza 
indirilmesi konusunda tedbir alnmas gerektiğine ilişkin 
açklamas 30 (49) 

 
587 

       ÜNAL Şirin (İstanbul) – Başbakanlğn, hudut, şümul, 
miktar ve zaman Hükûmetçe takdir ve tespit olunacak şekil-
de, Türk Silahl Kuvvetleri unsurlarnn, NATO'nun Afganis-
tan'da icra edeceği Kararl Destek Misyonu ve devam kap-
samnda yurt dşna gönderilmesi, ayn amaçlara yönelik 
olmak üzere yabanc silahl kuvvetlerin anlan misyona ka-
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tlmak için ülkemiz üzerinden Afganistan'a intikali ile geri 
intikali kapsamnda Türkiye'de bulunmas ve bunlara imkân 
sağlayacak düzenlemelerin Hükûmet tarafndan belirlenecek 
esaslara göre yaplmas için Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
6/1/2015 tarihli ve 1079 sayl Karar'yla Hükûmete verilen 
izin süresinin Anayasa'nn 92'nci maddesi uyarnca 6/1/2017 
tarihinden itibaren iki yl uzatlmasna ilişkin tezkeresi 
(3/862) münasebetiyle 

 
 
 
 
 
 
 

30 

 
 
 
 
 
 
 

(49) 

 
 
 
 
 
 
 

621:622 
       ÜNÜVAR Necdet (Adana) – 5 Ocak Adana'nn, 6 Ocak 
Ceyhan'n düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yl dönü-
müne ilişkin gündem dş konuşmas 30 (51) 

 
900:901 

       YALIM Özkan (Uşak) – Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandğ Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Karar-
namelerde Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars 
münasebetiyle 30 (50) 

 
802,  819,  840:841 

        – Uşak Sivasl Devlet Hastanesinde her türlü teknik 
donanm olmasna rağmen birçok dalda doktor bulunmadğ-
na ve doktor atanmasyla ilgili gereken işlemlerin yaplmasn 
rica ettiğine ilişkin açklamas 30 (50) 

 
728 

       YARAYICI Hilmi (Hatay) – Bugün ülkeyi büyük bir 
krize sokacak bir cinayetin failinin dindar ve kindar nesil 
yetiştirme odakl eğitim politikalarnn sonucu olduğuna 
ilişkin açklamas 30 (44) 

 
149 

        – Hükûmetin, günlerdir yaşam tarzlar üzerinden yarat-
lan nefret iklimine ses çkarmadğna, Diyanet İşleri Başkan-
lğnn cuma hutbesi üzerinden bu düşmanlğ daha da körük-
lediğine ve laiklik vurgusu üzerinden IŞİD'i eleştiren gençle-
rin tutuklanmasna ilişkin açklamas 30 (49) 

 
573 

        – Snai Mülkiyet Kanunu Tasars münasebetiyle 30 (45) 383:384 
       YILDIRIM Ahmet (Muş) – AKP Sözcüsü Yasin Ak-
tay' tutuklu HDP milletvekilleriyle ilgili açklamas nedeniy-
le knadğna, KESK'in İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüşünde 
geçtikleri her ilde polis engeliyle karşlaşldğna ve muhalif 
medya organlarna dönük antidemokratik uygulamalar kna-
dğna ilişkin açklamas 30 (45) 

 
323:324 

        – Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostanc'nn sa-
taşma nedeniyle yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 30 (50) 

 
766 

        – Bartn Milletvekili Ylmaz Tunç'un HDP grup önerisi 
üzerinde yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 30 (51) 

 
928:929 

        – CHP Grubu önerisi münasebetiyle 30 (50) 762:764 
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tlmak için ülkemiz üzerinden Afganistan'a intikali ile geri 
intikali kapsamnda Türkiye'de bulunmas ve bunlara imkân 
sağlayacak düzenlemelerin Hükûmet tarafndan belirlenecek 
esaslara göre yaplmas için Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
6/1/2015 tarihli ve 1079 sayl Karar'yla Hükûmete verilen 
izin süresinin Anayasa'nn 92'nci maddesi uyarnca 6/1/2017 
tarihinden itibaren iki yl uzatlmasna ilişkin tezkeresi 
(3/862) münasebetiyle 

 
 
 
 
 
 
 

30 

 
 
 
 
 
 
 

(49) 

 
 
 
 
 
 
 

621:622 
       ÜNÜVAR Necdet (Adana) – 5 Ocak Adana'nn, 6 Ocak 
Ceyhan'n düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yl dönü-
müne ilişkin gündem dş konuşmas 30 (51) 

 
900:901 

       YALIM Özkan (Uşak) – Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandğ Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Karar-
namelerde Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars 
münasebetiyle 30 (50) 

 
802,  819,  840:841 

        – Uşak Sivasl Devlet Hastanesinde her türlü teknik 
donanm olmasna rağmen birçok dalda doktor bulunmadğ-
na ve doktor atanmasyla ilgili gereken işlemlerin yaplmasn 
rica ettiğine ilişkin açklamas 30 (50) 

 
728 

       YARAYICI Hilmi (Hatay) – Bugün ülkeyi büyük bir 
krize sokacak bir cinayetin failinin dindar ve kindar nesil 
yetiştirme odakl eğitim politikalarnn sonucu olduğuna 
ilişkin açklamas 30 (44) 

 
149 

        – Hükûmetin, günlerdir yaşam tarzlar üzerinden yarat-
lan nefret iklimine ses çkarmadğna, Diyanet İşleri Başkan-
lğnn cuma hutbesi üzerinden bu düşmanlğ daha da körük-
lediğine ve laiklik vurgusu üzerinden IŞİD'i eleştiren gençle-
rin tutuklanmasna ilişkin açklamas 30 (49) 

 
573 

        – Snai Mülkiyet Kanunu Tasars münasebetiyle 30 (45) 383:384 
       YILDIRIM Ahmet (Muş) – AKP Sözcüsü Yasin Ak-
tay' tutuklu HDP milletvekilleriyle ilgili açklamas nedeniy-
le knadğna, KESK'in İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüşünde 
geçtikleri her ilde polis engeliyle karşlaşldğna ve muhalif 
medya organlarna dönük antidemokratik uygulamalar kna-
dğna ilişkin açklamas 30 (45) 

 
323:324 

        – Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostanc'nn sa-
taşma nedeniyle yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 30 (50) 

 
766 

        – Bartn Milletvekili Ylmaz Tunç'un HDP grup önerisi 
üzerinde yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 30 (51) 

 
928:929 

        – CHP Grubu önerisi münasebetiyle 30 (50) 762:764 
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        – El Bab'da hayatn kaybeden askerlere Allah'tan rah-
met dilediğine, Orta Doğu politikasn çarpk temeller üzerine 
kurgulamş olan siyasi iktidarn ülkeyi bir maceraya sürükle-
diğine, siyasi iktidarn gündemi ile ülkenin gündeminin 
birbirine zt olduğuna, ülkenin toplumsal barşa ihtiyac 
olduğuna ve içte bu sağlanmadğ takdirde dşta hiçbir politi-
kann başarl olma şansnn olmadğna ilişkin açklamas 30 (44) 

 
153:154 

        – Halklarn Demokratik Partisi adna İzmir Adliyesine 
yaplmş olan saldry knadğna ve hayatn kaybedenlere 
Allah'tan rahmet dilediğine ilişkin açklamas 30 (51) 

 
954:955 

        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 30 (51) 919:922, 923 
        – HDP il ve ilçe teşkilatlarna dönük operasyonlar dizi-
sinin devam ettiğine ve HDP İstanbul İl Eş Başkanlar Doğan 
Erbaş ile Aysel Güzel'in de içerisinde olduğu 10 kişinin 
henüz savclğa çkarlmadan tutuklandklar haberinin iktida-
ra yakn baz sosyal medya adreslerinden duyurulmasn 
şiddetle knadğna ilişkin açklamas 30 (50) 

 
833 

        – İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un sataşma nede-
niyle yaptğ konuşmas srasnda Halklarn Demokratik 
Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 30 (43) 

 
70:71 

        – Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet İlker Çitil'in 
HDP grup önerisi üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Halk-
larn Demokratik Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 30 (44) 

 
189:190 

        – Kayseri Milletvekili Taner Yldz'n HDP grup önerisi 
üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Halklarn Demokratik 
Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 30 (43) 

 
53:54 

        – Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan'n yaptğ açk-
lamas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 30 (44) 

 
192 

        – Kütahya Milletvekili Vural Kavuncu'nun HDP grup 
önerisi üzerinde yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 30 (50) 

 
756 

        – Manisa Milletvekili Erkan Akçay'n sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 30 (45) 

 
338:339 

        – Millî Savunma Bakan Fikri Işk'n sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle 
konuşmas 30 (45) 

 
340:341 

        – Millî Savunma Bakan Fikri Işk'n, Frat Kalkan 
Harekât'na ilişkin gündem dş açklamas nedeniyle HDP 
Grubu adna konuşmas 30 (45) 

 
333:336 

        – Snai Mülkiyet Kanunu Tasars münasebetiyle 30 
 

(44)
 

220:221, 240:241, 
264:266 

       YILDIRIM Hurşit (İstanbul) – Başbakanlğn, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin 21/7/2016 tarihli ve 1116 sayl 
Karar uyarnca ülke genelinde ilan edilen ve 11/10/2016 
tarihli ve 1130 sayl Karar uyarnca devam etmekte olan 
olağanüstü hâlin, 19/1/2017 Perşembe günü saat 01.00'den 
geçerli olmak üzere üç ay süreyle uzatlmasna ilişkin tezke-
resi (3/863) münasebetiyle 30 (49) 

 
642:646 
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       YILDIRIM Kadri (Siirt) – Kürt dil kurumlarnn kapa-
tldğ iddialarna ilişkin gündem dş konuşmas 30 (51) 

 
903:904 

        – Snai Mülkiyet Kanunu Tasars münasebetiyle 30 (44) 215:216 
        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 30 (51) 

 
959 

       YILDIZ Hüseyin (Aydn) – Çldr Havaalan'nda hiçbir 
uçuşun olmadğna ilişkin açklamas 30 (51) 

 
1032 

        – Rusya'nn Ankara Büyükelçisine yaplan saldry 
nefretle knadğna ve Aydnllar olarak Rus halkna başsağ-
lğ dilediklerine ilişkin açklamas 30 (43) 

 
38 

        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 30 (51) 

 
1030:1031 

       YILDIZ Taner (Kayseri) – HDP Grubu önerisi müna-
sebetiyle 30 (43) 

 
50:52 

       YILMAZ Öztürk (Ardahan) – Başbakanlğn, hudut, 
şümul, miktar ve zaman Hükûmetçe takdir ve tespit oluna-
cak şekilde, Türk Silahl Kuvvetleri unsurlarnn, NATO'nun 
Afganistan'da icra edeceği Kararl Destek Misyonu ve deva-
m kapsamnda yurt dşna gönderilmesi, ayn amaçlara yöne-
lik olmak üzere yabanc silahl kuvvetlerin anlan misyona 
katlmak için ülkemiz üzerinden Afganistan'a intikali ile geri 
intikali kapsamnda Türkiye'de bulunmas ve bunlara imkân 
sağlayacak düzenlemelerin Hükûmet tarafndan belirlenecek 
esaslara göre yaplmas için Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
6/1/2015 tarihli ve 1079 sayl Karar'yla Hükûmete verilen 
izin süresinin Anayasa'nn 92'nci maddesi uyarnca 6/1/2017 
tarihinden itibaren iki yl uzatlmasna ilişkin tezkeresi 
(3/862) münasebetiyle 30 (49) 

 
616:620 

       YILMAZTEKİN Kemalettin (Şanlurfa) – 18 Aralk 
Dünya Arapça Günü'ne ilişkin gündem dş konuşmas 30 (45) 

 
320:321 

       YİĞİT Ali (İzmir) – IŞİD'e yakn olan insanlarn hiç 
soruşturulmadan ülkeye kabul edildiğine ilişkin açklamas 30 (50) 

 
732 

        – İzmir'de yaşanan terör olayn knadğna, hayatn 
kaybedenlere Allah'tan rahmet dilediğine ve sosyal medyada 
İzmir'i hedef gösteren kişi hakknda herhangi bir işlem yap-
lp yaplmadğn öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 30 (51) 

 
955 

       YİĞİTALP Sibel (Diyarbakr) – Aksaray Milletvekili 
İlknur İnceöz'ün yerinden sarf ettiği baz ifadeleri srasnda 
Halklarn Demokratik Partisine sataşmas nedeniyle konuş-
mas 30 (44) 

 
251 

        – Snai Mülkiyet Kanunu Tasars münasebetiyle 30 (44) 207:209, 248:250 
         (45) 380:381 
    
    



- 79 -

   C.   B. S a y f a  

– 78 – 

       YILDIRIM Kadri (Siirt) – Kürt dil kurumlarnn kapa-
tldğ iddialarna ilişkin gündem dş konuşmas 30 (51) 

 
903:904 

        – Snai Mülkiyet Kanunu Tasars münasebetiyle 30 (44) 215:216 
        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 30 (51) 

 
959 

       YILDIZ Hüseyin (Aydn) – Çldr Havaalan'nda hiçbir 
uçuşun olmadğna ilişkin açklamas 30 (51) 

 
1032 

        – Rusya'nn Ankara Büyükelçisine yaplan saldry 
nefretle knadğna ve Aydnllar olarak Rus halkna başsağ-
lğ dilediklerine ilişkin açklamas 30 (43) 

 
38 

        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 30 (51) 

 
1030:1031 

       YILDIZ Taner (Kayseri) – HDP Grubu önerisi müna-
sebetiyle 30 (43) 

 
50:52 

       YILMAZ Öztürk (Ardahan) – Başbakanlğn, hudut, 
şümul, miktar ve zaman Hükûmetçe takdir ve tespit oluna-
cak şekilde, Türk Silahl Kuvvetleri unsurlarnn, NATO'nun 
Afganistan'da icra edeceği Kararl Destek Misyonu ve deva-
m kapsamnda yurt dşna gönderilmesi, ayn amaçlara yöne-
lik olmak üzere yabanc silahl kuvvetlerin anlan misyona 
katlmak için ülkemiz üzerinden Afganistan'a intikali ile geri 
intikali kapsamnda Türkiye'de bulunmas ve bunlara imkân 
sağlayacak düzenlemelerin Hükûmet tarafndan belirlenecek 
esaslara göre yaplmas için Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
6/1/2015 tarihli ve 1079 sayl Karar'yla Hükûmete verilen 
izin süresinin Anayasa'nn 92'nci maddesi uyarnca 6/1/2017 
tarihinden itibaren iki yl uzatlmasna ilişkin tezkeresi 
(3/862) münasebetiyle 30 (49) 

 
616:620 

       YILMAZTEKİN Kemalettin (Şanlurfa) – 18 Aralk 
Dünya Arapça Günü'ne ilişkin gündem dş konuşmas 30 (45) 

 
320:321 

       YİĞİT Ali (İzmir) – IŞİD'e yakn olan insanlarn hiç 
soruşturulmadan ülkeye kabul edildiğine ilişkin açklamas 30 (50) 

 
732 

        – İzmir'de yaşanan terör olayn knadğna, hayatn 
kaybedenlere Allah'tan rahmet dilediğine ve sosyal medyada 
İzmir'i hedef gösteren kişi hakknda herhangi bir işlem yap-
lp yaplmadğn öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 30 (51) 

 
955 

       YİĞİTALP Sibel (Diyarbakr) – Aksaray Milletvekili 
İlknur İnceöz'ün yerinden sarf ettiği baz ifadeleri srasnda 
Halklarn Demokratik Partisine sataşmas nedeniyle konuş-
mas 30 (44) 

 
251 

        – Snai Mülkiyet Kanunu Tasars münasebetiyle 30 (44) 207:209, 248:250 
         (45) 380:381 
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       YÖNTER İzzet Ulvi (İstanbul) – Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandğ Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars 
münasebetiyle 30 (51) 

 
972:973 

       YURDAKUL Ahmet Selim (Antalya) – HDP Grubu 
önerisi münasebetiyle 30 (50) 

 
745:747 

        – Kütahya Milletvekili Vural Kavuncu'nun HDP grup 
önerisi üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Milliyetçi Hare-
ket Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 30 (50) 

 
755:756 

        – Snai Mülkiyet Kanunu Tasars münasebetiyle 30 (44) 271:273 
        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 30 (51) 

 
1033:1034 

       YÜKSEL Cemal Okan (Eskişehir) – Snai Mülkiyet 
Kanunu Tasars münasebetiyle 30 (45) 

 
387:388 

       ZEYBEK Kemal (Samsun) – Büyükşehir Belediyesinin 
Samsun'un 19 Mays ilçesi Yörükler beldesinde yürüttüğü 
ykm işleminin durdurulmas gerektiğine ilişkin açklamas 30 (51) 

 
907 

        – Kahramanmaraş olaylarnn yl dönümüne ve yöre 
halknn Vezirköprü-Havza ile Vezirköprü-Taşköprü yollar-
nn yaplmasn talep ettiğine ilişkin açklamas 30 (44) 

 
149 

        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 30 (51) 

 
973:974, 989 

     
 

 
 


