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F i h r i s t 
 

 

BİRLEŞİMLER 
 C. B. Tarih Sayfa Açklama  
 31 (52) 06.01.2017 1-154 Temel Kanun (Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandğ Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmas)  

 

 31 (53) 09.01.2017 155-322 Anayasa Değişikliği Kanunu (Cumhurbaş-
kanlğ Hükûmet Sistemi) / 
Usul Hakknda Görüşmeler  

 

 31 (54) 10.01.2017 323-500 Anayasa Değişikliği Kanunu (Cumhurbaş-
kanlğ Hükûmet Sistemi) / 
Usul Hakknda Görüşmeler  

 

 31 (55) 11.01.2017 501-674 Anayasa Değişikliği Kanunu (Cumhurbaş-
kanlğ Hükûmet Sistemi) / 
Usul Hakknda Görüşmeler  

 

 31 (56) 12.01.2017 675-870 Anayasa Değişikliği Kanunu (Cumhurbaş-
kanlğ Hükûmet Sistemi)  

 

 31 (57) 13.01.2017 871-1046 Anayasa Değişikliği Kanunu (Cumhurbaş-
kanlğ Hükûmet Sistemi) / 
Disiplin Cezas İşlemleri  

 

 31 (58) 14.01.2017 1047-1260 Anayasa Değişikliği Kanunu (Cumhurbaş-
kanlğ Hükûmet Sistemi) / 
Usul Hakknda Görüşmeler  

 

           
           
           
        C. B. Sayfa 

AÇIKLAMALAR    
       ADIGÜZEL Onursal (İstanbul) – On beş yllk AK 
PARTİ iktidarnda hukuksuzluğun ilke, yolsuzluğun hayat 
felsefesi olduğuna ilişkin açklamas 31 (54) 

 
346 

       AĞBAL Naci (Maliye Bakan) (Bayburt) – Kocaeli 
Milletvekili Saffet Sancakl'nn eşine acil şifalar dilediğine 
ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1187 

       AKAR Haydar (Kocaeli) – Samsun Milletvekili Hasan 
Basri Kurt'un CHP grup önerisi üzerinde yaptğ konuşma-
sndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (52) 

 
71 

       AKÇAY Erkan (Manisa) – 10 Ocak İdareciler Günü'ne 
ve Birinci İnönü Savaş'nn yl dönümüne ilişkin açklamas 31 (55) 

 
533 

    



.

   C.   B. S a y f a  

– 4 – 

        – Genel Kurulda sahte oy kullanlmasnn asla kabul 
edilemeyeceğine ve Başkanlk Divan olarak gerekenin ya-
plmasn talep ettiğine ilişkin açklamas 31 (53) 

 
201 

        – İstanbul Milletvekili Engin Altay'n yaptğ açklama-
sndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (53) 

 
237 

         (57) 935 
        – İstanbul Milletvekili Garo Paylan'n 447 sra sayl 
Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 11'inci maddesi üzerinde HDP 
Grubu adna yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 31 (57) 

 
1014 

        – Kuzey Kbrs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaş-
kan Rauf Denktaş'n 5'inci ölüm yl dönümüne, Kbrs dava-
snn bütün Türk milletinin davas olduğuna ve Cenevre'de 
devam eden görüşmelerde Kbrs davasna halel getirecek 
hiçbir çözümün kabul edilmemesi gerektiğine ilişkin açkla-
mas 31 (57) 

 
885 

        – Kürsü masuniyetini ihlal eden davranşlarn tasvip 
edilemeyeceğine, kürsü masuniyetini ihlal edenleri ve fiziki 
müdahale içerisinde bulunanlar knadğna, Meclisin meha-
betini, saygnlğn ve güvenirliğini korumak ve fiziki kavga-
lara, müdahalelere meydan vermemek gerektiğine ilişkin 
açklamas 31 (56) 

 
702:703 

        – Manisa Milletvekili Özgür Özel'in sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (57) 

 
925 

        – Muş Milletvekili Ahmet Yldrm'n sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (54) 

 
372 

        – Toplumsal ağrlğ, siyasi maliyeti günden güne artan 
sorunlara karş Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak inisiyatif 
alp çözüm ortaya konulmas gerektiğine, Kbrs'ta taraflar 
arasnda yürütülen görüşmelerde Türkiye'nin âdeta savaş 
kaybeden bir ülke temsilcisi gibi görüldüğüne ve Kbrs'ta 
çözüm aranyorsa 2 bölgeli bir perspektifin ortaya konmas 
gerektiğine ilişkin açklamas 31 (53) 

 
194:195 

       AKIN Ahmet (Balkesir) – AKP'li milletvekillerinin 
Anayasa'nn gizli oylama ilkesine ve kuralna uymadklarna 
ve Başkanlk Divannn bu rezaletin tekrarlanmamas için 
gerekli önlemi almak zorunda olduğuna ilişkin açklamas 31 (54) 

 
348 

        – Balkesir Büyükşehir Belediyesinin su faturas uygu-
lamalarna ilişkin açklamas 31 (52) 

 
37 

        – Ülkenin bir kişinin kişisel mülkü hâline gelmesine 
halkn ve onurlu milletvekillerinin izin vermeyeceğine ilişkin 
açklamas 31 (53) 

 
189:190 

       AKKAYA Yakup (İstanbul) – AKP'nin üç yldr her 
seçim öncesinde taşeron üzerinden oy devşirmeyi brakmas-
n ve taşerona hemen kadro verilmesini talep ettiğine ilişkin 
açklamas 31 (54) 

 
351 
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351 
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        – Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakan Mehmet Müezzi-
noğlu'nun emeklilik yaşyla ilgili baz açklamalarna ilişkin 
açklamas 31 (53) 

 
189 

       AKYILDIZ Ali (Sivas) – Anayasa değişikliği teklifi 
geçerse Meclisin mezara, demokrasinin tarihe gömüleceğine 
ve en ksa zamanda geri çekilmesi gerektiğine ilişkin açkla-
mas 31 (58) 

 
1072 

       ALTAY Engin (İstanbul) – 447 sra sayl Anayasa 
Değişiklik Teklifi'nin 1'inci maddesinin oylama sonuçlaryla 
ilgili tutanağn Kâtip Üye tarafndan yazlan şerhle birlikte 
Genel Kurulun bilgisine sunulmas gerektiğine ilişkin açk-
lamas 31 (54) 

 
448:449 

        – 447 sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin Genel 
Kurulda görüşülmesinin Anayasa'ya aykr olduğuna ve bu 
teklifin iade edilmesini talep ettiğine ilişkin açklamas 31 (53) 

 
229:230 

        – 447 sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin madde-
lerine geçilmesi için yaplan gizli oylamann İç Tüzük hü-
kümlerine aykrlk teşkil ettiğine, 4 siyasi partinin ve Baş-
kanlğn bu konudaki anlayşlarn açklamasnn Parlamen-
tonun itibar ve Anayasa değişikliğinin kamu vicdanndaki 
meşruiyeti bakmndan önemli olduğuna ilişkin açklamas 31 (54) 

 
411:412 

        – 65'inci Cumhuriyet Hükûmetinin kendilerinden 
şikâyetçi olan, kendilerinden hoşnut olmayan herkesi ayrm 
yapmakszn "terörist", "vatan haini" ve benzeri sfatlarla 
yaftaladğna ve en temel hak ve özgürlüklerin kullanlmasna 
bile tahammül edemeyen bir hâl içinde olduğuna, düşüncesini 
basn açklamas yoluyla ifade etmek isteyen Ankara Barosu 
ve sivil toplum örgütlerine yönelik Emniyet teşkilatnn 
müdahalesini Cumhuriyet Halk Partisi olarak knadklarna 
ilişkin açklamas 31 (53) 

 
193:194 

        – Adalet Bakan Bekir Bozdağ'n 447 sra sayl Anaya-
sa Değişiklik Teklifi'nin 13'üncü maddesi üzerindeki soru-
cevap işleminde yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1169 

        – Adalet Bakan Bekir Bozdağ'n yaptğ açklamasnda-
ki baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (53) 

 
278:279 

        – Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostanc'nn yapt-
ğ açklamasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (54) 

 
460:461 

        – Ana muhalefet partisi olarak 447 sra sayl Anayasa 
Değişiklik Teklifi'yle ilgili yaplacak oylamalarn İç Tüzük 
hükümlerine uygun ve tam bir gizlilik içinde yaplmas konu-
sunda hassas olduklarna ve oylamann bu şekilde yaplmas-
nn teklifle ilgili çkacak kararn kamu vicdanndaki meşrui-
yeti bakmndan son derece önemli olduğuna ilişkin açkla-
mas 31 (53) 

 
311:312 
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        – Anayasa değişiklik teklifinin bir iki maddesi dşnda 
bütün oylamalarnn İç Tüzük'ün gizli oylama şartlarna göre 
yaplmadğna, Milliyetçi Hareket Partisinin bir acs varken, 
bu gece bir oldubittiyle bu teklifi geçirmeye çalşmay ahlaki 
bulmadğna ve oylamann titizliği konusunda Başkanlğn 
yüksek refleksini beklediğine ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1202:1203 

        – Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu'nun sataşma 
nedeniyle yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 31 (55) 

 
619 

        – Başbakann Meclisteki Anayasa değişiklik teklifinde 
kullanacağ oyu Cenevre müzakerelerinden daha fazla önem-
semesini yadrgadğna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1104 

        – Başkanlk Divan olarak oylamann Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğü'nün amir hükümlerine göre gerçek-
leştirilmesi hususunda hassasiyet gösterilmesini tekrar talep 
ettiklerine ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1148 

        – Bitlis'te şehit olan 2 askere Allah'tan rahmet dilediği-
ne, Hükûmetin, Türkiye'nin gündeminde bulunan sorunlarla 
ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisini bilgilendirmesi gere-
kirken bundan imtina etmesini açk bir saygszlk olarak 
değerlendirdiğine ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1109 

        – Bütün milletvekillerinin, oturumu yöneten Meclis 
Başkan Vekillerinin uygulama birliği içinde olmamalaryla 
ilgili bir rahatszlğ olduğuna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1234:1235 

        – Cumhuriyet Halk Partisi olarak özgürlüklerinden ve 
işinden olan bütün gazetecilerle bir dayanşma içinde olduk-
larna, bir büyük demokrasi ayb olarak değerlendirdiklerine 
ve Birinci İnönü Savaş'nn yl dönümüne ilişkin açklamas 31 (55) 

 
534:535 

        – Çok sayda milletvekilinin bir görüntüyü ya da görün-
tünün bir ksmn paylaşmak suretiyle belki de kendisini 
hedef göstermek gayretinde olduğuna ilişkin açklamas 31 (56) 

 
696:699 

        – İstanbul Milletvekili Garo Paylan'n 447 sra sayl 
Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 11'inci maddesi üzerinde HDP 
Grubu adna yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 31 (57) 

 
1015:1016 

        – Kocaeli Milletvekili Saffet Sancakl'nn eşine acil 
şifalar dilediğine, Milliyetçi Hareket Partisinin yaşadğ ac 
nedeniyle görüşmelere aktif katlmdan vazgeçmiş olduğuna 
ve bu şartlarda görüşmelere ara verilmesi yönündeki düşün-
celerini paylaşmak istediğine ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1189:1190 

        – Kuzey Kbrs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaş-
kan Rauf Denktaş'n 5'inci ölüm yl dönümüne, Başbakann 
Anayasa değişiklik teklifinin görüşmelerini Cenevre'deki 
Kbrs görüşmelerinden daha önemli görmesini yadrgadğna 
ve Cumhurbaşkannn Türkiye Büyük Millet Meclisi ile 
milletvekillerini muhtarlara şikâyet etmesini knadğna 
ilişkin açklamas 31 (57) 

 
886 
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        – Manisa Milletvekili Erkan Akçay'n sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (57) 

 
934:935 

        – Manisa Milletvekili Erkan Akçay'n usul görüşmesi 
nedeniyle yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 31 (53) 

 
237 

        – Manisa Milletvekili Erkan Akçay'n yaptğ açklama-
sndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (53) 

 
238 

        – Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanm'n 
ölümünün 94'üncü yl dönümüne ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1078 

        – Nef'i'den bir dörtlük okumak istediğine ilişkin açkla-
mas 31 (56) 

 
804 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ahmet Ay-
dn'n acele ve Genel Kurula duyurulmasnda zaruret görülen 
hâller ortaya çkmas durumunda müspet bir tutum taknaca-
ğna inandğna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1070:1071 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ahmet Ay-
dn'n gündem dş konuşma için söz vermemek yönündeki 
tutumuna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1069:1070 

        – Oy saym dökümü ve sonucunun ilannn ayn otu-
rumda yaplmas gerektiğine ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1219 

        – Oylamann gizli yaplmas konusunda Başkanlk 
Divannn hassasiyet göstermesini talep ettiğine ilişkin açk-
lamas 31 (57) 

 
1034 

        – Sataşma nedeniyle yaptğ konuşmasndaki baz ifade-
lerini düzelttiğine ilişkin açklamas 31 (57) 

 
916 

        – Siyasetin nezaket ve vicdan işi olduğuna ve İzmir 
Milletvekili Mustafa Ali Balbay'n CHP grup önerisi üzerinde 
yaptğ konuşmasnda Başbakana hakaret kast olmadğna 
ilişkin açklamas 31 (54) 

 
395:396 

        – Uyarlara rağmen çoğunluk partisine mensup millet-
vekillerinin neredeyse tamamnn oy kabinlerine girmeden 
dşarda ve göstererek oy kullandklarna ve bu duruma mey-
dan verilmemesi için daha ciddi tedbirler alnmasn umdu-
ğuna ilişkin açklamas 31 (53) 

 
318 

        – Yaplacak oylamann, 447 sra sayl Anayasa Değişik-
lik Teklifi'nin 4, 6 ve 7'nci maddelerinde yapldğ gibi ola-
bildiği kadar kurallara ve İç Tüzük'e uygun bir şekilde yapl-
masn talep ettiklerine ilişkin açklamas 31 (57) 

 
966:967 

       ARSLAN Kazm (Denizli) – 15 Temmuz darbe girişi-
minin neden frsata çevrildiğini, OHAL'in ne zaman kaldr-
lacağn ve getirilecek Anayasa değişikliğinin sonuçlarnn 
neler olacağn öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1076 

        – Başbakandan ülkemizde her gün cereyan eden terör 
olaylar nedeniyle MİT Müsteşar Hakan Fidan' görevden 
almay düşünüp düşünmediğini ve Hükûmetin istifa etmeyi 
düşünüp düşünmediğini öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 31 (52) 

 
38 
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       ATICI Aytuğ (Mersin) – AKP yöneticilerinin panik 
hâlde bask ve zulümlerini artrdklarna ve milletin Anayasa 
değişikliğine "hayr" diyeceğine ve vatanna sahip çkacağna 
ilişkin açklamas 31 (55) 

 
529 

        – Ankara Valiliğinin gösteri yaplmasn bir ay süreyle 
yasaklamasnn tek nedeninin korku olduğuna ilişkin açkla-
mas 31 (54) 

 
350 

        – Başkanlk sistemi görüşmeleri devam ederken siyasi 
basknn dozunun giderek artrldğna ve Tarsus Gençlik 
Kollar ile Silifke Gençlik Kollar üyesi baz gençlerin gözal-
tna alnmalarna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1074 

        – Orman ve Su İşleri Bakan Veysel Eroğlu'nun gündem 
dş konuşmaya cevaben yaptğ konuşmasndaki baz ifadele-
rine ilişkin açklamas 31 (55) 

 
521:522 

       AYDIN Erkan (Bursa) – Adalet Bakan Bekir Boz-
dağ'n Anayasa değişiklik teklifi görüşmelerindeki baz ifade-
lerine ve Hitler'in propaganda bakan Goebbels'nin tarihin 
derinliklerinde kalmadğnn görüldüğüne ilişkin açklamas 31 (54) 

 
345 

        – Eskişehir'deki bir okulda başlayan dürüstlük kantini 
uygulamasna ve Anayasa görüşmelerinde tüm vekilleri 
dürüstlük kantinine davet ettiğine ilişkin açklamas 31 (53) 

 
187 

        – Rakamlarn Türkiye'nin hem siyasi hem ekonomik 
hem de demokrasi açsndan ne denli korkunç bir duruma 
geldiğini gösterdiğine ve AK PARTİ'nin gündeminde sadece 
başkanlk sistemi olduğuna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1072 

       AYDIN İsmail (Bursa) – Samsun Milletvekili Erhan 
Usta'nn yaptğ açklamasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 31 (58) 

 
1124 

       BAKAN Murat (İzmir) – Milletvekillerini, ellerini 
vicdanlarna koyarak ettikleri yemine sadk kalmaya ve Ana-
yasa oylamasnda buna göre oy kullanmaya çağrdğna 
ilişkin açklamas 31 (54) 

 
349 

       BALTA Muhammet (Trabzon) – Bacağndan yaralan-
mas olaynda sorumlunun İstanbul Milletvekili Eren Erdem 
olmadğna ama bir CHP milletvekili olduğuna, AK PARTİ 
Genel Başkan Yardmcsn arkadan yumruklayan CHP Grup 
Başkan Vekilini ve baz ifadeleri nedeniyle Antalya Millet-
vekili Deniz Baykal' knadğna ilişkin açklamas 31 (56) 

 
800:801 

       BASMACI Melike (Denizli) – Anayasa değişiklik 
teklifinin Meclisteki oylamadan geçmeyeceğine ve demokra-
sinin kazanacağna inandğna ilişkin açklamas 31 (53) 

 
191 

       BEKAROĞLU Mehmet (İstanbul) – Genel Kurul 
çalşmalarnn bu kadar uzun süre devam ettirilmesinin insa-
nn bedensel, ruhsal ve zihinsel kapasitesine aykr olduğuna 
ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1238 
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       ATICI Aytuğ (Mersin) – AKP yöneticilerinin panik 
hâlde bask ve zulümlerini artrdklarna ve milletin Anayasa 
değişikliğine "hayr" diyeceğine ve vatanna sahip çkacağna 
ilişkin açklamas 31 (55) 

 
529 

        – Ankara Valiliğinin gösteri yaplmasn bir ay süreyle 
yasaklamasnn tek nedeninin korku olduğuna ilişkin açkla-
mas 31 (54) 

 
350 

        – Başkanlk sistemi görüşmeleri devam ederken siyasi 
basknn dozunun giderek artrldğna ve Tarsus Gençlik 
Kollar ile Silifke Gençlik Kollar üyesi baz gençlerin gözal-
tna alnmalarna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1074 

        – Orman ve Su İşleri Bakan Veysel Eroğlu'nun gündem 
dş konuşmaya cevaben yaptğ konuşmasndaki baz ifadele-
rine ilişkin açklamas 31 (55) 

 
521:522 

       AYDIN Erkan (Bursa) – Adalet Bakan Bekir Boz-
dağ'n Anayasa değişiklik teklifi görüşmelerindeki baz ifade-
lerine ve Hitler'in propaganda bakan Goebbels'nin tarihin 
derinliklerinde kalmadğnn görüldüğüne ilişkin açklamas 31 (54) 

 
345 

        – Eskişehir'deki bir okulda başlayan dürüstlük kantini 
uygulamasna ve Anayasa görüşmelerinde tüm vekilleri 
dürüstlük kantinine davet ettiğine ilişkin açklamas 31 (53) 

 
187 

        – Rakamlarn Türkiye'nin hem siyasi hem ekonomik 
hem de demokrasi açsndan ne denli korkunç bir duruma 
geldiğini gösterdiğine ve AK PARTİ'nin gündeminde sadece 
başkanlk sistemi olduğuna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1072 

       AYDIN İsmail (Bursa) – Samsun Milletvekili Erhan 
Usta'nn yaptğ açklamasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 31 (58) 

 
1124 

       BAKAN Murat (İzmir) – Milletvekillerini, ellerini 
vicdanlarna koyarak ettikleri yemine sadk kalmaya ve Ana-
yasa oylamasnda buna göre oy kullanmaya çağrdğna 
ilişkin açklamas 31 (54) 

 
349 

       BALTA Muhammet (Trabzon) – Bacağndan yaralan-
mas olaynda sorumlunun İstanbul Milletvekili Eren Erdem 
olmadğna ama bir CHP milletvekili olduğuna, AK PARTİ 
Genel Başkan Yardmcsn arkadan yumruklayan CHP Grup 
Başkan Vekilini ve baz ifadeleri nedeniyle Antalya Millet-
vekili Deniz Baykal' knadğna ilişkin açklamas 31 (56) 

 
800:801 

       BASMACI Melike (Denizli) – Anayasa değişiklik 
teklifinin Meclisteki oylamadan geçmeyeceğine ve demokra-
sinin kazanacağna inandğna ilişkin açklamas 31 (53) 

 
191 

       BEKAROĞLU Mehmet (İstanbul) – Genel Kurul 
çalşmalarnn bu kadar uzun süre devam ettirilmesinin insa-
nn bedensel, ruhsal ve zihinsel kapasitesine aykr olduğuna 
ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1238 
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       BEKTAŞOĞLU Bülent Yener (Giresun) – İktidarn 
bütün demokratik hak ve özgürlükler gibi basn özgürlüğünü 
de ortadan kaldrmaya çalştğna ve yandaş medya organlar 
üzerinden alg ve olgular yaratarak Türk halknn gerçekleri 
görmesini engellediğine ilişkin açklamas 31 (55) 

 
528 

       BENLİ Fatma (İstanbul) – 15 Temmuzda milletin, 
devletin bağmszlğn ve millî duruşunu kaybetmemesi için 
ülkesini savunurken sergilediği dayanşmann bugün Mecliste 
devam edeceğine ve sistem değişikliğinin kabulüne nihai 
olarak milletin karar vereceğine ilişkin açklamas 31 (53) 

 
190:191 

       BİÇER Tur YILDIZ (Manisa) – IŞİD'in yaynladğ 2 
askerin yaklarak infaz edildiğini içeren görüntülerle ilgili 
Hükûmetin hâlâ net bir açklama yapmadğna ve bu konuda 
bilgi almak istediğine ilişkin açklamas 31 (53) 

 
192 

       BİRKAN Zekeriya (Bursa) – 447 sra sayl Anayasa 
Değişiklik Teklifi'nin 16'nc maddesiyle ilgili Komisyon 
tarafndan değerlendirme yaplarak izlenilen yöntemin Ana-
yasa'ya, İç Tüzük'e ve teamüllere uygun olduğuna karar 
verildiğine ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1228 

       BOSTANCI Mehmet Naci (Amasya) – 10 Ocak Çal-
şan Gazeteciler Günü'ne, basn-yayn mesleğinin demokratik 
toplumlarn olmazsa olmaz unsurlarndan birisi olduğuna ve 
zaman zaman baz vekillerin konuşmalar içerisinde maksad-
n aşan, kastn aşan, hakarete varan ifadeleri olduğuna ilişkin 
açklamas 31 (54) 

 
355:356 

        – AK PARTİ'nin görüşünün Anayasa'nn ilk 4 maddesi-
nin hiçbir biçimde değiştirilmemesi yönünde olduğuna ilişkin 
açklamas 31 (58) 

 
1124:1125 

        – Anayasa değişikliği teklifine ilişkin farkl fikir ve 
yaklaşmlara sahip olan siyasetçi ve sivil toplum kuruluşlar 
olabileceğine ancak herkesin görüşünü kurallar çerçevesinde 
açklayabileceğine ve bu görüşmelerin milletin iradesi çerçe-
vesinde şekillenmiş bir Meclis marifetiyle kurallara uygun bir 
şekilde yaplacağna ilişkin açklamas 31 (53) 

 
194 

        – Ankara Milletvekili Ahmet Haluk Koç'un 447 sra 
sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 3'üncü maddesi üzerin-
de CHP Grubu adna yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 31 (55) 

 
587 

        – Ankara Milletvekili Necati Ylmaz'n 447 sra sayl 
Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 16'nc maddesiyle ilgili öner-
ge üzerinde yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 31 (58) 

 
1253 

        – İstanbul Milletvekili Engin Altay'n sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (54) 

 
459 

        – İstanbul Milletvekili Engin Altay'n yaptğ açklama-
sndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1110 
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        – İstanbul Milletvekili Eren Erdem'e yönelik hareketin 
tam bir provokasyon olduğuna ve milletvekillerinin itibarna 
yönelik, gerçeklikle hiçbir ilgisi olmayan, tamamen kşkrt-
maya dönük yaklaşmlar knadklarna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1113 

        – İstanbul Milletvekili Garo Paylan'n 447 sra sayl 
Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 11'inci maddesi üzerinde HDP 
Grubu adna yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 31 (57) 

 
1016 

        – İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Pulcu'nun konuşma-
snn yanlş yorumlandğna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1243:1244 

        – İzmir'deki terör saldrsn knadğna, şehitlere Al-
lah'tan rahmet dilediğine, terörle elbette mücadele edileceği-
ne ancak siyasetin yegâne gündemi terörmüş gibi davrana-
mayacağna, Anayasa değişikliği konusunda 2 partinin belli 
konularda uzlaştğna ve eğer Meclis onay verirse nihai karar 
milletin vereceğine ilişkin açklamas 31 (52) 

 
43:44 

        – Kişinin dili marifetiyle kendisini anlattğna, herkesin 
dili çok dikkatli bir şekilde kullanmas, hakaret etmemesi ve 
eleştirilerini karşdaki insann da faydalanacağ tarzda dile 
getirmesinin ortak çalşma için son derece önemli olduğuna 
ilişkin açklamas 31 (54) 

 
396:397 

        – Kocaeli Milletvekili Saffet Sancakl'nn eşine geçmiş 
olsun dileğinde bulunduğuna ve bir müddet daha çalşmann 
uygun olacağ düşüncesinde olduklarna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1190 

        – Mardin Milletvekili Mithat Sancar'n 447 sra sayl 
Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 3'üncü maddesi üzerinde HDP 
Grubu adna yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 31 (55) 

 
591 

        – Parlamentonun görevinin, kurallar dâhilinde, milletten 
almş olduğu temsil çerçevesinde meseleleri müzakere etmek 
olduğuna ve Meclisin vazifesini yapmasn temin etmenin 
herkesin ortak hukuku ve ahlak olduğuna, dün Genel Kurulda 
yaşanan olaylarn üzüntü verici olduğuna ilişkin açklamas 31 (56) 

 
704:705 

        – Siirt Milletvekili Kadri Yldrm'n HDP grup önerisi 
üzerinde yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 31 (54) 

 
376:377 

       BOZDAĞ Bekir (Adalet Bakan) (Yozgat) – Ankara 
Milletvekili Levent Gök'ün sataşma nedeniyle yaptğ ko-
nuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (53) 

 
278 

       ÇAMAK Hüseyin (Mersin) – Haklarnda kesinleşmiş 
bir yarg hükmü olmamasna rağmen binlerce insann çalş-
masnn KHK eliyle engellenmesinin gelecekte telafisi müm-
kün olmayan mağduriyetlere yol açabileceğine ilişkin açk-
lamas 31 (52) 

 
36 

       ÇAMLI Ahmet Hamdi (İstanbul) – İstanbul Milletve-
kili Eren Erdem'in yaptğ açklamasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 31 (56) 

 
801:802 
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        – İstanbul Milletvekili Eren Erdem'e yönelik hareketin 
tam bir provokasyon olduğuna ve milletvekillerinin itibarna 
yönelik, gerçeklikle hiçbir ilgisi olmayan, tamamen kşkrt-
maya dönük yaklaşmlar knadklarna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1113 

        – İstanbul Milletvekili Garo Paylan'n 447 sra sayl 
Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 11'inci maddesi üzerinde HDP 
Grubu adna yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 31 (57) 

 
1016 

        – İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Pulcu'nun konuşma-
snn yanlş yorumlandğna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1243:1244 

        – İzmir'deki terör saldrsn knadğna, şehitlere Al-
lah'tan rahmet dilediğine, terörle elbette mücadele edileceği-
ne ancak siyasetin yegâne gündemi terörmüş gibi davrana-
mayacağna, Anayasa değişikliği konusunda 2 partinin belli 
konularda uzlaştğna ve eğer Meclis onay verirse nihai karar 
milletin vereceğine ilişkin açklamas 31 (52) 

 
43:44 

        – Kişinin dili marifetiyle kendisini anlattğna, herkesin 
dili çok dikkatli bir şekilde kullanmas, hakaret etmemesi ve 
eleştirilerini karşdaki insann da faydalanacağ tarzda dile 
getirmesinin ortak çalşma için son derece önemli olduğuna 
ilişkin açklamas 31 (54) 

 
396:397 

        – Kocaeli Milletvekili Saffet Sancakl'nn eşine geçmiş 
olsun dileğinde bulunduğuna ve bir müddet daha çalşmann 
uygun olacağ düşüncesinde olduklarna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1190 

        – Mardin Milletvekili Mithat Sancar'n 447 sra sayl 
Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 3'üncü maddesi üzerinde HDP 
Grubu adna yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 31 (55) 

 
591 

        – Parlamentonun görevinin, kurallar dâhilinde, milletten 
almş olduğu temsil çerçevesinde meseleleri müzakere etmek 
olduğuna ve Meclisin vazifesini yapmasn temin etmenin 
herkesin ortak hukuku ve ahlak olduğuna, dün Genel Kurulda 
yaşanan olaylarn üzüntü verici olduğuna ilişkin açklamas 31 (56) 

 
704:705 

        – Siirt Milletvekili Kadri Yldrm'n HDP grup önerisi 
üzerinde yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 31 (54) 

 
376:377 

       BOZDAĞ Bekir (Adalet Bakan) (Yozgat) – Ankara 
Milletvekili Levent Gök'ün sataşma nedeniyle yaptğ ko-
nuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (53) 

 
278 

       ÇAMAK Hüseyin (Mersin) – Haklarnda kesinleşmiş 
bir yarg hükmü olmamasna rağmen binlerce insann çalş-
masnn KHK eliyle engellenmesinin gelecekte telafisi müm-
kün olmayan mağduriyetlere yol açabileceğine ilişkin açk-
lamas 31 (52) 

 
36 

       ÇAMLI Ahmet Hamdi (İstanbul) – İstanbul Milletve-
kili Eren Erdem'in yaptğ açklamasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 31 (56) 
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        – Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunarak tarihî ve 
hayrl bir vazife olan Anayasa değişikliği çalşmalarna 
destek vermenin büyük onurunu yaşadklarna ilişkin açkla-
mas 31 (55) 

 
530 

       ÇANKIRI Ceyda BÖLÜNMEZ (Mardin) – İzmir 
Adliyesindeki hain saldry şiddetle knadğna, hayatn 
kaybeden polis Fethi Sekin'e Allah'tan rahmet dilediğine, 
terörün insanlğn ortak sorunu olduğuna ve günün terörün 
her çeşidine karş milletçe birlik olma günü olduğuna ilişkin 
açklamas 31 (52) 

 
39 

       DEMİR Filiz KERESTECİOĞLU (İstanbul) – 10 
Ocak Çalşan Gazeteciler Günü'ne, 2014'ten beri Şanlurfa 
Emniyetinde gözaltnda işkence ve özellikle kadnlara yöne-
lik cinsel taciz saldrlar yapldğyla ilgili iddialar konusun-
da başta Meclis İnsan Haklarn İnceleme Komisyonu olmak 
üzere herkesi göreve çağrdğna ve Ankara Valiliğinin Anka-
ra'da her türlü eylem ve mitingi yasaklama kararna ilişkin 
açklamas 31 (54) 

 
353:354 

        – 11 HDP milletvekilinin tutuklu bulunmalar nedeniyle 
Anayasa değişiklik teklifinde oy kullanmayacağna ama sözlü 
olarak oyunun "hayr" olduğunu belirtmek istediğine ilişkin 
açklamas 31 (57) 

 
967 

        – 11 HDP milletvekilinin tutuklu olmas nedeniyle 
yoklama taleplerini 9 kişiyle yapabilmeleri gerektiğine ilişkin 
açklamas 31 (57) 

 
922:924 

        – Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostanc ile Bile-
cik Milletvekili Halil Eldemir'in HDP grup önerisi üzerinde 
yaptğ konuşmalarndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (56) 

 
719:720 

        – Bu ülkede herkesin barşçl gösteri yapma hakk oldu-
ğuna ve ülkenin basn özgürlüğü karnesinin dünya çapnda 
hangi srada olduğunun bilindiğine ilişkin açklamas 31 (54) 

 
358:359 

        – Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül'ün yaptğ 
açklamasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (54) 

 
433 

        – Genel Kurulda sahte oy kullanlmasnn ciddi bir olay 
olduğuna, Başkanlğn bu konuyu araştrmas gerektiğine ve 
halkn Meclisteki görüşmeleri izleyebilmesi konusunda ver-
dikleri dilekçeye bir cevap beklediklerine ilişkin açklamas 31 (53) 

 
201:202 

        – İstanbul Milletvekili Garo Paylan'a yönelik kürsüyü 
kullanma ve siyaset yapma özgürlüğünün kstlanmasn 
kabul etmelerinin mümkün olmadğna ve bu nedenle HDP 
Grubu olarak bugünkü birleşimde söz haklarn kullanmaya-
caklarna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1092:1093 

        – Kimsenin şiddet uygulama hakk olmadğna ve Meclis-
te yaşanan şiddetin sokağa da yansdğna ilişkin açklamas 31 (55) 

 
619:620 
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        – Kürsü dokunulmazlğnn aslnda bu Mecliste doku-
nulmazlklarn kaldrlmasyla ve 11 HDP milletvekilinin 
tutuklu olmasyla bitmiş olduğuna ve Cumhurbaşkannn 
Anayasa değişiklik teklifiyle ilgili baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 31 (56) 

 
746 

        – Tutuklu 11 HDP milletvekili yasama faaliyetini yürü-
temediği ve oy kullanamadğ sürece bu oyunda oyuncu 
olmayacaklarna ve milletvekillerinin Meclisin itibarn ve 
gizli oy ilkesini zedelememelerini rica ettiğine ilişkin açkla-
mas 31 (54) 

 
439 

        – Tutuklu 11 HDP milletvekilinin yasama faaliyetlerine 
katlamamas ve oy kullanamamasnn halk iradesinin gasb 
olduğuna, bu teklifle ilgili hiçbir aşamada oy kullanmayaca-
ğna ve bütün HDP milletvekillerinin de tutuklu vekillerin 
varlğna sayg göstererek davranacaklarna inandğna ilişkin 
açklamas 31 (53) 

 
305:306 

        – Tüm AK PARTİ'li ve MHP'li milletvekillerini Anaya-
sa değişiklik teklifine ret oyu vermeye çağrdğna, 11 HDP 
milletvekilinin tutuklu bulunduğu bir ortamda yaplan Ana-
yasa değişikliğinin hiçbir meşruiyetinin bulunmadğna, 
Meclis kapsnda bu Anayasa değişiklik teklifine karş çkan-
lara şiddet uygulandğna ve Diyarbakr'da Roboski katliam 
ansna yaplan antn kayyum tarafndan yerinden söktürül-
düğüne ilişkin açklamas 31 (53) 

 
192:193 

        – Usul görüşmesi nedeniyle yaptğ konuşmasndaki 
baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (55) 

 
605:606 

       DEMİRTAŞ Ünal (Zonguldak) – Terör, OHAL ve 
ekonomik krizin olduğu bir ortamda anayasa yaplmamas 
gerektiğine, hukukçu ve sivil toplum örgütlerinin Meclis 
önünde basn açklamas yapmalarnn zorbalkla engellendi-
ğine, milletvekillerine şiddet uygulandğna ve yol yaknken 
bu değişiklikten vazgeçilmesi gerektiğine ilişkin açklamas 31 (53) 

 
188 

       DURMAZ Kadim (Tokat) – Mustafa Kemal Atatürk'ün 
annesi Zübeyde Hanm'n ölümünün 94'üncü yl dönümüne 
ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1076 

       DURMUŞOĞLU Mücahit (Osmaniye) – Cumhurbaş-
kannn hafzalara kazdğ "tek millet, tek devlet, tek bayrak, 
tek vatan" ilkesinin Anayasa değişikliğiyle birlikte gerçek 
hüviyetine kavuşacağna ve ülkeyi geleceğe taşyacağna 
ilişkin açklamas 31 (55) 

 
532 

       ELİTAŞ Mustafa (Kayseri) – AK PARTİ'li milletvekil-
leri tarafndan kullanlan oylarn İç Tüzük'ün 148'inci madde-
sine uygun yapldğna ilişkin açklamas 31 (54) 

 
464:465 

        – Anayasa değişiklik teklifinin şu ana kadar geçen 14 
maddesinde de İç Tüzük'ün 148'inci maddesine uygun bir 
oylama gerçekleştirildiğine ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1203:1204 
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        – Kürsü dokunulmazlğnn aslnda bu Mecliste doku-
nulmazlklarn kaldrlmasyla ve 11 HDP milletvekilinin 
tutuklu olmasyla bitmiş olduğuna ve Cumhurbaşkannn 
Anayasa değişiklik teklifiyle ilgili baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 31 (56) 

 
746 

        – Tutuklu 11 HDP milletvekili yasama faaliyetini yürü-
temediği ve oy kullanamadğ sürece bu oyunda oyuncu 
olmayacaklarna ve milletvekillerinin Meclisin itibarn ve 
gizli oy ilkesini zedelememelerini rica ettiğine ilişkin açkla-
mas 31 (54) 

 
439 

        – Tutuklu 11 HDP milletvekilinin yasama faaliyetlerine 
katlamamas ve oy kullanamamasnn halk iradesinin gasb 
olduğuna, bu teklifle ilgili hiçbir aşamada oy kullanmayaca-
ğna ve bütün HDP milletvekillerinin de tutuklu vekillerin 
varlğna sayg göstererek davranacaklarna inandğna ilişkin 
açklamas 31 (53) 

 
305:306 

        – Tüm AK PARTİ'li ve MHP'li milletvekillerini Anaya-
sa değişiklik teklifine ret oyu vermeye çağrdğna, 11 HDP 
milletvekilinin tutuklu bulunduğu bir ortamda yaplan Ana-
yasa değişikliğinin hiçbir meşruiyetinin bulunmadğna, 
Meclis kapsnda bu Anayasa değişiklik teklifine karş çkan-
lara şiddet uygulandğna ve Diyarbakr'da Roboski katliam 
ansna yaplan antn kayyum tarafndan yerinden söktürül-
düğüne ilişkin açklamas 31 (53) 

 
192:193 

        – Usul görüşmesi nedeniyle yaptğ konuşmasndaki 
baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (55) 

 
605:606 

       DEMİRTAŞ Ünal (Zonguldak) – Terör, OHAL ve 
ekonomik krizin olduğu bir ortamda anayasa yaplmamas 
gerektiğine, hukukçu ve sivil toplum örgütlerinin Meclis 
önünde basn açklamas yapmalarnn zorbalkla engellendi-
ğine, milletvekillerine şiddet uygulandğna ve yol yaknken 
bu değişiklikten vazgeçilmesi gerektiğine ilişkin açklamas 31 (53) 

 
188 

       DURMAZ Kadim (Tokat) – Mustafa Kemal Atatürk'ün 
annesi Zübeyde Hanm'n ölümünün 94'üncü yl dönümüne 
ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1076 

       DURMUŞOĞLU Mücahit (Osmaniye) – Cumhurbaş-
kannn hafzalara kazdğ "tek millet, tek devlet, tek bayrak, 
tek vatan" ilkesinin Anayasa değişikliğiyle birlikte gerçek 
hüviyetine kavuşacağna ve ülkeyi geleceğe taşyacağna 
ilişkin açklamas 31 (55) 

 
532 

       ELİTAŞ Mustafa (Kayseri) – AK PARTİ'li milletvekil-
leri tarafndan kullanlan oylarn İç Tüzük'ün 148'inci madde-
sine uygun yapldğna ilişkin açklamas 31 (54) 

 
464:465 

        – Anayasa değişiklik teklifinin şu ana kadar geçen 14 
maddesinde de İç Tüzük'ün 148'inci maddesine uygun bir 
oylama gerçekleştirildiğine ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1203:1204 
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        – Ankara Milletvekili Levent Gök'ün yaptğ açklama-
sndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1130:1131 

        – Bir kadn milletvekiline saldrdğ şeklindeki ifadenin 
düzeltilmesini istirham ettiğine ilişkin açklamas 31 (56) 

 
803 

        – Kocaeli Milletvekili Saffet Sancakl'nn eşine geçmiş 
olsun dileğinde bulunduğuna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1186 

        – Kocaeli Milletvekili Saffet Sancakl'nn eşinin çocuk-
larna ve hayatna kavuşacağn ümit ettiğine ilişkin açkla-
mas 31 (58) 

 
1190 

        – Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptğ açklama-
sndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (53) 

 
247 

        – Millete karş hakareti hiçbir vatandaşn ve hiçbir 
milletvekilinin kabul etmesinin mümkün olmadğna ve 
Türkiye'ye haksz yere itham edilen konularda AK PAR-
Tİ'nin hiçbir zaman duyarsz ve tarafsz kalmadğna ilişkin 
açklamas 31 (58) 

 
1096:1097 

        – Oylamalarn İç Tüzük'ün 148'inci maddesine göre 
usulüne uygun bir şekilde yapldğna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1148:1149 

        – Twitter hesabndan yaplan paylaşmn aslnda doğru 
bir şekilde yaplmş olduğuna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1257:1258 

        – Yaplan oylamada gizliliği ihlal edenlerin telefonlary-
la veya kameralaryla çekim yapan milletvekilleri olduğuna, 
AK PARTİ'li milletvekillerinin Anayasa'ya ve İç Tüzük'e 
uygun hareket ettiklerine ilişkin açklamas 31 (53) 

 
318 

       ENGİN Didem (İstanbul) – 10 Ocak Çalşan Gazeteci-
ler Günü'ne ilişkin açklamas 31 (54) 

 
345 

        – Bugün ülkede yaşanmakta olan istikrarszlğn bizatihi 
sebebinin halkn gündeminden kopuk AKP Hükûmeti oldu-
ğuna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1072 

       ERDEM Eren (İstanbul) – Genel Kurulda yaşanan 
olaylar srasnda bir milletvekilinin bacağndan yaralanmas-
nn sorumlusu olarak kendisinin gösterilmesine, bunun doğru 
olmadğna ve yaralanan milletvekilinin bu konuda bir açk-
lama yapmasn istirham ettiğine ilişkin açklamas 31 (56) 

 
800 

        – Konya Milletvekili Hac Ahmet Özdemir'in HDP grup 
önerisi üzerinde yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 31 (57) 

 
903:904 

       ERDOĞAN Hüsnüye (Konya) – Kocaeli Milletvekili 
Haydar Akar'n HDP grup önerisi üzerinde yaptğ konuşma-
sndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (52) 

 
58 

       ERDOĞAN Mehmet (Muğla) – Manisa Milletvekili 
Özgür Özel'in yaptğ açklamasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 31 (54) 

 
381 

       Tekraren   (54) 381 
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       EROĞLU Veysel (Orman ve Su İşleri Bakan) (Af-
yonkarahisar) – Ankara Milletvekili Levent Gök'ün yaptğ 
açklamasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (54) 

 
415:416 

       GAZEL İshak (Kütahya) – Ülkede tüm erklerle istikra-
r sağlamak için Cumhurbaşkanlğ sistemi ve Anayasa tekli-
finin hayati bir öneme sahip olduğuna ilişkin açklamas 31 (55) 

 
528 

       GÖK Levent (Ankara) – 447 sra sayl Anayasa Deği-
şiklik Teklifi'nin 15'inci maddesinin oylamasnda tasnif ve 
ayrm işlemine Genel Kurula verilen arada devam edilmesi-
nin İç Tüzük'e aykr olduğuna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1214:1215 

        – Adyaman Milletvekili İbrahim Halil Frat'n 447 sra 
sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 10'uncu maddesi üze-
rinde şahs adna yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 31 (57) 

 
987 

        – AK PARTİ Grubu adna konuşan Bursa Milletvekili 
İsmail Aydn'n, iktidar partisinin rejim değişikliği konusunda 
Anayasa'nn değiştirilemez maddelerini değiştirme niyetini 
açkça ortaya koyduğuna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1129:1130 

        – Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostanc'nn yapt-
ğ açklamasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (55) 

 
587 

        – Anayasa değişiklik teklifiyle ilgili görüşmelerin mutlaka 
TRT'den ve başka kanallardan da yaynlanmas ve halkn bilgi 
alma hakknn sağlanmas gerektiğine, bunun gerçekleşmeme-
sinin aypl bir durum olduğuna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1119:1120 

        – Ankara Valiliğinin Ankara'da her türlü eylem, toplant 
ve mitingi yasaklama karar aldğna, bu kararla ana muhale-
fet partisi olarak referandumla ilgili yapacaklar çalşmalar-
nn engellenmiş olduğuna ve Bakandan bu konuda bir açk-
lama beklediklerine ilişkin açklamas 31 (54) 

 
412:415 

        – Billboardlarda İstanbul Milletvekili Eren Erdem'e ağr 
hakaretler eden ve yanlş bir hadiseyi nakletmek suretiyle 
hedef hâline getirenlerin bulunmasn istediklerine ve Meclis 
Başkanlğnn da bu konunun takipçisi olmas gerektiğine 
ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1112:1113 

        – Bursa Milletvekili İsmail Aydn'n 447 sra sayl 
Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 12'nci maddesi üzerinde AK 
PARTİ Grubu adna yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1125:1126 

        – Cumhuriyet Halk Partisi olarak çok hassas bir çizgide 
görevlerini yapmaya çalştklarna, Genel Kurulda yaşanan 
şiddet görüntülerinin tasvip edilemeyeceğine, yaralanan tüm 
milletvekillerine geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna ve 
İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun davasnda esas 
hakkndaki mütalaada müebbet hapis cezas istenmesinin 
siyasi bir karar olduğuna ilişkin açklamas 31 (56) 

 
701:702 
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       EROĞLU Veysel (Orman ve Su İşleri Bakan) (Af-
yonkarahisar) – Ankara Milletvekili Levent Gök'ün yaptğ 
açklamasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (54) 

 
415:416 

       GAZEL İshak (Kütahya) – Ülkede tüm erklerle istikra-
r sağlamak için Cumhurbaşkanlğ sistemi ve Anayasa tekli-
finin hayati bir öneme sahip olduğuna ilişkin açklamas 31 (55) 

 
528 

       GÖK Levent (Ankara) – 447 sra sayl Anayasa Deği-
şiklik Teklifi'nin 15'inci maddesinin oylamasnda tasnif ve 
ayrm işlemine Genel Kurula verilen arada devam edilmesi-
nin İç Tüzük'e aykr olduğuna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1214:1215 

        – Adyaman Milletvekili İbrahim Halil Frat'n 447 sra 
sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 10'uncu maddesi üze-
rinde şahs adna yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 31 (57) 

 
987 

        – AK PARTİ Grubu adna konuşan Bursa Milletvekili 
İsmail Aydn'n, iktidar partisinin rejim değişikliği konusunda 
Anayasa'nn değiştirilemez maddelerini değiştirme niyetini 
açkça ortaya koyduğuna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1129:1130 

        – Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostanc'nn yapt-
ğ açklamasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (55) 

 
587 

        – Anayasa değişiklik teklifiyle ilgili görüşmelerin mutlaka 
TRT'den ve başka kanallardan da yaynlanmas ve halkn bilgi 
alma hakknn sağlanmas gerektiğine, bunun gerçekleşmeme-
sinin aypl bir durum olduğuna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1119:1120 

        – Ankara Valiliğinin Ankara'da her türlü eylem, toplant 
ve mitingi yasaklama karar aldğna, bu kararla ana muhale-
fet partisi olarak referandumla ilgili yapacaklar çalşmalar-
nn engellenmiş olduğuna ve Bakandan bu konuda bir açk-
lama beklediklerine ilişkin açklamas 31 (54) 

 
412:415 

        – Billboardlarda İstanbul Milletvekili Eren Erdem'e ağr 
hakaretler eden ve yanlş bir hadiseyi nakletmek suretiyle 
hedef hâline getirenlerin bulunmasn istediklerine ve Meclis 
Başkanlğnn da bu konunun takipçisi olmas gerektiğine 
ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1112:1113 

        – Bursa Milletvekili İsmail Aydn'n 447 sra sayl 
Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 12'nci maddesi üzerinde AK 
PARTİ Grubu adna yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1125:1126 

        – Cumhuriyet Halk Partisi olarak çok hassas bir çizgide 
görevlerini yapmaya çalştklarna, Genel Kurulda yaşanan 
şiddet görüntülerinin tasvip edilemeyeceğine, yaralanan tüm 
milletvekillerine geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna ve 
İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun davasnda esas 
hakkndaki mütalaada müebbet hapis cezas istenmesinin 
siyasi bir karar olduğuna ilişkin açklamas 31 (56) 

 
701:702 
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        – Genel Kurulda sahte oy kullanlmasyla ilgili Meclis 
Başkanlğnn samimi, gerçekçi ve olayn ne olduğu konu-
sunda aydnlatc bilgi vermesini ve sorumlular hakknda 
işlem başlatlacak girişimlerde bulunmasn talep ettiğine 
ilişkin açklamas 31 (53) 

 
208:209 

        – İzmir'deki terör olaynda hayatn kaybeden polis ile 
adliye çalşanna Allah'tan rahmet dilediğine, Türkiye'de 
bulunan bütün siyasi partilerin terör konusunda yoğunlaşmas 
ve terörü ülke gündeminden çkarmak amacyla ortak bir 
çaba göstermesi gerektiğine, Cumhuriyet Halk Partisi olarak 
temel hak ve özgürlüklere snrlama getirmemek kaydyla 
terörü önleyecek her türlü formülü, yasay desteklemeye 
hazr olduklarna ilişkin açklamas 31 (52) 

 
41 

        – Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'n sataşma nede-
niyle yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açkla-
mas 31 (56) 

 
745:746 

        – Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'n yerinden sarf 
ettiği baz ifadeleri ile Oturum Başkan TBMM Başkan Veki-
li Ahmet Aydn'n Kâtip Üye hakknda sarf ettiği baz ifade-
lerine ilişkin açklamas 31 (54) 

 
463:464 

        – Şrnak Küpeli Dağ'nda yürütülen operasyonlar sra-
snda şehit olan 2 askere Allah'tan rahmet, yaral 4 askere acil 
şifalar dilediğine ilişkin açklamas 31 (52) 

 
87 

       GÖKDAĞ Mehmet (Gaziantep) – Bu Anayasa değişik-
liğiyle ilgili iki başllktan soyut olarak söz etmenin halk 
yanltmaya yönelik davranşlar olduğuna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1074 

       GÜL Abdulhamit (Gaziantep) – Anayasa'nn ilk 4 
maddesiyle ilgili herhangi bir değişikliğin söz konusu olma-
dğna ve Milliyetçi Hareket Partisiyle yaplmş görüşmelerde 
de bu konunun gündeme gelmediğine ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1128 

        – Aydn Milletvekili Bülent Tezcan'n sataşma nedeniy-
le yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (54) 

 
432 

       GÜRER Ömer Fethi (Niğde) – 10 Ocak Çalşan Gaze-
teciler Günü'ne ilişkin açklamas 31 (54) 

 
348:349 

        – Anayasa değişiklik teklifiyle ilgili yaplan tüm görüş-
melerin halkn da bilgisi dâhilinde olmas için televizyonlar-
dan verilmesini talep ettiğine ilişkin açklamas 31 (53) 

 
188 

        – Demokratik toplumlarda anayasalarn uzlaşma metin-
leri olduğuna, toplumun hiçbir kesiminin Anayasa değişikliği 
teklifinin oluşum aşamasnda tartşmalara katlmadğna ve 
içinde bulunulan konjonktürde Anayasa değiştirmenin doğru 
olmadğna ilişkin açklamas 31 (55) 

 
531 

       HALAÇOĞLU Yusuf (Kayseri) – İstanbul Milletvekili 
Garo Paylan'n 447 sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 
11'inci maddesi üzerinde HDP Grubu adna yaptğ konuşma-
sndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (57) 

 
1014:1015 
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       HAMZAÇEBİ Mehmet Akif (İstanbul) – Oturum 
Başkan TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydn'n baz ifadele-
rine ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1237 

        – Toplant yeter says arandğnda sisteme girmeyen 
milletvekillerinin toplant yeter saysna dâhil edilmeyecekle-
rine ilişkin açklamas 31 (53) 

 
209 

       HAVUTÇA Namk (Balkesir) – İzmir'de gerçekleşen 
terör saldrsn şiddetle knadğna ve Türkiye'nin önemli bir 
tarm ve hayvanclk merkezi olan Balkesir'de çiftçinin can 
çekiştiğine ilişkin açklamas 31 (52) 

 
41 

       HÜRRİYET Fatma KAPLAN (Kocaeli) – 447 sra 
sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 3'üncü maddesinin 
oylamas srasnda yaşanan olaylarda Kayseri Milletvekili 
Mustafa Elitaş ile Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu'nun 
kendisine yönelik davranşlarna ilişkin açklamas 31 (55) 

 
616 

        – Anayasa değişiklik teklifiyle ilgili gizli oylamada bir 
kabinde 3 AKP'li vekilin birlikte olduklarna ilişkin açkla-
mas 31 (54) 

 
350 

        – Görüşmelerine başlanacak olan Anayasa değişiklik 
teklifinin Türkiye Cumhuriyeti'nin batş ve bölünme belgesi 
olduğuna ve bu darbe anayasasna, diktaya "evet" diyecekle-
rin yatacak yerlerinin olmadğna ilişkin açklamas 31 (53) 

 
187:188 

       İLGEZDİ Gamze AKKUŞ (İstanbul) – Bugün demok-
ratik, laik Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğinin oylanacağna 
ve bütün vekilleri yaptklar Anayasa'ya bağllk yeminine 
sahip çkmaya davet ettiğine ilişkin açklamas 31 (53) 

 
192 

        – Genel Kurulda yaşandğ iddia edilen srlma olayna 
ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1245 

        – İktidarn rejim değiştirme telaşnn toplumu bir arada 
tutan ortak değerleri birer birer yozlaştrdğna, laiklik ilkesi-
ne karş sistematik saldrlarn devam ettiğine ve Cumhuriye-
te sahip çkan gençlerin susturulamayacağna ilişkin açkla-
mas 31 (54) 

 
348 

       KAN Ravza KAVAKCI (İstanbul) – Anayasa değişik-
liği teklifinde seçilme yaşnn 18'e indirilmesi hükmünün 
gençlerin özellikle 15 Temmuz sonras göstermiş olduğu 
birlik beraberliğe hürmeten desteklenmesi gerektiğine ilişkin 
açklamas 31 (55) 

 
530 

       KARABIYIK Lale (Bursa) – İhraç edilen akademis-
yenlerin durumuna, rektörlerin neden incelemeye tabi olma-
dklarn öğrenmek istediğine ve Ensar Vakfna devredilen 
kamu mülklerinin listesini talep ettiğine ilişkin açklamas 31 (52) 

 
40 

        – Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal'n CHP grup 
önerisi üzerinde yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 31 (52) 

 
69 
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       HAMZAÇEBİ Mehmet Akif (İstanbul) – Oturum 
Başkan TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydn'n baz ifadele-
rine ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1237 

        – Toplant yeter says arandğnda sisteme girmeyen 
milletvekillerinin toplant yeter saysna dâhil edilmeyecekle-
rine ilişkin açklamas 31 (53) 

 
209 

       HAVUTÇA Namk (Balkesir) – İzmir'de gerçekleşen 
terör saldrsn şiddetle knadğna ve Türkiye'nin önemli bir 
tarm ve hayvanclk merkezi olan Balkesir'de çiftçinin can 
çekiştiğine ilişkin açklamas 31 (52) 

 
41 

       HÜRRİYET Fatma KAPLAN (Kocaeli) – 447 sra 
sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 3'üncü maddesinin 
oylamas srasnda yaşanan olaylarda Kayseri Milletvekili 
Mustafa Elitaş ile Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu'nun 
kendisine yönelik davranşlarna ilişkin açklamas 31 (55) 

 
616 

        – Anayasa değişiklik teklifiyle ilgili gizli oylamada bir 
kabinde 3 AKP'li vekilin birlikte olduklarna ilişkin açkla-
mas 31 (54) 

 
350 

        – Görüşmelerine başlanacak olan Anayasa değişiklik 
teklifinin Türkiye Cumhuriyeti'nin batş ve bölünme belgesi 
olduğuna ve bu darbe anayasasna, diktaya "evet" diyecekle-
rin yatacak yerlerinin olmadğna ilişkin açklamas 31 (53) 

 
187:188 

       İLGEZDİ Gamze AKKUŞ (İstanbul) – Bugün demok-
ratik, laik Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğinin oylanacağna 
ve bütün vekilleri yaptklar Anayasa'ya bağllk yeminine 
sahip çkmaya davet ettiğine ilişkin açklamas 31 (53) 

 
192 

        – Genel Kurulda yaşandğ iddia edilen srlma olayna 
ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1245 

        – İktidarn rejim değiştirme telaşnn toplumu bir arada 
tutan ortak değerleri birer birer yozlaştrdğna, laiklik ilkesi-
ne karş sistematik saldrlarn devam ettiğine ve Cumhuriye-
te sahip çkan gençlerin susturulamayacağna ilişkin açkla-
mas 31 (54) 

 
348 

       KAN Ravza KAVAKCI (İstanbul) – Anayasa değişik-
liği teklifinde seçilme yaşnn 18'e indirilmesi hükmünün 
gençlerin özellikle 15 Temmuz sonras göstermiş olduğu 
birlik beraberliğe hürmeten desteklenmesi gerektiğine ilişkin 
açklamas 31 (55) 

 
530 

       KARABIYIK Lale (Bursa) – İhraç edilen akademis-
yenlerin durumuna, rektörlerin neden incelemeye tabi olma-
dklarn öğrenmek istediğine ve Ensar Vakfna devredilen 
kamu mülklerinin listesini talep ettiğine ilişkin açklamas 31 (52) 

 
40 

        – Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal'n CHP grup 
önerisi üzerinde yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 31 (52) 
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        – Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt'un CHP grup 
önerisi üzerinde yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 31 (52) 

 
71 

       KARABURUN Bennur (Bursa) – Anayasa değişiklik 
teklifiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlğ sisteminin kurumsal-
laşan vesayet yerine kurumsallaşan millet iradesini getirdiği-
ne ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1077 

       KARADENİZ Barş (Sinop) – Sinop-Ayanck yolunun 
Genze mevkisinde 18 Kasm 2016 tarihinde meydana gelen 
heyelan nedeniyle yaplan çalşmalar hakknda Ulaştrma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlğndan bilgi almak istedi-
ğine ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1075 

       KAYNARCA Tülay (İstanbul) – 5 Ocakta gerçekleşti-
rilen İzmir katliamnn PKK uzants TAK tarafndan üstle-
nildiğine, terörü ve teröre destek olan herkesi lanetlediğine 
ilişkin açklamas 31 (55) 

 
529 

       KILIÇ İmran (Kahramanmaraş) – Devletin dinini 
öğrenmek ve yaşamak isteyenlere bu imkân doğrusuyla 
vermek zorunda olduğuna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1075 

       KÖSEOĞLU Ayşe Sula (Trabzon) – 10 Ocak Çalşan 
Gazeteciler Günü'ne ilişkin açklamas 31 (54) 

 
349:350 

        – Trabzon'un Sürmene ilçesindeki orman yangnn 
saptrarak bir siyasi rant malzemesi yapan anlayş knadğ-
na, Anayasa değişikliği görüşmelerini sabote etmeye çalşan 
muhalefet partilerini kamuoyunun dikkatine sunduğuna 
ilişkin açklamas 31 (53) 

 
189 

       KUYUCUOĞLU Serdal (Mersin) – 10 Ocak Çalşan 
Gazeteciler Günü'ne, tüm yetkilerin bir kişiye devredilmesi 
çalşmasnn Türkiye'ye yaplabilecek en büyük kötülük 
olduğuna ve Mersin'de AKP'li yöneticilerin partiye toplu 
kayt yaptklarna ilişkin açklamas 31 (54) 

 
351 

        – Emeklilere promosyon ödemesinde bankaya fatura 
ibraz şartyla ilgili ciddi skntlar olduğuna ve Mersin'deki 
sel felaketiyle ilgili Hükûmetin bugüne kadar hiçbir şey 
yapmadğna ilişkin açklamas 31 (52) 

 
36 

        – Türkiye'nin Suriye konusundaki dş politikasna ilişkin 
açklamas 31 (58) 

 
1076 

        – Ülkenin geleceği için tarihî öneme sahip bir süreçten 
geçildiğine ve Anayasa'nn kişisel çkarlara hizmet edecek 
şekilde değiştirilmek istendiğine ilişkin açklamas 31 (55) 

 
526 

       MUŞ Mehmet (İstanbul) – AK PARTİ iktidarlarnn 
her zaman Kbrs davasnn ve Kbrs Türkü'nün yannda 
olduğuna, Meclis çalşmalarnn bir ahenk içerisinde ve İç 
Tüzük'e uygun olarak sürdürülmesi gerektiğine ve Kuzey 
Kbrs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkan Rauf Denk-
taş'n 5'inci ölüm yl dönümüne ilişkin açklamas 31 (57) 

 
887 
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        – Terörle mücadelede yürütülen operasyonlar kapsa-
mnda Bitlis'te şehit olan 2 askere Allah'tan rahmet dilediğine 
ve Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanm'n 
ölümünün 94'üncü yl dönümüne ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1078:1079 

       ÖNDER Srr Süreyya (Ankara) – Amasya Milletveki-
li Mehmet Naci Bostanc'nn yaptğ açklamasndaki baz 
ifadelerine ilişkin açklamas 31 (54) 

 
460 

        – Anayasa değişiklik teklifine karş her türlü toplumsal 
tepkiyi bugünden kriminalize etmeye dönük bir yaklaşmn 
terörle mücadele içerisinde mütalaa edilemeyeceğine ve oy 
kullanma konusunda herkesin kendisine yakşan yaptğna 
ilişkin açklamas 31 (54) 

 
416:417 

        – Diyarbakr Milletvekili Nursel Aydoğan hakknda 
verilen mahkûmiyet kararnn siyasal bir operasyon olduğuna 
ve buna karş bütün milletvekillerinin kendi vekillik hukukla-
r ve vicdanlar çerçevesinde ses vermeleri gerektiğine ilişkin 
açklamas 31 (57) 

 
884:885 

        – İstanbul Milletvekili Garo Paylan'n 447 sra sayl 
Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 11'inci maddesi üzerinde HDP 
Grubu adna yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 31 (57) 

 
1017:1019 

        – Kocaeli Milletvekili Saffet Sancakl'nn eşine acil 
şifalar dilediğine, ülke tarihindeki en önemli krlma ve dönü-
şüm noktalarndan birisi bu olan bu Anayasa değişiklik tekli-
finde milletvekilini sradan bir oy verme enstrüman gibi 
gören anlayş şiddetle reddettiğine ve diğer maddelerde 
konuşma haklarn kullanacaklarna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1204:1205 

        – Oylama işlemi bitmeden ara verilerek Başkanlk ma-
kamnn boş brakldğna, bu itibarla yaplan işlemin sakat-
landğna ve Başkanlk Divan üyesi olarak bu işlemin yeni-
lenmesini talep ettiğine ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1218:1219 

       ÖZDEMİR Sibel (İstanbul) – Anayasa değişikliği 
teklifiyle ilgili yaplan ilk oylamada gizli oylama kuralnn 
ihlal edildiğine ve Cumhuriyet rejimini ortadan kaldran bu 
Anayasa değişikliğine bu Parlamentonun özgür iradesinin 
asla izin vermeyeceğine inandğna ilişkin açklamas 31 (54) 

 
346:347 

        – Bu Anayasa değişikliğiyle ülkenin denetimsiz, sorum-
suz, partili ve tarafl, her türlü hukuki güvence altnda bir 
Cumhurbaşkanlğ sistemine ve tek kişilik bir dikta rejimine 
sürüklenmesine asla izin vermemek gerektiğine ilişkin açk-
lamas 31 (55) 

 
531 

        – Görüşmelerine devam edilen Anayasa değişikliği 
teklifinin Türkiye'nin hangi sorununu çözeceğini öğrenmek 
istediğine ve bu değişikliğin Genel Kurulda oylanmasnn 
bile Türkiye'yi Orta Çağ karanlğna sürükleyeceğine ilişkin 
açklamas 31 (58) 

 
1071 
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        – Terörle mücadelede yürütülen operasyonlar kapsa-
mnda Bitlis'te şehit olan 2 askere Allah'tan rahmet dilediğine 
ve Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanm'n 
ölümünün 94'üncü yl dönümüne ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1078:1079 

       ÖNDER Srr Süreyya (Ankara) – Amasya Milletveki-
li Mehmet Naci Bostanc'nn yaptğ açklamasndaki baz 
ifadelerine ilişkin açklamas 31 (54) 

 
460 

        – Anayasa değişiklik teklifine karş her türlü toplumsal 
tepkiyi bugünden kriminalize etmeye dönük bir yaklaşmn 
terörle mücadele içerisinde mütalaa edilemeyeceğine ve oy 
kullanma konusunda herkesin kendisine yakşan yaptğna 
ilişkin açklamas 31 (54) 

 
416:417 

        – Diyarbakr Milletvekili Nursel Aydoğan hakknda 
verilen mahkûmiyet kararnn siyasal bir operasyon olduğuna 
ve buna karş bütün milletvekillerinin kendi vekillik hukukla-
r ve vicdanlar çerçevesinde ses vermeleri gerektiğine ilişkin 
açklamas 31 (57) 

 
884:885 

        – İstanbul Milletvekili Garo Paylan'n 447 sra sayl 
Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 11'inci maddesi üzerinde HDP 
Grubu adna yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 31 (57) 

 
1017:1019 

        – Kocaeli Milletvekili Saffet Sancakl'nn eşine acil 
şifalar dilediğine, ülke tarihindeki en önemli krlma ve dönü-
şüm noktalarndan birisi bu olan bu Anayasa değişiklik tekli-
finde milletvekilini sradan bir oy verme enstrüman gibi 
gören anlayş şiddetle reddettiğine ve diğer maddelerde 
konuşma haklarn kullanacaklarna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1204:1205 

        – Oylama işlemi bitmeden ara verilerek Başkanlk ma-
kamnn boş brakldğna, bu itibarla yaplan işlemin sakat-
landğna ve Başkanlk Divan üyesi olarak bu işlemin yeni-
lenmesini talep ettiğine ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1218:1219 

       ÖZDEMİR Sibel (İstanbul) – Anayasa değişikliği 
teklifiyle ilgili yaplan ilk oylamada gizli oylama kuralnn 
ihlal edildiğine ve Cumhuriyet rejimini ortadan kaldran bu 
Anayasa değişikliğine bu Parlamentonun özgür iradesinin 
asla izin vermeyeceğine inandğna ilişkin açklamas 31 (54) 

 
346:347 

        – Bu Anayasa değişikliğiyle ülkenin denetimsiz, sorum-
suz, partili ve tarafl, her türlü hukuki güvence altnda bir 
Cumhurbaşkanlğ sistemine ve tek kişilik bir dikta rejimine 
sürüklenmesine asla izin vermemek gerektiğine ilişkin açk-
lamas 31 (55) 

 
531 

        – Görüşmelerine devam edilen Anayasa değişikliği 
teklifinin Türkiye'nin hangi sorununu çözeceğini öğrenmek 
istediğine ve bu değişikliğin Genel Kurulda oylanmasnn 
bile Türkiye'yi Orta Çağ karanlğna sürükleyeceğine ilişkin 
açklamas 31 (58) 
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        – ÖSYM tarafndan üniversite giriş snav sistemi ve 
snav içeriğine ilişkin yeni düzenlemeler yapldğna ve AKP 
iktidarlar döneminde her bir buçuk ylda bir sistem değişik-
liğiyle eğitim sisteminin çökertilmeye devam edildiğine 
ilişkin açklamas 31 (52) 

 
37 

       ÖZEL Özgür (Manisa) – 447 sra sayl Anayasa Deği-
şiklik Teklifi'nin komisyonlara havale ve görüşülme sürecin-
de yaşanan eksiklikler nedeniyle usule aykr getirilmiş oldu-
ğuna ve Komisyona iade edilmesi gerektiğine ilişkin açkla-
mas 31 (53) 

 
246:247 

        – Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostanc'nn yapt-
ğ açklamasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (54) 

 
357:358 

        – İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satr'n yaptğ 
açklamasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (56) 

 
803 

        – Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'n yerinden sarf 
ettiği baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (56) 

 
789 

        – Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan'n HDP grup 
önerisi üzerinde yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 31 (54) 

 
380 

        – Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan'n yaptğ açk-
lamasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (54) 

 
381 

        – Uyarlarnn dikkate alnarak Twitter hesabndan 
Genel Kurul çalşmalaryla ilgili yaplan paylaşmn düzeltil-
diğine ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1257 

       ÖZKAYA Ali (Afyonkarahisar) – İstanbul Milletvekili 
Eren Erdem'in yaptğ açklamasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 31 (56) 

 
802 

       PEKŞEN Haluk (Trabzon) – Trabzon'un büyükşehir 
belediyesi olduktan sonra şehrin âdeta bir kâbus hayatna 
teslim edildiğine ilişkin açklamas 31 (52) 

 
40 

       PURÇU Özcan (İzmir) – Oturum Başkan TBMM 
Başkan Vekili Ahmet Aydn'n Kâtip Üyeler hakkndaki 
ifadeleri nedeniyle kendisine teşekkür ettiğine ilişkin açkla-
mas 31 (58) 

 
1221:1222 

       SARIBAL Orhan (Bursa) – Bu Anayasa değişikliğinin 
on beş yldr iktidarda olan partinin fiilî genel başkanna 
ülkeyi ve insanlarn hak ve özgürlüklerini teslim etme isteği 
olduğuna ilişkin açklamas 31 (55) 

 
531:532 

        – Demokratik kitle örgütlerinin Anayasa değişiklik 
paketine ilişkin ortak basn açklamasnn siyasal iktidar 
tarafndan polis zoruyla engellendiğine ve bu basn açklama-
snn bir ksmn paylaşmak istediğine ilişkin açklamas 31 (54) 

 
349 

       SATIR Mihrimah Belma (İstanbul) – İstanbul Millet-
vekili Eren Erdem'in yaptğ açklamasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 31 (56) 

 
802 
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       SERT Hasan (İstanbul) – İstanbul Milletvekili Garo 
Paylan'n Türk milletini suçlayc sözlerini ve onu savunmaya 
çalşanlar knadğna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1075 

       SERTEL Atila (İzmir) – 10 Ocak Çalşan Gazeteciler 
Günü'ne, Akn Atalay'n Berlin'den Türkiye'ye kendi isteğiyle 
gelmiş olmasna rağmen kaçma şüphesinin yoğunlaştğnn 
belirtilmiş olmasna ve Silivri Cezaevinde Ahmet Şk'a üç 
gün süreyle su ve yiyecek verilmediği iddialarnn doğru olup 
olmadğn öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 31 (54) 

 
354:355 

       ŞEKER Ali (İstanbul) – On alt saate yaklaşan bir 
çalşma süresinin çok sakncal olduğuna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1258:1259 

       ŞEKER İlyas (Kocaeli) – Ülkenin birliğine kastetmek 
isteyen terör örgütlerine karş mücadele eden güvenlik güçle-
rini tebrik ettiğine, bu uğurda şehit olan asker, polis ve sivil-
leri ve İzmir'de terör girişimini önleyen şehit polis Fethi 
Sekin'i rahmetle andğna ilişkin açklamas 31 (52) 

 
38 

       ŞENTOP Mustafa (İstanbul) – Komisyonlara havale 
işleminin Başkanlğn yetkisinde olduğuna ve 447 sra sayl 
Anayasa Değişiklik Teklifi'nin tali komisyonlara havale 
edilmemiş olmasnn Meclis teamüllerine uygun olduğuna 
ilişkin açklamas 31 (53) 

 
249 

       ŞİMŞEK Baki (Mersin) – Mersin'in yaklaşk bir aydr 
doğal afetlerle mücadele etmesine rağmen doğal afet bölgesi 
ilan edilmesiyle ilgili çağrlara Hükûmetin karşlk vermedi-
ğine ve Mersin'e nakdî yardm gönderilmesi gerektiğine 
ilişkin açklamas 31 (53) 

 
189 

        – Orman ve Su İşleri Bakan Veysel Eroğlu'nun gündem 
dş konuşmaya cevaben yaptğ konuşmasndaki baz ifadele-
rine ilişkin açklamas 31 (55) 

 
521 

        – Türkiye'nin her yerinde yaşanan elektrik kesintilerine 
ilişkin açklamas 31 (52) 

 
39 

       TANAL Mahmut (İstanbul) – Anayasa değişikliğine 
karş verilen mücadelenin hukuk devleti isteyenler ile hukuk 
devletine karş olanlarn, demokrasi isteyenler ile demokrasi 
karşt olanlarn mücadelesi olduğuna ilişkin açklamas 31 (53) 

 
191 

        – Toplant yeter says olmadan Türkiye Büyük Millet 
Meclisini açmann bir İç Tüzük ve Anayasa ihlali olduğuna 
ilişkin açklamas 31 (57) 

 
948 

       TAŞKIN Ali Cumhur (Mersin) – Anayasa değişim 
paketinin milletin istikbalini, ekonomik ve siyasi istikrarn 
sağlama yolunda en önemli metin olduğuna ilişkin açklamas 31 (55) 

 
528 

        – Milleti anlayamayan ve ülkeyi tanyamamş baz 
kesimlerin bu Anayasa değişim paketini aslsz eleştirdikleri-
ne ve milletin bu Anayasa değişikliğine sahip çkacağna 
yürekten inandğna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1073 
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       SERT Hasan (İstanbul) – İstanbul Milletvekili Garo 
Paylan'n Türk milletini suçlayc sözlerini ve onu savunmaya 
çalşanlar knadğna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1075 

       SERTEL Atila (İzmir) – 10 Ocak Çalşan Gazeteciler 
Günü'ne, Akn Atalay'n Berlin'den Türkiye'ye kendi isteğiyle 
gelmiş olmasna rağmen kaçma şüphesinin yoğunlaştğnn 
belirtilmiş olmasna ve Silivri Cezaevinde Ahmet Şk'a üç 
gün süreyle su ve yiyecek verilmediği iddialarnn doğru olup 
olmadğn öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 31 (54) 

 
354:355 

       ŞEKER Ali (İstanbul) – On alt saate yaklaşan bir 
çalşma süresinin çok sakncal olduğuna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1258:1259 

       ŞEKER İlyas (Kocaeli) – Ülkenin birliğine kastetmek 
isteyen terör örgütlerine karş mücadele eden güvenlik güçle-
rini tebrik ettiğine, bu uğurda şehit olan asker, polis ve sivil-
leri ve İzmir'de terör girişimini önleyen şehit polis Fethi 
Sekin'i rahmetle andğna ilişkin açklamas 31 (52) 

 
38 

       ŞENTOP Mustafa (İstanbul) – Komisyonlara havale 
işleminin Başkanlğn yetkisinde olduğuna ve 447 sra sayl 
Anayasa Değişiklik Teklifi'nin tali komisyonlara havale 
edilmemiş olmasnn Meclis teamüllerine uygun olduğuna 
ilişkin açklamas 31 (53) 

 
249 

       ŞİMŞEK Baki (Mersin) – Mersin'in yaklaşk bir aydr 
doğal afetlerle mücadele etmesine rağmen doğal afet bölgesi 
ilan edilmesiyle ilgili çağrlara Hükûmetin karşlk vermedi-
ğine ve Mersin'e nakdî yardm gönderilmesi gerektiğine 
ilişkin açklamas 31 (53) 

 
189 

        – Orman ve Su İşleri Bakan Veysel Eroğlu'nun gündem 
dş konuşmaya cevaben yaptğ konuşmasndaki baz ifadele-
rine ilişkin açklamas 31 (55) 

 
521 

        – Türkiye'nin her yerinde yaşanan elektrik kesintilerine 
ilişkin açklamas 31 (52) 

 
39 

       TANAL Mahmut (İstanbul) – Anayasa değişikliğine 
karş verilen mücadelenin hukuk devleti isteyenler ile hukuk 
devletine karş olanlarn, demokrasi isteyenler ile demokrasi 
karşt olanlarn mücadelesi olduğuna ilişkin açklamas 31 (53) 

 
191 

        – Toplant yeter says olmadan Türkiye Büyük Millet 
Meclisini açmann bir İç Tüzük ve Anayasa ihlali olduğuna 
ilişkin açklamas 31 (57) 

 
948 

       TAŞKIN Ali Cumhur (Mersin) – Anayasa değişim 
paketinin milletin istikbalini, ekonomik ve siyasi istikrarn 
sağlama yolunda en önemli metin olduğuna ilişkin açklamas 31 (55) 

 
528 

        – Milleti anlayamayan ve ülkeyi tanyamamş baz 
kesimlerin bu Anayasa değişim paketini aslsz eleştirdikleri-
ne ve milletin bu Anayasa değişikliğine sahip çkacağna 
yürekten inandğna ilişkin açklamas 31 (58) 
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       TAYYAR Şamil (Gaziantep) – İstanbul Milletvekili 
Eren Erdem'in yaptğ açklamasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 31 (56) 

 
801 

       TEZCAN Bülent (Aydn) – 447 sra sayl Anayasa 
Değişiklik Teklifi'nin 16'nc maddesiyle Anayasa'nn 58 ayr 
maddesinde düzenleme yapldğna, bunun yasa yapm tekni-
ğine aykr olduğuna ve Komisyona iade edilmesi gerektiğine 
ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1220:1221 

        – Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostanc'nn yerin-
den sarf ettiği baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (56) 

 
774:775 

        – Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül'ün yaptğ 
açklamasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (54) 

 
432 

       TEZCAN Ylmaz (Mersin) – Mersin'in Anamur ve 
Bozyaz ilçelerinde yaşanan hortum felaketinin çiftçilerin 
seralarna önemli ölçüde zarar verdiğine, hasar tespit çalşma-
larnn devam ettiğine ve Hükûmetin Mersinlilerin yannda 
olduğuna ilişkin açklamas 31 (55) 

 
527 

       TOĞRUL Mahmut (Gaziantep) – Aydn Milletvekili 
Abdurrahman Öz'ün 447 sra sayl Anayasa Değişiklik Tek-
lifi'nin 10'uncu maddesi üzerinde AK PARTİ Grubu adna 
yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (57) 

 
985 

       TOPAL Serkan (Hatay) – Hatay Samandağ'da ky 
kenar çizgisi olduğu gerekçesiyle vatandaşlarn iş yeri, arazi 
ve evlerinin tapularnn ellerinden alnmas nedeniyle yaşa-
nan mağduriyetlerin giderilmesini talep ettiğine ilişkin açk-
lamas 31 (52) 

 
40 

        – Hatay'da ekonomik dengenin düzene girmesi ve ihra-
catn tekrar hayat bulmas için Yayladağ Snr Kaps'nn 
açlmasnn elzem olduğuna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1071 

       TÜM Mehmet (Balkesir) – Balkesir'de baş gösteren 
hayvan hastalklarnn üreticileri tedirgin ettiğine ve bu ko-
nuda bilgi almak istediğine ilişkin açklamas 31 (55) 

 
532 

        – Başkomutann bir partinin genel başkan olduğu bir 
ülkede Silahl Kuvvetler ile komutanlarn durumunun ne ola-
cağn öğrenmek istediğine ve yol yaknken bu tekçi anlayştan 
vazgeçilmesi çağrsnda bulunduğuna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1073 

        – İzmir'de yaşanan terör olayn nefretle knadğna, 
hayatn kaybedenlere Allah'tan rahmet dilediğine, gazeteci 
Ahmet Şk'n Silivri Cezaevinde her türlü insani koşullardan 
uzak olarak âdeta yargsz infaza tabi tutulduğuna ilişkin 
açklamas 31 (52) 

 
37 

        – Yurttaş Girişimi ve Diyalog Grubundan milletvekille-
rine gelen bir mektubu okumak istediğine ilişkin açklamas 31 (54) 

 
351 

       USLU Atay (Antalya) – Anayasa değişikliğinin kabul 
edilmesiyle oluşacak yeni sisteme ilişkin açklamas 31 (55) 

 
530 
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       USTA Erhan (Samsun) – 10 Ocak Çalşan Gazeteciler 
Günü ile 10 Ocak İdareciler Günü'ne, İstanbul Ataköy 5. 
Ksm Camisi'nde vatandaşlarn düşen tentelerin altnda 
kaldğna ve kurtarma çalşmalarnn devam ettiğine, Gazian-
tep Emniyet Müdürlüğü önünde yaşanan çatşma konusunda 
Hükûmetin bilgi vermesinin yerinde olacağna ilişkin açkla-
mas 31 (54) 

 
352:353 

        – Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostanc'nn sa-
taşma nedeniyle yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1107 

        – Bursa Milletvekili İsmail Aydn'n 447 sra sayl 
Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 12'nci maddesi üzerinde AK 
PARTİ Grubu adna yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1123:1124 

        – Bursa Milletvekili İsmail Aydn'n Anayasa'nn ilk 4 
maddesiyle ilgili baz ifadelerini düzeltmesini ve Başbakann 
bununla ilgili bir açklama yapmasn talep ettiğine ilişkin 
açklamas 31 (58) 

 
1129 

        – Ermeni soykrm olduğu iddiasnn Türk milletine 
yaplacak en büyük hakaret olduğuna ve Milliyetçi Hareket 
Partisi olarak bu konudaki tavrlarnn her zaman net olduğu-
na ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1096 

        – FETÖ'yle mücadelenin en kapsaml şekilde devam 
etmesi ama adil olmas ve mağduriyetlere yol açmamas 
gerektiğine ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1077:1078 

        – İstanbul Milletvekili Eren Erdem'e yönelik hareketi 
knadklarna ve Başkanlk Divannn milletvekillerinin itiba-
rnn korunmas konusunda hassasiyet göstermesini talep 
ettiğine ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1113 

        – İzmir'deki hain saldry nefretle knadğna, şehit olan 
polis Fethi Sekin'i rahmetle andğna, bu olayla ilgili bir 
ihmal olduğu konusunda ciddi kuşkular olduğuna, Fethi 
Sekin'in isminin yaşatlmas gerektiğine ve 7 Ocak Osmani-
ye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yl dönümüne 
ilişkin açklamas 31 (52) 

 
42 

        – Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanm'n 
ölümünün 94'üncü yl dönümüne ve Bitlis'te şehit olan 2 
askere Allah'tan rahmet dilediğine ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1084 

       USTA Leyla ŞAHİN (Konya) – Bu Anayasa değişikli-
ğiyle gelecekteki sorunlarn çözümünün hedeflendiğine ve 
baz kesimlerin gerçekleri görmemek noktasndaki srarlarn 
yanlş bulduğuna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1074 

       UYSAL Burhanettin (Karabük) – AK PARTİ olarak 
amaçlarnn cumhuriyeti güçlendirecek, gelecek kuşaklara 
müreffeh bir Türkiye brakacak yeni bir anayasay hayata 
geçirmek olduğuna ve baz kesimlerin bu Anayasa değişikli-
ğini aslsz bir şekilde eleştirdiklerine ilişkin açklamas 31 (55) 

 
527 
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        – Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanm'n 
ölümünün 94'üncü yl dönümüne ve Bitlis'te şehit olan 2 
askere Allah'tan rahmet dilediğine ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1084 

       USTA Leyla ŞAHİN (Konya) – Bu Anayasa değişikli-
ğiyle gelecekteki sorunlarn çözümünün hedeflendiğine ve 
baz kesimlerin gerçekleri görmemek noktasndaki srarlarn 
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1074 

       UYSAL Burhanettin (Karabük) – AK PARTİ olarak 
amaçlarnn cumhuriyeti güçlendirecek, gelecek kuşaklara 
müreffeh bir Türkiye brakacak yeni bir anayasay hayata 
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       YALIM Özkan (Uşak) – Ağr'nn Diyadin ilçesi AKP 
Gençlik Kollar Başkan Mehmet Akif Yardmc'nn uyuştu-
rucu maddeyle yakalanmas konusunda bilgi almak ve döviz-
deki artş konusunda neden bir şey yaplmadğn öğrenmek 
istediğine ilişkin açklamas 31 (54) 

 
347 

        – Çiftçilere yl başnda ödenmesi gereken prim ve des-
teklerin bir an önce ödenmesini talep ettiğine ve dövizdeki 
yüksek artşa rağmen neden piyasalara müdahale edilmediği-
ni öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 31 (55) 

 
529 

        – İçinde bulunulan ekonomik şartlarda ve bu kadar terör 
eylemi varken bu Anayasa değişikliği görüşmelerine ne kadar 
ihtiyaç olduğunu kamuoyunun takdirlerine sunduğuna ve bu 
görüşmelerin TRT'den yaynlanmasnn sağlanmasn talep 
ettiğine ilişkin açklamas 31 (53) 

 
190 

       YARAYICI Hilmi (Hatay) – Son günlerde dövizde 
yaşanan hareketliliğin Türkiye ekonomisinin hukuk dş ve 
demokratik olmayan denetimsiz bir politikay kaldrmadğn 
çok net olarak gösterdiğine ve belirsiz bir "üst akl" söylemi-
nin sürdürüldüğüne ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1073:1074 

       YEDEKCİ Gülay (İstanbul) – Millî Eğitim Bakanlğ-
nn yeni yl kutlamalarnn yaplmamasyla ilgili olarak okul-
lara gönderdiği yönergeye ve Millî Eğitim Bakanlğn bu tür 
işlerle uğraşmak yerine görevini yapmaya davet ettiğine 
ilişkin açklamas 31 (52) 

 
38 

        – Yüz yl önce emperyalistlere karş savaşarak kazanlan 
cumhuriyetin şimdi milletvekillerinin oylaryla yklmaya 
çalşldğna ve Mustafa Kemal Atatürk'ün şğnda cumhuri-
yeti sonsuza kadar yaşatacaklarna ilişkin açklamas 31 (53) 

 
191 

       YILDIRIM Ahmet (Muş) – 15 Temmuz darbe girişi-
minden sonra ilan edilen OHAL'in geçici bir süreç olarak 
değil bir rejim olarak uygulandğna ve bütün toplumsal 
kesimlerin OHAL rejiminden ciddi zararlar gördüğüne, tu-
tuklu baz gazeteciler ile HDP parti meclis üyelerinin duru-
muna ilişkin açklamas 31 (55) 

 
534 

        – 447 sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'yle ilgili 
yaplacak oylamalarda gizli oy açk tasnif uygulamasnn İç 
Tüzük gereği olduğuna, bunu sağlamann Başkanlğn sorum-
luluğunda olduğuna ve 11 HDP milletvekilinin oy kullanma 
hakknn gasbedilmesi sebebiyle kendisinin de oy kullanma-
yacağna ve yasama faaliyetlerine sayg duyan herkesi ayn 
tavr taknmaya davet ettiğine ilişkin açklamas 31 (53) 

 
312:313 

        – Anayasa değişikliği teklifi görüşmelerinin çalşma 
usul ve esaslarna aykr bir tempoyla yapldğna, Ağr'nn 
Tutak Belediyesinin eş başkanlarnn yerine kayyum atanma-
sna, 80 belediyeye el koymann gasp olduğuna ve milletin 
seçiminden, oyundan korkmak anlamna geldiğine ilişkin 
açklamas 31 (56) 

 
703:704 
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        – HDP grup önerisinin oylamas srasnda istemiş olduk-
lar yoklama talebinin dikkate alnmadğna ve oylamann 
geçersiz olduğuna ilişkin açklamas 31 (56) 

 
727:728 

        – İç Tüzük'ten doğan haklarn kullanma hususunda en 
ufak bir tavr biçimini kabul etmelerinin mümkün olmadğna 
ve yoklama talebinin sehven fark edilmemiş olduğunu kabul 
ettiklerine ilişkin açklamas 31 (56) 

 
733:734 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ahmet Ay-
dn'n söz verme konusundaki tutumuna ilişkin açklamas 31 (56) 

 
721 

        – Ülkenin zor günlerden geçerken demokrasiyi, hukuku, 
insan haklarn askya almann normalleşmeyi sağlamayaca-
ğnn çok açk olduğuna, Diyarbakr Büyükşehir Belediyesi 
ile Van'n Çatak ilçesine atanan kayyumlarn baz uygulama-
larna ve bir tutuklunun sahip olmas gereken haklarn Ahmet 
Şk'a tannmamş olmasn anlamakta güçlük çektiğine, Ada-
let Bakann bu konuda izahata davet ettiğine ilişkin açkla-
mas 31 (52) 

 
42:43 

       YILDIRIM Behçet (Adyaman) – AKP'nin Kürt dili 
üzerindeki yok sayma politikalarna ve Kürt dili ve kültürüne 
yaplan saldrlar şiddet ve nefretle knadğna ilişkin açk-
lamas 31 (54) 

 
352 

       YILMAZ Mehmet Akif (Kocaeli) – 447 sra sayl 
Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 3'üncü maddesinin oylamas 
srasnda yaşanan olaylarda İstanbul Milletvekili Engin Al-
tay'n kendisine yönelik davranşna ilişkin açklamas 31 (55) 

 
614 

       YİĞİT Ali (İzmir) – İzmir'deki terör saldrsnda hayat-
larn kaybeden Fethi Sekin ile Musa Can'a Allah'tan rahmet 
dilediğine, bu ülkenin ve cumhuriyetin kolay kurulmadğna 
ve parçalamaya kimsenin gücünün yetmeyeceğine ilişkin 
açklamas 31 (52) 

 
39 

       YÜCEER Candan (Tekirdağ) – Amasya Milletvekili 
Mehmet Naci Bostanc'nn sataşma nedeniyle yaptğ konuş-
masndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (54) 

 
409 

       YÜKSEL Cemal Okan (Eskişehir) – 447 sra sayl 
Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 12'nci maddesi üzerinde CHP 
Grubu adna yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 31 (58) 

 
1120 

           
           
           

ÇEŞİTLİ İŞLER    
A) HOŞ GELDİNİZ MESAJLARI    

        – Genel Kurulu teşrif eden Japonya Dşişlerinden So-
rumlu Devlet Bakan Kentaro Sonoura ile beraberindeki 
heyete "Hoş geldiniz." denilmesi 31 (52) 

 
58 
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DENETİM    
A) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ    

       AYHAN Emin Haluk (Denizli) – Ve 19 milletvekilinin, 
kamuya açk bir bankaya ilişkin olarak yaplan ve basnda yer 
alan haberlerin araştrlarak alnmas gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacyla Meclis araştrmas açlmasna ilişkin 
önergesi (10/416)   

 
 

        – Okunmas 31 (53) 212:214 
        – Ve 20 milletvekilinin, Orta Vadeli Program (OVP) ve 
Orta Vadeli Mali Planla (OVMP) ilgili sorunlarn araştrla-
rak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla Mec-
lis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/415)   

 
 

        – Okunmas 31 (53) 211:212 
       BAYRAKTUTAN Uğur (Artvin) – Ve 21 milletvekili-
nin, AKP'li belediyelerin, bakanlklarn ve kamu kurumlar-
nn TÜRGEV ve ÇYDD'ye farkl yaklaşmlarnn ve ayrmc-
lk iddialarnn araştrlarak alnmas gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacyla Meclis araştrmas açlmasna ilişkin 
önergesi (10/429)   

 
 

        – Okunmas 31 (58) 1079:1080 
        – Ve 21 milletvekilinin, ulaşm iş kolunda yaşanan 
sorunlarn araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belir-
lenmesi amacyla Meclis araştrmas açlmasna ilişkin öner-
gesi (10/428)   

 
 

        – Okunmas 31 (57) 891:892 
        – Ve 22 milletvekilinin, cezaevlerindeki tutuklu ve 
hükümlülere uygulanan disiplin ceza ve tedbirlerinin araştr-
larak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla 
Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/431)   

 
 

        – Okunmas 31 (58) 1082:1083 
        – Ve 22 milletvekilinin, emeklilerin yaşadğ maddi ve 
manevi sorunlarn araştrlarak alnmas gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacyla Meclis araştrmas açlmasna ilişkin 
önergesi (10/430)   

 
 

        – Okunmas 31 (58) 1081:1082 
        – Ve 22 milletvekilinin, özel sektörde çalşan çevre 
mühendislerinin sorunlarnn araştrlarak alnmas gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacyla Meclis araştrmas açlma-
sna ilişkin önergesi (10/427)   

 
 

        – Okunmas 31 (57) 889:891 
       BEŞTAŞ Meral DANIŞ (Adana) – Ve 22 milletvekili-
nin, kamusal alanda ana dil kullanmnn engellenmesinin 
neden olduğu sorunlarn araştrlarak alnmas gereken ön-
lemlerin belirlenmesi amacyla Meclis araştrmas açlmasna 
ilişkin önergesi (10/422)   

 
 

        – Okunmas 31 (55) 538:540 
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       BUDAK Çetin Osman (Antalya) – Ve 22 milletvekili-
nin, elektrik dağtm sisteminde kayp kaçak tahsilat konu-
sundaki yarg kararlarnn uygulanmamasnn yol açtğ 
sorunlarn ve dağtm özelleştirmelerinin sonuçlarnn araşt-
rlarak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla 
Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/425)   

 
 

        – Okunmas 31 (56) 709:711 
        – Ve 22 milletvekilinin, TOKİ'nin yaptğ ihalelerde 
ortaya çkan kamu zararnn boyutunun araştrlarak alnmas 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla Meclis araştrmas 
açlmasna ilişkin önergesi (10/424)   

 
 

        – Okunmas 31 (56) 708:709 
       DOĞAN Müslüm (İzmir) – Ve 22 milletvekilinin, Çalt 
Çay'nn çevreye verdiği zararlarn araştrlarak alnmas 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla Meclis araştrmas 
açlmasna ilişkin önergesi (10/420)   

 
 

        – Okunmas 31 (55) 535:536 
       DOĞAN Selina (İstanbul) – Ve 21 milletvekilinin, 
Türkiye'de yaşayan Müslüman olmayan aznlklarn eğitim 
konusunda yaşadklar sorunlarn araştrlarak alnmas gere-
ken önlemlerin belirlenmesi amacyla Meclis araştrmas 
açlmasna ilişkin önergesi (10/419)   

 
 

        – Okunmas 31 (54) 363:366 
       DORA Erol (Mardin) – Ve 22 milletvekilinin, Türki-
ye'nin imzaladğ hâlde çekince koyduğu insan haklarn 
gözetmek ve korumak temelli uluslararas sözleşme ve proto-
kollerin araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belirlenme-
si amacyla Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi 
(10/423)   

 
 

        – Okunmas 31 (56) 706:707 
       GEVERİ Adem (Van) – Ve 22 milletvekilinin, Türki-
ye'deki mülteci ve sğnmaclara yönelik hak ihlallerinin 
araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi ama-
cyla Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/421)   

 
 

        – Okunmas 31 (55) 537:538 
       KÖK Devrim (Antalya) – Ve 22 milletvekilinin, Antal-
ya'nn Alakr Vadisi'nde yaplacak olan hidroelektrik santral-
lerin bölgeye vereceği zararlarn araştrlarak alnmas gere-
ken önlemlerin belirlenmesi amacyla Meclis araştrmas 
açlmasna ilişkin önergesi (10/426)   

 
 

        – Okunmas 31 (57) 887:889 
       OKUTAN Nuri (Isparta) – Ve 19 milletvekilinin, 
kaçak ağaç kesimi ve yangnlarla ormanlarn yok olmas 
konusunda yaplmas gerekenlerin araştrlarak alnmas 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla Meclis araştrmas 
açlmasna ilişkin önergesi (10/417)   

 
 

        – Okunmas 31 (54) 360:361 
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       TOPCU Zühal (Ankara) – Ve 20 milletvekilinin, işçi 
ölümlerinin artmasyla ilgili sorunlarn araştrlarak alnmas 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla Meclis araştrmas 
açlmasna ilişkin önergesi (10/412)   

 
 

        – Okunmas 31 (52) 45:47 
        – Ve 20 milletvekilinin, Türkiye'de kadna yönelik 
şiddetin sebeplerinin araştrlarak alnmas gereken önlemle-
rin belirlenmesi amacyla Meclis araştrmas açlmasna 
ilişkin önergesi (10/411)   

 
 

        – Okunmas 31 (52) 44:45 
        – Ve 20 milletvekilinin, Türkiye'de meslek liselerinin, 
meslek liselerinde okuyan öğrencilerin ve meslek liselerinden 
mezun olanlarn sorunlarnn araştrlarak alnmas gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacyla Meclis araştrmas açlma-
sna ilişkin önergesi (10/413)   

 
 

        – Okunmas 31 (52) 47:49 
        – Ve 20 milletvekilinin, Türkiye'de öğretmen atamalar 
ve ücretli öğretmenlikle ilgili yaşanan sorunlarn araştrlarak 
alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla Meclis 
araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/414)   

 
 

        – Okunmas 31 (53) 209:211 
       TÜRKMEN Elif Doğan (Adana) – Ve 23 milletvekili-
nin, TCDD Genel Müdürlüğünün iş yaptrdğ yüklenici 
firma işçilerine ödemek zorunda kaldğ tazminatn sebeple-
rinin, kurumun ve kamunun uğradğ zararn ve sorumlular-
nn araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacyla Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi 
(10/418)   

 
 

        – Okunmas 31 (54) 361:363 
           
           
           

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

           
Başbakan Yardmclarndan    

       HABERAL Erkan (Ankara) – Türkçe'nin Birleşmiş 
Milletlerin resmi dilleri arasna girmesi için yaplan bir ça-
lşma olup olmadğna ilişkin sorusu ve Başbakan Yardmcs 
Yldrm Tuğrul Türkeş'in cevab (7/9678) 31 (52) 

 
134:135 
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Başbakandan    
       BEKAROĞLU Mehmet (İstanbul) – Atatürk'ün vasi-
yeti doğrultusunda 2012-2016 arasnda yllar itibaryla İş 
Bankasndan Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumuna 
aktarlan para miktarna ilişkin Başbakandan sorusu ve Baş-
bakan Yardmcs Yldrm Tuğrul Türkeş'in cevab (7/9826) 31 (52) 

 
136:139 

       BİÇER Tur YILDIZ (Manisa) – Manisa Yunusemre 
Belediyesi ve TOKİ işbirliğiyle yürütülen konut edindirme 
projesi kapsamndaki baz hususlara ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Başbakan Yardmcs Nurettin Canikli'nin cevab 
(7/9416) 31 (52) 

 
95:97 

       GÜRER Ömer Fethi (Niğde) – Baz kamu kurumlarnn 
Niğde ilinde bulunmamasna ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakan Mehmet Müezzinoğ-
lu'nun cevab (7/9920) 31 (56) 

 
858:860 

        – Kamu kurumlarna ait araçlara ve istihdam edilen 
şoförlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardmcs 
Nurettin Canikli'nin cevab (7/10019) 31 (56) 

 
868:870 

        – TOKİ'nin baz ihalelerde yüklenicilerden araç temin 
ettiği iddiasna ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan 
Yardmcs Nurettin Canikli'nin cevab (7/9921) 31 (56) 

 
861:863 

       TANAL Mahmut (İstanbul) – Türkiye'deki üst düzey 
kamu görevlisi saysna ilişkin Başbakandan sorusu ve Ça-
lşma ve Sosyal Güvenlik Bakan Mehmet Müezzinoğlu'nun 
cevab (7/9838) 31 (56) 

 
851:853 

           
           
           

Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanndan    
       ERDEM Arzu (İstanbul) – 4/C'li çalşanlarn mali, 
sosyal ve özlük haklarna dair bir çalşma yaplp yaplmad-
ğna ilişkin sorusu ve Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakan 
Mehmet Müezzinoğlu'nun cevab (7/9783) 31 (56) 

 
844:846 

       GÜRER Ömer Fethi (Niğde) – İş bulamayan arkeolog-
lara ve sanat tarihçilerine ilişkin sorusu ve Çalşma ve Sosyal 
Güvenlik Bakan Mehmet Müezzinoğlu'nun cevab (7/9855) 31 (56) 

 
854:855 

        – İŞ-KUR'a başvuran üniversite mezunlarnn branşlara 
göre dağlmna ilişkin sorusu ve Çalşma ve Sosyal Güvenlik 
Bakan Mehmet Müezzinoğlu'nun cevab (7/9694) 31 (56) 

 
839:843 

       KAYAN Türabi (Krklareli) – Taşeron işçilerin söz-
leşmelerinde taahhüt edilen ücret ve sosyal haklarn almakta 
yaşadklar sorunlarla ilgili Bakanlğa başvuru yaplp yapl-
madğna ve bu tür mağduriyetlerle ilgili denetleme ve yapt-
rm mekanizmasna ilişkin sorusu ve Çalşma ve Sosyal 
Güvenlik Bakan Mehmet Müezzinoğlu'nun cevab (7/9857) 31 (56) 

 
856:857 
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856:857 
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       KONCA Besime (Siirt) – Siirt'in Şirvan ilçesine bağl 
Maden köyünde on alt işçinin toprak altnda kaldğ faciann 
yaşandğ bakr madeni işletmesinin iş sağlğ ve güvenliğine 
dair yükümlülüklerini yerine getirmemesine ve madende 
yaplan son denetimlere ilişkin sorusu ve Çalşma ve Sosyal 
Güvenlik Bakan Mehmet Müezzinoğlu'nun cevab (7/9692) 31 (56) 

 
835:838 

           
           
           

Dşişleri Bakanndan    
       TANAL Mahmut (İstanbul) – Birleşik Arap Emirlikle-
rinden Abu Dabi Emirliğinde tutuklanan iki avukatn duru-
muyla ilgili yaplan diplomatik girişimlere ilişkin sorusu ve 
Dşişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun cevab (7/9705) 31 (55) 

 
672:673 

           
           
           

Ekonomi Bakanndan    
       TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – Bakanlğa 
bağl kurum ve kuruluşlarda boş bulunan engelli kadrolarna 
ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci'nin cevab 
(7/10067) 31 (53) 

 
320:321 

           
           
           

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanndan    
       GÜRER Ömer Fethi (Niğde) – Buğday tohumunun en 
az yüzde ellisinin TİGEM tarafndan karşlanmasna ilişkin 
sorusu ve Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Faruk Çelik'in 
cevab (7/9727) 31 (57) 

 
1044:1045 

        – TİGEM ve Niğde Patates Üretim Enstitüsü'nün ortak 
projesi bulunup bulunmadğna ve Patates Üretim Enstitü-
sü'nün tek tohum üretim merkezi yaplmasna ilişkin sorusu 
ve Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Faruk Çelik'in cevab 
(7/9716) 31 (57) 

 
1039:1041 

        – TİGEM'e 2017 bütçesinden ayrlan paya ve tarmsal 
üretimde TİGEM'in ürettiği damzlk ve tohumluklarn kul-
landrlmasna ilişkin sorusu ve Gda, Tarm ve Hayvanclk 
Bakan Faruk Çelik'in cevab (7/9726) 31 (57) 

 
1042:1043 

        – Ülkemizde kişi başna tüketilen hayvansal besin mik-
tarna ilişkin sorusu ve Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan 
Faruk Çelik'in cevab (7/9714) 31 (57) 

 
1037:1038 
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Gümrük ve Ticaret Bakanndan    
       ARSLAN Kazm (Denizli) – Çalşma yolluklarnn 
düzensiz ve tüm personel arasnda eşit olarak ödenmesinin 
önüne geçecek bir çalşma yürütülüp yürütülmediğine ilişkin 
sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakan Bülent Tüfenkci'nin 
cevab (7/9791) 31 (56) 

 
847:848 

        – Dahilde işleme izni verilemeyecek eşyalar için güm-
rük müdürlüklerinde mevzuata aykr şekilde dahilde işleme 
izni verilmesinin engellenmesi için yaplan çalşmalara ilişkin 
sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakan Bülent Tüfenkci'nin 
cevab (7/9796) 31 (54) 

 
492:493 

        – Ekonomi Bakanlğ tarafndan iptal edilen yatrm 
teşvik belgeleri kapsamnda sağlanan destek unsurlarnn geri 
alnmasyla ilgili yaplan işlemlere ilişkin sorusu ve Gümrük 
ve Ticaret Bakan Bülent Tüfenkci'nin cevab (7/9797) 31 (56) 

 
849:850 

        – Her bir ürüne zorunlu karekod uygulamas getirecek 
sistemle ilgili çalşmalara ilişkin sorusu ve Gümrük ve Tica-
ret Bakan Bülent Tüfenkci'nin cevab (7/9798) 31 (54) 

 
494:495 

        – Sayştay denetim raporlarnda baz tablolarla ilgili 
tespit edilen eksikliklerin giderilmesine yönelik çalşmalara 
(7/9793) ve yap-işlet-devret modeliyle modernize edilen on 
gümrük kapsna dair muhasebe kaytlarna ve işletme süresi 
başlayan projelerle ilgili 256 no.lu hizmet imtiyaz varlklar 
hesabnn muhasebe kaytlar ve mali tablolarda kullanlma-
sna yönelik çalşmalara (7/9795) ilişkin sorular ve Gümrük 
ve Ticaret Bakan Bülent Tüfenkci'nin cevab 31 (54) 

 
489:491 

       GÜRER Ömer Fethi (Niğde) – İflas erteleme talebinde 
bulunan firmalara ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Baka-
n Bülent Tüfenkci'nin cevab (7/9960) 31 (54) 

 
498:499 

        – Tüketici sorunlar hakem heyetlerine ve tüketici mah-
kemelerine yaplan başvurulara ilişkin sorusu ve Gümrük ve 
Ticaret Bakan Bülent Tüfenkci'nin cevab (7/9958) 31 (54) 

 
496:497 

           
           
           

Maliye Bakanndan    
       TAN Altan (Diyarbakr) – Son on yl içinde Van, Şr-
nak ve Hakkâri illerinde yaplan vergi tahsilatna (7/9972), 
son on yl içinde Antalya ve Şanlurfa illerinde yaplan vergi 
tahsilatna (7/9974) ve son on yl içinde Konya ilinde yaplan 
vergi tahsilatna (7/9975) ilişkin sorular ve Maliye Bakan 
Naci Ağbal'n cevab 31 (56) 

 
864:867 

           
           
           
           



.

   C.   B. S a y f a  

– 30 – 

Gümrük ve Ticaret Bakanndan    
       ARSLAN Kazm (Denizli) – Çalşma yolluklarnn 
düzensiz ve tüm personel arasnda eşit olarak ödenmesinin 
önüne geçecek bir çalşma yürütülüp yürütülmediğine ilişkin 
sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakan Bülent Tüfenkci'nin 
cevab (7/9791) 31 (56) 

 
847:848 

        – Dahilde işleme izni verilemeyecek eşyalar için güm-
rük müdürlüklerinde mevzuata aykr şekilde dahilde işleme 
izni verilmesinin engellenmesi için yaplan çalşmalara ilişkin 
sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakan Bülent Tüfenkci'nin 
cevab (7/9796) 31 (54) 

 
492:493 

        – Ekonomi Bakanlğ tarafndan iptal edilen yatrm 
teşvik belgeleri kapsamnda sağlanan destek unsurlarnn geri 
alnmasyla ilgili yaplan işlemlere ilişkin sorusu ve Gümrük 
ve Ticaret Bakan Bülent Tüfenkci'nin cevab (7/9797) 31 (56) 

 
849:850 

        – Her bir ürüne zorunlu karekod uygulamas getirecek 
sistemle ilgili çalşmalara ilişkin sorusu ve Gümrük ve Tica-
ret Bakan Bülent Tüfenkci'nin cevab (7/9798) 31 (54) 

 
494:495 

        – Sayştay denetim raporlarnda baz tablolarla ilgili 
tespit edilen eksikliklerin giderilmesine yönelik çalşmalara 
(7/9793) ve yap-işlet-devret modeliyle modernize edilen on 
gümrük kapsna dair muhasebe kaytlarna ve işletme süresi 
başlayan projelerle ilgili 256 no.lu hizmet imtiyaz varlklar 
hesabnn muhasebe kaytlar ve mali tablolarda kullanlma-
sna yönelik çalşmalara (7/9795) ilişkin sorular ve Gümrük 
ve Ticaret Bakan Bülent Tüfenkci'nin cevab 31 (54) 

 
489:491 

       GÜRER Ömer Fethi (Niğde) – İflas erteleme talebinde 
bulunan firmalara ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Baka-
n Bülent Tüfenkci'nin cevab (7/9960) 31 (54) 

 
498:499 

        – Tüketici sorunlar hakem heyetlerine ve tüketici mah-
kemelerine yaplan başvurulara ilişkin sorusu ve Gümrük ve 
Ticaret Bakan Bülent Tüfenkci'nin cevab (7/9958) 31 (54) 

 
496:497 

           
           
           

Maliye Bakanndan    
       TAN Altan (Diyarbakr) – Son on yl içinde Van, Şr-
nak ve Hakkâri illerinde yaplan vergi tahsilatna (7/9972), 
son on yl içinde Antalya ve Şanlurfa illerinde yaplan vergi 
tahsilatna (7/9974) ve son on yl içinde Konya ilinde yaplan 
vergi tahsilatna (7/9975) ilişkin sorular ve Maliye Bakan 
Naci Ağbal'n cevab 31 (56) 

 
864:867 
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Orman ve Su İşleri Bakanndan    
       AKAR Haydar (Kocaeli) – Kocaeli'nin Derince ilçesin-
de bir depoda saklanan BHC ve DDT isimli zehirli tarm 
ilaçlarnn bertaraf edilmesine ilişkin sorusu ve Orman ve Su 
İşleri Bakan Veysel Eroğlu'nun cevab (7/9987) 31 (52) 

 
152:154 

       BİÇER Tur YILDIZ (Manisa) – Manisa İli Sargöl 
ilçesine bağl Afşar Değirmendere Mahallesi'nde musluklar-
dan çamur aktğ yönündeki şikayetlere ve yaplan inceleme-
lere ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakan Veysel 
Eroğlu'nun cevab (7/9631) 31 (52) 

 
131:133 

       GÜRER Ömer Fethi (Niğde) – Niğde'nin Altunhisar 
ilçesine bağl bir köyün içme suyu sorununa ilişkin sorusu ve 
Orman ve Su İşleri Bakan Veysel Eroğlu'nun cevab 
(7/9494) 31 (52) 

 
101:102 

        – Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağl bir köyün içme 
suyu sorununa ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakan 
Veysel Eroğlu'nun cevab (7/9902) 31 (52) 

 
148:149 

        – Niğde'nin Bor ilçesine bağl bir köyün güneş paneli 
ihtiyacna ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakan Veysel 
Eroğlu'nun cevab (7/9905) 31 (52) 

 
150:151 

        – Niğde'nin Bor ilçesine bağl bir köyün içme suyu 
sorununa ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakan Veysel 
Eroğlu'nun cevab (7/9895) 31 (52) 

 
140:141 

        – Niğde'nin Bor ilçesine bağl bir köyün sulama göleti 
ihtiyacna ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakan Veysel 
Eroğlu'nun cevab (7/9500) 31 (52) 

 
113:114 

        – Niğde'nin Bor ilçesine bağl bir köyün sulama göleti 
ihtiyacna ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakan Veysel 
Eroğlu'nun cevab (7/9501) 31 (52) 

 
115:116 

        – Niğde'nin Bor ilçesine bağl bir köyün sulama göleti 
ihtiyacna ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakan Veysel 
Eroğlu'nun cevab (7/9502) 31 (52) 

 
117:118 

        – Niğde'nin Bor ilçesine bağl bir köyün sulama göleti 
ihtiyacna ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakan Veysel 
Eroğlu'nun cevab (7/9503) 31 (52) 

 
119:120 

        – Niğde'nin Çamard ilçesine bağl bir köye sulama 
göleti yaplmasna ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Ba-
kan Veysel Eroğlu'nun cevab (7/9497) 31 (52) 

 
107:108 

        – Niğde'nin Çamard ilçesine bağl bir köyün içme suyu 
ihtiyacna ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakan Veysel 
Eroğlu'nun cevab (7/9901) 31 (52) 

 
146:147 

        – Niğde'nin Çamard ilçesine bağl bir köyün içme suyu 
sorununa ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakan Veysel 
Eroğlu'nun cevab (7/9899) 31 (52) 

 
142:143 
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        – Niğde'nin Çamard ilçesine bağl bir köyün içme suyu 
sorununa ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakan Veysel 
Eroğlu'nun cevab (7/9900) 31 (52) 

 
144:145 

        – Niğde'nin Çamard ilçesine bağl bir köyün sulama 
göleti ihtiyacna ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakan 
Veysel Eroğlu'nun cevab (7/9495) 31 (52) 

 
103:104 

        – Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağl bir köyden geçen 
derenin slahna ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakan 
Veysel Eroğlu'nun cevab (7/9499) 31 (52) 

 
111:112 

        – Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağl bir köyün sulama 
göleti ihtiyacna ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakan 
Veysel Eroğlu'nun cevab (7/9498) 31 (52) 

 
109:110 

        – Niğde'nin merkez ilçesine bağl bir köyde kapal su-
lama sistemine geçilmesine ilişkin sorusu ve Orman ve Su 
İşleri Bakan Veysel Eroğlu'nun cevab (7/9496) 31 (52) 

 
105:106 

        – Niğde'nin merkez ilçesine bağl bir köydeki sulama 
sorununa ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakan Veysel 
Eroğlu'nun cevab (7/9505) 31 (52) 

 
121:122 

        – Niğde'nin merkez ilçesine bağl bir köyün hal saha 
ihtiyacna ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakan Veysel 
Eroğlu'nun cevab (7/9626) 31 (52) 

 
127:128 

        – Niğde'nin Merkez ilçesine bağl bir köyün içme suyu 
deposu ihtiyacna ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakan 
Veysel Eroğlu'nun cevab (7/9627) 31 (52) 

 
129:130 

        – Niğde'nin merkez ilçesine bağl bir köyün içme suyu 
ihtiyacna ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakan Veysel 
Eroğlu'nun cevab (7/9621) 31 (52) 

 
125:126 

        – Niğde'nin merkez ilçesine bağl bir köyün yeni içme 
suyu deposu ihtiyacna ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri 
Bakan Veysel Eroğlu'nun cevab (7/9617) 31 (52) 

 
123:124 

       KARA Niyazi Nefi (Antalya) – Antalya'nn Kemer 
ilçesinde yer alan Göynük Kanyonunda çkan yangnn ne-
denlerine ve yangn söndürme çalşmalarna dair baz iddiala-
ra ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakan Veysel Eroğ-
lu'nun cevab (7/9493) 31 (52) 

 
98:100 

           
           
           

DİSİPLİN CEZASI İŞLEMLERİ    
A) VERİLENLER    

        – İstanbul Milletvekili Garo Paylan'a 447 sra sayl Ana-
yasa Değişiklik Teklifi'nin 11'inci maddesi üzerinde HDP 
Grubu adna yaptğ konuşmasndaki baz ifadeleri nedeniyle 3 
birleşim Meclisten geçici çkarma cezas verilmesi hakknda 31 (57) 

 
1020:1021 
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        – Niğde'nin Çamard ilçesine bağl bir köyün içme suyu 
sorununa ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakan Veysel 
Eroğlu'nun cevab (7/9900) 31 (52) 

 
144:145 

        – Niğde'nin Çamard ilçesine bağl bir köyün sulama 
göleti ihtiyacna ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakan 
Veysel Eroğlu'nun cevab (7/9495) 31 (52) 

 
103:104 

        – Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağl bir köyden geçen 
derenin slahna ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakan 
Veysel Eroğlu'nun cevab (7/9499) 31 (52) 

 
111:112 

        – Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağl bir köyün sulama 
göleti ihtiyacna ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakan 
Veysel Eroğlu'nun cevab (7/9498) 31 (52) 

 
109:110 

        – Niğde'nin merkez ilçesine bağl bir köyde kapal su-
lama sistemine geçilmesine ilişkin sorusu ve Orman ve Su 
İşleri Bakan Veysel Eroğlu'nun cevab (7/9496) 31 (52) 

 
105:106 

        – Niğde'nin merkez ilçesine bağl bir köydeki sulama 
sorununa ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakan Veysel 
Eroğlu'nun cevab (7/9505) 31 (52) 

 
121:122 

        – Niğde'nin merkez ilçesine bağl bir köyün hal saha 
ihtiyacna ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakan Veysel 
Eroğlu'nun cevab (7/9626) 31 (52) 

 
127:128 

        – Niğde'nin Merkez ilçesine bağl bir köyün içme suyu 
deposu ihtiyacna ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakan 
Veysel Eroğlu'nun cevab (7/9627) 31 (52) 

 
129:130 

        – Niğde'nin merkez ilçesine bağl bir köyün içme suyu 
ihtiyacna ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakan Veysel 
Eroğlu'nun cevab (7/9621) 31 (52) 

 
125:126 

        – Niğde'nin merkez ilçesine bağl bir köyün yeni içme 
suyu deposu ihtiyacna ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri 
Bakan Veysel Eroğlu'nun cevab (7/9617) 31 (52) 

 
123:124 

       KARA Niyazi Nefi (Antalya) – Antalya'nn Kemer 
ilçesinde yer alan Göynük Kanyonunda çkan yangnn ne-
denlerine ve yangn söndürme çalşmalarna dair baz iddiala-
ra ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakan Veysel Eroğ-
lu'nun cevab (7/9493) 31 (52) 

 
98:100 

           
           
           

DİSİPLİN CEZASI İŞLEMLERİ    
A) VERİLENLER    

        – İstanbul Milletvekili Garo Paylan'a 447 sra sayl Ana-
yasa Değişiklik Teklifi'nin 11'inci maddesi üzerinde HDP 
Grubu adna yaptğ konuşmasndaki baz ifadeleri nedeniyle 3 
birleşim Meclisten geçici çkarma cezas verilmesi hakknda 31 (57) 

 
1020:1021 
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GEÇEN TUTANAK HAKKINDA KONUŞMALAR    
        – Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, 9/1/2016 tarihli 
53'üncü Birleşimdeki baz ifadelerini düzelttiğine ilişkin 
konuşmas  31 (54) 

 
366:369 

           
           
           

GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR    
A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI 
KONUŞMALARI    

       AKKAYA Yakup (İstanbul) – 10 Ocak Çalşan Gaze-
teciler Günü'ne ilişkin gündem dş konuşmas 31 (54) 

 
342:343 

       ASLAN Mehmet Ali (Batman) – Demokrat Araplar 
Derneğinin kapatlmasna ilişkin gündem dş konuşmas 31 (56) 

 
689:690 

       AYDIN Muhammet Müfit (Bursa) – Bursa iline ilişkin 
gündem dş konuşmas 31 (56) 

 
700:701 

       EROĞLU Veysel (Orman ve Su İşleri Bakan) (Af-
yonkarahisar) – Mersin Milletvekili Baki Şimşek'in, Mer-
sin'de yaşanan sel felaketi ve Mersin ilinin sorunlarna ilişkin 
gündem dş konuşmas dolaysyla 31 (55) 

 
518:519 

       GÜNNAR Adnan (Trabzon) – 7 Ocak günü Trabzon'da 
meydana gelen orman yangnna ilişkin gündem dş konuş-
mas 31 (55) 

 
524:525 

       KALAYCI Mustafa (Konya) – Konya ilinin sorunlar-
na ilişkin gündem dş konuşmas 31 (52) 

 
30:31 

       KALKAN Necip (İzmir) – 5 Ocak 2017 tarihinde İzmir 
Adliyesinde yaşanan terör saldrsna ilişkin gündem dş 
konuşmas 31 (52) 

 
31:32 

       KARA Niyazi Nefi (Antalya) – Millî birlik ve beraber-
liğin önemine ilişkin gündem dş konuşmas 31 (55) 

 
523:524 

       KAYNARCA Tülay (İstanbul) – 10 Ocak Çalşan 
Gazeteciler Günü'ne ilişkin gündem dş konuşmas 31 (54) 

 
343:344 

       PİR Ziya (Diyarbakr) – Diyarbakr Suriçi Koruma 
Amaçl İmar Plan değişikliğine ilişkin gündem dş konuş-
mas 31 (54) 

 
341:342 

       ŞİMŞEK Baki (Mersin) – Mersin'de yaşanan sel felake-
ti ve Mersin ilinin sorunlarna ilişkin gündem dş konuşmas 31 (55) 

 
516:517 

       TOPAL Serkan (Hatay) – Son dönemde yaşanan terör 
olaylar ve Hatay iline olan etkilerine ilişkin gündem dş 
konuşmas 31 (56) 

 
690:691 

       YEDEKCİ Gülay (İstanbul) – Anayasa değişikliği ve 
başkanlk sistemine ilişkin gündem dş konuşmas 31 (52) 

 
33:34 
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KANUNLAR    
A) TASARILAR (Görüşülenler)    

1. a- Temel Kanun Tasarlar    
        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair (1/796) (S. Says: 446) 31 (52) 

 
79:87, 87:92 

           
           
           

B) TEKLİFLER  (Görüşülenler)    
1. a- Anayasa Değişikliği Kanun Teklifleri    

        YILDIRIM Binali (Başbakan) (İzmir) – (Adalet ve 
Kalknma Partisi Genel Başkan) Ve Grup Başkanvekilleri 
Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Amasya Milletvekili 
Mehmet Naci Bostanc, Aksaray Milletvekili İlknur İn-
ceöz, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve İstanbul 
Milletvekili Mehmet Muş ile 310 Milletvekilinin Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair 
Kanun Teklifi (2/1504) (S. Says: 447) 
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KANUNLAR    
A) TASARILAR (Görüşülenler)    

1. a- Temel Kanun Tasarlar    
        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair (1/796) (S. Says: 446) 31 (52) 

 
79:87, 87:92 

           
           
           

B) TEKLİFLER  (Görüşülenler)    
1. a- Anayasa Değişikliği Kanun Teklifleri    

        YILDIRIM Binali (Başbakan) (İzmir) – (Adalet ve 
Kalknma Partisi Genel Başkan) Ve Grup Başkanvekilleri 
Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Amasya Milletvekili 
Mehmet Naci Bostanc, Aksaray Milletvekili İlknur İn-
ceöz, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve İstanbul 
Milletvekili Mehmet Muş ile 310 Milletvekilinin Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair 
Kanun Teklifi (2/1504) (S. Says: 447) 
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1147:1148, 1149:1154, 
1157:1169, 1169:1183, 
1184:1186, 1187:1189, 

1187, 1191:1196, 
1196:1202, 1205:1214, 
1216:1218, 1232:1233, 
1235:1237, 1238:1242, 
1244:1245, 1245:1250, 
1250:1253, 1254:1255, 
1256:1257, 1259:1260 

           
           
           

1. b- Doğrudan Gündeme Alma Önergeleri    
       TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – (2/207) 
esas numaral 6216 Sayl Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu 
ve Yarglama Usulleri Hakknda Kanunda Değişiklik Yapl-
masna İlişkin Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alnma-
sna ilişkin önergesi (4/80) 31 (54) 

 
405:407, 409 

           
           
           

C) SIRA SAYILARI DİZİNİ(GÖRÜŞÜLENLER)    
            (Eklendiği Birleşimler)    
Cilt Birleşim Sra Says   
31 (53) 447   

           
           
           

KOMİSYONLAR    
A) İHTİSAS KOMİSYONLARI    

a- Anayasa Komisyonu    
1. Komisyon Raporlar    

        – Adalet ve Kalknma Partisi Genel Başkan İzmir 
Milletvekili Binali Yldrm ve Grup Başkanvekilleri Kay-
seri Milletvekili Mustafa Elitaş, Amasya Milletvekili 
Mehmet Naci Bostanc, Aksaray Milletvekili İlknur İn-
ceöz, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve İstanbul 
Milletvekili Mehmet Muş ile 310 Milletvekilinin Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair 
Kanun Teklifine İlişkin (2/1504) (S. Says: 447) 
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b- Plan ve Bütçe Komisyonu    
1. 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) 31 (52) 

 
79:87, 87:92 
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b- Plan ve Bütçe Komisyonu    
1. 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) 31 (52) 

 
79:87, 87:92 
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OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI    
       AYDIN Ahmet (TBMM Başkan Vekili) (Adyaman) – 
6/1/2017 tarihli 52'nci Birleşimde yaplan yoklamada Genel 
Kurulda olmayan milletvekillerinin pusulalarnn değerlen-
dirmeye alnmadğna, dolaysyla sahte oy kullanma duru-
munun söz konusu olmadğna ilişkin konuşmas 31 (53) 

 
207 

        – Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin usul 
görüşmesi münasebetiyle konuşmas üzerine açklamas 31 (55) 

 
572:574 

        – Başkanlk Divan olarak 10 Ocak Çalşan Gazeteciler 
Günü'nü kutladklarna ilişkin konuşmas 31 (54) 

 
344:345 

        – Başkanlk Divan olarak Bitlis'te şehit olan 2 askere 
Allah'tan rahmet dilediklerine ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1110 

        – Başkanlk Divan olarak İç Tüzük hükümlerine ve 
oylamann gizliliği esasna azami derecede uymaya çalştkla-
rna ilişkin konuşmas 31 (54) 

 
412 

        – Başkanlk Divan olarak İstanbul Milletvekili Eren 
Erdem'e yönelik provokasyonu yapanlar şiddetle knadkla-
rna ve bu olayn takipçisi olacaklarna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1113:1114 

        – Gündem dş söz verme yetkisinin oturumu yöneten 
Meclis Başkan Vekilinde olduğuna ve geçmiş uygulamalarda 
da Meclisin rutin çalşma günleri dşndaki günlerde çoğun-
lukla gündem dş söz verilmediğine ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1070 

        – Kocaeli Milletvekili Saffet Sancakl'nn eşine geçmiş 
olsun dileğinde bulunduğuna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1183 

        – Meclisteki çalşmalar Anayasa ve İç Tüzük'e uygun 
ve millete yakşr bir tarzda yürütmek için tüm gruplarn 
hassasiyet göstermesi gerektiğine ilişkin konuşmas 31 (56) 

 
705:706 

        – Milletimize karş kabul edilemez ifadelere karş Genel 
Kurulun iradesinin çok güçlü bir şekilde 3 siyasi parti grubu 
tarafndan da ortaya konulduğuna ilişkin konuşmas 31 (58) 

 
1097 

        – Türkiye Büyük Millet Meclisi Televizyonunun Genel 
Kurul çalşmalaryla ilgili yaynn Türkiye Radyo ve Tele-
vizyon Kurumu Genel Müdürlüğü ile Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlğ arasndaki protokol hükümleri gereğine 
göre yapldğna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1118:1119 

       HAMZAÇEBİ Mehmet Akif (TBMM Başkan Vekili) 
(İstanbul) – Başkanlk Divan olarak Şrnak'ta şehit olan 
askerlere Allah'tan rahmet dilediklerine ilişkin konuşmas 31 (52) 

 
87 

        – İzmir'de meydana gelen terör saldrsnda şehit olan 
polis memuru Fethi Sekin'e ve mübaşr Musa Can'a Allah'tan 
rahmet dilediğine ve terörü bir kez daha lanetleyip, knadğ-
na ilişkin konuşmas 31 (52) 

 
32 

           
           
           
           



.

   C.   B. S a y f a  

– 38 – 

ÖNERİLER    
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ    

        – Genel Kurulun 15/1/2017 tarihli birleşiminin saat 
14.00 yerine saat 16.00'da açlmasna, 16/1/2017 Pazartesi 
günü toplanmamasna ilişkin 31 (58) 

 
1256 

           
           

B) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ    
        – AK PARTİ Grubunun, bastrlarak dağtlan 447 sra 
sayl Kanun Teklifi'nin krk sekiz saat geçmeden gündemin 
"Kanun Tasar ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer 
İşler" ksmnn 2'nci srasna alnmasna ve diğer işlerin 
srasnn buna göre teselsül ettirilmesine ilişkin önerisi 31 (52) 

 
72:78, 79 

        – CHP Grubunun, 20/12/2016 tarihinde Grup Başkan 
Vekilleri Ankara Milletvekili Levent Gök, İstanbul Milletve-
kili Engin Altay ve Manisa Milletvekili Özgür Özel tarafn-
dan, 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 veril-
miş olan (8/11) esas numaral Genel Görüşme Önergesi'nin 
Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer 
önergelerin önüne alnarak, Genel Kurulun 9 Ocak 2017 
Pazartesi günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasna ön 
görüşmelerinin ayn tarihli birleşiminde yaplmasna ilişkin 
önerisi 31 (53) 

 
221:228 

        – CHP Grubunun, 23/3/2016 tarihinde Tekirdağ Millet-
vekili Faik Öztrak ve arkadaşlar tarafndan, Türkiye Cumhu-
riyet Merkez Bankas tarafndan yaymlanan ödemeler den-
gesi verilerinde yer alan ve kaynağ belirsiz para girişlerinin 
izlendiği net hata ve noksan hesabnda son dönemde yaşanan 
olağanüstü artşlarn sebebinin belirlenmesi amacyla veril-
miş olan Meclis araştrmas önergesinin, Genel Kurulun 
bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne 
alnarak 13 Ocak 2017 Cuma günkü birleşiminde sunuşlarda 
okunmasna ve ön görüşmelerinin ayn tarihli birleşiminde 
yaplmasna ilişkin önerisi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(57)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

905:909, 925:929, 
935:939, 940, 941 

        – CHP Grubunun, 25/8/2016 tarihinde Artvin Milletve-
kili Uğur Bayraktutan ve arkadaşlar tarafndan, CHP Genel 
Başkan Kemal Klçdaroğlu'na 25 Ağustos 2016 tarihindeki 
Artvin program esnasnda Şavşat-Ardanuç karayolunda terör 
örgütü PKK tarafndan gerçekleştirilen suikast girişiminin 
aydnlanmas amacyla verilmiş olan Meclis araştrmas 
önergesinin, Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekle-
yen diğer önergelerin önüne alnarak 11 Ocak 2017 Çarşam-
ba günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasna ve ön görüş-
melerinin ayn tarihli birleşiminde yaplmasna ilişkin önerisi 31 (55) 

 
556:564, 566:567 
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(57)
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556:564, 566:567 
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        – CHP Grubunun, Bursa Milletvekili Lale Karabyk ve 
arkadaşlar tarafndan, üniversite çalşanlarna yönelik hu-
kuksuz uygulamalarn araştrlmas amacyla 11/10/2016 
tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlğna veril-
miş olan Meclis araştrmas önergesinin, Genel Kurulun 6 
Ocak 2017 Cuma günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasna 
ve ön görüşmelerinin ayn tarihli birleşiminde yaplmasna 
ilişkin önerisi 31 (52) 

 
62:68, 69:70, 71 

        – CHP Grubunun, Grup Başkan Vekili İstanbul Millet-
vekili Engin Altay tarafndan, Cenevre'de devam eden Kbrs 
kapsaml çözüm müzakerelerinin değerlendirilmesi amacyla 
14/1/2017 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanl-
ğna verilmiş olan genel görüşme önergesinin, Genel Kurulun 
14 Ocak 2017 Cumartesi günkü birleşiminde sunuşlarda 
okunmasna ve görüşmelerinin ayn tarihli birleşiminde 
yaplmasna ilişkin önerisi 

 
 
 
 
 
 
 

31 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(58)
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1097:1102, 
1105:1107, 1108, 

1110 
        – CHP Grubunun, Grup Başkan Vekilleri Ankara Mil-
letvekili Levent Gök, İstanbul Milletvekili Engin Altay ve 
Manisa Milletvekili Özgür Özel tarafndan, siyasi iktidarn 
basn ve ifade özgürlüğünü ortadan kaldran uygulamalar ile 
yayn yasaklarnn halkn haber alma özgürlüğüne ve demok-
rasiye olan etkilerinin araştrlarak alnmas gereken önlemle-
rin belirlenmesi amacyla 30/11/2015 tarihinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlğna verilmiş olan Meclis 
araştrmas önergesinin, Genel Kurulun 12 Ocak 2017 Per-
şembe günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasna ve ön 
görüşmelerinin ayn tarihli birleşiminde yaplmasna ilişkin 
önerisi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(56)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

724:727, 728:733, 
734:739, 747 

        – CHP Grubunun, İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay 
ve arkadaşlar tarafndan, basn özgürlüğünü engelleyen 
faktörlerin tespit edilmesi ve ortadan kaldrlmas, halkn 
özgür, tarafsz ve şeffaf bir şekilde haber almasnn sağlan-
mas amacyla 23/12/2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlğna verilmiş olan Meclis araştrmas öner-
gesinin, Genel Kurulun 10 Ocak 2017 Sal günkü birleşimin-
de sunuşlarda okunmasna ve ön görüşmelerinin ayn tarihli 
birleşiminde yaplmasna ilişkin önerisi 31 (54) 

 
391:394, 397:404 

        – HDP Grubunun, 11/1/2017 tarihinde Grup Başkan 
Vekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ile 
Grup Başkan Vekili Muş Milletvekili Ahmet Yldrm tara-
fndan, AKP Hükûmetinin siyasi, iktisadi ve hukuksal uygu-
lamalarn yarattğ neticelerden biri olan ekonomik kriz ger-
çekliğiyle mücadele etmek, ekonomik krizden çkş yolunu 
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bulmak ve ortak aklla hareket ederek derinleşen ekonomik 
krizin önüne geçmek amacyla verilmiş olan Meclis araştr-
mas önergesinin, Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere 
bekleyen diğer önergelerin önüne alnarak 11 Ocak 2017 
Çarşamba günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasna ve ön 
görüşmelerinin ayn tarihli birleşiminde yaplmasna ilişkin 
önerisi 

 
 
 
 
 
 

31 

 
 
 
 
 
 

(55) 

 
 
 
 
 
 

542:550, 553:556 
    
        – HDP Grubunun, 12/10/2016 tarihinde Van Milletveki-
li Nadir Yldrm ve arkadaşlar tarafndan, engelli yurttaşla-
rn sorunlarnn çözümü ve uygulanan yanlş politikalarn 
yarattğ hak kayplarnn kapsamlca irdelenmesi amacyla 
verilmiş olan Meclis araştrmas önergesinin, Genel Kurulun 
bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne 
alnarak 13 Ocak 2017 Cuma günkü birleşiminde sunuşlarda 
okunmasna ve ön görüşmelerinin ayn tarihli birleşiminde 
yaplmasna ilişkin önerisi 31 (57) 

 
893:902, 904, 905 

        – HDP Grubunun, Diyarbakr Milletvekili Sibel Yiğitalp 
ve arkadaşlar tarafndan, radyoloji teknisyenlerinin çalşma 
koşullar ve yaşadklar sorunlarn araştrlarak alnacak 
tedbirlerin belirlenmesi amacyla 16/6/2016 tarihinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlğna verilmiş olan Meclis 
araştrmas önergesinin, Genel Kurulun 14 Ocak 2017 Cu-
martesi günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasna ve ön 
görüşmelerinin ayn tarihli birleşiminde yaplmasna ilişkin 
önerisi 
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(58) 

 
 
 
 
 
 
 
 

1084:1092, 1094:1095 
        – HDP Grubunun, Grup Başkan Vekili İstanbul Millet-
vekili Filiz Kerestecioğlu Demir ile Grup Başkan Vekili Muş 
Milletvekili Ahmet Yldrm tarafndan, başta emek, demok-
rasi ve barş mücadelesinin öncü isimleri olan bilim insanlar 
ve kamu emekçileri olmak üzere OHAL KHK'laryla kamu 
çalşanlarna yönelik ihraçlarn yol açtğ hukuksuzluklarn ve 
yarattğ tahribatn tüm boyutlaryla araştrlmas amacyla 
10/1/2017 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanl-
ğna verilmiş olan Meclis araştrmas önergesinin, Genel 
Kurulun 10 Ocak 2017 Sal günkü birleşiminde sunuşlarda 
okunmasna ve ön görüşmelerinin ayn tarihli birleşiminde 
yaplmasna ilişkin önerisi 
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(54)
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

374:376, 378:380, 
382:384, 386:389, 

390 
        – HDP Grubunun, Grup Başkan Vekili İstanbul Millet-
vekili Filiz Kerestecioğlu Demir tarafndan, söz konusu 
internet kesintilerinin, bu kesintileri gerçekleştirenlerin, 
arasndaki saiklerin ve bu kapsamda yurttaşlarn anaya-
sal/yasal/uluslararas sözleşmelerden doğan haklarnn bu 
yolla ihlal edilmesinin tespit edilmesi, sorumlularnn belir-
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lenmesi ve internet kesintilerine çözüm bulunarak bugüne 
kadar gerçekleşen mağduriyetlerin giderilmesi amacyla 
3/1/2017 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlğ-
na verilmiş olan Meclis araştrmas önergesinin, Genel Kuru-
lun 12 Ocak 2017 Perşembe günkü birleşiminde sunuşlarda 
okunmasna ve ön görüşmelerinin ayn tarihli birleşiminde 
yaplmasna ilişkin önerisi 

 
 
 
 
 
 

31 

 
 
 
 
 
 

(56) 

 
 
 
 
 
 

711:719, 722:724 
    
        – HDP Grubunun, Şanlurfa Milletvekili İbrahim Ayhan 
ve arkadaşlar tarafndan, Şanlurfa ilinde yaşanan elektrik 
kesintilerinin nedenlerinin araştrlmas ve sorunlarn tespiti 
ve bu sorunlara kalc çözümler bulunabilmesi amacyla 
4/1/2017 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlğ-
na verilmiş olan Meclis araştrmas önergesinin, Genel Kuru-
lun 6 Ocak 2017 Cuma günkü birleşiminde sunuşlarda 
okunmasna ve ön görüşmelerinin ayn tarihli birleşiminde 
yaplmasna ilişkin önerisi 31 (52) 

 
49:58, 60:62 

        – HDP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gün-
deminin "Genel Görüşme ve Meclis Araştrmas Yaplmasna 
Dair Öngörüşmeler" ksmnda yer alan, 9 Ocak 2013'te Fran-
sa'nn başkenti Paris'te katledilen Sakine Cansz, Fidan Do-
ğan ve Leyla Şaylemez'le ilgili soruşturmay yavaşlatan 
güçlerin ve ilişkilerin araştrlmas amacyla verilmiş olan 
(10/249) esas numaral Meclis Araştrmas Önergesi'nin 
görüşmelerinin, Genel Kurulun 9 Ocak 2017 Pazartesi günkü 
birleşimde yaplmasna ilişkin önerisi 31 (53) 

 
214:220, 220 

           
           
           

SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR    
       AÇBA Zihni (Sakarya) – Ankara Milletvekili Ali Hay-
dar Hakverdi'nin usul görüşmesi nedeniyle yaptğ konuşmas 
srasnda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (55) 

 
571:572 

       AKAR Haydar (Kocaeli) – Konya Milletvekili Hüsnü-
ye Erdoğan'n yaptğ açklamas srasnda şahsna sataşmas 
nedeniyle konuşmas 31 (52) 

 
59:60 

       AKÇAY Erkan (Manisa) – Aydn Milletvekili Bülent 
Tezcan'n sataşma nedeniyle yaptğ konuşmas srasnda 
şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (53) 

 
236:237 

        – İstanbul Milletvekili Engin Altay'n sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda Milliyetçi Hareket Partisine 
sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (57) 

 
911:912 

        Tekraren   (57) 915:916 
          (57) 934 
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        – Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'n CHP grup önerisi 
üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Milliyetçi Hareket 
Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (57) 

 
909:910 

       AKDOĞAN Yalçn (Ankara) – Antalya Milletvekili 
Deniz Baykal'n sataşma nedeniyle yaptğ konuşmas sra-
snda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (55) 

 
598:599 

       ALTAY Engin (İstanbul) – Adalet Bakan Bekir Boz-
dağ'n 447 sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 10'uncu 
maddesi üzerindeki soru-cevap işleminde yaptğ konuşmas 
srasnda CHP Grubuna sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (57) 

 
994 

        – Adalet Bakan Bekir Bozdağ'n 447 sra sayl Anaya-
sa Değişiklik Teklifi'nin 1'inci maddesi üzerinde yaplan 
soru-cevap işleminde yaptğ konuşmas srasnda Cumhuri-
yet Halk Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (54) 

 
438:439 

        – Adalet Bakan Bekir Bozdağ'n 447 sra sayl Anaya-
sa Değişiklik Teklifi'nin 4'üncü maddesi üzerindeki soru-
cevap işleminde yaptğ konuşmas srasnda CHP Grubuna 
sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (55) 

 
642 

        – Adana Milletvekili Necdet Ünüvar'n 447 sra sayl 
Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 8'inci maddesi üzerinde şahs 
adna yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk Partisine 
sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (56) 

 
823:825 

        – Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostanc'nn sa-
taşma nedeniyle yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataş-
mas nedeniyle konuşmas 31 (53) 

 
304:305 

         (57) 918:919 
        – Ankara Milletvekili Srr Süreyya Önder'in HDP grup 
önerisi üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet 
Halk Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (58) 

 
1093 

        – Ankara Milletvekili Yalçn Akdoğan'n sataşma nede-
niyle yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk Partisine 
sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (55) 

 
600 

        – Başbakan Binali Yldrm'n 447 sra sayl Anayasa 
Değişiklik Teklifi'nin tümü üzerinde AK PARTİ Grubu adna 
yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk Partisi Genel 
Başkanna ve Cumhuriyet Halk Partisine sataşmas nedeniyle 
konuşmas 31 (53) 

 
302:303 

        – Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'n usul görüşmesi 
nedeniyle yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk 
Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (53) 

 
232:233 

         (58) 1223:1224 
        – Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'n sataşma nede-
niyle yaptğ konuşmas srasnda CHP Grup Başkanna 
sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (58) 

 
1134:1135 

        – Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'n sataşma nede-
niyle yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk Partisi 
Genel Başkanna sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (54) 

 
458:459 
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        – Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'n CHP grup önerisi 
üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Milliyetçi Hareket 
Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (57) 

 
909:910 

       AKDOĞAN Yalçn (Ankara) – Antalya Milletvekili 
Deniz Baykal'n sataşma nedeniyle yaptğ konuşmas sra-
snda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (55) 

 
598:599 

       ALTAY Engin (İstanbul) – Adalet Bakan Bekir Boz-
dağ'n 447 sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 10'uncu 
maddesi üzerindeki soru-cevap işleminde yaptğ konuşmas 
srasnda CHP Grubuna sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (57) 

 
994 

        – Adalet Bakan Bekir Bozdağ'n 447 sra sayl Anaya-
sa Değişiklik Teklifi'nin 1'inci maddesi üzerinde yaplan 
soru-cevap işleminde yaptğ konuşmas srasnda Cumhuri-
yet Halk Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (54) 

 
438:439 

        – Adalet Bakan Bekir Bozdağ'n 447 sra sayl Anaya-
sa Değişiklik Teklifi'nin 4'üncü maddesi üzerindeki soru-
cevap işleminde yaptğ konuşmas srasnda CHP Grubuna 
sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (55) 

 
642 

        – Adana Milletvekili Necdet Ünüvar'n 447 sra sayl 
Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 8'inci maddesi üzerinde şahs 
adna yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk Partisine 
sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (56) 

 
823:825 

        – Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostanc'nn sa-
taşma nedeniyle yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataş-
mas nedeniyle konuşmas 31 (53) 

 
304:305 

         (57) 918:919 
        – Ankara Milletvekili Srr Süreyya Önder'in HDP grup 
önerisi üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet 
Halk Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (58) 

 
1093 

        – Ankara Milletvekili Yalçn Akdoğan'n sataşma nede-
niyle yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk Partisine 
sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (55) 

 
600 

        – Başbakan Binali Yldrm'n 447 sra sayl Anayasa 
Değişiklik Teklifi'nin tümü üzerinde AK PARTİ Grubu adna 
yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk Partisi Genel 
Başkanna ve Cumhuriyet Halk Partisine sataşmas nedeniyle 
konuşmas 31 (53) 

 
302:303 

        – Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'n usul görüşmesi 
nedeniyle yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk 
Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (53) 

 
232:233 

         (58) 1223:1224 
        – Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'n sataşma nede-
niyle yaptğ konuşmas srasnda CHP Grup Başkanna 
sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (58) 

 
1134:1135 

        – Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'n sataşma nede-
niyle yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk Partisi 
Genel Başkanna sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (54) 

 
458:459 
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        – Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'n yaptğ açkla-
mas srasnda Cumhuriyet Halk Partisine sataşmas nedeniy-
le konuşmas 31 (58) 

 
1131:1132 

        – Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Ylmaz'n yaptğ 
açklamas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (55) 

 
615 

        – Manisa Milletvekili Erkan Akçay'n sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk Partisine sa-
taşmas nedeniyle konuşmas 31 (57) 

 
910:911 

        Tekraren   (57) 913:914 
        – Manisa Milletvekili Erkan Akçay'n usul görüşmesi 
nedeniyle yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk 
Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (53) 

 
185:186 

        – Samsun Milletvekili Erhan Usta'nn CHP grup önerisi 
üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk Parti-
sine sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (57) 

 
929:931 

        – Samsun Milletvekili Erhan Usta'nn sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk Partisine sa-
taşmas nedeniyle konuşmas 31 (57) 

 
933 

       AYDIN İsmail (Bursa) – Ankara Milletvekili Levent 
Gök'ün yerinden sarf ettiği baz ifadeleri srasnda şahsna 
sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (58) 

 
1135:1136 

       BAYKAL Deniz (Antalya) – Ankara Milletvekili Yal-
çn Akdoğan'n 447 sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 
3'üncü maddesi üzerinde AK PARTİ Grubu adna yaptğ 
konuşmas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (55) 

 
597:598 

       BEŞTAŞ Meral DANIŞ (Adana) – İstanbul Milletvekili 
Mehmet Muş'un CHP grup önerisi üzerinde yaptğ konuşma-
s srasnda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (57) 

 
940 

       BOSTANCI Mehmet Naci (Amasya) – Ankara Millet-
vekili Levent Gök'ün sataşma nedeniyle yaptğ konuşmas 
srasnda AK PARTİ Grubuna sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (56) 

 
743:744 

        – Ardahan Milletvekili Öztürk Ylmaz'n sataşma nede-
niyle yaptğ konuşmas srasnda Adalet ve Kalknma Parti-
sine sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (58) 

 
1103:1104 

        – Aydn Milletvekili Bülent Tezcan'n 447 sra sayl 
Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 6'nc maddesiyle ilgili önerge 
üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Adalet ve Kalknma 
Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (56) 

 
775:776 

        – İstanbul Milletvekili Engin Altay'n sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda Adalet ve Kalknma Partisine 
sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (53) 

 
304 

        – İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin yaptğ gün-
dem dş konuşmas srasnda Adalet ve Kalknma Partisine 
sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (52) 

 
34:35 
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        – Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un HDP 
grup önerisi üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Adalet ve 
Kalknma Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (54) 

 
384:385 

        – Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in doğrudan 
gündeme alnma önergesi üzerinde yaptğ konuşmas sra-
snda Adalet ve Kalknma Partisine sataşmas nedeniyle 
konuşmas 31 (54) 

 
408:409 

        – Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'n CHP grup önerisi 
üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Adalet ve Kalknma 
Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (57) 

 
917:918 

       BOZKURT Mustafa Hüsnü (Konya) – Amasya Mil-
letvekili Mehmet Naci Bostanc'nn sataşma nedeniyle yapt-
ğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk Partisine sataşmas 
nedeniyle konuşmas 31 (54) 

 
385:386 

        – İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Pulcu'nun 447 sra 
sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 16'nc maddesi üzerinde 
şahs adna yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk 
Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (58) 

 
1242:1243 

       CAN Ramazan (Krkkale) – Manisa Milletvekili Öz-
gür Özel'in sataşma nedeniyle yaptğ konuşmas srasnda 
şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (56) 

 
758:759 

       DAĞ Hamza (İzmir) – İzmir Milletvekili Atila Sertel'in 
HDP grup önerisi üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Ada-
let ve Kalknma Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (55) 

 
550:551 

       ELİTAŞ Mustafa (Kayseri) – Ankara Milletvekili 
Levent Gök'ün sataşma nedeniyle yaptğ konuşmas srasn-
da şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (53) 

 
200:201 

        Tekraren   (53) 203:204 
         (56) 744:745 
        – Ankara Milletvekili Levent Gök'ün yerinden sarf ettiği 
baz ifadeleri srasnda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (53) 

 
198:199 

        – Ankara Milletvekili Srr Süreyya Önder'in usul gö-
rüşmesi nedeniyle yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataş-
mas nedeniyle konuşmas 31 (54) 

 
455:456 

        – Aydn Milletvekili Bülent Tezcan'n 447 sra sayl 
Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 13'üncü maddesi üzerinde 
CHP Grubu adna yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataş-
mas nedeniyle konuşmas 31 (58) 

 
1155 

        – İstanbul Milletvekili Engin Altay'n sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda Adalet ve Kalknma Partisine 
sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (58) 

 
1132:1133 

        – İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in 447 
sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 2'nci maddesi üze-
rinde HDP Grubu adna yaptğ konuşmas srasnda Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyelerine sataşmas nedeniyle konuş-
mas 31 (54) 

 
468 
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        – Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un HDP 
grup önerisi üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Adalet ve 
Kalknma Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (54) 

 
384:385 

        – Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in doğrudan 
gündeme alnma önergesi üzerinde yaptğ konuşmas sra-
snda Adalet ve Kalknma Partisine sataşmas nedeniyle 
konuşmas 31 (54) 

 
408:409 

        – Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'n CHP grup önerisi 
üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Adalet ve Kalknma 
Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (57) 

 
917:918 

       BOZKURT Mustafa Hüsnü (Konya) – Amasya Mil-
letvekili Mehmet Naci Bostanc'nn sataşma nedeniyle yapt-
ğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk Partisine sataşmas 
nedeniyle konuşmas 31 (54) 

 
385:386 

        – İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Pulcu'nun 447 sra 
sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 16'nc maddesi üzerinde 
şahs adna yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk 
Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (58) 

 
1242:1243 

       CAN Ramazan (Krkkale) – Manisa Milletvekili Öz-
gür Özel'in sataşma nedeniyle yaptğ konuşmas srasnda 
şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (56) 

 
758:759 

       DAĞ Hamza (İzmir) – İzmir Milletvekili Atila Sertel'in 
HDP grup önerisi üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Ada-
let ve Kalknma Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (55) 

 
550:551 

       ELİTAŞ Mustafa (Kayseri) – Ankara Milletvekili 
Levent Gök'ün sataşma nedeniyle yaptğ konuşmas srasn-
da şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (53) 

 
200:201 

        Tekraren   (53) 203:204 
         (56) 744:745 
        – Ankara Milletvekili Levent Gök'ün yerinden sarf ettiği 
baz ifadeleri srasnda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (53) 

 
198:199 

        – Ankara Milletvekili Srr Süreyya Önder'in usul gö-
rüşmesi nedeniyle yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataş-
mas nedeniyle konuşmas 31 (54) 

 
455:456 

        – Aydn Milletvekili Bülent Tezcan'n 447 sra sayl 
Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 13'üncü maddesi üzerinde 
CHP Grubu adna yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataş-
mas nedeniyle konuşmas 31 (58) 

 
1155 

        – İstanbul Milletvekili Engin Altay'n sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda Adalet ve Kalknma Partisine 
sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (58) 

 
1132:1133 

        – İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in 447 
sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 2'nci maddesi üze-
rinde HDP Grubu adna yaptğ konuşmas srasnda Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyelerine sataşmas nedeniyle konuş-
mas 31 (54) 

 
468 
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        – Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in yaptğ 
açklamas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (55) 

 
617:618 

       EMİR Murat (Ankara) – İstanbul Milletvekili Burhan 
Kuzu'nun sataşma nedeniyle yaptğ konuşmas srasnda 
şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (56) 

 
818 

        – Yozgat Milletvekili Yusuf Başer'in 447 sra sayl 
Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 8'inci maddesi üzerinde AK 
PARTİ Grubu adna yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet 
Halk Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (56) 

 
821 

       ERDOĞDU Aykut (İstanbul) – Kayseri Milletvekili 
Mustafa Elitaş'n CHP grup önerisi üzerinde yaptğ konuş-
mas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (56) 

 
739:742 

       EROĞLU Veysel (Orman ve Su İşleri Bakan) (Af-
yonkarahisar) – İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in sataşma 
nedeniyle yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataşmas 
nedeniyle konuşmas 31 (55) 

 
541:542 

        – İzmir Milletvekili Atila Sertel'in HDP grup önerisi 
üzerinde yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataşmas nede-
niyle konuşmas 31 (55) 

 
552:553 

       GÖK Levent (Ankara) – Adalet Bakan Bekir Boz-
dağ'n 447 sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin tümü 
üzerinde Hükûmet adna yaptğ konuşmas srasnda Cumhu-
riyet Halk Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (53) 

 
276:277 

        – Ankara Milletvekili Srr Süreyya Önder'in usul gö-
rüşmesi nedeniyle yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataş-
mas nedeniyle konuşmas 31 (55) 

 
655 

        – İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un sataşma nede-
niyle yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk Partisine 
sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (57) 

 
979:980 

         (58) 1146:1147 
        – İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un yerinden sarf 
ettiği baz ifadeleri srasnda şahsna sataşmas nedeniyle 
konuşmas 31 (57) 

 
981 

        – Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'n CHP grup öne-
risi üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk 
Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (56) 

 
742:743 

        – Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'n sataşma nede-
niyle yaptğ konuşmas srasnda CHP Grubuna sataşmas 
nedeniyle konuşmas 31 (53) 

 
199:200 

        Tekraren   (53) 202:203 
        – Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'n sataşma nede-
niyle yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk Partisine 
sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (54) 

 
469 

       GÜNDOĞDU Ahmet (Ankara) – Kocaeli Milletvekili 
Fatma Kaplan Hürriyet'in yaptğ açklamas srasnda şahs-
na sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (55) 

 
618 
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       HAKVERDİ Ali Haydar (Ankara) – İstanbul Millet-
vekili Mehmet Doğan Kubat'n usul görüşmesi nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle 
konuşmas 31 (55) 

 
578:579 

       HAMZAÇEBİ Mehmet Akif (İstanbul) – Kayseri 
Milletvekili Mustafa Elitaş'n sataşma nedeniyle yaptğ 
konuşmas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (53) 

 
205:206 

       HÜRRİYET Fatma KAPLAN (Kocaeli) – Kayseri 
Milletvekili Mustafa Elitaş ile Ankara Milletvekili Ahmet 
Gündoğdu'nun sataşma nedeniyle yaptklar konuşmalar 
srasnda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (55) 

 
621:622 

       İNCE Muharrem (Yalova) – Kayseri Milletvekili 
Mustafa Elitaş'n sataşma nedeniyle yaptğ konuşmas sra-
snda Cumhuriyet Halk Partisine sataşmas nedeniyle konuş-
mas 31 (58) 

 
1156:1157 

       KUZU Burhan (İstanbul) – Ankara Milletvekili Murat 
Emir'in 447 sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 8'inci 
maddesi üzerinde CHP Grubu adna yaptğ konuşmas sra-
snda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (56) 

 
817 

       MUŞ Mehmet (İstanbul) – Ankara Milletvekili Levent 
Gök'ün 447 sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 12'nci 
maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptğ konuşmas srasnda 
Adalet ve Kalknma Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (58) 

 
1145:1146 

        – Aydn Milletvekili Bülent Tezcan'n 447 sra sayl 
Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 1'inci maddesi üzerinde CHP 
Grubu adna yaptğ konuşmas srasnda şahsna ve Adalet 
ve Kalknma Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (54) 

 
427:428 

        – Manisa Milletvekili Özgür Özel'in sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda şahsna ve Adalet ve Kalknma 
Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (56) 

 
764:765 

        – Muş Milletvekili Ahmet Yldrm'n 447 sra sayl 
Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 10'uncu maddesi üzerinde 
HDP Grubu adna yaptğ konuşmas srasnda AK PARTİ 
Grup Başkanna sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (57) 

 
977:978 

       ÖNDER Srr Süreyya (Ankara) – Kayseri Milletvekili 
Mustafa Elitaş'n sataşma nedeniyle yaptğ konuşmas sra-
snda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (54) 

 
456:457 

       ÖZEL Özgür (Manisa) – Afyonkarahisar Milletvekili 
Ali Özkaya'nn 447 sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 
6'nc maddesi üzerinde şahs adna yaptğ konuşmas srasn-
da Cumhuriyet Halk Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (56) 

 
762:763 

        – Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'n sataşma nede-
niyle yaptğ konuşmas srasnda CHP Grubuna sataşmas 
nedeniyle konuşmas 31 (56) 

 
692:693 

        – İstanbul Milletvekili Markar Eseyan'n HDP grup 
önerisi üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet 
Halk Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (54) 

 
389 
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       HAKVERDİ Ali Haydar (Ankara) – İstanbul Millet-
vekili Mehmet Doğan Kubat'n usul görüşmesi nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle 
konuşmas 31 (55) 

 
578:579 

       HAMZAÇEBİ Mehmet Akif (İstanbul) – Kayseri 
Milletvekili Mustafa Elitaş'n sataşma nedeniyle yaptğ 
konuşmas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (53) 

 
205:206 

       HÜRRİYET Fatma KAPLAN (Kocaeli) – Kayseri 
Milletvekili Mustafa Elitaş ile Ankara Milletvekili Ahmet 
Gündoğdu'nun sataşma nedeniyle yaptklar konuşmalar 
srasnda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (55) 

 
621:622 

       İNCE Muharrem (Yalova) – Kayseri Milletvekili 
Mustafa Elitaş'n sataşma nedeniyle yaptğ konuşmas sra-
snda Cumhuriyet Halk Partisine sataşmas nedeniyle konuş-
mas 31 (58) 

 
1156:1157 

       KUZU Burhan (İstanbul) – Ankara Milletvekili Murat 
Emir'in 447 sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 8'inci 
maddesi üzerinde CHP Grubu adna yaptğ konuşmas sra-
snda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (56) 

 
817 

       MUŞ Mehmet (İstanbul) – Ankara Milletvekili Levent 
Gök'ün 447 sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 12'nci 
maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptğ konuşmas srasnda 
Adalet ve Kalknma Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (58) 

 
1145:1146 

        – Aydn Milletvekili Bülent Tezcan'n 447 sra sayl 
Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 1'inci maddesi üzerinde CHP 
Grubu adna yaptğ konuşmas srasnda şahsna ve Adalet 
ve Kalknma Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (54) 

 
427:428 

        – Manisa Milletvekili Özgür Özel'in sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda şahsna ve Adalet ve Kalknma 
Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (56) 

 
764:765 

        – Muş Milletvekili Ahmet Yldrm'n 447 sra sayl 
Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 10'uncu maddesi üzerinde 
HDP Grubu adna yaptğ konuşmas srasnda AK PARTİ 
Grup Başkanna sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (57) 

 
977:978 

       ÖNDER Srr Süreyya (Ankara) – Kayseri Milletvekili 
Mustafa Elitaş'n sataşma nedeniyle yaptğ konuşmas sra-
snda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (54) 

 
456:457 

       ÖZEL Özgür (Manisa) – Afyonkarahisar Milletvekili 
Ali Özkaya'nn 447 sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 
6'nc maddesi üzerinde şahs adna yaptğ konuşmas srasn-
da Cumhuriyet Halk Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (56) 

 
762:763 

        – Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'n sataşma nede-
niyle yaptğ konuşmas srasnda CHP Grubuna sataşmas 
nedeniyle konuşmas 31 (56) 

 
692:693 

        – İstanbul Milletvekili Markar Eseyan'n HDP grup 
önerisi üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet 
Halk Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (54) 

 
389 
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        – İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un sataşma nede-
niyle yaptğ konuşmas srasnda CHP Grubuna sataşmas 
nedeniyle konuşmas 31 (56) 

 
765 

        – Krkkale Milletvekili Ramazan Can'n 447 sra sayl 
Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 6'nc maddesi üzerinde AK 
PARTİ Grubu adna yaptğ konuşmas srasnda CHP Gru-
buna sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (56) 

 
758 

        – Manisa Milletvekili Erkan Akçay'n sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk Partisine sa-
taşmas nedeniyle konuşmas 31 (57) 

 
919:921 

       ÖZKAN Ahmet Tuncay (İzmir) – Krkkale Milletve-
kili Ramazan Can'n sataşma nedeniyle yaptğ konuşmas 
srasnda CHP Grubuna sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (56) 

 
759:760 

       PİR Ziya (Diyarbakr) – Konya Milletvekili Hac Ah-
met Özdemir'in HDP grup önerisi üzerinde yaptğ konuşmas 
srasnda HDP Grubuna sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (57) 

 
902:903 

       PURÇU Özcan (İzmir) – Kayseri Milletvekili Mustafa 
Elitaş'n sataşma nedeniyle yaptğ konuşmas srasnda şah-
sna sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (54) 

 
461:462 

       SERDAR Ömer (Elazğ) – Ankara Milletvekili Ali 
Haydar Hakverdi'nin sataşma nedeniyle yaptğ konuşmas 
srasnda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (55) 

 
579:580 

       SERTEL Atila (İzmir) – İzmir Milletvekili Hamza 
Dağ'n sataşma nedeniyle yaptğ konuşmas srasnda şahsna 
sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (55) 

 
551:552 

       ŞEKER Ali (İstanbul) – Trabzon Milletvekili Adnan 
Günnar'n yaptğ açklamas srasnda Cumhuriyet Halk 
Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (55) 

 
540:541 

       TEZCAN Bülent (Aydn) – Anayasa Komisyonu Baş-
kan Mustafa Şentop'un 447 sra sayl Anayasa Değişiklik 
Teklifi'nin tümü üzerinde Komisyon adna yaptğ konuşmas 
srasnda Cumhuriyet Halk Partisine sataşmas nedeniyle 
konuşmas 31 (53) 

 
288:289 

        – Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül'ün 447 sra 
sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 1'inci maddesi üzerinde 
AK PARTİ Grubu adna yaptğ konuşmas srasnda şahsna 
ve Cumhuriyet Halk Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (54) 

 
431 

        – Manisa Milletvekili Erkan Akçay'n usul görüşmesi 
nedeniyle yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk 
Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (53) 

 
236 

        – Millî Eğitim Bakan İsmet Ylmaz'n 447 sra sayl 
Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 16'nc maddesi üzerindeki 
soru-cevap işleminde yaptğ konuşmas srasnda Cumhuri-
yet Halk Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (58) 

 
1250 

        – Muş Milletvekili Ahmet Yldrm'n sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas ile yerinden sarf ettiği baz ifadeleri sra-
snda Cumhuriyet Halk Partisine sataşmas nedeniyle konuş-
mas 31 (54) 

 
371 
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        – Muş Milletvekili Ahmet Yldrm'n sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk Partisine sa-
taşmas nedeniyle konuşmas 31 (54) 

 
373:374 

       TURAN Bülent (Çanakkale) – Hatay Milletvekili 
Serkan Topal'n yaptğ gündem dş konuşmas srasnda 
Adalet ve Kalknma Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (56) 

 
691:692 

        – Manisa Milletvekili Özgür Özel'in sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda Adalet ve Kalknma Partisine 
sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (56) 

 
693:694 

       USTA Erhan (Samsun) – İstanbul Milletvekili Engin 
Altay'n sataşma nedeniyle yaptğ konuşmas srasnda şah-
sna sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (57) 

 
931:932 

       YEDEKCİ Gülay (İstanbul) – Amasya Milletvekili 
Mehmet Naci Bostanc'nn sataşma nedeniyle yaptğ konuş-
mas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (52) 

 
35 

       YILDIRIM Ahmet (Muş) – Aydn Milletvekili Bülent 
Tezcan'n sataşma nedeniyle yaptğ konuşmas srasnda 
şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (54) 

 
372:373 

        – Manisa Milletvekili Özgür Özel'in geçen tutanak 
hakknda yaptğ konuşmas srasnda HDP Grubuna sataş-
mas nedeniyle konuşmas 31 (54) 

 
369:370 

       YILDIRIM Kadri (Siirt) – Amasya Milletvekili Meh-
met Naci Bostanc'nn yaptğ açklamas srasnda şahsna 
sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (54) 

 
377 

       YILMAZ Öztürk (Ardahan) – İstanbul Milletvekili 
Yldz Seferinoğlu'nun CHP grup önerisi üzerinde yaptğ 
konuşmas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (58) 

 
1102:1103 

           
           
           

USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER    
        – 447 sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 2'nci 
maddesinin oylamasnn saym sonucuna ilişkin tutanağn 
kâtip üyelerce imzalanmasyla ilgili yaplan işlemin İç Tüzük 
hükümlerine uygun olup olmadğ hakknda 

 
 
 

31 
 

 
 
 

(55)
 

 
 
 

569:571, 576:577, 
580:584 

        – 447 sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin Genel 
Kurula getirilme sürecinin İç Tüzük hükümlerine uygun olup 
olmadğ hakknda 31 (53) 

 
251:255 

        – 447 sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin görüş-
melerinin bir angarya oluşturacak kadar uzun saatler devam 
ettirilmesinin çalşma usul ve esaslarna aykr olup olmadğ 
hakknda 31 (55) 

 
651:655, 656 

        – 447 sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin görüş-
melerinin yaplmasnn Anayasa'ya aykr olup olmadğ 
hakknda 31 

 
(53)

 

 
 

230:232, 233:235, 
238:242 
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        – Muş Milletvekili Ahmet Yldrm'n sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk Partisine sa-
taşmas nedeniyle konuşmas 31 (54) 

 
373:374 

       TURAN Bülent (Çanakkale) – Hatay Milletvekili 
Serkan Topal'n yaptğ gündem dş konuşmas srasnda 
Adalet ve Kalknma Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (56) 

 
691:692 

        – Manisa Milletvekili Özgür Özel'in sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda Adalet ve Kalknma Partisine 
sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (56) 

 
693:694 

       USTA Erhan (Samsun) – İstanbul Milletvekili Engin 
Altay'n sataşma nedeniyle yaptğ konuşmas srasnda şah-
sna sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (57) 

 
931:932 

       YEDEKCİ Gülay (İstanbul) – Amasya Milletvekili 
Mehmet Naci Bostanc'nn sataşma nedeniyle yaptğ konuş-
mas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (52) 

 
35 

       YILDIRIM Ahmet (Muş) – Aydn Milletvekili Bülent 
Tezcan'n sataşma nedeniyle yaptğ konuşmas srasnda 
şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (54) 

 
372:373 

        – Manisa Milletvekili Özgür Özel'in geçen tutanak 
hakknda yaptğ konuşmas srasnda HDP Grubuna sataş-
mas nedeniyle konuşmas 31 (54) 

 
369:370 

       YILDIRIM Kadri (Siirt) – Amasya Milletvekili Meh-
met Naci Bostanc'nn yaptğ açklamas srasnda şahsna 
sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (54) 

 
377 

       YILMAZ Öztürk (Ardahan) – İstanbul Milletvekili 
Yldz Seferinoğlu'nun CHP grup önerisi üzerinde yaptğ 
konuşmas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (58) 

 
1102:1103 

           
           
           

USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER    
        – 447 sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 2'nci 
maddesinin oylamasnn saym sonucuna ilişkin tutanağn 
kâtip üyelerce imzalanmasyla ilgili yaplan işlemin İç Tüzük 
hükümlerine uygun olup olmadğ hakknda 

 
 
 

31 
 

 
 
 

(55)
 

 
 
 

569:571, 576:577, 
580:584 

        – 447 sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin Genel 
Kurula getirilme sürecinin İç Tüzük hükümlerine uygun olup 
olmadğ hakknda 31 (53) 

 
251:255 

        – 447 sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin görüş-
melerinin bir angarya oluşturacak kadar uzun saatler devam 
ettirilmesinin çalşma usul ve esaslarna aykr olup olmadğ 
hakknda 31 (55) 

 
651:655, 656 

        – 447 sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin görüş-
melerinin yaplmasnn Anayasa'ya aykr olup olmadğ 
hakknda 31 

 
(53)

 

 
 

230:232, 233:235, 
238:242 
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        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ahmet Ay-
dn'n 447 sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 16'nc 
maddesinin kanun yapm tekniğine aykr olmas nedeniyle 
Komisyona iade edilemeyeceği yönündeki tutumunun İç 
Tüzük hükümlerine uygun olup olmadğ hakknda 

 
 
 
 

31 
 
 

 
 
 
 

(58)
 
 

 
 
 
 

1222:1223, 
1224:1227, 1228, 

1229:1232 
        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ahmet Ay-
dn'n talep olmasna rağmen gündem dş söz vermemesinin 
İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadğ hakknda 31 (53) 

 
182:185, 186:187 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ahmet Ay-
dn'n, 447 sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 1'inci 
maddesi üzerinde yaplan oylama tutanağn açklama şekli-
nin İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadğ hakknda 31 (54) 

 
450:455, 462 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ahmet Ay-
dn'n, Muş Milletvekili Ahmet Yldrm ve arkadaşlar tara-
fndan verilen 447 sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 
Anayasa'ya aykr olduğu gerekçesiyle geri çekilmesini iste-
yen önergelerini işleme almamasnn İç Tüzük hükümlerine 
uygun olup olmadğ hakknda 31 (53) 

 
242:246 

           
           
           

YOKLAMALAR    
C. B. Sayfa   
31 (52) 78, 79, 92, 93   
 (53) 220   
 (54) 390   
 (55) 565, 566, 645   
 (57) 904, 905, 940, 990   
 (58) 1137, 1196, 1228   

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           



.

   C.   B. S a y f a  

– 50 – 

SÖZ ALANLAR 
(Soyad Srasna Göre)

 

 C. B. Sayfa 
A) MİLLETVEKİLLERİ    

       AÇBA Zihni (Sakarya) – Ankara Milletvekili Ali Hay-
dar Hakverdi'nin usul görüşmesi nedeniyle yaptğ konuşmas 
srasnda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (55) 

 
571:572 

       ADAN Celal (İstanbul) – Türkiye Cumhuriyeti Anaya-
sasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi münase-
betiyle 31 (57) 

 
943:945 

       ADIGÜZEL Onursal (İstanbul) – On beş yllk AK 
PARTİ iktidarnda hukuksuzluğun ilke, yolsuzluğun hayat 
felsefesi olduğuna ilişkin açklamas 31 (54) 

 
346 

       ADIYAMAN Mehmet Emin (Iğdr) – Türkiye Cumhu-
riyeti Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun 
Teklifi münasebetiyle 31 (56) 

 
831:832 

         (58) 1235:1237 
        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 31 (52) 

 
91:92 

       AĞBAL Naci (Maliye Bakan) (Bayburt) – Kocaeli 
Milletvekili Saffet Sancakl'nn eşine acil şifalar dilediğine 
ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1187 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 

 
(58)

 

 
1182:1183, 1185,  

1199 
        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 31 (52) 

 
86:87 

       AKAR Haydar (Kocaeli) – HDP Grubu önerisi müna-
sebetiyle 31 (52) 

 
54:58 

        – Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan'n yaptğ açk-
lamas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (52) 

 
59:60 

        – Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt'un CHP grup 
önerisi üzerinde yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 31 (52) 

 
71 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (54) 

 
440:441 

       AKBAŞOĞLU Muhammet Emin (Çankr) – Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair 
Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (57) 

 
1022:1024 
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SÖZ ALANLAR 
(Soyad Srasna Göre)

 

 C. B. Sayfa 
A) MİLLETVEKİLLERİ    

       AÇBA Zihni (Sakarya) – Ankara Milletvekili Ali Hay-
dar Hakverdi'nin usul görüşmesi nedeniyle yaptğ konuşmas 
srasnda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (55) 

 
571:572 

       ADAN Celal (İstanbul) – Türkiye Cumhuriyeti Anaya-
sasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi münase-
betiyle 31 (57) 

 
943:945 

       ADIGÜZEL Onursal (İstanbul) – On beş yllk AK 
PARTİ iktidarnda hukuksuzluğun ilke, yolsuzluğun hayat 
felsefesi olduğuna ilişkin açklamas 31 (54) 

 
346 

       ADIYAMAN Mehmet Emin (Iğdr) – Türkiye Cumhu-
riyeti Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun 
Teklifi münasebetiyle 31 (56) 

 
831:832 

         (58) 1235:1237 
        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 31 (52) 

 
91:92 

       AĞBAL Naci (Maliye Bakan) (Bayburt) – Kocaeli 
Milletvekili Saffet Sancakl'nn eşine acil şifalar dilediğine 
ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1187 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 

 
(58)

 

 
1182:1183, 1185,  

1199 
        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 31 (52) 

 
86:87 

       AKAR Haydar (Kocaeli) – HDP Grubu önerisi müna-
sebetiyle 31 (52) 

 
54:58 

        – Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan'n yaptğ açk-
lamas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (52) 

 
59:60 

        – Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt'un CHP grup 
önerisi üzerinde yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 31 (52) 

 
71 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (54) 

 
440:441 

       AKBAŞOĞLU Muhammet Emin (Çankr) – Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair 
Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (57) 

 
1022:1024 

   C.   B. S a y f a  

– 51 – 

       AKÇAY Erkan (Manisa) – 10 Ocak İdareciler Günü'ne 
ve Birinci İnönü Savaş'nn yl dönümüne ilişkin açklamas 31 (55) 

 
533 

        – 447 sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin görüş-
melerinin yaplmasnn Anayasa'ya aykr olup olmadğ 
hakknda usul görüşmesi münasebetiyle 31 (53) 

 
234:235 

        – Aydn Milletvekili Bülent Tezcan'n sataşma nedeniy-
le yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle 
konuşmas 31 (53) 

 
236:237 

        – CHP Grubu önerisi münasebetiyle 31 (56) 728:729 
        – Genel Kurulda sahte oy kullanlmasnn asla kabul 
edilemeyeceğine ve Başkanlk Divan olarak gerekenin ya-
plmasn talep ettiğine ilişkin açklamas 31 (53) 

 
201 

        – İstanbul Milletvekili Engin Altay'n sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda Milliyetçi Hareket Partisine 
sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (57) 

 
911:912 

        Tekraren   (57) 915:916 
          (57) 934 
        – İstanbul Milletvekili Engin Altay'n yaptğ açklama-
sndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (53) 

 
237 

         (57) 935 
        – İstanbul Milletvekili Garo Paylan'n 447 sra sayl 
Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 11'inci maddesi üzerinde HDP 
Grubu adna yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 31 (57) 

 
1014 

        – Kuzey Kbrs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaş-
kan Rauf Denktaş'n 5'inci ölüm yl dönümüne, Kbrs dava-
snn bütün Türk milletinin davas olduğuna ve Cenevre'de 
devam eden görüşmelerde Kbrs davasna halel getirecek 
hiçbir çözümün kabul edilmemesi gerektiğine ilişkin açkla-
mas 31 (57) 

 
885 

        – Kürsü masuniyetini ihlal eden davranşlarn tasvip 
edilemeyeceğine, kürsü masuniyetini ihlal edenleri ve fiziki 
müdahale içerisinde bulunanlar knadğna, Meclisin meha-
betini, saygnlğn ve güvenirliğini korumak ve fiziki kavga-
lara, müdahalelere meydan vermemek gerektiğine ilişkin 
açklamas 31 (56) 

 
702:703 

        – Manisa Milletvekili Özgür Özel'in sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (57) 

 
925 

        – Muş Milletvekili Ahmet Yldrm'n sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (54) 

 
372 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ahmet Ay-
dn'n talep olmasna rağmen gündem dş söz vermemesinin 
İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadğ hakknda usul 
görüşmesi münasebetiyle  31 (53) 

 
184 

    
    



.

   C.   B. S a y f a  
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        – Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'n CHP grup önerisi 
üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Milliyetçi Hareket 
Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (57) 

 
909:910 

        – Toplumsal ağrlğ, siyasi maliyeti günden güne artan 
sorunlara karş Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak inisiyatif 
alp çözüm ortaya konulmas gerektiğine, Kbrs'ta taraflar 
arasnda yürütülen görüşmelerde Türkiye'nin âdeta savaş 
kaybeden bir ülke temsilcisi gibi görüldüğüne ve Kbrs'ta 
çözüm aranyorsa 2 bölgeli bir perspektifin ortaya konmas 
gerektiğine ilişkin açklamas 31 (53) 

 
194:195 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (58) 

 
1244 

       AKDOĞAN Yalçn (Ankara) – Antalya Milletvekili 
Deniz Baykal'n sataşma nedeniyle yaptğ konuşmas sra-
snda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (55) 

 
598:599 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (55) 

 
594:597 

       AKIN Ahmet (Balkesir) – AKP'li milletvekillerinin 
Anayasa'nn gizli oylama ilkesine ve kuralna uymadklarna 
ve Başkanlk Divannn bu rezaletin tekrarlanmamas için 
gerekli önlemi almak zorunda olduğuna ilişkin açklamas 31 (54) 

 
348 

        – Balkesir Büyükşehir Belediyesinin su faturas uygu-
lamalarna ilişkin açklamas 31 (52) 

 
37 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (53) 

 
307:308 

         (54) 434 
         (56) 769:770, 794 
        – Ülkenin bir kişinin kişisel mülkü hâline gelmesine 
halkn ve onurlu milletvekillerinin izin vermeyeceğine ilişkin 
açklamas 31 (53) 

 
189:190 

       AKKAYA Yakup (İstanbul) – 10 Ocak Çalşan Gaze-
teciler Günü'ne ilişkin gündem dş konuşmas 31 (54) 

 
342:343 

        – AKP'nin üç yldr her seçim öncesinde taşeron üzerin-
den oy devşirmeyi brakmasn ve taşerona hemen kadro 
verilmesini talep ettiğine ilişkin açklamas 31 (54) 

 
351 

        – Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakan Mehmet Müezzi-
noğlu'nun emeklilik yaşyla ilgili baz açklamalarna ilişkin 
açklamas 31 (53) 

 
189 

       AKSU İsmail Faruk (İstanbul) – CHP Grubu önerisi 
münasebetiyle 31 (52) 

 
66:68 

       AKYILDIZ Ali (Sivas) – Anayasa değişikliği teklifi 
geçerse Meclisin mezara, demokrasinin tarihe gömüleceğine 
ve en ksa zamanda geri çekilmesi gerektiğine ilişkin açkla-
mas 31 (58) 

 
1072 

    
    



.

   C.   B. S a y f a  
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        – Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'n CHP grup önerisi 
üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Milliyetçi Hareket 
Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (57) 

 
909:910 

        – Toplumsal ağrlğ, siyasi maliyeti günden güne artan 
sorunlara karş Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak inisiyatif 
alp çözüm ortaya konulmas gerektiğine, Kbrs'ta taraflar 
arasnda yürütülen görüşmelerde Türkiye'nin âdeta savaş 
kaybeden bir ülke temsilcisi gibi görüldüğüne ve Kbrs'ta 
çözüm aranyorsa 2 bölgeli bir perspektifin ortaya konmas 
gerektiğine ilişkin açklamas 31 (53) 

 
194:195 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (58) 

 
1244 

       AKDOĞAN Yalçn (Ankara) – Antalya Milletvekili 
Deniz Baykal'n sataşma nedeniyle yaptğ konuşmas sra-
snda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (55) 

 
598:599 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (55) 

 
594:597 

       AKIN Ahmet (Balkesir) – AKP'li milletvekillerinin 
Anayasa'nn gizli oylama ilkesine ve kuralna uymadklarna 
ve Başkanlk Divannn bu rezaletin tekrarlanmamas için 
gerekli önlemi almak zorunda olduğuna ilişkin açklamas 31 (54) 

 
348 

        – Balkesir Büyükşehir Belediyesinin su faturas uygu-
lamalarna ilişkin açklamas 31 (52) 

 
37 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (53) 

 
307:308 

         (54) 434 
         (56) 769:770, 794 
        – Ülkenin bir kişinin kişisel mülkü hâline gelmesine 
halkn ve onurlu milletvekillerinin izin vermeyeceğine ilişkin 
açklamas 31 (53) 

 
189:190 

       AKKAYA Yakup (İstanbul) – 10 Ocak Çalşan Gaze-
teciler Günü'ne ilişkin gündem dş konuşmas 31 (54) 

 
342:343 

        – AKP'nin üç yldr her seçim öncesinde taşeron üzerin-
den oy devşirmeyi brakmasn ve taşerona hemen kadro 
verilmesini talep ettiğine ilişkin açklamas 31 (54) 

 
351 

        – Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakan Mehmet Müezzi-
noğlu'nun emeklilik yaşyla ilgili baz açklamalarna ilişkin 
açklamas 31 (53) 

 
189 

       AKSU İsmail Faruk (İstanbul) – CHP Grubu önerisi 
münasebetiyle 31 (52) 

 
66:68 

       AKYILDIZ Ali (Sivas) – Anayasa değişikliği teklifi 
geçerse Meclisin mezara, demokrasinin tarihe gömüleceğine 
ve en ksa zamanda geri çekilmesi gerektiğine ilişkin açkla-
mas 31 (58) 

 
1072 
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        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (53) 

 
308 

         (56) 794 
         (58) 1181 
       ALDAN Ömer Süha (Muğla) – CHP Grubu önerisi 
münasebetiyle 31 (56) 

 
724:727 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (57) 

 
958:959 

       ALPARSLAN Murat (Ankara) – HDP Grubu önerisi 
münasebetiyle 31 (53) 

 
216:217 

       ALTAY Engin (İstanbul) – 447 sra sayl Anayasa 
Değişiklik Teklifi'nin 1'inci maddesinin oylama sonuçlaryla 
ilgili tutanağn Kâtip Üye tarafndan yazlan şerhle birlikte 
Genel Kurulun bilgisine sunulmas gerektiğine ilişkin açk-
lamas 31 (54) 

 
448:449 

        – 447 sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin Genel 
Kurulda görüşülmesinin Anayasa'ya aykr olduğuna ve bu 
teklifin iade edilmesini talep ettiğine ilişkin açklamas 31 (53) 

 
229:230 

        – 447 sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin madde-
lerine geçilmesi için yaplan gizli oylamann İç Tüzük hü-
kümlerine aykrlk teşkil ettiğine, 4 siyasi partinin ve Baş-
kanlğn bu konudaki anlayşlarn açklamasnn Parlamen-
tonun itibar ve Anayasa değişikliğinin kamu vicdanndaki 
meşruiyeti bakmndan önemli olduğuna ilişkin açklamas 31 (54) 

 
411:412 

        – 65'inci Cumhuriyet Hükûmetinin kendilerinden 
şikâyetçi olan, kendilerinden hoşnut olmayan herkesi ayrm 
yapmakszn "terörist", "vatan haini" ve benzeri sfatlarla 
yaftaladğna ve en temel hak ve özgürlüklerin kullanlmasna 
bile tahammül edemeyen bir hâl içinde olduğuna, düşüncesini 
basn açklamas yoluyla ifade etmek isteyen Ankara Barosu 
ve sivil toplum örgütlerine yönelik Emniyet teşkilatnn 
müdahalesini Cumhuriyet Halk Partisi olarak knadklarna 
ilişkin açklamas 31 (53) 

 
193:194 

        – Adalet Bakan Bekir Bozdağ'n 447 sra sayl Anaya-
sa Değişiklik Teklifi'nin 10'uncu maddesi üzerindeki soru-
cevap işleminde yaptğ konuşmas srasnda CHP Grubuna 
sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (57) 

 
994 

        – Adalet Bakan Bekir Bozdağ'n 447 sra sayl Anaya-
sa Değişiklik Teklifi'nin 13'üncü maddesi üzerindeki soru-
cevap işleminde yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1169 

        – Adalet Bakan Bekir Bozdağ'n 447 sra sayl Anaya-
sa Değişiklik Teklifi'nin 1'inci maddesi üzerinde yaplan 
soru-cevap işleminde yaptğ konuşmas srasnda Cumhuri-
yet Halk Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (54) 

 
438:439 

    



.
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        – Adalet Bakan Bekir Bozdağ'n 447 sra sayl Anaya-
sa Değişiklik Teklifi'nin 4'üncü maddesi üzerindeki soru-
cevap işleminde yaptğ konuşmas srasnda CHP Grubuna 
sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (55) 

 
642 

        – Adalet Bakan Bekir Bozdağ'n yaptğ açklamasnda-
ki baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (53) 

 
278:279 

        – Adana Milletvekili Necdet Ünüvar'n 447 sra sayl 
Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 8'inci maddesi üzerinde şahs 
adna yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk Partisine 
sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (56) 

 
823:825 

        – Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostanc'nn sa-
taşma nedeniyle yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataş-
mas nedeniyle konuşmas 31 (53) 

 
304:305 

         (57) 918:919 
        – Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostanc'nn yapt-
ğ açklamasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (54) 

 
460:461 

        – Ana muhalefet partisi olarak 447 sra sayl Anayasa 
Değişiklik Teklifi'yle ilgili yaplacak oylamalarn İç Tüzük 
hükümlerine uygun ve tam bir gizlilik içinde yaplmas konu-
sunda hassas olduklarna ve oylamann bu şekilde yaplmas-
nn teklifle ilgili çkacak kararn kamu vicdanndaki meşrui-
yeti bakmndan son derece önemli olduğuna ilişkin açkla-
mas 31 (53) 

 
311:312 

        – Anayasa değişiklik teklifinin bir iki maddesi dşnda 
bütün oylamalarnn İç Tüzük'ün gizli oylama şartlarna göre 
yaplmadğna, Milliyetçi Hareket Partisinin bir acs varken, 
bu gece bir oldubittiyle bu teklifi geçirmeye çalşmay ahlaki 
bulmadğna ve oylamann titizliği konusunda Başkanlğn 
yüksek refleksini beklediğine ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1202:1203 

        – Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu'nun sataşma 
nedeniyle yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 31 (55) 

 
619 

        – Ankara Milletvekili Srr Süreyya Önder'in HDP grup 
önerisi üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet 
Halk Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (58) 

 
1093 

        – Ankara Milletvekili Yalçn Akdoğan'n sataşma nede-
niyle yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk Partisine 
sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (55) 

 
600 

        – Başbakan Binali Yldrm'n 447 sra sayl Anayasa 
Değişiklik Teklifi'nin tümü üzerinde AK PARTİ Grubu adna 
yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk Partisi Genel 
Başkanna ve Cumhuriyet Halk Partisine sataşmas nedeniyle 
konuşmas 31 (53) 

 
302:303 

        – Başbakann Meclisteki Anayasa değişiklik teklifinde 
kullanacağ oyu Cenevre müzakerelerinden daha fazla önem-
semesini yadrgadğna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1104 



.
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        – Adalet Bakan Bekir Bozdağ'n 447 sra sayl Anaya-
sa Değişiklik Teklifi'nin 4'üncü maddesi üzerindeki soru-
cevap işleminde yaptğ konuşmas srasnda CHP Grubuna 
sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (55) 

 
642 

        – Adalet Bakan Bekir Bozdağ'n yaptğ açklamasnda-
ki baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (53) 

 
278:279 

        – Adana Milletvekili Necdet Ünüvar'n 447 sra sayl 
Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 8'inci maddesi üzerinde şahs 
adna yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk Partisine 
sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (56) 

 
823:825 

        – Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostanc'nn sa-
taşma nedeniyle yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataş-
mas nedeniyle konuşmas 31 (53) 

 
304:305 

         (57) 918:919 
        – Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostanc'nn yapt-
ğ açklamasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (54) 

 
460:461 

        – Ana muhalefet partisi olarak 447 sra sayl Anayasa 
Değişiklik Teklifi'yle ilgili yaplacak oylamalarn İç Tüzük 
hükümlerine uygun ve tam bir gizlilik içinde yaplmas konu-
sunda hassas olduklarna ve oylamann bu şekilde yaplmas-
nn teklifle ilgili çkacak kararn kamu vicdanndaki meşrui-
yeti bakmndan son derece önemli olduğuna ilişkin açkla-
mas 31 (53) 

 
311:312 

        – Anayasa değişiklik teklifinin bir iki maddesi dşnda 
bütün oylamalarnn İç Tüzük'ün gizli oylama şartlarna göre 
yaplmadğna, Milliyetçi Hareket Partisinin bir acs varken, 
bu gece bir oldubittiyle bu teklifi geçirmeye çalşmay ahlaki 
bulmadğna ve oylamann titizliği konusunda Başkanlğn 
yüksek refleksini beklediğine ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1202:1203 

        – Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu'nun sataşma 
nedeniyle yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 31 (55) 

 
619 

        – Ankara Milletvekili Srr Süreyya Önder'in HDP grup 
önerisi üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet 
Halk Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (58) 

 
1093 

        – Ankara Milletvekili Yalçn Akdoğan'n sataşma nede-
niyle yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk Partisine 
sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (55) 

 
600 

        – Başbakan Binali Yldrm'n 447 sra sayl Anayasa 
Değişiklik Teklifi'nin tümü üzerinde AK PARTİ Grubu adna 
yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk Partisi Genel 
Başkanna ve Cumhuriyet Halk Partisine sataşmas nedeniyle 
konuşmas 31 (53) 

 
302:303 

        – Başbakann Meclisteki Anayasa değişiklik teklifinde 
kullanacağ oyu Cenevre müzakerelerinden daha fazla önem-
semesini yadrgadğna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1104 

   C.   B. S a y f a  
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        – Başkanlk Divan olarak oylamann Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğü'nün amir hükümlerine göre gerçek-
leştirilmesi hususunda hassasiyet gösterilmesini tekrar talep 
ettiklerine ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1148 

        – Bitlis'te şehit olan 2 askere Allah'tan rahmet dilediği-
ne, Hükûmetin, Türkiye'nin gündeminde bulunan sorunlarla 
ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisini bilgilendirmesi gere-
kirken bundan imtina etmesini açk bir saygszlk olarak 
değerlendirdiğine ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1109 

        – Bütün milletvekillerinin, oturumu yöneten Meclis 
Başkan Vekillerinin uygulama birliği içinde olmamalaryla 
ilgili bir rahatszlğ olduğuna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1234:1235 

        – Cumhuriyet Halk Partisi olarak özgürlüklerinden ve 
işinden olan bütün gazetecilerle bir dayanşma içinde olduk-
larna, bir büyük demokrasi ayb olarak değerlendirdiklerine 
ve Birinci İnönü Savaş'nn yl dönümüne ilişkin açklamas 31 (55) 

 
534:535 

        – Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'n usul görüşmesi 
nedeniyle yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk 
Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (53) 

 
232:233 

         (58) 1223:1224 
        – Çok sayda milletvekilinin bir görüntüyü ya da görün-
tünün bir ksmn paylaşmak suretiyle belki de kendisini 
hedef göstermek gayretinde olduğuna ilişkin açklamas 31 (56) 

 
696:699 

        – İstanbul Milletvekili Garo Paylan'n 447 sra sayl 
Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 11'inci maddesi üzerinde HDP 
Grubu adna yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 31 (57) 

 
1015:1016 

        – Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'n sataşma nede-
niyle yaptğ konuşmas srasnda CHP Grup Başkanna 
sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (58) 

 
1134:1135 

        – Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'n sataşma nede-
niyle yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk Partisi 
Genel Başkanna sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (54) 

 
458:459 

        – Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'n yaptğ açkla-
mas srasnda Cumhuriyet Halk Partisine sataşmas nedeniy-
le konuşmas 31 (58) 

 
1131:1132 

        – Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Ylmaz'n yaptğ 
açklamas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (55) 

 
615 

        – Kocaeli Milletvekili Saffet Sancakl'nn eşine acil 
şifalar dilediğine, Milliyetçi Hareket Partisinin yaşadğ ac 
nedeniyle görüşmelere aktif katlmdan vazgeçmiş olduğuna 
ve bu şartlarda görüşmelere ara verilmesi yönündeki düşün-
celerini paylaşmak istediğine ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1189:1190 

    
    
    



.
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        – Kuzey Kbrs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaş-
kan Rauf Denktaş'n 5'inci ölüm yl dönümüne, Başbakann 
Anayasa değişiklik teklifinin görüşmelerini Cenevre'deki 
Kbrs görüşmelerinden daha önemli görmesini yadrgadğna 
ve Cumhurbaşkannn Türkiye Büyük Millet Meclisi ile 
milletvekillerini muhtarlara şikâyet etmesini knadğna 
ilişkin açklamas 31 (57) 

 
886 

        – Manisa Milletvekili Erkan Akçay'n sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk Partisine sa-
taşmas nedeniyle konuşmas 31 (57) 

 
910:911 

        Tekraren   (57) 913:914 
        – Manisa Milletvekili Erkan Akçay'n sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (57) 

 
934:935 

        – Manisa Milletvekili Erkan Akçay'n usul görüşmesi 
nedeniyle yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk 
Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (53) 

 
185:186 

        – Manisa Milletvekili Erkan Akçay'n usul görüşmesi 
nedeniyle yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 31 (53) 

 
237 

        – Manisa Milletvekili Erkan Akçay'n yaptğ açklama-
sndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (53) 

 
238 

        – Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanm'n 
ölümünün 94'üncü yl dönümüne ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1078 

        – Nef'i'den bir dörtlük okumak istediğine ilişkin açkla-
mas 31 (56) 

 
804 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ahmet Ay-
dn'n acele ve Genel Kurula duyurulmasnda zaruret görülen 
hâller ortaya çkmas durumunda müspet bir tutum taknaca-
ğna inandğna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1070:1071 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ahmet Ay-
dn'n gündem dş konuşma için söz vermemek yönündeki 
tutumuna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1069:1070 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ahmet Ay-
dn'n talep olmasna rağmen gündem dş söz vermemesinin 
İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadğ hakknda usul 
görüşmesi münasebetiyle 31 (53) 

 
183 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ahmet Ay-
dn'n, 447 sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 1'inci 
maddesi üzerinde yaplan oylama tutanağn açklama şekli-
nin İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadğ hakknda 
usul görüşmesi münasebetiyle 31 (54) 

 
451:452 

        – Oy saym dökümü ve sonucunun ilannn ayn otu-
rumda yaplmas gerektiğine ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1219 

        – Oylamann gizli yaplmas konusunda Başkanlk 
Divannn hassasiyet göstermesini talep ettiğine ilişkin açk-
lamas 31 (57) 

 
1034 



.

   C.   B. S a y f a  

– 56 – 

        – Kuzey Kbrs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaş-
kan Rauf Denktaş'n 5'inci ölüm yl dönümüne, Başbakann 
Anayasa değişiklik teklifinin görüşmelerini Cenevre'deki 
Kbrs görüşmelerinden daha önemli görmesini yadrgadğna 
ve Cumhurbaşkannn Türkiye Büyük Millet Meclisi ile 
milletvekillerini muhtarlara şikâyet etmesini knadğna 
ilişkin açklamas 31 (57) 

 
886 

        – Manisa Milletvekili Erkan Akçay'n sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk Partisine sa-
taşmas nedeniyle konuşmas 31 (57) 

 
910:911 

        Tekraren   (57) 913:914 
        – Manisa Milletvekili Erkan Akçay'n sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (57) 

 
934:935 

        – Manisa Milletvekili Erkan Akçay'n usul görüşmesi 
nedeniyle yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk 
Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (53) 

 
185:186 

        – Manisa Milletvekili Erkan Akçay'n usul görüşmesi 
nedeniyle yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 31 (53) 

 
237 

        – Manisa Milletvekili Erkan Akçay'n yaptğ açklama-
sndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (53) 

 
238 

        – Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanm'n 
ölümünün 94'üncü yl dönümüne ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1078 

        – Nef'i'den bir dörtlük okumak istediğine ilişkin açkla-
mas 31 (56) 

 
804 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ahmet Ay-
dn'n acele ve Genel Kurula duyurulmasnda zaruret görülen 
hâller ortaya çkmas durumunda müspet bir tutum taknaca-
ğna inandğna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1070:1071 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ahmet Ay-
dn'n gündem dş konuşma için söz vermemek yönündeki 
tutumuna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1069:1070 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ahmet Ay-
dn'n talep olmasna rağmen gündem dş söz vermemesinin 
İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadğ hakknda usul 
görüşmesi münasebetiyle 31 (53) 

 
183 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ahmet Ay-
dn'n, 447 sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 1'inci 
maddesi üzerinde yaplan oylama tutanağn açklama şekli-
nin İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadğ hakknda 
usul görüşmesi münasebetiyle 31 (54) 

 
451:452 

        – Oy saym dökümü ve sonucunun ilannn ayn otu-
rumda yaplmas gerektiğine ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1219 

        – Oylamann gizli yaplmas konusunda Başkanlk 
Divannn hassasiyet göstermesini talep ettiğine ilişkin açk-
lamas 31 (57) 

 
1034 

   C.   B. S a y f a  

– 57 – 

        – Samsun Milletvekili Erhan Usta'nn CHP grup önerisi 
üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk Parti-
sine sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (57) 

 
929:931 

        – Samsun Milletvekili Erhan Usta'nn sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk Partisine sa-
taşmas nedeniyle konuşmas 31 (57) 

 
933 

        – Sataşma nedeniyle yaptğ konuşmasndaki baz ifade-
lerini düzelttiğine ilişkin açklamas 31 (57) 

 
916 

        – Siyasetin nezaket ve vicdan işi olduğuna ve İzmir 
Milletvekili Mustafa Ali Balbay'n CHP grup önerisi üzerinde 
yaptğ konuşmasnda Başbakana hakaret kast olmadğna 
ilişkin açklamas 31 (54) 

 
395:396 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (54) 

 
469:471 

         (55) 669 
        – Uyarlara rağmen çoğunluk partisine mensup millet-
vekillerinin neredeyse tamamnn oy kabinlerine girmeden 
dşarda ve göstererek oy kullandklarna ve bu duruma mey-
dan verilmemesi için daha ciddi tedbirler alnmasn umdu-
ğuna ilişkin açklamas 31 (53) 

 
318 

        – Yaplacak oylamann, 447 sra sayl Anayasa Değişik-
lik Teklifi'nin 4, 6 ve 7'nci maddelerinde yapldğ gibi ola-
bildiği kadar kurallara ve İç Tüzük'e uygun bir şekilde yapl-
masn talep ettiklerine ilişkin açklamas 31 (57) 

 
966:967 

       ARIK Çetin (Kayseri) – Türkiye Cumhuriyeti Anayasa-
snda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi münasebe-
tiyle 31 (54) 

 
435 

         (55) 639 
         (57) 991 
       ARSLAN Kazm (Denizli) – 15 Temmuz darbe girişi-
minin neden frsata çevrildiğini, OHAL'in ne zaman kaldr-
lacağn ve getirilecek Anayasa değişikliğinin sonuçlarnn 
neler olacağn öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1076 

        – Başbakandan ülkemizde her gün cereyan eden terör 
olaylar nedeniyle MİT Müsteşar Hakan Fidan' görevden 
almay düşünüp düşünmediğini ve Hükûmetin istifa etmeyi 
düşünüp düşünmediğini öğrenmek istediğine ilişkin açkla-
mas 31 (52) 

 
38 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (53) 

 
309 

         (55) 603 
         (56) 826 
         (57) 1028 
         

 
(58)

 
1166,  1197:1198, 

1246 



.

   C.   B. S a y f a  

– 58 – 

       ASLAN Mehmet Ali (Batman) – Demokrat Araplar 
Derneğinin kapatlmasna ilişkin gündem dş konuşmas 31 (56) 

 
689:690 

       ATICI Aytuğ (Mersin) – AKP yöneticilerinin panik 
hâlde bask ve zulümlerini artrdklarna ve milletin Anayasa 
değişikliğine "hayr" diyeceğine ve vatanna sahip çkacağna 
ilişkin açklamas 31 (55) 

 
529 

        – Ankara Valiliğinin gösteri yaplmasn bir ay süreyle 
yasaklamasnn tek nedeninin korku olduğuna ilişkin açkla-
mas 31 (54) 

 
350 

        – Başkanlk sistemi görüşmeleri devam ederken siyasi 
basknn dozunun giderek artrldğna ve Tarsus Gençlik 
Kollar ile Silifke Gençlik Kollar üyesi baz gençlerin gözal-
tna alnmalarna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1074 

        – Orman ve Su İşleri Bakan Veysel Eroğlu'nun gündem 
dş konuşmaya cevaben yaptğ konuşmasndaki baz ifadele-
rine ilişkin açklamas 31 (55) 

 
521:522 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (57) 

 
961,  988:989 

         
 

(58)
 

1139,  1166,  1182,  
1197 

       AYDIN Ahmet (TBMM Başkan Vekili) (Adyaman) – 
6/1/2017 tarihli 52'nci Birleşimde yaplan yoklamada Genel 
Kurulda olmayan milletvekillerinin pusulalarnn değerlen-
dirmeye alnmadğna, dolaysyla sahte oy kullanma duru-
munun söz konusu olmadğna ilişkin konuşmas 31 (53) 

 
207 

        – Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin usul 
görüşmesi münasebetiyle konuşmas üzerine açklamas 31 (55) 

 
572:574 

        – Başkanlk Divan olarak 10 Ocak Çalşan Gazeteciler 
Günü'nü kutladklarna ilişkin konuşmas 31 (54) 

 
344:345 

        – Başkanlk Divan olarak Bitlis'te şehit olan 2 askere 
Allah'tan rahmet dilediklerine ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1110 

        – Başkanlk Divan olarak İç Tüzük hükümlerine ve 
oylamann gizliliği esasna azami derecede uymaya çalştkla-
rna ilişkin konuşmas 31 (54) 

 
412 

        – Başkanlk Divan olarak İstanbul Milletvekili Eren 
Erdem'e yönelik provokasyonu yapanlar şiddetle knadkla-
rna ve bu olayn takipçisi olacaklarna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1113:1114 

        – Gündem dş söz verme yetkisinin oturumu yöneten 
Meclis Başkan Vekilinde olduğuna ve geçmiş uygulamalarda 
da Meclisin rutin çalşma günleri dşndaki günlerde çoğun-
lukla gündem dş söz verilmediğine ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1070 

        – Kocaeli Milletvekili Saffet Sancakl'nn eşine geçmiş 
olsun dileğinde bulunduğuna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1183 

        – Meclisteki çalşmalar Anayasa ve İç Tüzük'e uygun 
ve millete yakşr bir tarzda yürütmek için tüm gruplarn 
hassasiyet göstermesi gerektiğine ilişkin konuşmas 31 (56) 

 
705:706 



.
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– 58 – 

       ASLAN Mehmet Ali (Batman) – Demokrat Araplar 
Derneğinin kapatlmasna ilişkin gündem dş konuşmas 31 (56) 

 
689:690 

       ATICI Aytuğ (Mersin) – AKP yöneticilerinin panik 
hâlde bask ve zulümlerini artrdklarna ve milletin Anayasa 
değişikliğine "hayr" diyeceğine ve vatanna sahip çkacağna 
ilişkin açklamas 31 (55) 

 
529 

        – Ankara Valiliğinin gösteri yaplmasn bir ay süreyle 
yasaklamasnn tek nedeninin korku olduğuna ilişkin açkla-
mas 31 (54) 

 
350 

        – Başkanlk sistemi görüşmeleri devam ederken siyasi 
basknn dozunun giderek artrldğna ve Tarsus Gençlik 
Kollar ile Silifke Gençlik Kollar üyesi baz gençlerin gözal-
tna alnmalarna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1074 

        – Orman ve Su İşleri Bakan Veysel Eroğlu'nun gündem 
dş konuşmaya cevaben yaptğ konuşmasndaki baz ifadele-
rine ilişkin açklamas 31 (55) 

 
521:522 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (57) 

 
961,  988:989 

         
 

(58)
 

1139,  1166,  1182,  
1197 

       AYDIN Ahmet (TBMM Başkan Vekili) (Adyaman) – 
6/1/2017 tarihli 52'nci Birleşimde yaplan yoklamada Genel 
Kurulda olmayan milletvekillerinin pusulalarnn değerlen-
dirmeye alnmadğna, dolaysyla sahte oy kullanma duru-
munun söz konusu olmadğna ilişkin konuşmas 31 (53) 

 
207 

        – Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin usul 
görüşmesi münasebetiyle konuşmas üzerine açklamas 31 (55) 

 
572:574 

        – Başkanlk Divan olarak 10 Ocak Çalşan Gazeteciler 
Günü'nü kutladklarna ilişkin konuşmas 31 (54) 

 
344:345 

        – Başkanlk Divan olarak Bitlis'te şehit olan 2 askere 
Allah'tan rahmet dilediklerine ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1110 

        – Başkanlk Divan olarak İç Tüzük hükümlerine ve 
oylamann gizliliği esasna azami derecede uymaya çalştkla-
rna ilişkin konuşmas 31 (54) 

 
412 

        – Başkanlk Divan olarak İstanbul Milletvekili Eren 
Erdem'e yönelik provokasyonu yapanlar şiddetle knadkla-
rna ve bu olayn takipçisi olacaklarna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1113:1114 

        – Gündem dş söz verme yetkisinin oturumu yöneten 
Meclis Başkan Vekilinde olduğuna ve geçmiş uygulamalarda 
da Meclisin rutin çalşma günleri dşndaki günlerde çoğun-
lukla gündem dş söz verilmediğine ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1070 

        – Kocaeli Milletvekili Saffet Sancakl'nn eşine geçmiş 
olsun dileğinde bulunduğuna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1183 

        – Meclisteki çalşmalar Anayasa ve İç Tüzük'e uygun 
ve millete yakşr bir tarzda yürütmek için tüm gruplarn 
hassasiyet göstermesi gerektiğine ilişkin konuşmas 31 (56) 

 
705:706 

   C.   B. S a y f a  

– 59 – 

        – Milletimize karş kabul edilemez ifadelere karş Genel 
Kurulun iradesinin çok güçlü bir şekilde 3 siyasi parti grubu 
tarafndan da ortaya konulduğuna ilişkin konuşmas 31 (58) 

 
1097 

        – Türkiye Büyük Millet Meclisi Televizyonunun Genel 
Kurul çalşmalaryla ilgili yaynn Türkiye Radyo ve Tele-
vizyon Kurumu Genel Müdürlüğü ile Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlğ arasndaki protokol hükümleri gereğine 
göre yapldğna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1118:1119 

       AYDIN Erkan (Bursa) – Adalet Bakan Bekir Boz-
dağ'n Anayasa değişiklik teklifi görüşmelerindeki baz ifade-
lerine ve Hitler'in propaganda bakan Goebbels'nin tarihin 
derinliklerinde kalmadğnn görüldüğüne ilişkin açklamas 31 (54) 

 
345 

        – Eskişehir'deki bir okulda başlayan dürüstlük kantini 
uygulamasna ve Anayasa görüşmelerinde tüm vekilleri 
dürüstlük kantinine davet ettiğine ilişkin açklamas 31 (53) 

 
187 

        – Rakamlarn Türkiye'nin hem siyasi hem ekonomik 
hem de demokrasi açsndan ne denli korkunç bir duruma 
geldiğini gösterdiğine ve AK PARTİ'nin gündeminde sadece 
başkanlk sistemi olduğuna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1072 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (53) 

 
307 

         (54) 434 
         (55) 602,  638 
         (56) 795 
         (58) 1138 
       AYDIN İsmail (Bursa) – Ankara Milletvekili Levent 
Gök'ün yerinden sarf ettiği baz ifadeleri srasnda şahsna 
sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (58) 

 
1135:1136 

        – Samsun Milletvekili Erhan Usta'nn yaptğ açklama-
sndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1124 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (58) 

 
1121:1123 

       AYDIN Kamil (Erzurum) – Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi 
münasebetiyle 31 (55) 

 
656:658 

       AYDIN Muhammet Müfit (Bursa) – Bursa iline ilişkin 
gündem dş konuşmas 31 (56) 

 
700:701 

       AYDOĞDU Cengiz (Aksaray) – Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi 
münasebetiyle 31 (58) 

 
1157:1160 

       AYHAN Emin Haluk (Denizli) – HDP Grubu önerisi 
münasebetiyle 31 (52) 

 
51:53 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (54) 

 
472:473 

    



.
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       AYHAN İbrahim (Şanlurfa) – HDP Grubu önerisi 
münasebetiyle 31 (52) 

 
50:51 

        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 31 (52) 

 
85:86 

       BAKAN Murat (İzmir) – Milletvekillerini, ellerini 
vicdanlarna koyarak ettikleri yemine sadk kalmaya ve Ana-
yasa oylamasnda buna göre oy kullanmaya çağrdğna 
ilişkin açklamas 31 (54) 

 
349 

       BALBAY Mustafa Ali (İzmir) – CHP Grubu önerisi 
münasebetiyle 31 (54) 

 
391:394, 397:398 

       BALTA Muhammet (Trabzon) – Bacağndan yaralan-
mas olaynda sorumlunun İstanbul Milletvekili Eren Erdem 
olmadğna ama bir CHP milletvekili olduğuna, AK PARTİ 
Genel Başkan Yardmcsn arkadan yumruklayan CHP Grup 
Başkan Vekilini ve baz ifadeleri nedeniyle Antalya Millet-
vekili Deniz Baykal' knadğna ilişkin açklamas 31 (56) 

 
800:801 

       BASMACI Melike (Denizli) – Anayasa değişiklik 
teklifinin Meclisteki oylamadan geçmeyeceğine ve demokra-
sinin kazanacağna inandğna ilişkin açklamas 31 (53) 

 
191 

       BAŞARAN Ayşe ACAR (Batman) – HDP Grubu öne-
risi münasebetiyle 31 (56) 

 
711:713 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (55) 

 
658:660 

       BAŞER Yusuf (Yozgat) – Türkiye Cumhuriyeti Anaya-
sasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi münase-
betiyle 31 (56) 

 
818:820 

       BAYDEMİR Osman (Şanlurfa) – 447 sra sayl Ana-
yasa Değişiklik Teklifi'nin Genel Kurula getirilme sürecinin 
İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadğ hakknda usul 
görüşmesi münasebetiyle 31 (53) 

 
254 

        – CHP Grubu önerisi münasebetiyle 31 (55) 561:563 
       BAYKAL Deniz (Antalya) – Ankara Milletvekili Yal-
çn Akdoğan'n 447 sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 
3'üncü maddesi üzerinde AK PARTİ Grubu adna yaptğ 
konuşmas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (55) 

 
597:598 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (53) 

 
256:263 

         (56) 785:788 
       BAYRAKTUTAN Uğur (Artvin) – CHP Grubu önerisi 
münasebetiyle 31 (55) 

 
556:559 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (57) 

 
951:954 

       BEKAROĞLU Mehmet (İstanbul) – Genel Kurul 
çalşmalarnn bu kadar uzun süre devam ettirilmesinin insa-
nn bedensel, ruhsal ve zihinsel kapasitesine aykr olduğuna 
ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1238 



.
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       AYHAN İbrahim (Şanlurfa) – HDP Grubu önerisi 
münasebetiyle 31 (52) 

 
50:51 

        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 31 (52) 

 
85:86 

       BAKAN Murat (İzmir) – Milletvekillerini, ellerini 
vicdanlarna koyarak ettikleri yemine sadk kalmaya ve Ana-
yasa oylamasnda buna göre oy kullanmaya çağrdğna 
ilişkin açklamas 31 (54) 

 
349 

       BALBAY Mustafa Ali (İzmir) – CHP Grubu önerisi 
münasebetiyle 31 (54) 

 
391:394, 397:398 

       BALTA Muhammet (Trabzon) – Bacağndan yaralan-
mas olaynda sorumlunun İstanbul Milletvekili Eren Erdem 
olmadğna ama bir CHP milletvekili olduğuna, AK PARTİ 
Genel Başkan Yardmcsn arkadan yumruklayan CHP Grup 
Başkan Vekilini ve baz ifadeleri nedeniyle Antalya Millet-
vekili Deniz Baykal' knadğna ilişkin açklamas 31 (56) 

 
800:801 

       BASMACI Melike (Denizli) – Anayasa değişiklik 
teklifinin Meclisteki oylamadan geçmeyeceğine ve demokra-
sinin kazanacağna inandğna ilişkin açklamas 31 (53) 

 
191 

       BAŞARAN Ayşe ACAR (Batman) – HDP Grubu öne-
risi münasebetiyle 31 (56) 

 
711:713 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (55) 

 
658:660 

       BAŞER Yusuf (Yozgat) – Türkiye Cumhuriyeti Anaya-
sasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi münase-
betiyle 31 (56) 

 
818:820 

       BAYDEMİR Osman (Şanlurfa) – 447 sra sayl Ana-
yasa Değişiklik Teklifi'nin Genel Kurula getirilme sürecinin 
İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadğ hakknda usul 
görüşmesi münasebetiyle 31 (53) 

 
254 

        – CHP Grubu önerisi münasebetiyle 31 (55) 561:563 
       BAYKAL Deniz (Antalya) – Ankara Milletvekili Yal-
çn Akdoğan'n 447 sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 
3'üncü maddesi üzerinde AK PARTİ Grubu adna yaptğ 
konuşmas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (55) 

 
597:598 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (53) 

 
256:263 

         (56) 785:788 
       BAYRAKTUTAN Uğur (Artvin) – CHP Grubu önerisi 
münasebetiyle 31 (55) 

 
556:559 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (57) 

 
951:954 

       BEKAROĞLU Mehmet (İstanbul) – Genel Kurul 
çalşmalarnn bu kadar uzun süre devam ettirilmesinin insa-
nn bedensel, ruhsal ve zihinsel kapasitesine aykr olduğuna 
ilişkin açklamas 31 (58) 
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        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 31 (53) 217:219 
        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (54) 

 
483 

       BEKTAŞOĞLU Bülent Yener (Giresun) – İktidarn 
bütün demokratik hak ve özgürlükler gibi basn özgürlüğünü 
de ortadan kaldrmaya çalştğna ve yandaş medya organlar 
üzerinden alg ve olgular yaratarak Türk halknn gerçekleri 
görmesini engellediğine ilişkin açklamas 31 (55) 

 
528 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (57) 

 
960 

         (58) 1246 
       BENLİ Fatma (İstanbul) – 15 Temmuzda milletin, 
devletin bağmszlğn ve millî duruşunu kaybetmemesi için 
ülkesini savunurken sergilediği dayanşmann bugün Mecliste 
devam edeceğine ve sistem değişikliğinin kabulüne nihai 
olarak milletin karar vereceğine ilişkin açklamas 31 (53) 

 
190:191 

       BEŞTAŞ Meral DANIŞ (Adana) – CHP Grubu önerisi 
münasebetiyle 31 (57) 

 
936:938 

        – İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un CHP grup öneri-
si üzerinde yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataşmas 
nedeniyle konuşmas 31 (57) 

 
940 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ahmet Ay-
dn'n 447 sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 16'nc 
maddesinin kanun yapm tekniğine aykr olmas nedeniyle 
Komisyona iade edilemeyeceği yönündeki tutumunun İç 
Tüzük hükümlerine uygun olup olmadğ hakknda usul 
görüşmesi münasebetiyle 31 (58) 

 
1226:1227 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (53) 

 
263:268 

       BİÇER Tur YILDIZ (Manisa) – IŞİD'in yaynladğ 2 
askerin yaklarak infaz edildiğini içeren görüntülerle ilgili 
Hükûmetin hâlâ net bir açklama yapmadğna ve bu konuda 
bilgi almak istediğine ilişkin açklamas 31 (53) 

 
192 

       BİLGEN Ayhan (Kars) – Türkiye Cumhuriyeti Anaya-
sasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi münase-
betiyle 31 (56) 

 
804:806 

       BİNGÖL Tekin (Ankara) – Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi 
münasebetiyle 31 (57) 

 
973:975 

       BİRKAN Zekeriya (Bursa) – 447 sra sayl Anayasa 
Değişiklik Teklifi'nin 16'nc maddesiyle ilgili Komisyon 
tarafndan değerlendirme yaplarak izlenilen yöntemin Ana-
yasa'ya, İç Tüzük'e ve teamüllere uygun olduğuna karar 
verildiğine ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1228 
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       BOSTANCI Mehmet Naci (Amasya) – 10 Ocak Çal-
şan Gazeteciler Günü'ne, basn-yayn mesleğinin demokratik 
toplumlarn olmazsa olmaz unsurlarndan birisi olduğuna ve 
zaman zaman baz vekillerin konuşmalar içerisinde maksad-
n aşan, kastn aşan, hakarete varan ifadeleri olduğuna ilişkin 
açklamas 31 (54) 

 
355:356 

        – AK PARTİ'nin görüşünün Anayasa'nn ilk 4 maddesi-
nin hiçbir biçimde değiştirilmemesi yönünde olduğuna ilişkin 
açklamas 31 (58) 

 
1124:1125 

        – Anayasa değişikliği teklifine ilişkin farkl fikir ve 
yaklaşmlara sahip olan siyasetçi ve sivil toplum kuruluşlar 
olabileceğine ancak herkesin görüşünü kurallar çerçevesinde 
açklayabileceğine ve bu görüşmelerin milletin iradesi çerçe-
vesinde şekillenmiş bir Meclis marifetiyle kurallara uygun bir 
şekilde yaplacağna ilişkin açklamas 31 (53) 

 
194 

        – Ankara Milletvekili Ahmet Haluk Koç'un 447 sra 
sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 3'üncü maddesi üzerin-
de CHP Grubu adna yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 31 (55) 

 
587 

        – Ankara Milletvekili Levent Gök'ün açklamas üzerine 
konuşmas 31 (53) 

 
197 

        – Ankara Milletvekili Levent Gök'ün sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda AK PARTİ Grubuna sataşmas 
nedeniyle konuşmas 31 (56) 

 
743:744 

        – Ankara Milletvekili Necati Ylmaz'n 447 sra sayl 
Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 16'nc maddesiyle ilgili öner-
ge üzerinde yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 31 (58) 

 
1253 

        – Ardahan Milletvekili Öztürk Ylmaz'n sataşma nede-
niyle yaptğ konuşmas srasnda Adalet ve Kalknma Parti-
sine sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (58) 

 
1103:1104 

        – Aydn Milletvekili Bülent Tezcan'n 447 sra sayl 
Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 6'nc maddesiyle ilgili önerge 
üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Adalet ve Kalknma 
Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (56) 

 
775:776 

        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 31 (56) 714 
        – İstanbul Milletvekili Engin Altay'n sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda Adalet ve Kalknma Partisine 
sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (53) 

 
304 

        – İstanbul Milletvekili Engin Altay'n sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (54) 

 
459 

        – İstanbul Milletvekili Engin Altay'n yaptğ açklama-
sndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1110 

        – İstanbul Milletvekili Eren Erdem'e yönelik hareketin 
tam bir provokasyon olduğuna ve milletvekillerinin itibarna 
yönelik, gerçeklikle hiçbir ilgisi olmayan, tamamen kşkrt-
maya dönük yaklaşmlar knadklarna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1113 
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       BOSTANCI Mehmet Naci (Amasya) – 10 Ocak Çal-
şan Gazeteciler Günü'ne, basn-yayn mesleğinin demokratik 
toplumlarn olmazsa olmaz unsurlarndan birisi olduğuna ve 
zaman zaman baz vekillerin konuşmalar içerisinde maksad-
n aşan, kastn aşan, hakarete varan ifadeleri olduğuna ilişkin 
açklamas 31 (54) 

 
355:356 

        – AK PARTİ'nin görüşünün Anayasa'nn ilk 4 maddesi-
nin hiçbir biçimde değiştirilmemesi yönünde olduğuna ilişkin 
açklamas 31 (58) 

 
1124:1125 

        – Anayasa değişikliği teklifine ilişkin farkl fikir ve 
yaklaşmlara sahip olan siyasetçi ve sivil toplum kuruluşlar 
olabileceğine ancak herkesin görüşünü kurallar çerçevesinde 
açklayabileceğine ve bu görüşmelerin milletin iradesi çerçe-
vesinde şekillenmiş bir Meclis marifetiyle kurallara uygun bir 
şekilde yaplacağna ilişkin açklamas 31 (53) 

 
194 

        – Ankara Milletvekili Ahmet Haluk Koç'un 447 sra 
sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 3'üncü maddesi üzerin-
de CHP Grubu adna yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 31 (55) 

 
587 

        – Ankara Milletvekili Levent Gök'ün açklamas üzerine 
konuşmas 31 (53) 

 
197 

        – Ankara Milletvekili Levent Gök'ün sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda AK PARTİ Grubuna sataşmas 
nedeniyle konuşmas 31 (56) 

 
743:744 

        – Ankara Milletvekili Necati Ylmaz'n 447 sra sayl 
Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 16'nc maddesiyle ilgili öner-
ge üzerinde yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 31 (58) 

 
1253 

        – Ardahan Milletvekili Öztürk Ylmaz'n sataşma nede-
niyle yaptğ konuşmas srasnda Adalet ve Kalknma Parti-
sine sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (58) 

 
1103:1104 

        – Aydn Milletvekili Bülent Tezcan'n 447 sra sayl 
Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 6'nc maddesiyle ilgili önerge 
üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Adalet ve Kalknma 
Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (56) 

 
775:776 

        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 31 (56) 714 
        – İstanbul Milletvekili Engin Altay'n sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda Adalet ve Kalknma Partisine 
sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (53) 

 
304 

        – İstanbul Milletvekili Engin Altay'n sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (54) 

 
459 

        – İstanbul Milletvekili Engin Altay'n yaptğ açklama-
sndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1110 

        – İstanbul Milletvekili Eren Erdem'e yönelik hareketin 
tam bir provokasyon olduğuna ve milletvekillerinin itibarna 
yönelik, gerçeklikle hiçbir ilgisi olmayan, tamamen kşkrt-
maya dönük yaklaşmlar knadklarna ilişkin açklamas 31 (58) 
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        – İstanbul Milletvekili Garo Paylan'n 447 sra sayl 
Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 11'inci maddesi üzerinde HDP 
Grubu adna yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 31 (57) 

 
1016 

        – İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin yaptğ gün-
dem dş konuşmas srasnda Adalet ve Kalknma Partisine 
sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (52) 

 
34:35 

        – İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Pulcu'nun konuşma-
snn yanlş yorumlandğna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1243:1244 

        – İzmir'deki terör saldrsn knadğna, şehitlere Al-
lah'tan rahmet dilediğine, terörle elbette mücadele edileceği-
ne ancak siyasetin yegâne gündemi terörmüş gibi davrana-
mayacağna, Anayasa değişikliği konusunda 2 partinin belli 
konularda uzlaştğna ve eğer Meclis onay verirse nihai karar 
milletin vereceğine ilişkin açklamas 31 (52) 

 
43:44 

        – Kişinin dili marifetiyle kendisini anlattğna, herkesin 
dili çok dikkatli bir şekilde kullanmas, hakaret etmemesi ve 
eleştirilerini karşdaki insann da faydalanacağ tarzda dile 
getirmesinin ortak çalşma için son derece önemli olduğuna 
ilişkin açklamas 31 (54) 

 
396:397 

        – Kocaeli Milletvekili Saffet Sancakl'nn eşine geçmiş 
olsun dileğinde bulunduğuna ve bir müddet daha çalşmann 
uygun olacağ düşüncesinde olduklarna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1190 

        – Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un HDP 
grup önerisi üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Adalet ve 
Kalknma Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (54) 

 
384:385 

        – Manisa Milletvekili Özgür Özel'in sataşma nedeniyle 
konuşmas üzerine açklamas 31 (54) 

 
389 

        – Mardin Milletvekili Mithat Sancar'n 447 sra sayl 
Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 3'üncü maddesi üzerinde HDP 
Grubu adna yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 31 (55) 

 
591 

        – Parlamentonun görevinin, kurallar dâhilinde, milletten 
almş olduğu temsil çerçevesinde meseleleri müzakere etmek 
olduğuna ve Meclisin vazifesini yapmasn temin etmenin 
herkesin ortak hukuku ve ahlak olduğuna, dün Genel Kurulda 
yaşanan olaylarn üzüntü verici olduğuna ilişkin açklamas 31 (56) 

 
704:705 

        – Siirt Milletvekili Kadri Yldrm'n HDP grup önerisi 
üzerinde yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 31 (54) 

 
376:377 

        – Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in doğrudan 
gündeme alnma önergesi üzerinde yaptğ konuşmas sra-
snda Adalet ve Kalknma Partisine sataşmas nedeniyle 
konuşmas 31 (54) 

 
408:409 
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        – Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'n CHP grup önerisi 
üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Adalet ve Kalknma 
Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (57) 

 
917:918 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (56) 

 
768 

       BOYNUKARA Adnan (Adyaman) – Türkiye Cumhu-
riyeti Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun 
Teklifi münasebetiyle 31 (58) 

 
1178:1179 

       BOZDAĞ Bekir (Adalet Bakan) (Yozgat) – Ankara 
Milletvekili Levent Gök'ün sataşma nedeniyle yaptğ ko-
nuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (53) 

 
278 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (53) 

 
269:276, 309:311 

         (54) 436:437, 480:481 
         (55) 603:605, 639:641 
         (56) 770:771 
         (57) 992:993, 1029:1030 
         

 
(58)

 
1139:1141, 
1167:1168 

       BOZKURT Mustafa Hüsnü (Konya) – Amasya Mil-
letvekili Mehmet Naci Bostanc'nn sataşma nedeniyle yapt-
ğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk Partisine sataşmas 
nedeniyle konuşmas 31 (54) 

 
385:386 

        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 31 (54) 382:384 
        – İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Pulcu'nun 447 sra 
sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 16'nc maddesi üzerinde 
şahs adna yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk 
Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (58) 

 
1242:1243 

       BUDAK Çetin Osman (Antalya) – Türkiye Cumhuri-
yeti Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tekli-
fi münasebetiyle 31 (58) 

 
1165 

       BÜYÜKATAMAN İsmet (Bursa) – Türkiye Cumhuri-
yeti Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tekli-
fi münasebetiyle 31 (55) 

 
626:628 

       CAN Ramazan (Krkkale) – AK PARTİ Grubu önerisi 
münasebetiyle 31 (52) 

 
72 

        – CHP Grubu önerisi münasebetiyle 31 (55) 563:564 
        – Manisa Milletvekili Özgür Özel'in sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle 
konuşmas 31 (56) 

 
758:759 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (56) 

 
755:757 

       ÇAKIRÖZER Utku (Eskişehir) – Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi 
münasebetiyle 31 (56) 

 
829:830 
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        – Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'n CHP grup önerisi 
üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Adalet ve Kalknma 
Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (57) 

 
917:918 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (56) 

 
768 

       BOYNUKARA Adnan (Adyaman) – Türkiye Cumhu-
riyeti Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun 
Teklifi münasebetiyle 31 (58) 

 
1178:1179 

       BOZDAĞ Bekir (Adalet Bakan) (Yozgat) – Ankara 
Milletvekili Levent Gök'ün sataşma nedeniyle yaptğ ko-
nuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (53) 

 
278 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (53) 

 
269:276, 309:311 

         (54) 436:437, 480:481 
         (55) 603:605, 639:641 
         (56) 770:771 
         (57) 992:993, 1029:1030 
         

 
(58)

 
1139:1141, 
1167:1168 

       BOZKURT Mustafa Hüsnü (Konya) – Amasya Mil-
letvekili Mehmet Naci Bostanc'nn sataşma nedeniyle yapt-
ğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk Partisine sataşmas 
nedeniyle konuşmas 31 (54) 

 
385:386 

        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 31 (54) 382:384 
        – İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Pulcu'nun 447 sra 
sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 16'nc maddesi üzerinde 
şahs adna yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk 
Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (58) 

 
1242:1243 

       BUDAK Çetin Osman (Antalya) – Türkiye Cumhuri-
yeti Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tekli-
fi münasebetiyle 31 (58) 

 
1165 

       BÜYÜKATAMAN İsmet (Bursa) – Türkiye Cumhuri-
yeti Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tekli-
fi münasebetiyle 31 (55) 

 
626:628 

       CAN Ramazan (Krkkale) – AK PARTİ Grubu önerisi 
münasebetiyle 31 (52) 

 
72 

        – CHP Grubu önerisi münasebetiyle 31 (55) 563:564 
        – Manisa Milletvekili Özgür Özel'in sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle 
konuşmas 31 (56) 

 
758:759 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (56) 

 
755:757 

       ÇAKIRÖZER Utku (Eskişehir) – Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi 
münasebetiyle 31 (56) 
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       ÇAMAK Hüseyin (Mersin) – Haklarnda kesinleşmiş 
bir yarg hükmü olmamasna rağmen binlerce insann çalş-
masnn KHK eliyle engellenmesinin gelecekte telafisi müm-
kün olmayan mağduriyetlere yol açabileceğine ilişkin açk-
lamas 31 (52) 

 
36 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (57) 

 
990:991 

         (58) 1165 
       ÇAMLI Ahmet Hamdi (İstanbul) – İstanbul Milletve-
kili Eren Erdem'in yaptğ açklamasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 31 (56) 

 
801:802 

        – Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunarak tarihî ve 
hayrl bir vazife olan Anayasa değişikliği çalşmalarna 
destek vermenin büyük onurunu yaşadklarna ilişkin açkla-
mas 31 (55) 

 
530 

       ÇANKIRI Ceyda BÖLÜNMEZ (Mardin) – İzmir 
Adliyesindeki hain saldry şiddetle knadğna, hayatn 
kaybeden polis Fethi Sekin'e Allah'tan rahmet dilediğine, 
terörün insanlğn ortak sorunu olduğuna ve günün terörün 
her çeşidine karş milletçe birlik olma günü olduğuna ilişkin 
açklamas 31 (52) 

 
39 

       ÇELİK Metin (Kastamonu) – CHP Grubu önerisi 
münasebetiyle 31 (54) 

 
403:404 

       ÇETİN Şefkat (Ankara) – Türkiye Cumhuriyeti Ana-
yasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi müna-
sebetiyle 31 (58) 

 
1115:1116 

       ÇIRAY Aytun (İzmir) – Türkiye Cumhuriyeti Anaya-
sasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi münase-
betiyle 31 (58) 

 
1170:1171 

       DAĞ Hamza (İzmir) – İzmir Milletvekili Atila Sertel'in 
HDP grup önerisi üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Ada-
let ve Kalknma Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (55) 

 
550:551 

       DEMİR Filiz KERESTECİOĞLU (İstanbul) – 10 
Ocak Çalşan Gazeteciler Günü'ne, 2014'ten beri Şanlurfa 
Emniyetinde gözaltnda işkence ve özellikle kadnlara yöne-
lik cinsel taciz saldrlar yapldğyla ilgili iddialar konusun-
da başta Meclis İnsan Haklarn İnceleme Komisyonu olmak 
üzere herkesi göreve çağrdğna ve Ankara Valiliğinin Anka-
ra'da her türlü eylem ve mitingi yasaklama kararna ilişkin 
açklamas 31 (54) 

 
353:354 

        – 11 HDP milletvekilinin tutuklu bulunmalar nedeniyle 
Anayasa değişiklik teklifinde oy kullanmayacağna ama sözlü 
olarak oyunun "hayr" olduğunu belirtmek istediğine ilişkin 
açklamas 31 (57) 

 
967 

        – 11 HDP milletvekilinin tutuklu olmas nedeniyle 
yoklama taleplerini 9 kişiyle yapabilmeleri gerektiğine ilişkin 
açklamas 31 (57) 

 
922:924 



.
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        – 447 sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 2'nci 
maddesinin oylamasnn saym sonucuna ilişkin tutanağn 
kâtip üyelerce imzalanmasyla ilgili yaplan işlemin İç Tüzük 
hükümlerine uygun olup olmadğ hakknda usul görüşmesi 
münasebetiyle 31 (55) 

 
580:581 

        – Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostanc ile Bile-
cik Milletvekili Halil Eldemir'in HDP grup önerisi üzerinde 
yaptğ konuşmalarndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (56) 

 
719:720 

        – Bu ülkede herkesin barşçl gösteri yapma hakk oldu-
ğuna ve ülkenin basn özgürlüğü karnesinin dünya çapnda 
hangi srada olduğunun bilindiğine ilişkin açklamas 31 (54) 

 
358:359 

        – Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül'ün yaptğ 
açklamasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (54) 

 
433 

        – Genel Kurulda sahte oy kullanlmasnn ciddi bir olay 
olduğuna, Başkanlğn bu konuyu araştrmas gerektiğine ve 
halkn Meclisteki görüşmeleri izleyebilmesi konusunda ver-
dikleri dilekçeye bir cevap beklediklerine ilişkin açklamas 31 (53) 

 
201:202 

        – İstanbul Milletvekili Garo Paylan'a yönelik kürsüyü 
kullanma ve siyaset yapma özgürlüğünün kstlanmasn 
kabul etmelerinin mümkün olmadğna ve bu nedenle HDP 
Grubu olarak bugünkü birleşimde söz haklarn kullanmaya-
caklarna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1092:1093 

        – Kimsenin şiddet uygulama hakk olmadğna ve Meclis-
te yaşanan şiddetin sokağa da yansdğna ilişkin açklamas 31 (55) 

 
619:620 

        – Kürsü dokunulmazlğnn aslnda bu Mecliste doku-
nulmazlklarn kaldrlmasyla ve 11 HDP milletvekilinin 
tutuklu olmasyla bitmiş olduğuna ve Cumhurbaşkannn 
Anayasa değişiklik teklifiyle ilgili baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 31 (56) 

 
746 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ahmet Ay-
dn'n, Muş Milletvekili Ahmet Yldrm ve arkadaşlar tara-
fndan verilen 447 sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 
Anayasa'ya aykr olduğu gerekçesiyle geri çekilmesini iste-
yen önergelerini işleme almamasnn İç Tüzük hükümlerine 
uygun olup olmadğ hakknda usul görüşmesi münasebetiyle 31 (53) 

 
243 

        – Tutuklu 11 HDP milletvekili yasama faaliyetini yürü-
temediği ve oy kullanamadğ sürece bu oyunda oyuncu 
olmayacaklarna ve milletvekillerinin Meclisin itibarn ve 
gizli oy ilkesini zedelememelerini rica ettiğine ilişkin açkla-
mas 31 (54) 

 
439 

        – Tutuklu 11 HDP milletvekilinin yasama faaliyetlerine 
katlamamas ve oy kullanamamasnn halk iradesinin gasb 
olduğuna, bu teklifle ilgili hiçbir aşamada oy kullanmayaca-
ğna ve bütün HDP milletvekillerinin de tutuklu vekillerin 
varlğna sayg göstererek davranacaklarna inandğna ilişkin 
açklamas 31 (53) 

 
305:306 
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        – 447 sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 2'nci 
maddesinin oylamasnn saym sonucuna ilişkin tutanağn 
kâtip üyelerce imzalanmasyla ilgili yaplan işlemin İç Tüzük 
hükümlerine uygun olup olmadğ hakknda usul görüşmesi 
münasebetiyle 31 (55) 

 
580:581 

        – Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostanc ile Bile-
cik Milletvekili Halil Eldemir'in HDP grup önerisi üzerinde 
yaptğ konuşmalarndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (56) 

 
719:720 

        – Bu ülkede herkesin barşçl gösteri yapma hakk oldu-
ğuna ve ülkenin basn özgürlüğü karnesinin dünya çapnda 
hangi srada olduğunun bilindiğine ilişkin açklamas 31 (54) 

 
358:359 

        – Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül'ün yaptğ 
açklamasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (54) 

 
433 

        – Genel Kurulda sahte oy kullanlmasnn ciddi bir olay 
olduğuna, Başkanlğn bu konuyu araştrmas gerektiğine ve 
halkn Meclisteki görüşmeleri izleyebilmesi konusunda ver-
dikleri dilekçeye bir cevap beklediklerine ilişkin açklamas 31 (53) 

 
201:202 

        – İstanbul Milletvekili Garo Paylan'a yönelik kürsüyü 
kullanma ve siyaset yapma özgürlüğünün kstlanmasn 
kabul etmelerinin mümkün olmadğna ve bu nedenle HDP 
Grubu olarak bugünkü birleşimde söz haklarn kullanmaya-
caklarna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1092:1093 

        – Kimsenin şiddet uygulama hakk olmadğna ve Meclis-
te yaşanan şiddetin sokağa da yansdğna ilişkin açklamas 31 (55) 

 
619:620 

        – Kürsü dokunulmazlğnn aslnda bu Mecliste doku-
nulmazlklarn kaldrlmasyla ve 11 HDP milletvekilinin 
tutuklu olmasyla bitmiş olduğuna ve Cumhurbaşkannn 
Anayasa değişiklik teklifiyle ilgili baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 31 (56) 

 
746 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ahmet Ay-
dn'n, Muş Milletvekili Ahmet Yldrm ve arkadaşlar tara-
fndan verilen 447 sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 
Anayasa'ya aykr olduğu gerekçesiyle geri çekilmesini iste-
yen önergelerini işleme almamasnn İç Tüzük hükümlerine 
uygun olup olmadğ hakknda usul görüşmesi münasebetiyle 31 (53) 

 
243 

        – Tutuklu 11 HDP milletvekili yasama faaliyetini yürü-
temediği ve oy kullanamadğ sürece bu oyunda oyuncu 
olmayacaklarna ve milletvekillerinin Meclisin itibarn ve 
gizli oy ilkesini zedelememelerini rica ettiğine ilişkin açkla-
mas 31 (54) 

 
439 

        – Tutuklu 11 HDP milletvekilinin yasama faaliyetlerine 
katlamamas ve oy kullanamamasnn halk iradesinin gasb 
olduğuna, bu teklifle ilgili hiçbir aşamada oy kullanmayaca-
ğna ve bütün HDP milletvekillerinin de tutuklu vekillerin 
varlğna sayg göstererek davranacaklarna inandğna ilişkin 
açklamas 31 (53) 

 
305:306 
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        – Tüm AK PARTİ'li ve MHP'li milletvekillerini Anaya-
sa değişiklik teklifine ret oyu vermeye çağrdğna, 11 HDP 
milletvekilinin tutuklu bulunduğu bir ortamda yaplan Ana-
yasa değişikliğinin hiçbir meşruiyetinin bulunmadğna, 
Meclis kapsnda bu Anayasa değişiklik teklifine karş çkan-
lara şiddet uygulandğna ve Diyarbakr'da Roboski katliam 
ansna yaplan antn kayyum tarafndan yerinden söktürül-
düğüne ilişkin açklamas 31 (53) 

 
192:193 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (54) 

 
465:467 

        – Usul görüşmesi nedeniyle yaptğ konuşmasndaki 
baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (55) 

 
605:606 

       DEMİRTAŞ Ünal (Zonguldak) – Terör, OHAL ve 
ekonomik krizin olduğu bir ortamda anayasa yaplmamas 
gerektiğine, hukukçu ve sivil toplum örgütlerinin Meclis 
önünde basn açklamas yapmalarnn zorbalkla engellendi-
ğine, milletvekillerine şiddet uygulandğna ve yol yaknken 
bu değişiklikten vazgeçilmesi gerektiğine ilişkin açklamas 31 (53) 

 
188 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (56) 

 
797:799 

         (58) 1198 
       DEPBOYLU Deniz (Aydn) – HDP Grubu önerisi 
münasebetiyle 31 (57) 

 
896:897 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (58) 

 
1126:1127 

       DOĞAN Celal (İstanbul) – Türkiye Cumhuriyeti Ana-
yasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi müna-
sebetiyle 31 (54) 

 
419:422 

         (56) 811:814 
       DOĞAN Selina (İstanbul) – Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi 
münasebetiyle 31 (56) 

 
825 

       DORA Erol (Mardin) – Türkiye Cumhuriyeti Anayasa-
snda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi münasebe-
tiyle 31 (55) 

 
628:630 

         (56) 783:785 
       DUDU Mevlüt (Hatay) – Türkiye Cumhuriyeti Anaya-
sasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi münase-
betiyle 31 (57) 

 
965:966 

       DURMAZ Kadim (Tokat) – Mustafa Kemal Atatürk'ün 
annesi Zübeyde Hanm'n ölümünün 94'üncü yl dönümüne 
ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1076 

       DURMUŞOĞLU Mücahit (Osmaniye) – Cumhurbaş-
kannn hafzalara kazdğ "tek millet, tek devlet, tek bayrak, 
tek vatan" ilkesinin Anayasa değişikliğiyle birlikte gerçek 
hüviyetine kavuşacağna ve ülkeyi geleceğe taşyacağna 
ilişkin açklamas 31 (55) 

 
532 
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       ELDEMİR Halil (Bilecik) – HDP Grubu önerisi müna-
sebetiyle 31 (56) 

 
717 

       ELİTAŞ Mustafa (Kayseri) – 447 sra sayl Anayasa 
Değişiklik Teklifi'nin 2'nci maddesinin oylamasnn saym 
sonucuna ilişkin tutanağn kâtip üyelerce imzalanmasyla 
ilgili yaplan işlemin İç Tüzük hükümlerine uygun olup 
olmadğ hakknda usul görüşmesi münasebetiyle 31 (55) 

 
569:570 

        – 447 sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin Genel 
Kurula getirilme sürecinin İç Tüzük hükümlerine uygun olup 
olmadğ hakknda usul görüşmesi münasebetiyle 31 (53) 

 
251:252 

        – 447 sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin görüş-
melerinin bir angarya oluşturacak kadar uzun saatler devam 
ettirilmesinin çalşma usul ve esaslarna aykr olup olmadğ 
hakknda usul görüşmesi münasebetiyle 31 (55) 

 
651:652 

        – AK PARTİ'li milletvekilleri tarafndan kullanlan 
oylarn İç Tüzük'ün 148'inci maddesine uygun yapldğna 
ilişkin açklamas 31 (54) 

 
464:465 

        – Anayasa değişiklik teklifinin şu ana kadar geçen 14 
maddesinde de İç Tüzük'ün 148'inci maddesine uygun bir 
oylama gerçekleştirildiğine ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1203:1204 

        – Ankara Milletvekili Levent Gök'ün sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle 
konuşmas 31 (53) 

 
200:201 

        Tekraren   (53) 203:204 
         (56) 744:745 
        – Ankara Milletvekili Levent Gök'ün yaptğ açklama-
sndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1130:1131 

        – Ankara Milletvekili Levent Gök'ün yerinden sarf ettiği 
baz ifadeleri srasnda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (53) 

 
198:199 

        – Ankara Milletvekili Srr Süreyya Önder'in açklamas 
üzerine konuşmas 31 (57) 

 
1019 

        – Ankara Milletvekili Srr Süreyya Önder'in usul gö-
rüşmesi nedeniyle yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataş-
mas nedeniyle konuşmas 31 (54) 

 
455:456 

        – Aydn Milletvekili Bülent Tezcan'n 447 sra sayl 
Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 13'üncü maddesi üzerinde 
CHP Grubu adna yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataş-
mas nedeniyle konuşmas 31 (58) 

 
1155 

        – Bir kadn milletvekiline saldrdğ şeklindeki ifadenin 
düzeltilmesini istirham ettiğine ilişkin açklamas 31 (56) 

 
803 

        – CHP Grubu önerisi münasebetiyle 31 (56) 734:739 
        – İstanbul Milletvekili Engin Altay'n sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda Adalet ve Kalknma Partisine 
sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (58) 

 
1132:1133 
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       ELDEMİR Halil (Bilecik) – HDP Grubu önerisi müna-
sebetiyle 31 (56) 

 
717 

       ELİTAŞ Mustafa (Kayseri) – 447 sra sayl Anayasa 
Değişiklik Teklifi'nin 2'nci maddesinin oylamasnn saym 
sonucuna ilişkin tutanağn kâtip üyelerce imzalanmasyla 
ilgili yaplan işlemin İç Tüzük hükümlerine uygun olup 
olmadğ hakknda usul görüşmesi münasebetiyle 31 (55) 

 
569:570 

        – 447 sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin Genel 
Kurula getirilme sürecinin İç Tüzük hükümlerine uygun olup 
olmadğ hakknda usul görüşmesi münasebetiyle 31 (53) 

 
251:252 

        – 447 sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin görüş-
melerinin bir angarya oluşturacak kadar uzun saatler devam 
ettirilmesinin çalşma usul ve esaslarna aykr olup olmadğ 
hakknda usul görüşmesi münasebetiyle 31 (55) 

 
651:652 

        – AK PARTİ'li milletvekilleri tarafndan kullanlan 
oylarn İç Tüzük'ün 148'inci maddesine uygun yapldğna 
ilişkin açklamas 31 (54) 

 
464:465 

        – Anayasa değişiklik teklifinin şu ana kadar geçen 14 
maddesinde de İç Tüzük'ün 148'inci maddesine uygun bir 
oylama gerçekleştirildiğine ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1203:1204 

        – Ankara Milletvekili Levent Gök'ün sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle 
konuşmas 31 (53) 

 
200:201 

        Tekraren   (53) 203:204 
         (56) 744:745 
        – Ankara Milletvekili Levent Gök'ün yaptğ açklama-
sndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1130:1131 

        – Ankara Milletvekili Levent Gök'ün yerinden sarf ettiği 
baz ifadeleri srasnda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (53) 

 
198:199 

        – Ankara Milletvekili Srr Süreyya Önder'in açklamas 
üzerine konuşmas 31 (57) 

 
1019 

        – Ankara Milletvekili Srr Süreyya Önder'in usul gö-
rüşmesi nedeniyle yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataş-
mas nedeniyle konuşmas 31 (54) 

 
455:456 

        – Aydn Milletvekili Bülent Tezcan'n 447 sra sayl 
Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 13'üncü maddesi üzerinde 
CHP Grubu adna yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataş-
mas nedeniyle konuşmas 31 (58) 

 
1155 

        – Bir kadn milletvekiline saldrdğ şeklindeki ifadenin 
düzeltilmesini istirham ettiğine ilişkin açklamas 31 (56) 

 
803 

        – CHP Grubu önerisi münasebetiyle 31 (56) 734:739 
        – İstanbul Milletvekili Engin Altay'n sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda Adalet ve Kalknma Partisine 
sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (58) 

 
1132:1133 
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        – İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in 447 
sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 2'nci maddesi üze-
rinde HDP Grubu adna yaptğ konuşmas srasnda Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyelerine sataşmas nedeniyle konuş-
mas 31 (54) 

 
468 

        – Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in yaptğ 
açklamas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (55) 

 
617:618 

        – Kocaeli Milletvekili Saffet Sancakl'nn eşine geçmiş 
olsun dileğinde bulunduğuna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1186 

        – Kocaeli Milletvekili Saffet Sancakl'nn eşinin çocuk-
larna ve hayatna kavuşacağn ümit ettiğine ilişkin açkla-
mas 31 (58) 

 
1190 

        – Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptğ açklama-
sndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (53) 

 
247 

        – Millete karş hakareti hiçbir vatandaşn ve hiçbir 
milletvekilinin kabul etmesinin mümkün olmadğna ve 
Türkiye'ye haksz yere itham edilen konularda AK PAR-
Tİ'nin hiçbir zaman duyarsz ve tarafsz kalmadğna ilişkin 
açklamas 31 (58) 

 
1096:1097 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ahmet Ay-
dn'n, 447 sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 1'inci 
maddesi üzerinde yaplan oylama tutanağn açklama şekli-
nin İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadğ hakknda 
usul görüşmesi münasebetiyle 31 (54) 

 
450:451 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ahmet Ay-
dn'n, Muş Milletvekili Ahmet Yldrm ve arkadaşlar tara-
fndan verilen 447 sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 
Anayasa'ya aykr olduğu gerekçesiyle geri çekilmesini iste-
yen önergelerini işleme almamasnn İç Tüzük hükümlerine 
uygun olup olmadğ hakknda usul görüşmesi münasebetiyle 31 (53) 

 
242:243 

        – Oylamalarn İç Tüzük'ün 148'inci maddesine göre 
usulüne uygun bir şekilde yapldğna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1148:1149 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (55) 

 
669 

         (56) 799 
        – Twitter hesabndan yaplan paylaşmn aslnda doğru 
bir şekilde yaplmş olduğuna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1257:1258 

        – Yaplan oylamada gizliliği ihlal edenlerin telefonlary-
la veya kameralaryla çekim yapan milletvekilleri olduğuna, 
AK PARTİ'li milletvekillerinin Anayasa'ya ve İç Tüzük'e 
uygun hareket ettiklerine ilişkin açklamas 31 (53) 

 
318 

       EMİR Murat (Ankara) – İstanbul Milletvekili Burhan 
Kuzu'nun sataşma nedeniyle yaptğ konuşmas srasnda 
şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (56) 

 
818 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (56) 

 
814:816 
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        – Yozgat Milletvekili Yusuf Başer'in 447 sra sayl 
Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 8'inci maddesi üzerinde AK 
PARTİ Grubu adna yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet 
Halk Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (56) 

 
821 

       EMRE Zeynel (İstanbul) – Türkiye Cumhuriyeti Ana-
yasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi müna-
sebetiyle 31 (58) 

 
1195:1196 

       ENGİN Didem (İstanbul) – 10 Ocak Çalşan Gazeteci-
ler Günü'ne ilişkin açklamas 31 (54) 

 
345 

        – Bugün ülkede yaşanmakta olan istikrarszlğn bizatihi 
sebebinin halkn gündeminden kopuk AKP Hükûmeti oldu-
ğuna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1072 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (57) 

 
960 

       ERCOŞKUN Ali (Bolu) – HDP Grubu önerisi münase-
betiyle 31 (52) 60:62 
       ERDEM Eren (İstanbul) – Genel Kurulda yaşanan 
olaylar srasnda bir milletvekilinin bacağndan yaralanmas-
nn sorumlusu olarak kendisinin gösterilmesine, bunun doğru 
olmadğna ve yaralanan milletvekilinin bu konuda bir açk-
lama yapmasn istirham ettiğine ilişkin açklamas 31 (56) 

 
800 

        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 31 (57) 897:899 
        – Konya Milletvekili Hac Ahmet Özdemir'in HDP grup 
önerisi üzerinde yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 31 (57) 

 
903:904 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (53) 

 
306 

         (55) 603 
       ERDOĞAN Hüsnüye (Konya) – Kocaeli Milletvekili 
Haydar Akar'n HDP grup önerisi üzerinde yaptğ konuşma-
sndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (52) 

 
58 

       ERDOĞAN Mehmet (Muğla) – CHP Grubu önerisi 
münasebetiyle 31 (55) 

 
559:561 

        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 31 (54) 378:380 
        – Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptğ açklama-
sndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (54) 

 
381 

        Tekraren   (54) 381 
        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (56) 

 
750:752 

       ERDOĞDU Aykut (İstanbul) – Kayseri Milletvekili 
Mustafa Elitaş'n CHP grup önerisi üzerinde yaptğ konuş-
mas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (56) 

 
739:742 

       ERDOĞMUŞ Nimetullah (Diyarbakr) – Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair 
Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (55) 

 
646 
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        – Yozgat Milletvekili Yusuf Başer'in 447 sra sayl 
Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 8'inci maddesi üzerinde AK 
PARTİ Grubu adna yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet 
Halk Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (56) 

 
821 

       EMRE Zeynel (İstanbul) – Türkiye Cumhuriyeti Ana-
yasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi müna-
sebetiyle 31 (58) 

 
1195:1196 

       ENGİN Didem (İstanbul) – 10 Ocak Çalşan Gazeteci-
ler Günü'ne ilişkin açklamas 31 (54) 

 
345 

        – Bugün ülkede yaşanmakta olan istikrarszlğn bizatihi 
sebebinin halkn gündeminden kopuk AKP Hükûmeti oldu-
ğuna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1072 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (57) 

 
960 

       ERCOŞKUN Ali (Bolu) – HDP Grubu önerisi münase-
betiyle 31 (52) 60:62 
       ERDEM Eren (İstanbul) – Genel Kurulda yaşanan 
olaylar srasnda bir milletvekilinin bacağndan yaralanmas-
nn sorumlusu olarak kendisinin gösterilmesine, bunun doğru 
olmadğna ve yaralanan milletvekilinin bu konuda bir açk-
lama yapmasn istirham ettiğine ilişkin açklamas 31 (56) 

 
800 

        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 31 (57) 897:899 
        – Konya Milletvekili Hac Ahmet Özdemir'in HDP grup 
önerisi üzerinde yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 31 (57) 

 
903:904 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (53) 

 
306 

         (55) 603 
       ERDOĞAN Hüsnüye (Konya) – Kocaeli Milletvekili 
Haydar Akar'n HDP grup önerisi üzerinde yaptğ konuşma-
sndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (52) 

 
58 

       ERDOĞAN Mehmet (Muğla) – CHP Grubu önerisi 
münasebetiyle 31 (55) 

 
559:561 

        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 31 (54) 378:380 
        – Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptğ açklama-
sndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (54) 

 
381 

        Tekraren   (54) 381 
        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (56) 

 
750:752 

       ERDOĞDU Aykut (İstanbul) – Kayseri Milletvekili 
Mustafa Elitaş'n CHP grup önerisi üzerinde yaptğ konuş-
mas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (56) 

 
739:742 

       ERDOĞMUŞ Nimetullah (Diyarbakr) – Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair 
Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (55) 

 
646 
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       ERKEK Muharrem (Çanakkale) – Türkiye Cumhuri-
yeti Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tekli-
fi münasebetiyle 31 (55) 

 
630:634 

       EROĞLU Veysel (Orman ve Su İşleri Bakan) (Af-
yonkarahisar) – Ankara Milletvekili Levent Gök'ün yaptğ 
açklamasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (54) 

 
415:416 

        – İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle 
konuşmas 31 (55) 

 
541:542 

        – İzmir Milletvekili Atila Sertel'in HDP grup önerisi 
üzerinde yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataşmas nede-
niyle konuşmas 31 (55) 

 
552:553 

        – Mersin Milletvekili Baki Şimşek'in, Mersin'de yaşanan 
sel felaketi ve Mersin ilinin sorunlarna ilişkin gündem dş 
konuşmas dolaysyla 31 (55) 

 
518:519 

       ERSOY Ruhi (Osmaniye) – CHP Grubu önerisi müna-
sebetiyle 31 (54) 

 
399:401 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (57) 

 
1001:1003 

       ERTAN Bedia ÖZGÖKÇE (Van) – Türkiye Cumhuri-
yeti Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tekli-
fi münasebetiyle 31 (54) 

 
442:443 

         (57) 949:951 
       ESEYAN Markar (İstanbul) – HDP Grubu önerisi 
münasebetiyle 31 (54) 

 
386:388 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (58) 

 
1194 

       FIRAT İbrahim Halil (Adyaman) – Türkiye Cumhu-
riyeti Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun 
Teklifi münasebetiyle 31 (57) 

 
985:987 

       GAYTANCIOĞLU Okan (Edirne) – Türkiye Cumhu-
riyeti Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun 
Teklifi münasebetiyle 31 (54) 

 
435 

         (56) 794 
         (57) 991,  1029 
         

 
(58)

 
1139,  1166,  1181,  

1197 
       GAZEL İshak (Kütahya) – Ülkede tüm erklerle istikra-
r sağlamak için Cumhurbaşkanlğ sistemi ve Anayasa tekli-
finin hayati bir öneme sahip olduğuna ilişkin açklamas 31 (55) 

 
528 

       GÖK Levent (Ankara) – 447 sra sayl Anayasa Deği-
şiklik Teklifi'nin 15'inci maddesinin oylamasnda tasnif ve 
ayrm işlemine Genel Kurula verilen arada devam edilmesi-
nin İç Tüzük'e aykr olduğuna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1214:1215 
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        – 447 sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin görüş-
melerinin bir angarya oluşturacak kadar uzun saatler devam 
ettirilmesinin çalşma usul ve esaslarna aykr olup olmadğ 
hakknda usul görüşmesi münasebetiyle 31 (55) 

 
652, 654 

        – Adalet Bakan Bekir Bozdağ'n 447 sra sayl Anaya-
sa Değişiklik Teklifi'nin tümü üzerinde Hükûmet adna yap-
tğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk Partisine sataşmas 
nedeniyle konuşmas 31 (53) 

 
276:277 

        – Adyaman Milletvekili İbrahim Halil Frat'n 447 sra 
sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 10'uncu maddesi üze-
rinde şahs adna yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 31 (57) 

 
987 

        – AK PARTİ Grubu adna konuşan Bursa Milletvekili 
İsmail Aydn'n, iktidar partisinin rejim değişikliği konusunda 
Anayasa'nn değiştirilemez maddelerini değiştirme niyetini 
açkça ortaya koyduğuna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1129:1130 

        – AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 31 (52) 76:78 
        – Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostanc'nn yapt-
ğ açklamasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (55) 

 
587 

        – Anayasa değişiklik teklifiyle ilgili görüşmelerin mutlaka 
TRT'den ve başka kanallardan da yaynlanmas ve halkn bilgi 
alma hakknn sağlanmas gerektiğine, bunun gerçekleşmeme-
sinin aypl bir durum olduğuna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1119:1120 

        – Ankara Milletvekili Srr Süreyya Önder'in usul gö-
rüşmesi nedeniyle yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataş-
mas nedeniyle konuşmas 31 (55) 

 
655 

        – Ankara Valiliğinin Ankara'da her türlü eylem, toplant 
ve mitingi yasaklama karar aldğna, bu kararla ana muhale-
fet partisi olarak referandumla ilgili yapacaklar çalşmalar-
nn engellenmiş olduğuna ve Bakandan bu konuda bir açk-
lama beklediklerine ilişkin açklamas 31 (54) 

 
412:415 

        – Billboardlarda İstanbul Milletvekili Eren Erdem'e ağr 
hakaretler eden ve yanlş bir hadiseyi nakletmek suretiyle 
hedef hâline getirenlerin bulunmasn istediklerine ve Meclis 
Başkanlğnn da bu konunun takipçisi olmas gerektiğine 
ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1112:1113 

        – Bursa Milletvekili İsmail Aydn'n 447 sra sayl 
Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 12'nci maddesi üzerinde AK 
PARTİ Grubu adna yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1125:1126 

        – Cumhuriyet Halk Partisi olarak çok hassas bir çizgide 
görevlerini yapmaya çalştklarna, Genel Kurulda yaşanan 
şiddet görüntülerinin tasvip edilemeyeceğine, yaralanan tüm 
milletvekillerine geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna ve 
İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun davasnda esas 
hakkndaki mütalaada müebbet hapis cezas istenmesinin 
siyasi bir karar olduğuna ilişkin açklamas 31 (56) 

 
701:702 
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        – 447 sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin görüş-
melerinin bir angarya oluşturacak kadar uzun saatler devam 
ettirilmesinin çalşma usul ve esaslarna aykr olup olmadğ 
hakknda usul görüşmesi münasebetiyle 31 (55) 

 
652, 654 

        – Adalet Bakan Bekir Bozdağ'n 447 sra sayl Anaya-
sa Değişiklik Teklifi'nin tümü üzerinde Hükûmet adna yap-
tğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk Partisine sataşmas 
nedeniyle konuşmas 31 (53) 

 
276:277 

        – Adyaman Milletvekili İbrahim Halil Frat'n 447 sra 
sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 10'uncu maddesi üze-
rinde şahs adna yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 31 (57) 

 
987 

        – AK PARTİ Grubu adna konuşan Bursa Milletvekili 
İsmail Aydn'n, iktidar partisinin rejim değişikliği konusunda 
Anayasa'nn değiştirilemez maddelerini değiştirme niyetini 
açkça ortaya koyduğuna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1129:1130 

        – AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 31 (52) 76:78 
        – Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostanc'nn yapt-
ğ açklamasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (55) 

 
587 

        – Anayasa değişiklik teklifiyle ilgili görüşmelerin mutlaka 
TRT'den ve başka kanallardan da yaynlanmas ve halkn bilgi 
alma hakknn sağlanmas gerektiğine, bunun gerçekleşmeme-
sinin aypl bir durum olduğuna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1119:1120 

        – Ankara Milletvekili Srr Süreyya Önder'in usul gö-
rüşmesi nedeniyle yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataş-
mas nedeniyle konuşmas 31 (55) 

 
655 

        – Ankara Valiliğinin Ankara'da her türlü eylem, toplant 
ve mitingi yasaklama karar aldğna, bu kararla ana muhale-
fet partisi olarak referandumla ilgili yapacaklar çalşmalar-
nn engellenmiş olduğuna ve Bakandan bu konuda bir açk-
lama beklediklerine ilişkin açklamas 31 (54) 

 
412:415 

        – Billboardlarda İstanbul Milletvekili Eren Erdem'e ağr 
hakaretler eden ve yanlş bir hadiseyi nakletmek suretiyle 
hedef hâline getirenlerin bulunmasn istediklerine ve Meclis 
Başkanlğnn da bu konunun takipçisi olmas gerektiğine 
ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1112:1113 

        – Bursa Milletvekili İsmail Aydn'n 447 sra sayl 
Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 12'nci maddesi üzerinde AK 
PARTİ Grubu adna yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1125:1126 

        – Cumhuriyet Halk Partisi olarak çok hassas bir çizgide 
görevlerini yapmaya çalştklarna, Genel Kurulda yaşanan 
şiddet görüntülerinin tasvip edilemeyeceğine, yaralanan tüm 
milletvekillerine geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna ve 
İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun davasnda esas 
hakkndaki mütalaada müebbet hapis cezas istenmesinin 
siyasi bir karar olduğuna ilişkin açklamas 31 (56) 
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        – Genel Kurulda sahte oy kullanlmasyla ilgili Meclis 
Başkanlğnn samimi, gerçekçi ve olayn ne olduğu konu-
sunda aydnlatc bilgi vermesini ve sorumlular hakknda 
işlem başlatlacak girişimlerde bulunmasn talep ettiğine 
ilişkin açklamas 31 (53) 

 
208:209 

        – İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un sataşma nede-
niyle yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk Partisine 
sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (57) 

 
979:980 

         (58) 1146:1147 
        – İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un yerinden sarf 
ettiği baz ifadeleri srasnda şahsna sataşmas nedeniyle 
konuşmas 31 (57) 

 
981 

        – İzmir'deki terör olaynda hayatn kaybeden polis ile 
adliye çalşanna Allah'tan rahmet dilediğine, Türkiye'de 
bulunan bütün siyasi partilerin terör konusunda yoğunlaşmas 
ve terörü ülke gündeminden çkarmak amacyla ortak bir 
çaba göstermesi gerektiğine, Cumhuriyet Halk Partisi olarak 
temel hak ve özgürlüklere snrlama getirmemek kaydyla 
terörü önleyecek her türlü formülü, yasay desteklemeye 
hazr olduklarna ilişkin açklamas 31 (52) 

 
41 

        – Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'n basna yaptğ 
bir açklamaya ilişkin konuşmas 31 (53) 

 
195:196 

        – Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'n CHP grup öne-
risi üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk 
Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (56) 

 
742:743 

        – Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'n sataşma nede-
niyle yaptğ konuşmas srasnda CHP Grubuna sataşmas 
nedeniyle konuşmas 31 (53) 

 
199:200 

        Tekraren   (53) 202:203 
        – Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'n sataşma nede-
niyle yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk Partisine 
sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (54) 

 
469 

        – Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'n sataşma nede-
niyle yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açkla-
mas 31 (56) 

 
745:746 

        – Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'n yerinden sarf 
ettiği baz ifadeleri ile Oturum Başkan TBMM Başkan Veki-
li Ahmet Aydn'n Kâtip Üye hakknda sarf ettiği baz ifade-
lerine ilişkin açklamas 31 (54) 

 
463:464 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ahmet Ay-
dn'n, Muş Milletvekili Ahmet Yldrm ve arkadaşlar tara-
fndan verilen 447 sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 
Anayasa'ya aykr olduğu gerekçesiyle geri çekilmesini iste-
yen önergelerini işleme almamasnn İç Tüzük hükümlerine 
uygun olup olmadğ hakknda usul görüşmesi münasebetiyle 31 (53) 

 
244:245 
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        – Şrnak Küpeli Dağ'nda yürütülen operasyonlar sra-
snda şehit olan 2 askere Allah'tan rahmet, yaral 4 askere acil 
şifalar dilediğine ilişkin açklamas 31 (52) 

 
87 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (58) 

 
1142:1144 

       GÖKDAĞ Mehmet (Gaziantep) – Bu Anayasa değişik-
liğiyle ilgili iki başllktan soyut olarak söz etmenin halk 
yanltmaya yönelik davranşlar olduğuna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1074 

       GÖZGEÇ Emine YAVUZ (Bursa) – Türkiye Cumhu-
riyeti Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun 
Teklifi münasebetiyle 31 (58) 

 
1181 

       GÜL Abdulhamit (Gaziantep) – Anayasa'nn ilk 4 
maddesiyle ilgili herhangi bir değişikliğin söz konusu olma-
dğna ve Milliyetçi Hareket Partisiyle yaplmş görüşmelerde 
de bu konunun gündeme gelmediğine ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1128 

        – Aydn Milletvekili Bülent Tezcan'n sataşma nedeniy-
le yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (54) 

 
432 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (54) 

 
428:430 

       GÜNAL Mehmet (Antalya) – CHP Grubu önerisi 
münasebetiyle 31 (53) 

 
225:228 

         (58) 1105:1107 
       GÜNDOĞDU Ahmet (Ankara) – Kocaeli Milletvekili 
Fatma Kaplan Hürriyet'in yaptğ açklamas srasnda şahs-
na sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (55) 

 
618 

       GÜNNAR Adnan (Trabzon) – 7 Ocak günü Trabzon'da 
meydana gelen orman yangnna ilişkin gündem dş konuş-
mas 31 (55) 

 
524:525 

       GÜRER Ömer Fethi (Niğde) – 10 Ocak Çalşan Gaze-
teciler Günü'ne ilişkin açklamas 31 (54) 

 
348:349 

        – Anayasa değişiklik teklifiyle ilgili yaplan tüm görüş-
melerin halkn da bilgisi dâhilinde olmas için televizyonlar-
dan verilmesini talep ettiğine ilişkin açklamas 31 (53) 

 
188 

        – Demokratik toplumlarda anayasalarn uzlaşma metin-
leri olduğuna, toplumun hiçbir kesiminin Anayasa değişikliği 
teklifinin oluşum aşamasnda tartşmalara katlmadğna ve 
içinde bulunulan konjonktürde Anayasa değiştirmenin doğru 
olmadğna ilişkin açklamas 31 (55) 

 
531 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (55) 

 
638 

         (56) 794 
         (57) 961 
         

 
(58)

 
1138:1139, 1181,  

1247 
    



.

   C.   B. S a y f a  

– 74 – 

        – Şrnak Küpeli Dağ'nda yürütülen operasyonlar sra-
snda şehit olan 2 askere Allah'tan rahmet, yaral 4 askere acil 
şifalar dilediğine ilişkin açklamas 31 (52) 

 
87 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (58) 

 
1142:1144 

       GÖKDAĞ Mehmet (Gaziantep) – Bu Anayasa değişik-
liğiyle ilgili iki başllktan soyut olarak söz etmenin halk 
yanltmaya yönelik davranşlar olduğuna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1074 

       GÖZGEÇ Emine YAVUZ (Bursa) – Türkiye Cumhu-
riyeti Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun 
Teklifi münasebetiyle 31 (58) 

 
1181 

       GÜL Abdulhamit (Gaziantep) – Anayasa'nn ilk 4 
maddesiyle ilgili herhangi bir değişikliğin söz konusu olma-
dğna ve Milliyetçi Hareket Partisiyle yaplmş görüşmelerde 
de bu konunun gündeme gelmediğine ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1128 

        – Aydn Milletvekili Bülent Tezcan'n sataşma nedeniy-
le yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (54) 

 
432 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (54) 

 
428:430 

       GÜNAL Mehmet (Antalya) – CHP Grubu önerisi 
münasebetiyle 31 (53) 

 
225:228 

         (58) 1105:1107 
       GÜNDOĞDU Ahmet (Ankara) – Kocaeli Milletvekili 
Fatma Kaplan Hürriyet'in yaptğ açklamas srasnda şahs-
na sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (55) 

 
618 

       GÜNNAR Adnan (Trabzon) – 7 Ocak günü Trabzon'da 
meydana gelen orman yangnna ilişkin gündem dş konuş-
mas 31 (55) 

 
524:525 

       GÜRER Ömer Fethi (Niğde) – 10 Ocak Çalşan Gaze-
teciler Günü'ne ilişkin açklamas 31 (54) 

 
348:349 

        – Anayasa değişiklik teklifiyle ilgili yaplan tüm görüş-
melerin halkn da bilgisi dâhilinde olmas için televizyonlar-
dan verilmesini talep ettiğine ilişkin açklamas 31 (53) 

 
188 

        – Demokratik toplumlarda anayasalarn uzlaşma metin-
leri olduğuna, toplumun hiçbir kesiminin Anayasa değişikliği 
teklifinin oluşum aşamasnda tartşmalara katlmadğna ve 
içinde bulunulan konjonktürde Anayasa değiştirmenin doğru 
olmadğna ilişkin açklamas 31 (55) 

 
531 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (55) 

 
638 

         (56) 794 
         (57) 961 
         

 
(58)

 
1138:1139, 1181,  
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       HABERAL Erkan (Ankara) – Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi 
münasebetiyle 31 (58) 

 
1160:1162 

       HAKVERDİ Ali Haydar (Ankara) – 447 sra sayl 
Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 2'nci maddesinin oylamasnn 
saym sonucuna ilişkin tutanağn kâtip üyelerce imzalanma-
syla ilgili yaplan işlemin İç Tüzük hükümlerine uygun olup 
olmadğ hakknda usul görüşmesi münasebetiyle 31 (55) 

 
570:571 

        – İstanbul Milletvekili Mehmet Doğan Kubat'n usul 
görüşmesi nedeniyle yaptğ konuşmas srasnda şahsna 
sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (55) 

 
578:579 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (58) 

 
1185:1186 

       HALAÇOĞLU Yusuf (Kayseri) – İstanbul Milletvekili 
Garo Paylan'n 447 sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 
11'inci maddesi üzerinde HDP Grubu adna yaptğ konuşma-
sndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (57) 

 
1014:1015 

       HAMZAÇEBİ Mehmet Akif (İstanbul) – Kayseri 
Milletvekili Mustafa Elitaş'n sataşma nedeniyle yaptğ 
konuşmas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (53) 

 
205:206 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ahmet Ay-
dn'n baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1237 

        – Toplant yeter says arandğnda sisteme girmeyen 
milletvekillerinin toplant yeter saysna dâhil edilmeyecekle-
rine ilişkin açklamas 31 (53) 

 
209 

       HAMZAÇEBİ Mehmet Akif (TBMM Başkan Vekili) 
(İstanbul) – Başkanlk Divan olarak Şrnak'ta şehit olan 
askerlere Allah'tan rahmet dilediklerine ilişkin konuşmas 31 (52) 

 
87 

        – İzmir'de meydana gelen terör saldrsnda şehit olan 
polis memuru Fethi Sekin'e ve mübaşr Musa Can'a Allah'tan 
rahmet dilediğine ve terörü bir kez daha lanetleyip, knadğ-
na ilişkin konuşmas 31 (52) 

 
32 

       HAVUTÇA Namk (Balkesir) – İzmir'de gerçekleşen 
terör saldrsn şiddetle knadğna ve Türkiye'nin önemli bir 
tarm ve hayvanclk merkezi olan Balkesir'de çiftçinin can 
çekiştiğine ilişkin açklamas 31 (52) 

 
41 

       HÜRRİYET Fatma KAPLAN (Kocaeli) – 447 sra 
sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 3'üncü maddesinin 
oylamas srasnda yaşanan olaylarda Kayseri Milletvekili 
Mustafa Elitaş ile Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu'nun 
kendisine yönelik davranşlarna ilişkin açklamas 31 (55) 

 
616 

        – Anayasa değişiklik teklifiyle ilgili gizli oylamada bir 
kabinde 3 AKP'li vekilin birlikte olduklarna ilişkin açkla-
mas 31 (54) 

 
350 
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        – Görüşmelerine başlanacak olan Anayasa değişiklik 
teklifinin Türkiye Cumhuriyeti'nin batş ve bölünme belgesi 
olduğuna ve bu darbe anayasasna, diktaya "evet" diyecekle-
rin yatacak yerlerinin olmadğna ilişkin açklamas 31 (53) 

 
187:188 

        – Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ile Ankara Millet-
vekili Ahmet Gündoğdu'nun sataşma nedeniyle yaptklar 
konuşmalar srasnda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (55) 

 
621:622 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (53) 

 
307 

         (58) 1182,  1198 
       IRGAT Mizgin (Bitlis) – CHP Grubu önerisi münasebe-
tiyle 31 (54) 

 
401:403 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (55) 

 
608:610 

         (56) 752:754 
       İLGEZDİ Gamze AKKUŞ (İstanbul) – Bugün demok-
ratik, laik Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğinin oylanacağna 
ve bütün vekilleri yaptklar Anayasa'ya bağllk yeminine 
sahip çkmaya davet ettiğine ilişkin açklamas 31 (53) 

 
192 

        – Genel Kurulda yaşandğ iddia edilen srlma olayna 
ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1245 

        – İktidarn rejim değiştirme telaşnn toplumu bir arada 
tutan ortak değerleri birer birer yozlaştrdğna, laiklik ilkesi-
ne karş sistematik saldrlarn devam ettiğine ve Cumhuriye-
te sahip çkan gençlerin susturulamayacağna ilişkin açkla-
mas 31 (54) 

 
348 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (54) 

 
480 

         (56) 795 
       İNCE Muharrem (Yalova) – Kayseri Milletvekili 
Mustafa Elitaş'n sataşma nedeniyle yaptğ konuşmas sra-
snda Cumhuriyet Halk Partisine sataşmas nedeniyle konuş-
mas 31 (58) 

 
1156:1157 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (56) 

 
748:750 

       İRMEZ Aycan (Şrnak) – Türkiye Cumhuriyeti Anaya-
sasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi münase-
betiyle 31 (58) 

 
1254:1255 

       İYİMAYA Ahmet (Ankara) – Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi 
münasebetiyle 31 (54) 

 
473:475 

       KALAYCI Mustafa (Konya) – Konya ilinin sorunlar-
na ilişkin gündem dş konuşmas 31 (52) 

 
30:31 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (54) 

 
423:424 
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        – Görüşmelerine başlanacak olan Anayasa değişiklik 
teklifinin Türkiye Cumhuriyeti'nin batş ve bölünme belgesi 
olduğuna ve bu darbe anayasasna, diktaya "evet" diyecekle-
rin yatacak yerlerinin olmadğna ilişkin açklamas 31 (53) 

 
187:188 

        – Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ile Ankara Millet-
vekili Ahmet Gündoğdu'nun sataşma nedeniyle yaptklar 
konuşmalar srasnda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (55) 

 
621:622 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (53) 

 
307 

         (58) 1182,  1198 
       IRGAT Mizgin (Bitlis) – CHP Grubu önerisi münasebe-
tiyle 31 (54) 

 
401:403 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (55) 

 
608:610 

         (56) 752:754 
       İLGEZDİ Gamze AKKUŞ (İstanbul) – Bugün demok-
ratik, laik Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğinin oylanacağna 
ve bütün vekilleri yaptklar Anayasa'ya bağllk yeminine 
sahip çkmaya davet ettiğine ilişkin açklamas 31 (53) 

 
192 

        – Genel Kurulda yaşandğ iddia edilen srlma olayna 
ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1245 

        – İktidarn rejim değiştirme telaşnn toplumu bir arada 
tutan ortak değerleri birer birer yozlaştrdğna, laiklik ilkesi-
ne karş sistematik saldrlarn devam ettiğine ve Cumhuriye-
te sahip çkan gençlerin susturulamayacağna ilişkin açkla-
mas 31 (54) 

 
348 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (54) 

 
480 

         (56) 795 
       İNCE Muharrem (Yalova) – Kayseri Milletvekili 
Mustafa Elitaş'n sataşma nedeniyle yaptğ konuşmas sra-
snda Cumhuriyet Halk Partisine sataşmas nedeniyle konuş-
mas 31 (58) 

 
1156:1157 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (56) 

 
748:750 

       İRMEZ Aycan (Şrnak) – Türkiye Cumhuriyeti Anaya-
sasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi münase-
betiyle 31 (58) 

 
1254:1255 

       İYİMAYA Ahmet (Ankara) – Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi 
münasebetiyle 31 (54) 

 
473:475 

       KALAYCI Mustafa (Konya) – Konya ilinin sorunlar-
na ilişkin gündem dş konuşmas 31 (52) 

 
30:31 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (54) 

 
423:424 
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       KALKAN Necip (İzmir) – 5 Ocak 2017 tarihinde İzmir 
Adliyesinde yaşanan terör saldrsna ilişkin gündem dş 
konuşmas 31 (52) 

 
31:32 

       KAN Ravza KAVAKCI (İstanbul) – Anayasa değişik-
liği teklifinde seçilme yaşnn 18'e indirilmesi hükmünün 
gençlerin özellikle 15 Temmuz sonras göstermiş olduğu 
birlik beraberliğe hürmeten desteklenmesi gerektiğine ilişkin 
açklamas 31 (55) 

 
530 

       KANDEMİR Erkan (İstanbul) – Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi 
münasebetiyle 31 (55) 

 
601:602 

       KARA Niyazi Nefi (Antalya) – Millî birlik ve beraber-
liğin önemine ilişkin gündem dş konuşmas 31 (55) 

 
523:524 

       KARABIYIK Lale (Bursa) – CHP Grubu önerisi mü-
nasebetiyle 31 (52) 

 
63:64 

        – İhraç edilen akademisyenlerin durumuna, rektörlerin 
neden incelemeye tabi olmadklarn öğrenmek istediğine ve 
Ensar Vakfna devredilen kamu mülklerinin listesini talep 
ettiğine ilişkin açklamas 31 (52) 

 
40 

        – Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal'n CHP grup 
önerisi üzerinde yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 31 (52) 

 
69 

        – Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt'un CHP grup 
önerisi üzerinde yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 31 (52) 

 
71 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (53) 

 
308 

         (54) 480 
       KARABURUN Bennur (Bursa) – Anayasa değişiklik 
teklifiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlğ sisteminin kurumsal-
laşan vesayet yerine kurumsallaşan millet iradesini getirdiği-
ne ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1077 

       KARADENİZ Barş (Sinop) – Sinop-Ayanck yolunun 
Genze mevkisinde 18 Kasm 2016 tarihinde meydana gelen 
heyelan nedeniyle yaplan çalşmalar hakknda Ulaştrma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlğndan bilgi almak istedi-
ğine ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1075 

       KARAKAYA Mevlüt (Adana) – Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi 
münasebetiyle 31 (56) 

 
809:811 

        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 31 (52) 

 
85 

       KAYA Hüda (İstanbul) – Türkiye Cumhuriyeti Anaya-
sasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi münase-
betiyle 31 (56) 

 
776:778 
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       KAYIŞOĞLU Nurhayat ALTACA (Bursa) – Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair 
Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (53) 

 
308 

         (54) 479 
         (56) 825 
         (57) 961,  992 
         (58) 1176:1178 
       KAYNARCA Tülay (İstanbul) – 10 Ocak Çalşan 
Gazeteciler Günü'ne ilişkin gündem dş konuşmas 31 (54) 

 
343:344 

        – 5 Ocakta gerçekleştirilen İzmir katliamnn PKK 
uzants TAK tarafndan üstlenildiğine, terörü ve teröre des-
tek olan herkesi lanetlediğine ilişkin açklamas 31 (55) 

 
529 

        – AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 31 (52) 75:76 
        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 31 (53) 219:220 
         (55) 554 
       KEŞİR Ayşe (Düzce) – Türkiye Cumhuriyeti Anayasa-
snda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi münasebe-
tiyle 31 (58) 

 
1162:1163 

       KILIÇ İmran (Kahramanmaraş) – Devletin dinini 
öğrenmek ve yaşamak isteyenlere bu imkân doğrusuyla 
vermek zorunda olduğuna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1075 

       KOÇ Ahmet Haluk (Ankara) – Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi 
münasebetiyle 31 (55) 

 
585:586 

       KÖKSAL Burcu (Afyonkarahisar) – Türkiye Cumhu-
riyeti Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun 
Teklifi münasebetiyle 31 (55) 

 
639 

       KÖSE Mustafa (Antalya) – Türkiye Cumhuriyeti Ana-
yasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi müna-
sebetiyle 31 (54) 

 
433:434 

       KÖSE Tufan (Çorum) – Türkiye Cumhuriyeti Anaya-
sasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi münase-
betiyle 31 (57) 

 
1003:1006 

       KÖSEOĞLU Ayşe Sula (Trabzon) – 10 Ocak Çalşan 
Gazeteciler Günü'ne ilişkin açklamas 31 (54) 

 
349:350 

        – Trabzon'un Sürmene ilçesindeki orman yangnn 
saptrarak bir siyasi rant malzemesi yapan anlayş knadğ-
na, Anayasa değişikliği görüşmelerini sabote etmeye çalşan 
muhalefet partilerini kamuoyunun dikkatine sunduğuna 
ilişkin açklamas 31 (53) 

 
189 

       KUBAT Mehmet Doğan (İstanbul) – 447 sra sayl 
Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 2'nci maddesinin oylamasnn 
saym sonucuna ilişkin tutanağn kâtip üyelerce imzalanma-
syla ilgili yaplan işlemin İç Tüzük hükümlerine uygun olup 
olmadğ hakknda usul görüşmesi münasebetiyle 31 (55) 

 
576:577 
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       KAYIŞOĞLU Nurhayat ALTACA (Bursa) – Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair 
Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (53) 

 
308 

         (54) 479 
         (56) 825 
         (57) 961,  992 
         (58) 1176:1178 
       KAYNARCA Tülay (İstanbul) – 10 Ocak Çalşan 
Gazeteciler Günü'ne ilişkin gündem dş konuşmas 31 (54) 

 
343:344 

        – 5 Ocakta gerçekleştirilen İzmir katliamnn PKK 
uzants TAK tarafndan üstlenildiğine, terörü ve teröre des-
tek olan herkesi lanetlediğine ilişkin açklamas 31 (55) 

 
529 

        – AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 31 (52) 75:76 
        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 31 (53) 219:220 
         (55) 554 
       KEŞİR Ayşe (Düzce) – Türkiye Cumhuriyeti Anayasa-
snda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi münasebe-
tiyle 31 (58) 

 
1162:1163 

       KILIÇ İmran (Kahramanmaraş) – Devletin dinini 
öğrenmek ve yaşamak isteyenlere bu imkân doğrusuyla 
vermek zorunda olduğuna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1075 

       KOÇ Ahmet Haluk (Ankara) – Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi 
münasebetiyle 31 (55) 

 
585:586 

       KÖKSAL Burcu (Afyonkarahisar) – Türkiye Cumhu-
riyeti Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun 
Teklifi münasebetiyle 31 (55) 

 
639 

       KÖSE Mustafa (Antalya) – Türkiye Cumhuriyeti Ana-
yasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi müna-
sebetiyle 31 (54) 

 
433:434 

       KÖSE Tufan (Çorum) – Türkiye Cumhuriyeti Anaya-
sasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi münase-
betiyle 31 (57) 

 
1003:1006 

       KÖSEOĞLU Ayşe Sula (Trabzon) – 10 Ocak Çalşan 
Gazeteciler Günü'ne ilişkin açklamas 31 (54) 

 
349:350 

        – Trabzon'un Sürmene ilçesindeki orman yangnn 
saptrarak bir siyasi rant malzemesi yapan anlayş knadğ-
na, Anayasa değişikliği görüşmelerini sabote etmeye çalşan 
muhalefet partilerini kamuoyunun dikkatine sunduğuna 
ilişkin açklamas 31 (53) 

 
189 

       KUBAT Mehmet Doğan (İstanbul) – 447 sra sayl 
Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 2'nci maddesinin oylamasnn 
saym sonucuna ilişkin tutanağn kâtip üyelerce imzalanma-
syla ilgili yaplan işlemin İç Tüzük hükümlerine uygun olup 
olmadğ hakknda usul görüşmesi münasebetiyle 31 (55) 

 
576:577 
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        – 447 sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin Genel 
Kurula getirilme sürecinin İç Tüzük hükümlerine uygun olup 
olmadğ hakknda usul görüşmesi münasebetiyle 31 (53) 

 
253:254 

        – 447 sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin görüş-
melerinin bir angarya oluşturacak kadar uzun saatler devam 
ettirilmesinin çalşma usul ve esaslarna aykr olup olmadğ 
hakknda usul görüşmesi münasebetiyle 31 (55) 

 
653:654 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ahmet Ay-
dn'n 447 sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 16'nc 
maddesinin kanun yapm tekniğine aykr olmas nedeniyle 
Komisyona iade edilemeyeceği yönündeki tutumunun İç 
Tüzük hükümlerine uygun olup olmadğ hakknda usul 
görüşmesi münasebetiyle 31 (58) 

 
1225:1226 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ahmet Ay-
dn'n, 447 sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 1'inci 
maddesi üzerinde yaplan oylama tutanağn açklama şekli-
nin İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadğ hakknda 
usul görüşmesi münasebetiyle 31 (54) 

 
452:453 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ahmet Ay-
dn'n, Muş Milletvekili Ahmet Yldrm ve arkadaşlar tara-
fndan verilen 447 sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 
Anayasa'ya aykr olduğu gerekçesiyle geri çekilmesini iste-
yen önergelerini işleme almamasnn İç Tüzük hükümlerine 
uygun olup olmadğ hakknda usul görüşmesi münasebetiyle 31 (53) 

 
243:244 

       KURT Hasan Basri (Samsun) – CHP Grubu önerisi 
münasebetiyle 31 (52) 

 
69:70 

         (53) 223 
       KUŞOĞLU Bülent (Ankara) – Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandğ Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars 
münasebetiyle 31 (52) 

 
83:84, 89:90 

       KUYUCUOĞLU Serdal (Mersin) – 10 Ocak Çalşan 
Gazeteciler Günü'ne, tüm yetkilerin bir kişiye devredilmesi 
çalşmasnn Türkiye'ye yaplabilecek en büyük kötülük 
olduğuna ve Mersin'de AKP'li yöneticilerin partiye toplu 
kayt yaptklarna ilişkin açklamas 31 (54) 

 
351 

        – Emeklilere promosyon ödemesinde bankaya fatura 
ibraz şartyla ilgili ciddi skntlar olduğuna ve Mersin'deki 
sel felaketiyle ilgili Hükûmetin bugüne kadar hiçbir şey 
yapmadğna ilişkin açklamas 31 (52) 

 
36 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (57) 

 
992 

        – Türkiye'nin Suriye konusundaki dş politikasna ilişkin 
açklamas 31 (58) 

 
1076 

    
    



.

   C.   B. S a y f a  
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        – Ülkenin geleceği için tarihî öneme sahip bir süreçten 
geçildiğine ve Anayasa'nn kişisel çkarlara hizmet edecek 
şekilde değiştirilmek istendiğine ilişkin açklamas 31 (55) 

 
526 

       KUZU Burhan (İstanbul) – Ankara Milletvekili Murat 
Emir'in 447 sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 8'inci 
maddesi üzerinde CHP Grubu adna yaptğ konuşmas sra-
snda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (56) 

 
817 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (56) 

 
789:792 

       KÜÇÜKCAN Talip (Adana) – Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi 
münasebetiyle 31 (57) 

 
957:958 

       MUŞ Mehmet (İstanbul) – AK PARTİ iktidarlarnn 
her zaman Kbrs davasnn ve Kbrs Türkü'nün yannda 
olduğuna, Meclis çalşmalarnn bir ahenk içerisinde ve İç 
Tüzük'e uygun olarak sürdürülmesi gerektiğine ve Kuzey 
Kbrs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkan Rauf Denk-
taş'n 5'inci ölüm yl dönümüne ilişkin açklamas 31 (57) 

 
887 

        – Ankara Milletvekili Levent Gök'ün 447 sra sayl 
Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 12'nci maddesiyle ilgili öner-
ge üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Adalet ve Kalknma 
Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (58) 

 
1145:1146 

        – Aydn Milletvekili Bülent Tezcan'n 447 sra sayl 
Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 1'inci maddesi üzerinde CHP 
Grubu adna yaptğ konuşmas srasnda şahsna ve Adalet 
ve Kalknma Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (54) 

 
427:428 

        – CHP Grubu önerisi münasebetiyle 31 (57) 938:939 
        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 31 (58) 1094:1095 
        – Manisa Milletvekili Özgür Özel'in sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda şahsna ve Adalet ve Kalknma 
Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (56) 

 
764:765 

        – Muş Milletvekili Ahmet Yldrm'n 447 sra sayl 
Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 10'uncu maddesi üzerinde 
HDP Grubu adna yaptğ konuşmas srasnda AK PARTİ 
Grup Başkanna sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (57) 

 
977:978 

        – Terörle mücadelede yürütülen operasyonlar kapsa-
mnda Bitlis'te şehit olan 2 askere Allah'tan rahmet dilediğine 
ve Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanm'n 
ölümünün 94'üncü yl dönümüne ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1078:1079 

       ÖNDER Srr Süreyya (Ankara) – 447 sra sayl Ana-
yasa Değişiklik Teklifi'nin görüşmelerinin bir angarya oluştu-
racak kadar uzun saatler devam ettirilmesinin çalşma usul ve 
esaslarna aykr olup olmadğ hakknda usul görüşmesi 
münasebetiyle 31 (55) 

 
654:655 

        – Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostanc'nn yapt-
ğ açklamasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (54) 

 
460 
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        – Ülkenin geleceği için tarihî öneme sahip bir süreçten 
geçildiğine ve Anayasa'nn kişisel çkarlara hizmet edecek 
şekilde değiştirilmek istendiğine ilişkin açklamas 31 (55) 

 
526 

       KUZU Burhan (İstanbul) – Ankara Milletvekili Murat 
Emir'in 447 sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 8'inci 
maddesi üzerinde CHP Grubu adna yaptğ konuşmas sra-
snda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (56) 

 
817 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (56) 

 
789:792 

       KÜÇÜKCAN Talip (Adana) – Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi 
münasebetiyle 31 (57) 

 
957:958 

       MUŞ Mehmet (İstanbul) – AK PARTİ iktidarlarnn 
her zaman Kbrs davasnn ve Kbrs Türkü'nün yannda 
olduğuna, Meclis çalşmalarnn bir ahenk içerisinde ve İç 
Tüzük'e uygun olarak sürdürülmesi gerektiğine ve Kuzey 
Kbrs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkan Rauf Denk-
taş'n 5'inci ölüm yl dönümüne ilişkin açklamas 31 (57) 

 
887 

        – Ankara Milletvekili Levent Gök'ün 447 sra sayl 
Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 12'nci maddesiyle ilgili öner-
ge üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Adalet ve Kalknma 
Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (58) 

 
1145:1146 

        – Aydn Milletvekili Bülent Tezcan'n 447 sra sayl 
Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 1'inci maddesi üzerinde CHP 
Grubu adna yaptğ konuşmas srasnda şahsna ve Adalet 
ve Kalknma Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (54) 

 
427:428 

        – CHP Grubu önerisi münasebetiyle 31 (57) 938:939 
        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 31 (58) 1094:1095 
        – Manisa Milletvekili Özgür Özel'in sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda şahsna ve Adalet ve Kalknma 
Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (56) 

 
764:765 

        – Muş Milletvekili Ahmet Yldrm'n 447 sra sayl 
Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 10'uncu maddesi üzerinde 
HDP Grubu adna yaptğ konuşmas srasnda AK PARTİ 
Grup Başkanna sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (57) 

 
977:978 

        – Terörle mücadelede yürütülen operasyonlar kapsa-
mnda Bitlis'te şehit olan 2 askere Allah'tan rahmet dilediğine 
ve Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanm'n 
ölümünün 94'üncü yl dönümüne ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1078:1079 

       ÖNDER Srr Süreyya (Ankara) – 447 sra sayl Ana-
yasa Değişiklik Teklifi'nin görüşmelerinin bir angarya oluştu-
racak kadar uzun saatler devam ettirilmesinin çalşma usul ve 
esaslarna aykr olup olmadğ hakknda usul görüşmesi 
münasebetiyle 31 (55) 

 
654:655 

        – Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostanc'nn yapt-
ğ açklamasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (54) 

 
460 

   C.   B. S a y f a  
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        – Anayasa değişiklik teklifine karş her türlü toplumsal 
tepkiyi bugünden kriminalize etmeye dönük bir yaklaşmn 
terörle mücadele içerisinde mütalaa edilemeyeceğine ve oy 
kullanma konusunda herkesin kendisine yakşan yaptğna 
ilişkin açklamas 31 (54) 

 
416:417 

        – CHP Grubu önerisi münasebetiyle 31 (53) 224:225 
        – Diyarbakr Milletvekili Nursel Aydoğan hakknda 
verilen mahkûmiyet kararnn siyasal bir operasyon olduğuna 
ve buna karş bütün milletvekillerinin kendi vekillik hukukla-
r ve vicdanlar çerçevesinde ses vermeleri gerektiğine ilişkin 
açklamas 31 (57) 

 
884:885 

        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 31 (58) 1090:1092 
        – İstanbul Milletvekili Garo Paylan'n 447 sra sayl 
Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 11'inci maddesi üzerinde HDP 
Grubu adna yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 31 (57) 

 
1017:1019 

        – Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'n açklamas 
üzerine konuşmas 31 (57) 

 
1019:1020 

        – Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'n sataşma nede-
niyle yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle 
konuşmas 31 (54) 

 
456:457 

        – Kocaeli Milletvekili Saffet Sancakl'nn eşine acil 
şifalar dilediğine, ülke tarihindeki en önemli krlma ve dönü-
şüm noktalarndan birisi bu olan bu Anayasa değişiklik tekli-
finde milletvekilini sradan bir oy verme enstrüman gibi 
gören anlayş şiddetle reddettiğine ve diğer maddelerde 
konuşma haklarn kullanacaklarna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1204:1205 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ahmet Ay-
dn'n, 447 sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 1'inci 
maddesi üzerinde yaplan oylama tutanağn açklama şekli-
nin İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadğ hakknda 
usul görüşmesi münasebetiyle 31 (54) 

 
454 

        – Oylama işlemi bitmeden ara verilerek Başkanlk ma-
kamnn boş brakldğna, bu itibarla yaplan işlemin sakat-
landğna ve Başkanlk Divan üyesi olarak bu işlemin yeni-
lenmesini talep ettiğine ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1218:1219 

       ÖZ Abdurrahman (Aydn) – Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi 
münasebetiyle 31 (57) 

 
982:984 

       ÖZCAN Tanju (Bolu) – Türkiye Cumhuriyeti Anayasa-
snda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi münasebe-
tiyle 31 (57) 

 
1031:1033 

       ÖZDEMİR Hac Ahmet (Konya) – HDP Grubu önerisi 
münasebetiyle 31 (57) 

 
900:902 
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       ÖZDEMİR Sibel (İstanbul) – Anayasa değişikliği 
teklifiyle ilgili yaplan ilk oylamada gizli oylama kuralnn 
ihlal edildiğine ve Cumhuriyet rejimini ortadan kaldran bu 
Anayasa değişikliğine bu Parlamentonun özgür iradesinin 
asla izin vermeyeceğine inandğna ilişkin açklamas 31 (54) 

 
346:347 

        – Bu Anayasa değişikliğiyle ülkenin denetimsiz, sorum-
suz, partili ve tarafl, her türlü hukuki güvence altnda bir 
Cumhurbaşkanlğ sistemine ve tek kişilik bir dikta rejimine 
sürüklenmesine asla izin vermemek gerektiğine ilişkin açk-
lamas 31 (55) 

 
531 

        – Görüşmelerine devam edilen Anayasa değişikliği 
teklifinin Türkiye'nin hangi sorununu çözeceğini öğrenmek 
istediğine ve bu değişikliğin Genel Kurulda oylanmasnn 
bile Türkiye'yi Orta Çağ karanlğna sürükleyeceğine ilişkin 
açklamas 31 (58) 

 
1071 

        – ÖSYM tarafndan üniversite giriş snav sistemi ve 
snav içeriğine ilişkin yeni düzenlemeler yapldğna ve AKP 
iktidarlar döneminde her bir buçuk ylda bir sistem değişik-
liğiyle eğitim sisteminin çökertilmeye devam edildiğine 
ilişkin açklamas 31 (52) 

 
37 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (54) 

 
435,  479 

         (55) 638:639 
         (56) 769 
         (57) 960 
         (58) 1200:1202 
       ÖZEL Özgür (Manisa) – 447 sra sayl Anayasa Deği-
şiklik Teklifi'nin Genel Kurula getirilme sürecinin İç Tüzük 
hükümlerine uygun olup olmadğ hakknda usul görüşmesi 
münasebetiyle 31 (53) 

 
252:253 

        – 447 sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin komis-
yonlara havale ve görüşülme sürecinde yaşanan eksiklikler 
nedeniyle usule aykr getirilmiş olduğuna ve Komisyona 
iade edilmesi gerektiğine ilişkin açklamas 31 (53) 

 
246:247 

        – 9/1/2016 tarihli 53'üncü Birleşimdeki baz ifadelerini 
düzelttiğine ilişkin geçen tutanak hakknda konuşmas 31 (54) 

 
366:367 

        – Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya'nn 447 sra 
sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 6'nc maddesi üzerinde 
şahs adna yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk 
Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (56) 

 
762:763 

        – Ahmet Yldrm'n sataşma nedeniyle yaptğ konuş-
mas üzerine açklamas 31 (54) 

 
373:374 

        – Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostanc'nn yapt-
ğ açklamasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (54) 

 
357:358 

        – Anayasa'ya göre kimsenin önceden izin almadan 
gösteri ve basn açklamas yapma hakk olduğuna ilişkin 
açklamas 31 (54) 

 
358 
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       ÖZDEMİR Sibel (İstanbul) – Anayasa değişikliği 
teklifiyle ilgili yaplan ilk oylamada gizli oylama kuralnn 
ihlal edildiğine ve Cumhuriyet rejimini ortadan kaldran bu 
Anayasa değişikliğine bu Parlamentonun özgür iradesinin 
asla izin vermeyeceğine inandğna ilişkin açklamas 31 (54) 

 
346:347 

        – Bu Anayasa değişikliğiyle ülkenin denetimsiz, sorum-
suz, partili ve tarafl, her türlü hukuki güvence altnda bir 
Cumhurbaşkanlğ sistemine ve tek kişilik bir dikta rejimine 
sürüklenmesine asla izin vermemek gerektiğine ilişkin açk-
lamas 31 (55) 

 
531 

        – Görüşmelerine devam edilen Anayasa değişikliği 
teklifinin Türkiye'nin hangi sorununu çözeceğini öğrenmek 
istediğine ve bu değişikliğin Genel Kurulda oylanmasnn 
bile Türkiye'yi Orta Çağ karanlğna sürükleyeceğine ilişkin 
açklamas 31 (58) 

 
1071 

        – ÖSYM tarafndan üniversite giriş snav sistemi ve 
snav içeriğine ilişkin yeni düzenlemeler yapldğna ve AKP 
iktidarlar döneminde her bir buçuk ylda bir sistem değişik-
liğiyle eğitim sisteminin çökertilmeye devam edildiğine 
ilişkin açklamas 31 (52) 

 
37 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (54) 

 
435,  479 

         (55) 638:639 
         (56) 769 
         (57) 960 
         (58) 1200:1202 
       ÖZEL Özgür (Manisa) – 447 sra sayl Anayasa Deği-
şiklik Teklifi'nin Genel Kurula getirilme sürecinin İç Tüzük 
hükümlerine uygun olup olmadğ hakknda usul görüşmesi 
münasebetiyle 31 (53) 

 
252:253 

        – 447 sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin komis-
yonlara havale ve görüşülme sürecinde yaşanan eksiklikler 
nedeniyle usule aykr getirilmiş olduğuna ve Komisyona 
iade edilmesi gerektiğine ilişkin açklamas 31 (53) 

 
246:247 

        – 9/1/2016 tarihli 53'üncü Birleşimdeki baz ifadelerini 
düzelttiğine ilişkin geçen tutanak hakknda konuşmas 31 (54) 

 
366:367 

        – Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya'nn 447 sra 
sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 6'nc maddesi üzerinde 
şahs adna yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk 
Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (56) 

 
762:763 

        – Ahmet Yldrm'n sataşma nedeniyle yaptğ konuş-
mas üzerine açklamas 31 (54) 

 
373:374 

        – Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostanc'nn yapt-
ğ açklamasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (54) 

 
357:358 

        – Anayasa'ya göre kimsenin önceden izin almadan 
gösteri ve basn açklamas yapma hakk olduğuna ilişkin 
açklamas 31 (54) 
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        – Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'n sataşma nede-
niyle yaptğ konuşmas srasnda CHP Grubuna sataşmas 
nedeniyle konuşmas 31 (56) 

 
692:693 

        – İstanbul Milletvekili Markar Eseyan'n HDP grup 
önerisi üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet 
Halk Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (54) 

 
389 

        – İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un sataşma nede-
niyle yaptğ konuşmas srasnda CHP Grubuna sataşmas 
nedeniyle konuşmas 31 (56) 

 
765 

        – İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satr'n yaptğ 
açklamasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (56) 

 
803 

        – Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'n açklamas 
üzerine konuşmas 31 (53) 

 
 

        – Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'n yerinden sarf 
ettiği baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (56) 

 
789 

        – Krkkale Milletvekili Ramazan Can'n 447 sra sayl 
Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 6'nc maddesi üzerinde AK 
PARTİ Grubu adna yaptğ konuşmas srasnda CHP Gru-
buna sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (56) 

 
758 

        – Manisa Milletvekili Erkan Akçay'n sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk Partisine sa-
taşmas nedeniyle konuşmas 31 (57) 

 
919:921 

        – Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan'n HDP grup 
önerisi üzerinde yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 31 (54) 

 
380 

        – Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan'n yaptğ açk-
lamasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (54) 

 
381 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (55) 

 
660:663 

         (58) 1179:1180 
        – Uyarlarnn dikkate alnarak Twitter hesabndan 
Genel Kurul çalşmalaryla ilgili yaplan paylaşmn düzeltil-
diğine ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1257 

       ÖZKAN Ahmet Tuncay (İzmir) – Krkkale Milletve-
kili Ramazan Can'n sataşma nedeniyle yaptğ konuşmas 
srasnda CHP Grubuna sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (56) 

 
759:760 

       ÖZKAYA Ali (Afyonkarahisar) – İstanbul Milletvekili 
Eren Erdem'in yaptğ açklamasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 31 (56) 

 
802 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (56) 

 
760:762 

       ÖZTRAK Faik (Tekirdağ) – CHP Grubu önerisi müna-
sebetiyle 31 (57) 

 
906:908 

       PARSAK Mehmet (Afyonkarahisar) – Türkiye Cum-
huriyeti Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun 
Teklifi münasebetiyle 31 (53) 

 
289:295 

         (57) 1026:1027 
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       PAYLAN Garo (İstanbul) – CHP Grubu önerisi müna-
sebetiyle 31 (56) 

 
729:732 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (54) 

 
484:485 

         (57) 1006:1012 
       PEKŞEN Haluk (Trabzon) – Trabzon'un büyükşehir 
belediyesi olduktan sonra şehrin âdeta bir kâbus hayatna 
teslim edildiğine ilişkin açklamas 31 (52) 

 
40 

       PETEK Reşat (Burdur) – Türkiye Cumhuriyeti Anaya-
sasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi münase-
betiyle 31 (54) 

 
418:419 

       PİR Ziya (Diyarbakr) – Diyarbakr Suriçi Koruma 
Amaçl İmar Plan değişikliğine ilişkin gündem dş konuş-
mas 31 (54) 

 
341:342 

        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 31 (57) 894:895 
        – Konya Milletvekili Hac Ahmet Özdemir'in HDP grup 
önerisi üzerinde yaptğ konuşmas srasnda HDP Grubuna 
sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (57) 

 
902:903 

       PULCU Mehmet Ali (İstanbul) – Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi 
münasebetiyle 31 (58) 

 
1240:1242 

       PURÇU Özcan (İzmir) – Kayseri Milletvekili Mustafa 
Elitaş'n sataşma nedeniyle yaptğ konuşmas srasnda şah-
sna sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (54) 

 
461:462 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ahmet Ay-
dn'n Kâtip Üyeler hakkndaki ifadeleri nedeniyle kendisine 
teşekkür ettiğine ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1221:1222 

       SANCAR Mithat (Mardin) – Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi 
münasebetiyle 31 (55) 

 
588:591 

       SARIBAL Orhan (Bursa) – Bu Anayasa değişikliğinin 
on beş yldr iktidarda olan partinin fiilî genel başkanna 
ülkeyi ve insanlarn hak ve özgürlüklerini teslim etme isteği 
olduğuna ilişkin açklamas 31 (55) 

 
531:532 

        – Demokratik kitle örgütlerinin Anayasa değişiklik 
paketine ilişkin ortak basn açklamasnn siyasal iktidar 
tarafndan polis zoruyla engellendiğine ve bu basn açklama-
snn bir ksmn paylaşmak istediğine ilişkin açklamas 31 (54) 

 
349 

       SARIHAN Şenal (Ankara) – Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi 
münasebetiyle 31 (56) 

 
766:767 

       SATIR Mihrimah Belma (İstanbul) – İstanbul Millet-
vekili Eren Erdem'in yaptğ açklamasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 31 (56) 

 
802 

       SEFERİNOĞLU Yldz (İstanbul) – CHP Grubu öneri-
si münasebetiyle 31 (58) 

 
1100:1102 
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       PAYLAN Garo (İstanbul) – CHP Grubu önerisi müna-
sebetiyle 31 (56) 

 
729:732 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (54) 

 
484:485 

         (57) 1006:1012 
       PEKŞEN Haluk (Trabzon) – Trabzon'un büyükşehir 
belediyesi olduktan sonra şehrin âdeta bir kâbus hayatna 
teslim edildiğine ilişkin açklamas 31 (52) 

 
40 

       PETEK Reşat (Burdur) – Türkiye Cumhuriyeti Anaya-
sasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi münase-
betiyle 31 (54) 

 
418:419 

       PİR Ziya (Diyarbakr) – Diyarbakr Suriçi Koruma 
Amaçl İmar Plan değişikliğine ilişkin gündem dş konuş-
mas 31 (54) 

 
341:342 

        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 31 (57) 894:895 
        – Konya Milletvekili Hac Ahmet Özdemir'in HDP grup 
önerisi üzerinde yaptğ konuşmas srasnda HDP Grubuna 
sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (57) 

 
902:903 

       PULCU Mehmet Ali (İstanbul) – Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi 
münasebetiyle 31 (58) 

 
1240:1242 

       PURÇU Özcan (İzmir) – Kayseri Milletvekili Mustafa 
Elitaş'n sataşma nedeniyle yaptğ konuşmas srasnda şah-
sna sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (54) 

 
461:462 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ahmet Ay-
dn'n Kâtip Üyeler hakkndaki ifadeleri nedeniyle kendisine 
teşekkür ettiğine ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1221:1222 

       SANCAR Mithat (Mardin) – Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi 
münasebetiyle 31 (55) 

 
588:591 

       SARIBAL Orhan (Bursa) – Bu Anayasa değişikliğinin 
on beş yldr iktidarda olan partinin fiilî genel başkanna 
ülkeyi ve insanlarn hak ve özgürlüklerini teslim etme isteği 
olduğuna ilişkin açklamas 31 (55) 

 
531:532 

        – Demokratik kitle örgütlerinin Anayasa değişiklik 
paketine ilişkin ortak basn açklamasnn siyasal iktidar 
tarafndan polis zoruyla engellendiğine ve bu basn açklama-
snn bir ksmn paylaşmak istediğine ilişkin açklamas 31 (54) 

 
349 

       SARIHAN Şenal (Ankara) – Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi 
münasebetiyle 31 (56) 

 
766:767 

       SATIR Mihrimah Belma (İstanbul) – İstanbul Millet-
vekili Eren Erdem'in yaptğ açklamasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 31 (56) 

 
802 

       SEFERİNOĞLU Yldz (İstanbul) – CHP Grubu öneri-
si münasebetiyle 31 (58) 
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       SERDAR Ömer (Elazğ) – Ankara Milletvekili Ali 
Haydar Hakverdi'nin sataşma nedeniyle yaptğ konuşmas 
srasnda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (55) 

 
579:580 

       SERT Hasan (İstanbul) – İstanbul Milletvekili Garo 
Paylan'n Türk milletini suçlayc sözlerini ve onu savunmaya 
çalşanlar knadğna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1075 

       SERTEL Atila (İzmir) – 10 Ocak Çalşan Gazeteciler 
Günü'ne, Akn Atalay'n Berlin'den Türkiye'ye kendi isteğiyle 
gelmiş olmasna rağmen kaçma şüphesinin yoğunlaştğnn 
belirtilmiş olmasna ve Silivri Cezaevinde Ahmet Şk'a üç 
gün süreyle su ve yiyecek verilmediği iddialarnn doğru olup 
olmadğn öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 31 (54) 

 
354:355 

        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 31 (55) 548:550 
        – İzmir Milletvekili Hamza Dağ'n sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle 
konuşmas 31 (55) 

 
551:552 

       ŞAHİN Mehmet Ali (Karabük) – Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi 
münasebetiyle 31 (55) 

 
634:636 

       ŞEKER Ali (İstanbul) – HDP Grubu önerisi münasebe-
tiyle 31 (58) 

 
1085:1088 

        – On alt saate yaklaşan bir çalşma süresinin çok sakn-
cal olduğuna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1258:1259 

        – Trabzon Milletvekili Adnan Günnar'n yaptğ açkla-
mas srasnda Cumhuriyet Halk Partisine sataşmas nedeniy-
le konuşmas 31 (55) 

 
540:541 

       ŞEKER İlyas (Kocaeli) – Ülkenin birliğine kastetmek 
isteyen terör örgütlerine karş mücadele eden güvenlik güçle-
rini tebrik ettiğine, bu uğurda şehit olan asker, polis ve sivil-
leri ve İzmir'de terör girişimini önleyen şehit polis Fethi 
Sekin'i rahmetle andğna ilişkin açklamas 31 (52) 

 
38 

       ŞENTOP Mustafa (İstanbul) – Komisyonlara havale 
işleminin Başkanlğn yetkisinde olduğuna ve 447 sra sayl 
Anayasa Değişiklik Teklifi'nin tali komisyonlara havale 
edilmemiş olmasnn Meclis teamüllerine uygun olduğuna 
ilişkin açklamas 31 (53) 

 
249 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (53) 

 
280:287 

       ŞİMŞEK Baki (Mersin) – Mersin'de yaşanan sel felake-
ti ve Mersin ilinin sorunlarna ilişkin gündem dş konuşmas 31 (55) 

 
516:517 

        – Mersin'in yaklaşk bir aydr doğal afetlerle mücadele 
etmesine rağmen doğal afet bölgesi ilan edilmesiyle ilgili 
çağrlara Hükûmetin karşlk vermediğine ve Mersin'e nakdî 
yardm gönderilmesi gerektiğine ilişkin açklamas 31 (53) 

 
189 

        – Orman ve Su İşleri Bakan Veysel Eroğlu'nun gündem 
dş konuşmaya cevaben yaptğ konuşmasndaki baz ifadele-
rine ilişkin açklamas 31 (55) 

 
521 



.

   C.   B. S a y f a  

– 86 – 

        – Türkiye'nin her yerinde yaşanan elektrik kesintilerine 
ilişkin açklamas 31 (52) 

 
39 

       TAMAYLIGİL Bihlun (İstanbul) – Türkiye Cumhuri-
yeti Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tekli-
fi münasebetiyle 31 (58) 

 
1192:1194 

       TANAL Mahmut (İstanbul) – Amasya Milletvekili 
Mehmet Naci Bostanc'nn açklamas üzerine konuşmas 31 (54) 

 
356 

        – Anayasa değişikliğine karş verilen mücadelenin 
hukuk devleti isteyenler ile hukuk devletine karş olanlarn, 
demokrasi isteyenler ile demokrasi karşt olanlarn mücade-
lesi olduğuna ilişkin açklamas 31 (53) 

 
191 

        – Toplant yeter says olmadan Türkiye Büyük Millet 
Meclisini açmann bir İç Tüzük ve Anayasa ihlali olduğuna 
ilişkin açklamas 31 (57) 

 
948 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (55) 

 
644:645 

         (56) 826 
         (58) 1165 
       TANRIKULU Ahmet Kenan (İzmir) – Türkiye Cum-
huriyeti Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun 
Teklifi münasebetiyle 31 (57) 

 
971:973 

       TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – (2/207) 
esas numaral 6216 Sayl Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu 
ve Yarglama Usulleri Hakknda Kanunda Değişiklik Yapl-
masna İlişkin Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alnma-
sna ilişkin önergesi (4/80) münasebetiyle 31 (54) 

 
405:406 

       TARHAN Tahsin (Kocaeli) – Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi 
münasebetiyle 31 (53) 

 
307 

         (55) 602 
       TAŞDEMİR Dirayet (Ağr) – HDP Grubu önerisi 
münasebetiyle 31 (53) 

 
215:216 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (55) 

 
647 

       TAŞKIN Ali Cumhur (Mersin) – Anayasa değişim 
paketinin milletin istikbalini, ekonomik ve siyasi istikrarn 
sağlama yolunda en önemli metin olduğuna ilişkin açklamas 31 (55) 

 
528 

        – Milleti anlayamayan ve ülkeyi tanyamamş baz 
kesimlerin bu Anayasa değişim paketini aslsz eleştirdikleri-
ne ve milletin bu Anayasa değişikliğine sahip çkacağna 
yürekten inandğna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1073 

       TAYYAR Şamil (Gaziantep) – İstanbul Milletvekili 
Eren Erdem'in yaptğ açklamasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 31 (56) 

 
801 

    



.

   C.   B. S a y f a  

– 86 – 

        – Türkiye'nin her yerinde yaşanan elektrik kesintilerine 
ilişkin açklamas 31 (52) 

 
39 

       TAMAYLIGİL Bihlun (İstanbul) – Türkiye Cumhuri-
yeti Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tekli-
fi münasebetiyle 31 (58) 

 
1192:1194 

       TANAL Mahmut (İstanbul) – Amasya Milletvekili 
Mehmet Naci Bostanc'nn açklamas üzerine konuşmas 31 (54) 

 
356 

        – Anayasa değişikliğine karş verilen mücadelenin 
hukuk devleti isteyenler ile hukuk devletine karş olanlarn, 
demokrasi isteyenler ile demokrasi karşt olanlarn mücade-
lesi olduğuna ilişkin açklamas 31 (53) 

 
191 

        – Toplant yeter says olmadan Türkiye Büyük Millet 
Meclisini açmann bir İç Tüzük ve Anayasa ihlali olduğuna 
ilişkin açklamas 31 (57) 

 
948 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (55) 

 
644:645 

         (56) 826 
         (58) 1165 
       TANRIKULU Ahmet Kenan (İzmir) – Türkiye Cum-
huriyeti Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun 
Teklifi münasebetiyle 31 (57) 

 
971:973 

       TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – (2/207) 
esas numaral 6216 Sayl Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu 
ve Yarglama Usulleri Hakknda Kanunda Değişiklik Yapl-
masna İlişkin Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alnma-
sna ilişkin önergesi (4/80) münasebetiyle 31 (54) 

 
405:406 

       TARHAN Tahsin (Kocaeli) – Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi 
münasebetiyle 31 (53) 

 
307 

         (55) 602 
       TAŞDEMİR Dirayet (Ağr) – HDP Grubu önerisi 
münasebetiyle 31 (53) 

 
215:216 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (55) 

 
647 

       TAŞKIN Ali Cumhur (Mersin) – Anayasa değişim 
paketinin milletin istikbalini, ekonomik ve siyasi istikrarn 
sağlama yolunda en önemli metin olduğuna ilişkin açklamas 31 (55) 

 
528 

        – Milleti anlayamayan ve ülkeyi tanyamamş baz 
kesimlerin bu Anayasa değişim paketini aslsz eleştirdikleri-
ne ve milletin bu Anayasa değişikliğine sahip çkacağna 
yürekten inandğna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1073 

       TAYYAR Şamil (Gaziantep) – İstanbul Milletvekili 
Eren Erdem'in yaptğ açklamasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 31 (56) 

 
801 
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       TEMİZEL Zekeriya (İzmir) – Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi 
münasebetiyle 31 (58) 

 
1238:1240 

       TEZCAN Bülent (Aydn) – 447 sra sayl Anayasa 
Değişiklik Teklifi'nin 16'nc maddesiyle Anayasa'nn 58 ayr 
maddesinde düzenleme yapldğna, bunun yasa yapm tekni-
ğine aykr olduğuna ve Komisyona iade edilmesi gerektiğine 
ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1220:1221 

        – 447 sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin görüş-
melerinin yaplmasnn Anayasa'ya aykr olup olmadğ 
hakknda usul görüşmesi münasebetiyle 31 (53) 

 
233:234 

        – Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostanc'nn yerin-
den sarf ettiği baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (56) 

 
774:775 

        – Anayasa Komisyonu Başkan Mustafa Şentop'un 447 
sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin tümü üzerinde 
Komisyon adna yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet 
Halk Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (53) 

 
288:289 

        – CHP Grubu önerisi münasebetiyle 31 (53) 221:223 
        – Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül'ün 447 sra 
sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 1'inci maddesi üzerinde 
AK PARTİ Grubu adna yaptğ konuşmas srasnda şahsna 
ve Cumhuriyet Halk Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (54) 

 
431 

        – Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül'ün yaptğ 
açklamasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (54) 

 
432 

        – Manisa Milletvekili Erkan Akçay'n usul görüşmesi 
nedeniyle yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk 
Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (53) 

 
236 

        – Millî Eğitim Bakan İsmet Ylmaz'n 447 sra sayl 
Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 16'nc maddesi üzerindeki 
soru-cevap işleminde yaptğ konuşmas srasnda Cumhuri-
yet Halk Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (58) 

 
1250 

        – Muş Milletvekili Ahmet Yldrm'n sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas ile yerinden sarf ettiği baz ifadeleri sra-
snda Cumhuriyet Halk Partisine sataşmas nedeniyle konuş-
mas 31 (54) 

 
371 

        – Muş Milletvekili Ahmet Yldrm'n sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk Partisine sa-
taşmas nedeniyle konuşmas 31 (54) 

 
373:374 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ahmet Ay-
dn'n 447 sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 16'nc 
maddesinin kanun yapm tekniğine aykr olmas nedeniyle 
Komisyona iade edilemeyeceği yönündeki tutumunun İç 
Tüzük hükümlerine uygun olup olmadğ hakknda usul 
görüşmesi münasebetiyle 31 (58) 

 
1224:1225 
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        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (54) 

 
424:426 

         (55) 607:608 
         (56) 772:773 
         (58) 1151:1154 
       TEZCAN Ylmaz (Mersin) – Mersin'in Anamur ve 
Bozyaz ilçelerinde yaşanan hortum felaketinin çiftçilerin 
seralarna önemli ölçüde zarar verdiğine, hasar tespit çalşma-
larnn devam ettiğine ve Hükûmetin Mersinlilerin yannda 
olduğuna ilişkin açklamas 31 (55) 

 
527 

       TOĞRUL Mahmut (Gaziantep) – AK PARTİ Grubu 
önerisi münasebetiyle 31 (52) 

 
72:74 

        – Aydn Milletvekili Abdurrahman Öz'ün 447 sra sayl 
Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 10'uncu maddesi üzerinde AK 
PARTİ Grubu adna yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 31 (57) 

 
985 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (57) 

 
997:998 

       TOPAL Serkan (Hatay) – Hatay Samandağ'da ky 
kenar çizgisi olduğu gerekçesiyle vatandaşlarn iş yeri, arazi 
ve evlerinin tapularnn ellerinden alnmas nedeniyle yaşa-
nan mağduriyetlerin giderilmesini talep ettiğine ilişkin açk-
lamas 31 (52) 

 
40 

        – Hatay'da ekonomik dengenin düzene girmesi ve ihra-
catn tekrar hayat bulmas için Yayladağ Snr Kaps'nn 
açlmasnn elzem olduğuna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1071 

        – Son dönemde yaşanan terör olaylar ve Hatay iline 
olan etkilerine ilişkin gündem dş konuşmas 31 (56) 

 
690:691 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (58) 

 
1138 

       TOPCU Zühal (Ankara) – Türkiye Cumhuriyeti Ana-
yasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi müna-
sebetiyle 31 (55) 

 
592:593 

       TOR Fahrettin Oğuz (Kahramanmaraş) – Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair 
Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (58) 

 
1163:1164 

       TORUN Seyit (Ordu) – Türkiye Cumhuriyeti Anayasa-
snda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi münasebe-
tiyle 31 (56) 

 
825:826 

         (58) 1139 
       TURAN Bülent (Çanakkale) – 447 sra sayl Anayasa 
Değişiklik Teklifi'nin görüşmelerinin yaplmasnn Anaya-
sa'ya aykr olup olmadğ hakknda usul görüşmesi münase-
betiyle 31 (53) 

 
230:232 
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        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (54) 

 
424:426 

         (55) 607:608 
         (56) 772:773 
         (58) 1151:1154 
       TEZCAN Ylmaz (Mersin) – Mersin'in Anamur ve 
Bozyaz ilçelerinde yaşanan hortum felaketinin çiftçilerin 
seralarna önemli ölçüde zarar verdiğine, hasar tespit çalşma-
larnn devam ettiğine ve Hükûmetin Mersinlilerin yannda 
olduğuna ilişkin açklamas 31 (55) 

 
527 

       TOĞRUL Mahmut (Gaziantep) – AK PARTİ Grubu 
önerisi münasebetiyle 31 (52) 

 
72:74 

        – Aydn Milletvekili Abdurrahman Öz'ün 447 sra sayl 
Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 10'uncu maddesi üzerinde AK 
PARTİ Grubu adna yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 31 (57) 

 
985 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (57) 

 
997:998 

       TOPAL Serkan (Hatay) – Hatay Samandağ'da ky 
kenar çizgisi olduğu gerekçesiyle vatandaşlarn iş yeri, arazi 
ve evlerinin tapularnn ellerinden alnmas nedeniyle yaşa-
nan mağduriyetlerin giderilmesini talep ettiğine ilişkin açk-
lamas 31 (52) 

 
40 

        – Hatay'da ekonomik dengenin düzene girmesi ve ihra-
catn tekrar hayat bulmas için Yayladağ Snr Kaps'nn 
açlmasnn elzem olduğuna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1071 

        – Son dönemde yaşanan terör olaylar ve Hatay iline 
olan etkilerine ilişkin gündem dş konuşmas 31 (56) 

 
690:691 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (58) 

 
1138 

       TOPCU Zühal (Ankara) – Türkiye Cumhuriyeti Ana-
yasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi müna-
sebetiyle 31 (55) 

 
592:593 

       TOR Fahrettin Oğuz (Kahramanmaraş) – Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair 
Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (58) 

 
1163:1164 

       TORUN Seyit (Ordu) – Türkiye Cumhuriyeti Anayasa-
snda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi münasebe-
tiyle 31 (56) 

 
825:826 

         (58) 1139 
       TURAN Bülent (Çanakkale) – 447 sra sayl Anayasa 
Değişiklik Teklifi'nin görüşmelerinin yaplmasnn Anaya-
sa'ya aykr olup olmadğ hakknda usul görüşmesi münase-
betiyle 31 (53) 

 
230:232 
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        – Hatay Milletvekili Serkan Topal'n yaptğ gündem 
dş konuşmas srasnda Adalet ve Kalknma Partisine sa-
taşmas nedeniyle konuşmas 31 (56) 

 
691:692 

        – Manisa Milletvekili Özgür Özel'in sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda Adalet ve Kalknma Partisine 
sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (56) 

 
693:694 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ahmet Ay-
dn'n 447 sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 16'nc 
maddesinin kanun yapm tekniğine aykr olmas nedeniyle 
Komisyona iade edilemeyeceği yönündeki tutumunun İç 
Tüzük hükümlerine uygun olup olmadğ hakknda usul 
görüşmesi münasebetiyle 31 (58) 

 
1222:1223 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ahmet Ay-
dn'n talep olmasna rağmen gündem dş söz vermemesinin 
İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadğ hakknda usul 
görüşmesi münasebetiyle 31 (53) 

 
182:183 

       TÜM Mehmet (Balkesir) – Balkesir'de baş gösteren 
hayvan hastalklarnn üreticileri tedirgin ettiğine ve bu ko-
nuda bilgi almak istediğine ilişkin açklamas 31 (55) 

 
532 

        – Başkomutann bir partinin genel başkan olduğu bir 
ülkede Silahl Kuvvetler ile komutanlarn durumunun ne ola-
cağn öğrenmek istediğine ve yol yaknken bu tekçi anlayştan 
vazgeçilmesi çağrsnda bulunduğuna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1073 

        – İzmir'de yaşanan terör olayn nefretle knadğna, 
hayatn kaybedenlere Allah'tan rahmet dilediğine, gazeteci 
Ahmet Şk'n Silivri Cezaevinde her türlü insani koşullardan 
uzak olarak âdeta yargsz infaza tabi tutulduğuna ilişkin 
açklamas 31 (52) 

 
37 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (54) 

 
480 

         (56) 768,  826 
         (57) 991,  1029 
         (58) 1246 
        – Yurttaş Girişimi ve Diyalog Grubundan milletvekille-
rine gelen bir mektubu okumak istediğine ilişkin açklamas 31 (54) 

 
351 

       TÜZÜN Yaşar (Bilecik) – Türkiye Cumhuriyeti Anaya-
sasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi münase-
betiyle 31 (53) 

 
308:309 

         (58) 1198 
       USLU Atay (Antalya) – Anayasa değişikliğinin kabul 
edilmesiyle oluşacak yeni sisteme ilişkin açklamas 31 (55) 

 
530 

       USTA Erhan (Samsun) – 10 Ocak Çalşan Gazeteciler 
Günü ile 10 Ocak İdareciler Günü'ne, İstanbul Ataköy 5. 
Ksm Camisi'nde vatandaşlarn düşen tentelerin altnda 
kaldğna ve kurtarma çalşmalarnn devam ettiğine, Gazian-
tep Emniyet Müdürlüğü önünde yaşanan çatşma konusunda 
Hükûmetin bilgi vermesinin yerinde olacağna ilişkin açkla-
mas 31 (54) 

 
352:353 
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        – Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostanc'nn sa-
taşma nedeniyle yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1107 

        – Bursa Milletvekili İsmail Aydn'n 447 sra sayl 
Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 12'nci maddesi üzerinde AK 
PARTİ Grubu adna yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1123:1124 

        – Bursa Milletvekili İsmail Aydn'n Anayasa'nn ilk 4 
maddesiyle ilgili baz ifadelerini düzeltmesini ve Başbakann 
bununla ilgili bir açklama yapmasn talep ettiğine ilişkin 
açklamas 31 (58) 

 
1129 

        – CHP Grubu önerisi münasebetiyle 31 (57) 926:929 
        – Ermeni soykrm olduğu iddiasnn Türk milletine 
yaplacak en büyük hakaret olduğuna ve Milliyetçi Hareket 
Partisi olarak bu konudaki tavrlarnn her zaman net olduğu-
na ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1096 

        – FETÖ'yle mücadelenin en kapsaml şekilde devam 
etmesi ama adil olmas ve mağduriyetlere yol açmamas 
gerektiğine ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1077:1078 

        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 31 (55) 545:548 
        – İstanbul Milletvekili Engin Altay'n sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle 
konuşmas 31 (57) 

 
931:932 

        – İstanbul Milletvekili Eren Erdem'e yönelik hareketi 
knadklarna ve Başkanlk Divannn milletvekillerinin itiba-
rnn korunmas konusunda hassasiyet göstermesini talep 
ettiğine ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1113 

        – İzmir'deki hain saldry nefretle knadğna, şehit olan 
polis Fethi Sekin'i rahmetle andğna, bu olayla ilgili bir 
ihmal olduğu konusunda ciddi kuşkular olduğuna, Fethi 
Sekin'in isminin yaşatlmas gerektiğine ve 7 Ocak Osmani-
ye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yl dönümüne 
ilişkin açklamas 31 (52) 

 
42 

        – Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanm'n 
ölümünün 94'üncü yl dönümüne ve Bitlis'te şehit olan 2 
askere Allah'tan rahmet dilediğine ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1084 

       USTA Leyla ŞAHİN (Konya) – Bu Anayasa değişikli-
ğiyle gelecekteki sorunlarn çözümünün hedeflendiğine ve 
baz kesimlerin gerçekleri görmemek noktasndaki srarlarn 
yanlş bulduğuna ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1074 

        – CHP Grubu önerisi münasebetiyle 31 (58) 1108 
       UYSAL Burhanettin (Karabük) – AK PARTİ olarak 
amaçlarnn cumhuriyeti güçlendirecek, gelecek kuşaklara 
müreffeh bir Türkiye brakacak yeni bir anayasay hayata 
geçirmek olduğuna ve baz kesimlerin bu Anayasa değişikli-
ğini aslsz bir şekilde eleştirdiklerine ilişkin açklamas 31 (55) 

 
527 
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527 
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        – CHP Grubu önerisi münasebetiyle 31 (52) 65:66 
       ÜNAL Mahir (Kahramanmaraş) – Türkiye Cumhuri-
yeti Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tekli-
fi münasebetiyle 31 (55) 

 
664:666 

       ÜNÜVAR Necdet (Adana) – Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi 
münasebetiyle 31 (56) 

 
821:823 

       VARLI Muharrem (Adana) – Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi 
münasebetiyle 31 (54) 

 
477:478 

       YALÇIN Edip Semih (İstanbul) – Türkiye Cumhuriye-
ti Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi 
münasebetiyle 31 (56) 

 
781:783 

       YALÇINKAYA Muhammet Rza (Bartn) – Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair 
Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (55) 

 
602:603 

         (56) 769 
       YALIM Özkan (Uşak) – Ağr'nn Diyadin ilçesi AKP 
Gençlik Kollar Başkan Mehmet Akif Yardmc'nn uyuştu-
rucu maddeyle yakalanmas konusunda bilgi almak ve döviz-
deki artş konusunda neden bir şey yaplmadğn öğrenmek 
istediğine ilişkin açklamas 31 (54) 

 
347 

        – Çiftçilere yl başnda ödenmesi gereken prim ve des-
teklerin bir an önce ödenmesini talep ettiğine ve dövizdeki 
yüksek artşa rağmen neden piyasalara müdahale edilmediği-
ni öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 31 (55) 

 
529 

        – İçinde bulunulan ekonomik şartlarda ve bu kadar terör 
eylemi varken bu Anayasa değişikliği görüşmelerine ne kadar 
ihtiyaç olduğunu kamuoyunun takdirlerine sunduğuna ve bu 
görüşmelerin TRT'den yaynlanmasnn sağlanmasn talep 
ettiğine ilişkin açklamas 31 (53) 

 
190 

       YARAYICI Hilmi (Hatay) – Son günlerde dövizde 
yaşanan hareketliliğin Türkiye ekonomisinin hukuk dş ve 
demokratik olmayan denetimsiz bir politikay kaldrmadğn 
çok net olarak gösterdiğine ve belirsiz bir "üst akl" söylemi-
nin sürdürüldüğüne ilişkin açklamas 31 (58) 

 
1073:1074 

       YARKADAŞ Barş (İstanbul) – HDP Grubu önerisi 
münasebetiyle 31 (56) 

 
715:716 

       YAŞAR Serap (İstanbul) – Türkiye Cumhuriyeti Ana-
yasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi müna-
sebetiyle 31 (57) 

 
1025:1026 

       YAZICI Hayati (İstanbul) – Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi 
münasebetiyle 31 (57) 

 
954:957 
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       YEDEKCİ Gülay (İstanbul) – Amasya Milletvekili 
Mehmet Naci Bostanc'nn sataşma nedeniyle yaptğ konuş-
mas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (52) 

 
35 

        – Anayasa değişikliği ve başkanlk sistemine ilişkin 
gündem dş konuşmas 31 (52) 

 
33:34 

        – Millî Eğitim Bakanlğnn yeni yl kutlamalarnn 
yaplmamasyla ilgili olarak okullara gönderdiği yönergeye 
ve Millî Eğitim Bakanlğn bu tür işlerle uğraşmak yerine 
görevini yapmaya davet ettiğine ilişkin açklamas 31 (52) 

 
38 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (53) 

 
307 

         (54) 435 
        – Yüz yl önce emperyalistlere karş savaşarak kazanlan 
cumhuriyetin şimdi milletvekillerinin oylaryla yklmaya 
çalşldğna ve Mustafa Kemal Atatürk'ün şğnda cumhuri-
yeti sonsuza kadar yaşatacaklarna ilişkin açklamas 31 (53) 

 
191 

       YEŞİLDAL Adem (Hatay) – Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi 
münasebetiyle 31 (54) 

 
476:477 

       YILDIRIM Ahmet (Muş) – 15 Temmuz darbe girişi-
minden sonra ilan edilen OHAL'in geçici bir süreç olarak 
değil bir rejim olarak uygulandğna ve bütün toplumsal 
kesimlerin OHAL rejiminden ciddi zararlar gördüğüne, tu-
tuklu baz gazeteciler ile HDP parti meclis üyelerinin duru-
muna ilişkin açklamas 31 (55) 

 
534 

        – 447 sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin görüş-
melerinin yaplmasnn Anayasa'ya aykr olup olmadğ 
hakknda usul görüşmesi münasebetiyle 31 (53) 

 
238:239 

        – 447 sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'yle ilgili 
yaplacak oylamalarda gizli oy açk tasnif uygulamasnn İç 
Tüzük gereği olduğuna, bunu sağlamann Başkanlğn sorum-
luluğunda olduğuna ve 11 HDP milletvekilinin oy kullanma 
hakknn gasbedilmesi sebebiyle kendisinin de oy kullanma-
yacağna ve yasama faaliyetlerine sayg duyan herkesi ayn 
tavr taknmaya davet ettiğine ilişkin açklamas 31 (53) 

 
312:313 

        – AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 31 (52) 75 
        – Anayasa değişikliği teklifi görüşmelerinin çalşma 
usul ve esaslarna aykr bir tempoyla yapldğna, Ağr'nn 
Tutak Belediyesinin eş başkanlarnn yerine kayyum atanma-
sna, 80 belediyeye el koymann gasp olduğuna ve milletin 
seçiminden, oyundan korkmak anlamna geldiğine ilişkin 
açklamas 31 (56) 

 
703:704 

        – Aydn Milletvekili Bülent Tezcan'n sataşma nedeniy-
le yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle 
konuşmas 31 (54) 

 
372:373 

        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 31 (55) 543:545 
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        – HDP grup önerisinin oylamas srasnda istemiş olduk-
lar yoklama talebinin dikkate alnmadğna ve oylamann 
geçersiz olduğuna ilişkin açklamas 31 (56) 

 
727:728 

        – İç Tüzük'ten doğan haklarn kullanma hususunda en 
ufak bir tavr biçimini kabul etmelerinin mümkün olmadğna 
ve yoklama talebinin sehven fark edilmemiş olduğunu kabul 
ettiklerine ilişkin açklamas 31 (56) 

 
733:734 

        – Manisa Milletvekili Özgür Özel'in geçen tutanak 
hakknda yaptğ konuşmas srasnda HDP Grubuna sataş-
mas nedeniyle konuşmas 31 (54) 

 
369:370 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ahmet Ay-
dn'n söz verme konusundaki tutumuna ilişkin açklamas 31 (56) 

 
721 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ahmet Ay-
dn'n talep olmasna rağmen gündem dş söz vermemesinin 
İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadğ hakknda usul 
görüşmesi münasebetiyle 31 (53) 

 
186:187 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ahmet Ay-
dn'n, Muş Milletvekili Ahmet Yldrm ve arkadaşlar tara-
fndan verilen 447 sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 
Anayasa'ya aykr olduğu gerekçesiyle geri çekilmesini iste-
yen önergelerini işleme almamasnn İç Tüzük hükümlerine 
uygun olup olmadğ hakknda usul görüşmesi münasebetiyle 31 (53) 

 
245 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (56) 

 
768 

         (57) 975:977, 998:999 
        – Ülkenin zor günlerden geçerken demokrasiyi, hukuku, 
insan haklarn askya almann normalleşmeyi sağlamayaca-
ğnn çok açk olduğuna, Diyarbakr Büyükşehir Belediyesi 
ile Van'n Çatak ilçesine atanan kayyumlarn baz uygulama-
larna ve bir tutuklunun sahip olmas gereken haklarn Ahmet 
Şk'a tannmamş olmasn anlamakta güçlük çektiğine, Ada-
let Bakann bu konuda izahata davet ettiğine ilişkin açkla-
mas 31 (52) 

 
42:43 

       YILDIRIM Behçet (Adyaman) – AKP'nin Kürt dili 
üzerindeki yok sayma politikalarna ve Kürt dili ve kültürüne 
yaplan saldrlar şiddet ve nefretle knadğna ilişkin açk-
lamas 31 (54) 

 
352 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (56) 

 
769 

         (57) 963:964 
       YILDIRIM Binali (Başbakan) (İzmir) – Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair 
Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (53) 

 
296:301 

       YILDIRIM Kadri (Siirt) – Amasya Milletvekili Meh-
met Naci Bostanc'nn yaptğ açklamas srasnda şahsna 
sataşmas nedeniyle konuşmas 31 (54) 

 
377 
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        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 31 (54) 375:376 
       YILDIZ Haydar Ali (İstanbul) – Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi 
münasebetiyle 31 (56) 

 
792:793 

       YILDIZ Hüseyin (Aydn) – Türkiye Cumhuriyeti Ana-
yasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi müna-
sebetiyle 31 (57) 

 
1028 

         (58) 1246 
       YILMAZ İsmet (Millî Eğitim Bakan) (Sivas) – Türki-
ye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair 
Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (56) 

 
795:796, 827:828 

         (57) 961:963 
         (58) 1247:1249 
       YILMAZ Mehmet Akif (Kocaeli) – 447 sra sayl 
Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 3'üncü maddesinin oylamas 
srasnda yaşanan olaylarda İstanbul Milletvekili Engin Al-
tay'n kendisine yönelik davranşna ilişkin açklamas 31 (55) 

 
614 

       YILMAZ Necati (Ankara) – Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi 
münasebetiyle 31 (58) 

 
1251:1253 

       YILMAZ Öztürk (Ardahan) – CHP Grubu önerisi 
münasebetiyle 31 (58) 

 
1098:1100 

        – İstanbul Milletvekili Yldz Seferinoğlu'nun CHP grup 
önerisi üzerinde yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataşma-
s nedeniyle konuşmas 31 (58) 

 
1102:1103 

       YILMAZTEKİN Kemalettin (Şanlurfa) – Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair 
Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (55) 

 
636:638 

       YİĞİT Ali (İzmir) – İzmir'deki terör saldrsnda hayat-
larn kaybeden Fethi Sekin ile Musa Can'a Allah'tan rahmet 
dilediğine, bu ülkenin ve cumhuriyetin kolay kurulmadğna 
ve parçalamaya kimsenin gücünün yetmeyeceğine ilişkin 
açklamas 31 (52) 

 
39 

       YURDAKUL Ahmet Selim (Antalya) – HDP Grubu 
önerisi münasebetiyle 31 (58) 

 
1088:1090 

       YÜCEER Candan (Tekirdağ) – Amasya Milletvekili 
Mehmet Naci Bostanc'nn sataşma nedeniyle yaptğ konuş-
masndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (54) 

 
409 

        – İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrkulu'nun, 
(2/207) esas numaral 6216 Sayl Anayasa Mahkemesinin 
Kuruluşu ve Yarglama Usulleri Hakknda Kanunda Değişik-
lik Yaplmasna İlişkin Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme 
alnmasna ilişkin önergesi (4/80) 31 (54) 

 
406:407 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (57) 

 
995:996 
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        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 31 (54) 375:376 
       YILDIZ Haydar Ali (İstanbul) – Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi 
münasebetiyle 31 (56) 

 
792:793 

       YILDIZ Hüseyin (Aydn) – Türkiye Cumhuriyeti Ana-
yasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi müna-
sebetiyle 31 (57) 

 
1028 

         (58) 1246 
       YILMAZ İsmet (Millî Eğitim Bakan) (Sivas) – Türki-
ye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair 
Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (56) 

 
795:796, 827:828 

         (57) 961:963 
         (58) 1247:1249 
       YILMAZ Mehmet Akif (Kocaeli) – 447 sra sayl 
Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 3'üncü maddesinin oylamas 
srasnda yaşanan olaylarda İstanbul Milletvekili Engin Al-
tay'n kendisine yönelik davranşna ilişkin açklamas 31 (55) 

 
614 

       YILMAZ Necati (Ankara) – Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi 
münasebetiyle 31 (58) 

 
1251:1253 

       YILMAZ Öztürk (Ardahan) – CHP Grubu önerisi 
münasebetiyle 31 (58) 

 
1098:1100 

        – İstanbul Milletvekili Yldz Seferinoğlu'nun CHP grup 
önerisi üzerinde yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataşma-
s nedeniyle konuşmas 31 (58) 

 
1102:1103 

       YILMAZTEKİN Kemalettin (Şanlurfa) – Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair 
Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (55) 

 
636:638 

       YİĞİT Ali (İzmir) – İzmir'deki terör saldrsnda hayat-
larn kaybeden Fethi Sekin ile Musa Can'a Allah'tan rahmet 
dilediğine, bu ülkenin ve cumhuriyetin kolay kurulmadğna 
ve parçalamaya kimsenin gücünün yetmeyeceğine ilişkin 
açklamas 31 (52) 

 
39 

       YURDAKUL Ahmet Selim (Antalya) – HDP Grubu 
önerisi münasebetiyle 31 (58) 

 
1088:1090 

       YÜCEER Candan (Tekirdağ) – Amasya Milletvekili 
Mehmet Naci Bostanc'nn sataşma nedeniyle yaptğ konuş-
masndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 31 (54) 

 
409 

        – İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrkulu'nun, 
(2/207) esas numaral 6216 Sayl Anayasa Mahkemesinin 
Kuruluşu ve Yarglama Usulleri Hakknda Kanunda Değişik-
lik Yaplmasna İlişkin Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme 
alnmasna ilişkin önergesi (4/80) 31 (54) 

 
406:407 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (57) 

 
995:996 
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       YÜKSEL Cemal Okan (Eskişehir) – 447 sra sayl 
Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 12'nci maddesi üzerinde CHP 
Grubu adna yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 31 (58) 

 
1120 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 31 (58) 

 
1117:1118 

       ZEYBEK Kemal (Samsun) – Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi 
münasebetiyle 31 (57) 

 
1028 

     
 

 
 


