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F i h r i s t 
 

 

BİRLEŞİMLER 
 C. B. Tarih Sayfa Açklama  
 33 (67) 08.02.2017 1-138 Temel Kanun (Serbest Bölgeler Kanunu ile 

Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararna-
melerde Değişiklik Yaplmas)  

 

 33 (68) 09.02.2017 139-279 Temel Kanun (Serbest Bölgeler Kanunu ile 
Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararna-
melerde Değişiklik Yaplmas)  

 

           
           
           
        C. B. Sayfa 

AÇIKLAMALAR    
       ADIGÜZEL Onursal (İstanbul) – Hayrclara baktkça 
bölmek, kutuplaştrmak için çabalanan bu topraklarda yeşe-
ren umudu gördüğüne ilişkin açklamas 33 (68) 

 
167 

        – Onlarca emektar hocas ihraç edilen Mülkiye koridor-
larnda hüzün hâkim olduğuna ilişkin açklamas 33 (67) 

 
20 

       AKÇAY Erkan (Manisa) – 9 Şubat Milliyetçi Hareket 
Partisinin kuruluşunun 48'inci yl dönümüne ve Başbuğ Al-
parslan Türkeş başta olmak üzere diğer âleme irtihal eden dava 
arkadaşlarna Allah'tan rahmet dilediğine ilişkin açklamas 33 (68) 

 
168:169 

        – TÜİK'in ocak ayna ilişkin açkladğ enflasyon ora-
nyla memur ve emeklilere yaplan zamlarn daha ilk ayda 
eridiğine ve bu kesimlere yönelik koruyucu tedbirlerin aln-
masnn aciliyet arz ettiğine ilişkin açklamas 33 (67) 

 
28:29 

       AKIN Ahmet (Balkesir) – Kanun hükmünde kararna-
melerle yaplan düzenlemelere ve halkn getirilmek istenen 
tek adam rejimini kabul etmeyeceğine ilişkin açklamas 33 (68) 

 
168 

        – Ulusal varlklarn, tarihî birikimlerin bir holding gibi 
yönetilecek bir fona devredildiğine ve doğal koruma alanlar-
nn yaplaşmaya, ranta açlmaya çalşldğna ilişkin açklamas 33 (67) 

 
21 

       AKKAYA Yakup (İstanbul) – Hiçbir suç isnad yapl-
madan 330'u akademisyen, 4.464 kişinin kamu görevinden 
çkarldğna ve bu antidemokratik uygulamalarn sorumlusu-
nun AKP Hükûmeti ile onun koalisyon ortağ gibi çalşan 
Anayasa Mahkemesi olduğuna ilişkin açklamas 33 (68) 

 
164 

       ALTAY Mehmet (Uşak) – Uşak Milletvekili Özkan 
Yalm'n yaptğ gündem dş konuşmasndaki baz ifadeleri-
ne ilişkin açklamas 33 (67) 

 
18 
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       ARIK Çetin (Kayseri) – AKP'nin yanlş uygulamalarna 
dair bir şiir okumak istediğine ilişkin açklamas 33 (68) 

 
167 

        – Vatandaşn referandumda neden "evet" demeyeceğini 
anlatan bir şiir okumak istediğine ilişkin açklamas 33 (67) 

 
23:24 

       AYDIN Erkan (Bursa) – Kamuda insan kymna de-
vam edilerek 686 sayl KHK'yla 4.464 kişinin mesleklerin-
den ihraç edildiğine ilişkin açklamas 33 (67) 

 
23 

        – Referandum sürecinde devlet memuru statüsünde olan 
kişilerin propaganda yapmasnn yasalara aykr olduğuna ve 
buna uymayanlar hakknda yasal bir işlem yaplp yaplma-
yacağn öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 33 (68) 

 
166:167 

       AYDIN Kamil (Erzurum) – Manisa Milletvekili Selçuk 
Özdağ'n HDP grup önerisi üzerinde yaptğ konuşmasndaki 
baz ifadelerine ilişkin açklamas 33 (67) 

 
68 

       BAKAN Murat (İzmir) – Cumhurbaşkannn ABD 
Başkan Trump'la yaptğ krk beş dakikalk telefon görüşme-
sinin içeriğinin çok önemli olduğuna ve CIA Başkannn 
Türkiye'yi ziyaret etmesinin nedenini öğrenmenin Parlamen-
tonun ve milletin en tabii hakk olduğuna ilişkin açklamas 33 (67) 

 
26 

       BASMACI Melike (Denizli) – 8 Şubat 1935'te ilk kadn 
milletvekillerinin seçilmesinin yl dönümünde demokrasinin, 
özgürlüğün konuşulmas gerekirken KHK'larla haksz yere 
görevden alnan kişilerin konuşulmas durumunda kalndğ-
na ilişkin açklamas 33 (67) 

 
28 

       BEKAROĞLU Mehmet (İstanbul) – Varlk Fonu'na 
devredilen ÇAYKUR'un devletin elinden çkmasnn o böl-
gede Türkiye çayclğnn bitmesi anlamna geldiğine ilişkin 
açklamas 33 (67) 

 
26 

       BEKTAŞOĞLU Bülent Yener (Giresun) – İmamlarn 
ve diğer din görevlilerinin referandum süresince dini siyasete 
ve iktidarn çkarlarna alet etmelerinin önüne geçilip geçil-
meyeceğini öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 33 (67) 

 
22 

       BENLİ Fatma (İstanbul) – Diyarbakr Milletvekili 
Mithat Sancar'n 8/2/2017 tarihli 67'nci Birleşimde HDP 
Grup önerisi üzerinde yaptğ konuşmasndaki baz ifadeleri-
ne ilişkin açklamas 33 (68) 

 
172 

       BOSTANCI Mehmet Naci (Amasya) – Manisa Millet-
vekili Özgür Özel'in yaptğ açklamasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 33 (68) 

 
202 

       ÇAMAK Hüseyin (Mersin) – Son KHK'yla eğitime 
kilit vuracak derecede büyük akademik kymlar yaşandğna 
ve bu uygulamalardan derhâl vazgeçilmesi çağrsnda bulun-
duğuna ilişkin açklamas 33 (68) 

 
168 

       DOĞAN Müslüm (İzmir) – Manisa'da HDP il eş baş-
kanlarnn da içinde bulunduğu 54 kişinin tam on bir aydr 
mahkeme önüne çkarlmadğna ilişkin açklamas 33 (67) 

 
27 
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68 
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22 
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       BOSTANCI Mehmet Naci (Amasya) – Manisa Millet-
vekili Özgür Özel'in yaptğ açklamasndaki baz ifadelerine 
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202 

       ÇAMAK Hüseyin (Mersin) – Son KHK'yla eğitime 
kilit vuracak derecede büyük akademik kymlar yaşandğna 
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168 
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27 
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       ENGİN Didem (İstanbul) – İktidarn, yat, kotra ve 
teknelerden alnan yüzde 18'lik KDV'yi yüzde 1'e indirmesi-
ne, yüzde 8 olan özel tüketim vergisini tamamen kaldrmas-
na rağmen elektrik ve doğal gaz faturalarndaki yüzde 18'lik 
KDV'yi indirmediğine ilişkin açklamas 33 (67) 

 
21 

       GAYTANCIOĞLU Okan (Edirne) – Keşan Orman 
İşletmesi sorumluluğunda bulunan Çamlca, Kadköy ve 
Prnar köy snrlarnda yer alan 4 bin hektar aşkn genç çam 
ağacnn traşlanarak düz ara kesiminin yaplmasna ilişkin 
açklamas 33 (67) 

 
22 

        – Tarm kredi kooperatiflerinin Türk çiftçisinin tarmsal 
girdi ihtiyacna katk sağlayan çok önemli kuruluşlar olduğu-
na ve iyi yönetilemediğine ilişkin açklamas 33 (68) 

 
164 

       GÜRER Ömer Fethi (Niğde) – Atama bekleyen öğret-
menler ve ailelerinin bir an önce sürecin sonuçlandrlmasn 
beklediğine ve mağdur olan öğretmenlerin durumuyla ilgili 
incelemelerin hangi aşamada olduğunu öğrenmek istediğine 
ilişkin açklamas 33 (67) 

 
24 

        – Niğde'de çiftçilerin yaşadğ sorunlara ve Hükûmet 
tarafndan çiftçilere sağlanmayan desteklerin yatlara, kotrala-
ra sağlandğna ilişkin açklamas 33 (68) 

 
163 

       HÜRRİYET Fatma KAPLAN (Kocaeli) – AKP'nin, 
başkanlğn faturasn ülkeye, eğitim sistemine, bilim adamla-
rna ödetmeye devam ettiğine ve son yaymlanan KHK'nn 
getirilmek istenen otoriter rejimin ve tek adam düzeninin 
ayak sesi olduğuna ilişkin açklamas 33 (67) 

 
25 

       İNCEÖZ İlknur (Aksaray) – Frat Kalkan operasyo-
nunda DEAŞ terör örgütü tarafndan düzenlenen saldrda 2 
askerin şehit olduğuna, bütün terör örgütleriyle son derece 
azimli ve kararl bir şekilde ve bunlar bitirme noktasnda 
mücadele edildiğine, olağanüstü hâl uygulamas ve kanun 
hükmünde kararnameleri değerlendirirken 15 Temmuzun 
unutulmamas gerektiğine ilişkin açklamas 33 (67) 

 
31 

        – Milliyetçi Hareket Partisinin 48'inci kuruluş yl dönü-
münü kutladğna, Anayasa değişikliğinin güçlü Türkiye'nin 
hedeflerini gerçekleştirebilmesi noktasnda hzl ve etkin 
karar alabilme sürecine ilişkin bir sistem değişikliği olup asla 
bir rejim değişikliği olmadğna, 15 Temmuzun herkes için 
bir milat olduğuna ve terör örgütleriyle mücadelenin kararl 
bir şekilde süreceğine ilişkin açklamas 33 (68) 

 
171:172 

       KAYAN Türabi (Krklareli) – Krklareli'nin Vize ve 
Pnarhisar ilçelerinin çevre yollarnn ne zaman yaplacağn 
öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 33 (67) 

 
24 

        – Lüleburgaz'da sağlk ve eğitim alannda yaşanan 
sorunlara ilişkin açklamas 33 (68) 

 
167 
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       KAYIŞOĞLU Nurhayat ALTACA (Bursa) – 686 sayl 
KHK'yla birçok değerli akademisyen, sanatç ve hocann ihraç 
edildiğine ve iktidara bu kanun hükmünde kararnameler yanl-
şndan dönülmesi için seslendiğine ilişkin açklamas 33 (67) 

 
21 

        – MİT Müsteşar Hakan Fidan'n Katar'da FETÖ men-
suplaryla barş görüşmeleri yaptğna dair basnda yer alan 
iddialara ilişkin açklamas 33 (68) 

 
165 

       KILIÇ İmran (Kahramanmaraş) – İnsann sevgiye ve 
hürmete layk bir varlk olduğuna ve zedelenen, yklan insan 
onurunu yeniden onarmak için herkesin üzerine düşeni yap-
mas gerektiğine ilişkin açklamas 33 (67) 

 
22 

       KUYUCUOĞLU Serdal (Mersin) – KHK'larn hukuk-
suz bir şekilde kullanlmasndan vazgeçilmesi gerektiğine, 
ihraç edilenlerin genel sağlk sigortasndan faydalanmalarnn 
sağlanmasn beklediğine ilişkin açklamas 33 (68) 

 
165 

       MUŞ Mehmet (İstanbul) – İstanbul Milletvekili Dursun 
Çiçek'in 443 sra sayl Kanun Tasars'nn 15'inci maddesiyle 
ilgili önerge üzerinde yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 33 (68) 

 
258:259 

       ÖZDEMİR Sibel (İstanbul) – Demokrasi ve hukuk 
devletinden yana olanlarn FETÖ darbe girişimiyle ilişkisi 
ispatlanmadan, sorgusuz sualsiz, kantsz KHK'yla ihraç 
edilen bilim insanlaryla dayanşma içinde olacaklarna iliş-
kin açklamas 33 (68) 

 
163 

        – Ekonominin önündeki engel ve zorluklarn nedeninin 
iktidarn söylediği gibi dş kaynakl olmadğna, çözümün 
anahtarnn milletin referandumda kullanacağ "hayr" oylar 
olacağna ilişkin açklamas 33 (67) 

 
20 

       ÖZDİŞ İbrahim (Adana) – Halkn yarsndan fazlasnn 
Anayasa değişikliğinin içeriğinden habersiz olduğuna ve Ana 
Muhalefet Partisi Genel Başkan Kemal Klçdaroğlu'nun tüm 
siyasi parti liderlerinin toplanp halkn canl olarak izleyebi-
leceği bir açk oturum yapma çağrsnda bulunduğuna ilişkin 
açklamas 33 (67) 

 
27 

       ÖZEL Özgür (Manisa) – 2 Ocak 2017 tarihinde yaplan 
Bakanlar Kurulu toplantsna istinaden 9 KHK yaymlanma-
snn ve bu kanun hükmünde kararnamelerle yaplan düzen-
lemelerin Hükûmetin kendisine verilen yetkiyi istismar etti-
ğini gösterdiğine ilişkin açklamas 33 (68) 

 
198:201 

        – Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostanc'nn sa-
taşma nedeniyle yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 33 (67) 

 
68:69 

        – Bartn Milletvekili Ylmaz Tunç'un yaptğ açklama-
sndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 33 (67) 

 
75:76 
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        – Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci ile Amasya Millet-
vekili Mehmet Naci Bostanc'nn yaptklar açklamalarndaki 
baz ifadelerine ilişkin açklamas 33 (68) 

 
202:203 

        – Milliyetçi Hareket Partisinin 48'inci kuruluş yl dönü-
münü kutladğna, OHAL KHK'larnda bir yetki sorunu 
olduğuna, tüm siyasi partilere daha güçlü bir Meclis için 
Seçim Kanunu ile Siyasi Partiler Kanunu'nda değişiklik 
yapma çağrsnda bulunduğuna ilişkin açklamas 33 (68) 

 
169:170 

        – Sarf ettiği kelimelerin siyasi eleştiri snrlar içinde 
değerlendirilmesini ümit ettiğine, Manisa Milletvekili Erkan 
Akçay'n şahsyla, temsil ettiği siyasi parti ve göreviyle ilgili 
incitici bir yaklaşmda bulunmasnn söz konusu olmadğna 
ilişkin açklamas 33 (68) 

 
252 

       REYHANLIOĞLU Nursel (Kahramanmaraş) – 12 
Şubat Kahramanmaraş'n düşman işgalinden kurtuluşunun 
97'nci yl dönümüne ilişkin açklamas 33 (68) 

 
166 

       SARIHAN Şenal (Ankara) – 686 sayl KHK'yla görev-
lerine son verilen 4.464 kişinin 330'unun bilim insan oldu-
ğuna, bu şekilde bilime yönelik saldrnn olağanüstü hâl 
gerekçesiyle bağlantl olduğunu iddia etmenin olanaksz 
olduğuna ve Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş'e yönel-
tilen tepkilere ilişkin açklamas 33 (67) 

 
29:30 

       TANAL Mahmut (İstanbul) – Kanun hükmünde karar-
namelerin olağanüstü hâlin gereklerini fazlasyla aştğna ve 
iktidarn bu kanun ve hukuk dş uygulamalardan vazgeçme-
sini beklediğine ilişkin açklamas 33 (67) 

 
25 

       TAŞKIN Ali Cumhur (Mersin) – Türkiye'nin ilk şehir 
hastanesi Mersin Şehir Hastanesinin açlşnn yapldğna ve 
ülkeye hayrl olmasn dilediğine ilişkin açklamas 33 (67) 

 
20 

       TEZCAN Ylmaz (Mersin) – Özgecan Aslan'n katledi-
lişinin 2'nci yl dönümüne ve Türkiye'nin ilk şehir hastanesi 
olan Mersin Şehir Hastanesinin açldğna ilişkin açklamas 33 (68) 

 
165 

       TUNÇ Ylmaz (Bartn) – Manisa Milletvekili Özgür 
Özel'in yaptğ açklamasndaki baz ifadelerine ilişkin açk-
lamas 33 (67) 

 
76:77 

        – Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yerinden sarf ettiği 
baz ifadelerine ilişkin açklamas 33 (67) 

 
75 

       TÜM Mehmet (Balkesir) – 686 sayl KHK'yla işten 
atlan kamu görevlilerinin birçoğunun Atatürkçü, sol, sosyal 
demokrat dünya görüşüne sahip kişiler olduğuna ilişkin 
açklamas 33 (67) 

 
23 

        – Türkiye'nin kamuya ait neredeyse tüm varlklarnn 
Varlk Fonu'na devredildiğine ve Varlk Fonu Yönetim Kuru-
lunun çok farkl ve geniş bir alanda hizmet eden bu şirketleri 
nasl daha verimli yöneteceğini öğrenmek istediğine ilişkin 
açklamas 33 (68) 

 
164 
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       YALIM Özkan (Uşak) – Haksz yere görevden alnan 
kişilerin bir an önce görevlerine iade edilmesini talep ettiği-
ne, siyasi propaganda yapan imamn emekli edilmesi ve 
camilere siyasetin sokturulmamas nedeniyle Diyanet İşleri 
Başkanna teşekkür ettiğine ilişkin açklamas 33 (67) 

 
27 

        – Uşak Milletvekili Mehmet Altay'n yaptğ açklama-
sndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 33 (67) 

 
19 

       YARAYICI Hilmi (Hatay) – Bilim ve sanat dünyasn-
dan yüzlerce akademisyen ve binlerce öğretmenin ihraç 
edilmesine ve iktidarn bilime, sanata, düşünmeye düşmanl-
ğnn artk "zulüm" kavramn bile aşacak şekilde gösterildi-
ğine ilişkin açklamas 33 (67) 

 
25 

       YILDIRIM Ahmet (Muş) – 686 sayl KHK'nn demok-
rasi tarihine kara bir leke olarak düştüğüne, bu ülkede aka-
demisyenlerin ve üniversitelerin hiçbir zaman bu dönemdeki 
kadar bask görmediğine ilişkin açklamas 33 (67) 

 
30 

        – MGK'nn 2 Ocak tarihli toplantsnda OHAL'in uza-
tlmas karar verildiği belirtilmesine rağmen Millî Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreterliğinin web sitesinde yln ilk MGK's-
nn 31 Ocakta toplandğnn bildirildiğine ve bu durumda 
OHAL uzatmnn hükümsüz olduğuna ilişkin açklamas 33 (68) 

 
203:204 

        – Türkiye'nin içte ve dşta barşçl bir siyaset izlemesi 
gerektiğine ve bununla hem uluslararas prestij kazanlacağ-
na hem de ülkedeki insanlarn mutlu olabileceği bir sonucun 
elde edileceğine ilişkin açklamas 33 (68) 

 
198 

       YILDIRIM Behçet (Adyaman) – 686 sayl KHK'yla 
bir gecede binlerce kişinin işine son verildiğine ilişkin açk-
lamas 33 (67) 

 
26 

        – Tartşmal bir şekilde Meclisten geçirilen Anayasa 
değişikliğinin referandum sürecinin sağlkl geçmesini sağ-
lamann iktidarn birinci görevi olduğuna ilişkin açklamas 33 (68) 

 
166 

       YÜCE Sait (Isparta) – 27 Maysn getirdiği vesayetçi 
cumhurbaşkanlğ sistemini ortadan kaldran bir Anayasa 
değişikliği gerçekleştiğine ve 1960 darbesinin vesayetinin 
bitmesini isteyenlerin "evet", devam etmesini isteyenlerin 
"hayr" diyeceğine ilişkin açklamas 33 (67) 

 
28 

       ZEYBEKCİ Nihat (Ekonomi Bakan) (Denizli) – 
Edirne Milletvekili Okan Gaytancoğlu'nun 443 sra sayl 
Kanun Tasars'nn 12'nci maddesiyle ilgili önerge üzerinde 
yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 33 (68) 

 
242:244 

        – Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptğ açklama-
sndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 33 (68) 

 
201 
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DENETİM    
A) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ    

       ATICI Aytuğ (Mersin) – Ve 26 milletvekilinin, ceza 
infaz kurumlarnda bulunan çocuklarn sorunlarn araştrla-
rak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla Mec-
lis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/457)   

 
 

        – Okunmas 33 (67) 33:34 
       BAYRAKTUTAN Uğur (Artvin) – Ve 20 milletvekili-
nin, 28 Şubat 2015 tarihinde Dolmabahçe Saray'nda AKP 
Hükûmet yetkilileri ile HDP temsilcilerinin yapmş olduğu 
görüşmelerin içeriğinin araştrlarak alnmas gereken önlem-
lerin belirlenmesi amacyla Meclis araştrmas açlmasna 
ilişkin önergesi (10/459)   

 
 

        – Okunmas 33 (68) 172:174 
        – Ve 24 milletvekilinin, atanamayan polislerin yaşadğ 
sorunlarn araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belir-
lenmesi amacyla Meclis araştrmas açlmasna ilişkin öner-
gesi (10/461)   

 
 

        – Okunmas 33 (68) 175:178 
       BUDAK Çetin Osman (Antalya) – Ve 27 milletvekili-
nin, sanayi sektöründe yaşanan sorunlarn araştrlarak aln-
mas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla Meclis araş-
trmas açlmasna ilişkin önergesi (10/460)   

 
 

        – Okunmas 33 (68) 174:175 
       SAĞLAR Durmuş Fikri (Mersin) – Ve 25 milletveki-
linin, faili meçhul cinayetlerin araştrlarak alnmas gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacyla Meclis araştrmas açlma-
sna ilişkin önergesi (10/456)   

 
 

        – Okunmas 33 (67) 32:33 
       TÜRKMEN Elif Doğan (Adana) – Ve 21 milletvekili-
nin, cezaevlerinde sağlk hizmetlerinin sunumunda yaşanan 
aksaklk ve eksikliklerin, hasta tutuklu ve hükümlüler ile 
sağlk personelinin yaşadğ sorunlarn araştrlarak alnmas 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla Meclis araştrmas 
açlmasna ilişkin önergesi (10/458)   

 
 

        – Okunmas 33 (67) 35:36 
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B) YAZILI SORU ÖNERGELERİ VE CEVAPLARI    
a- CEVAPLANAN YAZILI SORU ÖNERGELERİ    

           
Başbakandan    

       BASMACI Melike (Denizli) – TOKİ taksitlerine yap-
lan zamma ve ev taksitlerini ödeyemeyen vatandaşlara ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardmcs Nurettin Canik-
li'nin cevab (7/10649) 33 (68) 

 
277:279 

           
           
           

GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR    
A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI 
KONUŞMALARI    

       ATICI Aytuğ (Mersin) – Özgecan Aslan'n katledilişi-
nin 2'nci yl dönümünde kadn cinayetleri ve hak ihlallerinde 
gelinen noktaya ilişkin gündem dş konuşmas 33 (68) 

 
158:159 

       ÇİTİL Mehmet İlker (Kahramanmaraş) – 12 Şubat 
Kahramanmaraş'n düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yl 
dönümüne ilişkin gündem dş konuşmas 33 (68) 

 
161:163 

       İRMEZ Aycan (Şrnak) – Roboski'de anma ve adalet 
nöbetinin engellendiği iddialarna ilişkin gündem dş ko-
nuşmas 33 (67) 

 
13:14 

       TAŞKESENLİOĞLU Zehra (Erzurum) – Türkiye'nin 
Afrika açlmna ilişkin gündem dş konuşmas 33 (67) 

 
15:16 

       YALIM Özkan (Uşak) – Uşak'n Ulubey ilçesinde yer 
alan Blaundos antik kentinin turizme kazandrlmasna ilişkin 
gündem dş konuşmas 33 (67) 

 
17 

       YILDIRIM Behçet (Adyaman) – Adyaman ilinin 
sorunlarna ilişkin gündem dş konuşmas 33 (68) 

 
159:161 

           
           
           

KANUNLAR    
A) KABUL EDİLEN KANUNLAR    

a- Numerik Dizin    
  Kanun 

No   
 

        Ad           
6772 Serbest Bölgeler Kanunu ile Baz Kanun ve 

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair  33 (67) 89:137 

     
 
 

(68)
 
 

204, 205:242, 
244:248, 252:258, 
262:263, 264:276 
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b- Konulara Göre Dizin    
1. Temel Kanunlar    

        – Serbest Bölgeler Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair 
(6772) 33 (67) 

 
89:137 

         
 
 

(68)
 
 

204, 205:242, 
244:248, 252:258, 
262:263, 264:276 

           
    
           

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

        – Serbest Bölgeler Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair 
(1/666) (S. Says: 443) 33 (67) 

 
89:137 

         
 
 

(68)
 
 

204, 205:242, 
244:248, 252:258, 
262:263, 264:276 

           
    
           
           

KARARLAR    
A) TBMM KARARLARI    

  Karar 
No   

 
        Ad            

1136 Türk Silahl Kuvvetleri Deniz Unsurlarnn; 
Korsanlk/Deniz Haydutluğu ve Silahl Soygun 
Eylemleriyle Mücadele Amacyla Yürütülen 
Uluslararas Çabalara Destek Vermek Üzere; 
Gereği, Kapsam, Zaman ve Süresi Hükümetçe 
Belirlenecek Şekilde Aden Körfezi, Somali Kara-
sular ve Açklar, Arap Denizi ve Mücavir Böl-
gelerde Görevlendirilmesi ve Bununla İlgili 
Gerekli Düzenlemelerin Hükümet Tarafndan 
Belirlenecek Esaslara Göre Yaplmas İçin Türki-
ye Büyük Millet Meclisinin 10/2/2009 Tarihli ve 
934 Sayl Karar ile Hükümete Verilen ve Son 
Olarak 9/2/2016 Tarihli ve 1107 Sayl Karar ile 
Bir Yl Uzatlan İzin Süresinin Anayasann 92'nci 
Maddesi Uyarnca 10/2/2017 Tarihinden İtibaren 
Bir Yl Daha Uzatlmasna Dair 33 (67) 37:58 
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1137 Adana'nn Aladağ İlçesinde Kz Öğrenci Yurdun-
da Meydana Gelen Elim Yangn Vakasnn Araş-
trlmas ve Benzer Aclarn Bir Kez Daha Ya-
şanmamas ve Kamusal Eğitim ve Barnma Hak-
larnn Tüm Öğrencilerimiz İçin Güvence Altna 
Alnp Yaygnlaştrlmas İçin Alnmas Gereken 
Tedbirlerin Belirlenmesi Amacyla Kurulan 
Meclis Araştrmas Komisyonuna Üye Seçimine 
İlişkin 33 (67) 87:88 

           
           
           

KOMİSYONLAR    
A) İHTİSAS KOMİSYONLARI    

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

1. Komisyon Raporlar    
        – Serbest Bölgeler Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair 
Kanun Tasarsna İlişkin (1/666) (S. Says: 443) 33 (67) 

 
89:137 

         
 
 

(68)
 
 

204, 205:242, 
244:248, 252:258, 
262:263, 264:276 

           
           

B) DENETİM KOMİSYONLARI    
a- Meclis Araştrmas Komisyonlar     

1. Üye Seçimi    
        – Adana'nn Aladağ ilçesinde kz öğrenci yurdunda 
meydana gelen elim yangn vakasnn araştrlmas ve benzer 
aclarn bir kez daha yaşanmamas ve kamusal eğitim ve 
barnma haklarnn tüm öğrenciler için güvence altna alnp 
yaygnlaştrlmas için alnmas gereken tedbirlerin belirlen-
mesi amacyla kurulan (10/392) esas numaral Meclis Araş-
trmas Komisyonu üyeliklerine seçim 33 (67) 

 
87:88 

           
           
           

OYLAMALAR    
A) ÇEŞİTLİ KANUNLAR    

        – Serbest Bölgeler Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair 
Kanun Tasars'nn oylamas (S. Says: 443) 33 (68) 

 
264:276 
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ÖNERİLER    
A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ    

        – CHP Grubunun, 8/2/2017 tarihinde Grup Başkan 
Vekili Manisa Milletvekili Özgür Özel tarafndan, son 
KHK'yla üniversitelerden ihraç edilen akademisyenlerin ve 
eğitim sisteminin geldiği son kritik evrede yeniden ele alna-
rak çözüm önerilerinin ortaya konulmas amacyla verilmiş 
olan genel görüşme önergesinin, Genel Kurulun bilgisine 
sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alnarak 8 
Şubat 2017 Çarşamba günkü birleşiminde sunuşlarda okun-
masna ve ön görüşmelerinin ayn tarihli birleşiminde yapl-
masna ilişkin önerisi 33 (67) 

 
77:86, 87 

        – CHP Grubunun, Uşak Milletvekili Özkan Yalm ve 
arkadaşlar tarafndan, muhtarlarn sorunlarnn araştrlarak 
alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla 15/1/2017 
tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlğna veril-
miş olan Meclis araştrmas önergesinin, Genel Kurulun 9 
Şubat 2017 Perşembe günkü birleşiminde sunuşlarda okun-
masna ve ön görüşmelerinin ayn tarihli birleşiminde yapl-
masna ilişkin önerisi 33 (68) 

 
188:197 

        – HDP Grubunun, 8/2/2017 tarihinde Grup Başkan 
Vekili Muş Milletvekili Ahmet Yldrm tarafndan, başta 
emek, demokrasi 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 verilmiş olan Meclis araştrmas öner-
gesinin, Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen 
diğer önergelerin önüne alnarak 8 Şubat 2017 Çarşamba 
günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasna ve ön görüşmele-
rinin ayn tarihli birleşiminde yaplmasna ilişkin önerisi 33 (67) 

 
59:65, 69:74, 77 

        – HDP Grubunun, Van Milletvekili Nadir Yldrm ve 
arkadaşlar tarafndan, Van T Tipi Cezaevinde işkence iddia-
larnn araştrlmas amacyla 16/1/2017 tarihinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlğna verilmiş olan Meclis 
araştrmas önergesinin, Genel Kurulun 9 Şubat 2017 Per-
şembe günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasna ve ön 
görüşmelerinin ayn tarihli birleşiminde yaplmasna ilişkin 
önerisi 33 (68) 

 
178:187, 188 
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SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR    
       AKÇAY Erkan (Manisa) – Manisa Milletvekili Özgür 
Özel'in sataşma nedeniyle yaptğ konuşmas srasnda Milli-
yetçi Hareket Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 33 (68) 

 
250:251 

       BOSTANCI Mehmet Naci (Amasya) – Mardin Millet-
vekili Mithat Sancar'n HDP grup önerisi üzerinde ve sataşma 
nedeniyle yaptğ konuşmalar srasnda Adalet ve Kalknma 
Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 33 (67) 

 
66:67 

       ÇİÇEK Dursun (İstanbul) – İstanbul Milletvekili 
Mehmet Muş'un yaptğ açklamas srasnda şahsna sataş-
mas nedeniyle konuşmas 33 (68) 

 
259:261 

       ERSOY Ruhi (Osmaniye) – İzmir Milletvekili Ali 
Yiğit'in 443 sra sayl Kanun Tasars'nn 12'nci maddesiyle 
ilgili önerge üzerinde yaptğ konuşmas srasnda şahsna 
sataşmas nedeniyle konuşmas 33 (68) 

 
248:249 

       ÖZEL Özgür (Manisa) – Manisa Milletvekili Erkan 
Akçay'n sataşma nedeniyle yaptğ konuşmas srasnda 
Cumhuriyet Halk Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 33 (68) 

 
251 

        – Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy'un sataşma nede-
niyle yaptğ konuşmas srasnda CHP Grubuna sataşmas 
nedeniyle konuşmas 33 (68) 

 
249 

       SANCAR Mithat (Mardin) – Amasya Milletvekili 
Mehmet Naci Bostanc'nn sataşma nedeniyle yaptğ konuş-
mas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 33 (67) 

 
67:68 

        – Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ'n HDP grup önerisi 
üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Halklarn Demokratik 
Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 33 (67) 

 
65:66 

           
           
           

TEZKERELER    
A) TBMM BAŞKANLIĞI TEZKERELERİ    

a- Resmî Ziyaret Tezkereleri    
        – Dşişleri Komisyonu Başkan ve Malatya Milletvekili 
Taha Özhan ile Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Cemalet-
tin Kani Torun'un, Kenya'nn başkenti Nairobi'de 18-23 
Şubat 2017 tarihlerinde düzenlenecek olan Dünya Bankas ve 
Uluslararas Para Fonu'nun Parlamenterler Ağ Çalşma 
Toplantlarna katlmalarna ilişkin (3/910) 33 (67) 

 
58 

        – Dşişleri Komisyonu Kâtip Üyesi ve Samsun Millet-
vekili Hasan Basri Kurt'un, Kosova Parlamentosu tarafndan 
19-22 Şubat 2017 tarihlerinde Kosova'nn başkenti Priştine'de 
düzenlenecek olan Parlamentolar Dş İlişkiler Komiteleri 
Zirvesi'ne katlmasna ilişkin (3/909) 33 (67) 

 
58 
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SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR    
       AKÇAY Erkan (Manisa) – Manisa Milletvekili Özgür 
Özel'in sataşma nedeniyle yaptğ konuşmas srasnda Milli-
yetçi Hareket Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 33 (68) 

 
250:251 

       BOSTANCI Mehmet Naci (Amasya) – Mardin Millet-
vekili Mithat Sancar'n HDP grup önerisi üzerinde ve sataşma 
nedeniyle yaptğ konuşmalar srasnda Adalet ve Kalknma 
Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 33 (67) 

 
66:67 

       ÇİÇEK Dursun (İstanbul) – İstanbul Milletvekili 
Mehmet Muş'un yaptğ açklamas srasnda şahsna sataş-
mas nedeniyle konuşmas 33 (68) 

 
259:261 

       ERSOY Ruhi (Osmaniye) – İzmir Milletvekili Ali 
Yiğit'in 443 sra sayl Kanun Tasars'nn 12'nci maddesiyle 
ilgili önerge üzerinde yaptğ konuşmas srasnda şahsna 
sataşmas nedeniyle konuşmas 33 (68) 

 
248:249 

       ÖZEL Özgür (Manisa) – Manisa Milletvekili Erkan 
Akçay'n sataşma nedeniyle yaptğ konuşmas srasnda 
Cumhuriyet Halk Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 33 (68) 

 
251 

        – Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy'un sataşma nede-
niyle yaptğ konuşmas srasnda CHP Grubuna sataşmas 
nedeniyle konuşmas 33 (68) 

 
249 

       SANCAR Mithat (Mardin) – Amasya Milletvekili 
Mehmet Naci Bostanc'nn sataşma nedeniyle yaptğ konuş-
mas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 33 (67) 

 
67:68 

        – Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ'n HDP grup önerisi 
üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Halklarn Demokratik 
Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 33 (67) 

 
65:66 

           
           
           

TEZKERELER    
A) TBMM BAŞKANLIĞI TEZKERELERİ    

a- Resmî Ziyaret Tezkereleri    
        – Dşişleri Komisyonu Başkan ve Malatya Milletvekili 
Taha Özhan ile Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Cemalet-
tin Kani Torun'un, Kenya'nn başkenti Nairobi'de 18-23 
Şubat 2017 tarihlerinde düzenlenecek olan Dünya Bankas ve 
Uluslararas Para Fonu'nun Parlamenterler Ağ Çalşma 
Toplantlarna katlmalarna ilişkin (3/910) 33 (67) 

 
58 

        – Dşişleri Komisyonu Kâtip Üyesi ve Samsun Millet-
vekili Hasan Basri Kurt'un, Kosova Parlamentosu tarafndan 
19-22 Şubat 2017 tarihlerinde Kosova'nn başkenti Priştine'de 
düzenlenecek olan Parlamentolar Dş İlişkiler Komiteleri 
Zirvesi'ne katlmasna ilişkin (3/909) 33 (67) 

 
58 
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YETKİ İSTEMLERİ    
A) YURT DIŞINA ASKER GÖNDERİLMESİ    

        – Başbakanlğn, Türk Silahl Kuvvetleri deniz unsurla-
rnn; bölgede seyreden Türk Bayrakl ve Türkiye bağlantl 
ticari gemilerin emniyetinin etkin şekilde muhafazas ve 
uluslararas toplumca yürütülen korsanlk/deniz haydutluğu 
ve silahl soygun eylemleriyle müşterek mücadele amacyla 
yürütülen uluslararas çabalara destek vermek üzere, Aden 
Körfezi, Somali karasular ve açklar, Arap Denizi ve müca-
vir bölgelerde görevlendirilmesi için Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin 10/2/2009 tarihli ve 934 sayl Karar'yla 
Hükûmete verilen ve 2/2/2010, 7/2/2011, 25/1/2012, 
5/2/2013, 16/1/2014, 3/2/2015 ve 9/2/2016 tarihli 956, 984, 
1008, 1031, 1054, 1082 ve 1107 sayl Kararlar ile birer yl 
uzatlan izin süresinin 10/2/2017 tarihinden itibaren bir yl 
daha uzatlmasna, ayrca denizde terörizmle mücadele ha-
rekâtlarna katk sağlanabilmesi maksadyla unsurlarmzn 
bölge ülkeleri karasular dşnda (2317 [2016] sayl BMGK 
Karar gereğince Somali karasular dâhil olacak şekilde) 
denizde terörizmle mücadele görevi için yetkilendirilmeleri 
ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Hükûmet tarafndan 
yaplmas için Anayasa'nn 92'nci maddesi uyarnca izin 
verilmesine dair tezkeresi (3/905) 33 (67) 

 
37:58 

           
           
           

YOKLAMALAR    
C. B. Sayfa   
33 (67) 86, 87, 137, 138   
 (68) 187, 188, 204, 205   
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SÖZ ALANLAR 
(Soyad Srasna Göre)

 

 C. B. Sayfa 
A) MİLLETVEKİLLERİ    

       ADIGÜZEL Onursal (İstanbul) – Hayrclara baktkça 
bölmek, kutuplaştrmak için çabalanan bu topraklarda yeşe-
ren umudu gördüğüne ilişkin açklamas 33 (68) 

 
167 

        – Onlarca emektar hocas ihraç edilen Mülkiye koridor-
larnda hüzün hâkim olduğuna ilişkin açklamas 33 (67) 

 
20 

       AĞBABA Veli (Malatya) – Serbest Bölgeler Kanunu ile 
Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 33 (67) 

 
100:101 

       AHRAZOĞLU Mehmet Necmettin (Hatay) – Serbest 
Bölgeler Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Ka-
rarnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars 
münasebetiyle 33 (67) 

 
90:92 

       AKAR Haydar (Kocaeli) – Serbest Bölgeler Kanunu ile 
Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 33 (67) 

 
125:126 

       AKÇAY Erkan (Manisa) – 9 Şubat Milliyetçi Hareket 
Partisinin kuruluşunun 48'inci yl dönümüne ve Başbuğ 
Alparslan Türkeş başta olmak üzere diğer âleme irtihal eden 
dava arkadaşlarna Allah'tan rahmet dilediğine ilişkin açk-
lamas 33 (68) 

 
168:169 

        – Manisa Milletvekili Özgür Özel'in sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda Milliyetçi Hareket Partisine 
sataşmas nedeniyle konuşmas 33 (68) 

 
250:251 

        – TÜİK'in ocak ayna ilişkin açkladğ enflasyon ora-
nyla memur ve emeklilere yaplan zamlarn daha ilk ayda 
eridiğine ve bu kesimlere yönelik koruyucu tedbirlerin aln-
masnn aciliyet arz ettiğine ilişkin açklamas 33 (67) 

 
28:29 
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SÖZ ALANLAR 
(Soyad Srasna Göre)

 

 C. B. Sayfa 
A) MİLLETVEKİLLERİ    

       ADIGÜZEL Onursal (İstanbul) – Hayrclara baktkça 
bölmek, kutuplaştrmak için çabalanan bu topraklarda yeşe-
ren umudu gördüğüne ilişkin açklamas 33 (68) 

 
167 

        – Onlarca emektar hocas ihraç edilen Mülkiye koridor-
larnda hüzün hâkim olduğuna ilişkin açklamas 33 (67) 

 
20 

       AĞBABA Veli (Malatya) – Serbest Bölgeler Kanunu ile 
Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 33 (67) 

 
100:101 

       AHRAZOĞLU Mehmet Necmettin (Hatay) – Serbest 
Bölgeler Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Ka-
rarnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars 
münasebetiyle 33 (67) 

 
90:92 

       AKAR Haydar (Kocaeli) – Serbest Bölgeler Kanunu ile 
Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 33 (67) 

 
125:126 

       AKÇAY Erkan (Manisa) – 9 Şubat Milliyetçi Hareket 
Partisinin kuruluşunun 48'inci yl dönümüne ve Başbuğ 
Alparslan Türkeş başta olmak üzere diğer âleme irtihal eden 
dava arkadaşlarna Allah'tan rahmet dilediğine ilişkin açk-
lamas 33 (68) 

 
168:169 

        – Manisa Milletvekili Özgür Özel'in sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda Milliyetçi Hareket Partisine 
sataşmas nedeniyle konuşmas 33 (68) 

 
250:251 

        – TÜİK'in ocak ayna ilişkin açkladğ enflasyon ora-
nyla memur ve emeklilere yaplan zamlarn daha ilk ayda 
eridiğine ve bu kesimlere yönelik koruyucu tedbirlerin aln-
masnn aciliyet arz ettiğine ilişkin açklamas 33 (67) 

 
28:29 
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       AKIN Ahmet (Balkesir) – Başbakanlğn, Türk Silahl 
Kuvvetleri deniz unsurlarnn; bölgede seyreden Türk Bay-
rakl ve Türkiye bağlantl ticari gemilerin emniyetinin etkin 
şekilde muhafazas ve uluslararas toplumca yürütülen kor-
sanlk/deniz haydutluğu ve silahl soygun eylemleriyle müş-
terek mücadele amacyla yürütülen uluslararas çabalara 
destek vermek üzere, Aden Körfezi, Somali karasular ve 
açklar, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görevlendirilme-
si için Türkiye Büyük Millet Meclisinin 10/2/2009 tarihli ve 
934 sayl Karar'yla Hükûmete verilen ve 2/2/2010, 
7/2/2011, 25/1/2012, 5/2/2013, 16/1/2014, 3/2/2015 ve 
9/2/2016 tarihli 956, 984, 1008, 1031, 1054, 1082 ve 1107 
sayl Kararlar ile birer yl uzatlan izin süresinin 10/2/2017 
tarihinden itibaren bir yl daha uzatlmasna, ayrca denizde 
terörizmle mücadele harekâtlarna katk sağlanabilmesi mak-
sadyla unsurlarmzn bölge ülkeleri karasular dşnda (2317 
[2016] sayl BMGK Karar gereğince Somali karasular 
dâhil olacak şekilde) denizde terörizmle mücadele görevi için 
yetkilendirilmeleri ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin 
Hükûmet tarafndan yaplmas için Anayasa'nn 92'nci mad-
desi uyarnca izin verilmesine dair tezkeresi (3/905) münase-
betiyle 33 (67) 

 
54:56 

        – Kanun hükmünde kararnamelerle yaplan düzenleme-
lere ve halkn getirilmek istenen tek adam rejimini kabul 
etmeyeceğine ilişkin açklamas 33 (68) 

 
168 

        – Ulusal varlklarn, tarihî birikimlerin bir holding gibi 
yönetilecek bir fona devredildiğine ve doğal koruma alanlar-
nn yaplaşmaya, ranta açlmaya çalşldğna ilişkin açkla-
mas 33 (67) 

 
21 

       AKKAYA Yakup (İstanbul) – Hiçbir suç isnad yapl-
madan 330'u akademisyen, 4.464 kişinin kamu görevinden 
çkarldğna ve bu antidemokratik uygulamalarn sorumlusu-
nun AKP Hükûmeti ile onun koalisyon ortağ gibi çalşan 
Anayasa Mahkemesi olduğuna ilişkin açklamas 33 (68) 

 
164 

       AKSU İsmail Faruk (İstanbul) – CHP Grubu önerisi 
münasebetiyle 33 (67) 

 
80:82 

       ALTAY Mehmet (Uşak) – Uşak Milletvekili Özkan 
Yalm'n yaptğ gündem dş konuşmasndaki baz ifadeleri-
ne ilişkin açklamas 33 (67) 

 
18 

       ARIK Çetin (Kayseri) – AKP'nin yanlş uygulamalarna 
dair bir şiir okumak istediğine ilişkin açklamas 33 (68) 

 
167 

        – Vatandaşn referandumda neden "evet" demeyeceğini 
anlatan bir şiir okumak istediğine ilişkin açklamas 33 (67) 

 
23:24 

       ATICI Aytuğ (Mersin) – Özgecan Aslan'n katledilişi-
nin 2'nci yl dönümünde kadn cinayetleri ve hak ihlallerinde 
gelinen noktaya ilişkin gündem dş konuşmas 33 (68) 

 
158:159 
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       AYDIN Erkan (Bursa) – Kamuda insan kymna de-
vam edilerek 686 sayl KHK'yla 4.464 kişinin mesleklerin-
den ihraç edildiğine ilişkin açklamas 33 (67) 

 
23 

        – Referandum sürecinde devlet memuru statüsünde olan 
kişilerin propaganda yapmasnn yasalara aykr olduğuna ve 
buna uymayanlar hakknda yasal bir işlem yaplp yaplma-
yacağn öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 33 (68) 

 
166:167 

        – Serbest Bölgeler Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair 
Kanun Tasars münasebetiyle 33 (68) 

 
212:213 

       AYDIN Kamil (Erzurum) – Manisa Milletvekili Selçuk 
Özdağ'n HDP grup önerisi üzerinde yaptğ konuşmasndaki 
baz ifadelerine ilişkin açklamas 33 (67) 

 
68 

        – Serbest Bölgeler Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair 
Kanun Tasars münasebetiyle 33 (67) 

 
136:137 

       AYGÜN Zeki (Kocaeli) – Serbest Bölgeler Kanunu ile 
Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 33 (68) 

 
257 

       BAKAN Murat (İzmir) – Cumhurbaşkannn ABD 
Başkan Trump'la yaptğ krk beş dakikalk telefon görüşme-
sinin içeriğinin çok önemli olduğuna ve CIA Başkannn 
Türkiye'yi ziyaret etmesinin nedenini öğrenmenin Parlamen-
tonun ve milletin en tabii hakk olduğuna ilişkin açklamas 33 (67) 

 
26 

       BAKIR İrfan (Isparta) – Serbest Bölgeler Kanunu ile 
Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 33 (67) 

 
132:133 

       BASMACI Melike (Denizli) – 8 Şubat 1935'te ilk kadn 
milletvekillerinin seçilmesinin yl dönümünde demokrasinin, 
özgürlüğün konuşulmas gerekirken KHK'larla haksz yere 
görevden alnan kişilerin konuşulmas durumunda kalndğ-
na ilişkin açklamas 33 (67) 

 
28 

       BAYIR Tacettin (İzmir) – Serbest Bölgeler Kanunu ile 
Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 33 (67) 

 
92:94 

       BEKAROĞLU Mehmet (İstanbul) – HDP Grubu 
önerisi münasebetiyle 33 (67) 

 
69:71 

        – Varlk Fonu'na devredilen ÇAYKUR'un devletin 
elinden çkmasnn o bölgede Türkiye çayclğnn bitmesi 
anlamna geldiğine ilişkin açklamas 33 (67) 

 
26 

       BEKTAŞOĞLU Bülent Yener (Giresun) – İmamlarn 
ve diğer din görevlilerinin referandum süresince dini siyasete 
ve iktidarn çkarlarna alet etmelerinin önüne geçilip geçil-
meyeceğini öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 33 (67) 

 
22 
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       AYDIN Erkan (Bursa) – Kamuda insan kymna de-
vam edilerek 686 sayl KHK'yla 4.464 kişinin mesleklerin-
den ihraç edildiğine ilişkin açklamas 33 (67) 

 
23 

        – Referandum sürecinde devlet memuru statüsünde olan 
kişilerin propaganda yapmasnn yasalara aykr olduğuna ve 
buna uymayanlar hakknda yasal bir işlem yaplp yaplma-
yacağn öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 33 (68) 

 
166:167 

        – Serbest Bölgeler Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair 
Kanun Tasars münasebetiyle 33 (68) 

 
212:213 

       AYDIN Kamil (Erzurum) – Manisa Milletvekili Selçuk 
Özdağ'n HDP grup önerisi üzerinde yaptğ konuşmasndaki 
baz ifadelerine ilişkin açklamas 33 (67) 

 
68 

        – Serbest Bölgeler Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair 
Kanun Tasars münasebetiyle 33 (67) 

 
136:137 

       AYGÜN Zeki (Kocaeli) – Serbest Bölgeler Kanunu ile 
Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 33 (68) 

 
257 

       BAKAN Murat (İzmir) – Cumhurbaşkannn ABD 
Başkan Trump'la yaptğ krk beş dakikalk telefon görüşme-
sinin içeriğinin çok önemli olduğuna ve CIA Başkannn 
Türkiye'yi ziyaret etmesinin nedenini öğrenmenin Parlamen-
tonun ve milletin en tabii hakk olduğuna ilişkin açklamas 33 (67) 

 
26 

       BAKIR İrfan (Isparta) – Serbest Bölgeler Kanunu ile 
Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 33 (67) 

 
132:133 

       BASMACI Melike (Denizli) – 8 Şubat 1935'te ilk kadn 
milletvekillerinin seçilmesinin yl dönümünde demokrasinin, 
özgürlüğün konuşulmas gerekirken KHK'larla haksz yere 
görevden alnan kişilerin konuşulmas durumunda kalndğ-
na ilişkin açklamas 33 (67) 

 
28 

       BAYIR Tacettin (İzmir) – Serbest Bölgeler Kanunu ile 
Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 33 (67) 

 
92:94 

       BEKAROĞLU Mehmet (İstanbul) – HDP Grubu 
önerisi münasebetiyle 33 (67) 

 
69:71 

        – Varlk Fonu'na devredilen ÇAYKUR'un devletin 
elinden çkmasnn o bölgede Türkiye çayclğnn bitmesi 
anlamna geldiğine ilişkin açklamas 33 (67) 

 
26 

       BEKTAŞOĞLU Bülent Yener (Giresun) – İmamlarn 
ve diğer din görevlilerinin referandum süresince dini siyasete 
ve iktidarn çkarlarna alet etmelerinin önüne geçilip geçil-
meyeceğini öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 33 (67) 

 
22 
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       BENLİ Fatma (İstanbul) – Diyarbakr Milletvekili 
Mithat Sancar'n 8/2/2017 tarihli 67'nci Birleşimde HDP 
Grup önerisi üzerinde yaptğ konuşmasndaki baz ifadeleri-
ne ilişkin açklamas 33 (68) 

 
172 

       BİRCAN Erdin (Edirne) – Serbest Bölgeler Kanunu ile 
Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 33 (68) 

 
254:255 

       BOSTANCI Mehmet Naci (Amasya) – Manisa Millet-
vekili Özgür Özel'in yaptğ açklamasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 33 (68) 

 
202 

        – Mardin Milletvekili Mithat Sancar'n HDP grup önerisi 
üzerinde ve sataşma nedeniyle yaptğ konuşmalar srasnda 
Adalet ve Kalknma Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 33 (67) 

 
66:67 

       BULUT Metin (Elazğ) – Serbest Bölgeler Kanunu ile 
Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 33 (68) 

 
222 

       ÇAM Musa (İzmir) – Serbest Bölgeler Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 33 (67) 

 
104 

       ÇAMAK Hüseyin (Mersin) – Serbest Bölgeler Kanunu 
ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği-
şiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 33 (68) 

 
225:226 

        – Son KHK'yla eğitime kilit vuracak derecede büyük 
akademik kymlar yaşandğna ve bu uygulamalardan derhâl 
vazgeçilmesi çağrsnda bulunduğuna ilişkin açklamas 33 (68) 

 
168 

       ÇİÇEK Dursun (İstanbul) – İstanbul Milletvekili 
Mehmet Muş'un yaptğ açklamas srasnda şahsna sataş-
mas nedeniyle konuşmas 33 (68) 

 
259:261 

        – Serbest Bölgeler Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair 
Kanun Tasars münasebetiyle 33 (68) 

 
256:257 

       ÇİTİL Mehmet İlker (Kahramanmaraş) – 12 Şubat 
Kahramanmaraş'n düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yl 
dönümüne ilişkin gündem dş konuşmas 33 (68) 

 
161:163 

       DEPBOYLU Deniz (Aydn) – Serbest Bölgeler Kanunu 
ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği-
şiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 33 (68) 

 
238:239 

       DİLİPAK Mehmet Uğur (Kahramanmaraş) – Serbest 
Bölgeler Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Ka-
rarnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars 
münasebetiyle 33 (67) 

 
97:98 

       DOĞAN Müslüm (İzmir) – Manisa'da HDP il eş baş-
kanlarnn da içinde bulunduğu 54 kişinin tam on bir aydr 
mahkeme önüne çkarlmadğna ilişkin açklamas 33 (67) 

 
27 

    
    



   C.   B. S a y f a  

– 20 – 

        – Serbest Bölgeler Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair 
Kanun Tasars münasebetiyle 33 (67) 

 
108:109 

         (68) 219:221 
       DORA Erol (Mardin) – Serbest Bölgeler Kanunu ile 
Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 33 (67) 

 
94:96 

         (68) 211:212 
       DURMAZ Kadim (Tokat) – Serbest Bölgeler Kanunu 
ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği-
şiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 33 (67) 

 
103 

         (68) 223:224, 225 
       ENGİN Didem (İstanbul) – İktidarn, yat, kotra ve 
teknelerden alnan yüzde 18'lik KDV'yi yüzde 1'e indirmesi-
ne, yüzde 8 olan özel tüketim vergisini tamamen kaldrmas-
na rağmen elektrik ve doğal gaz faturalarndaki yüzde 18'lik 
KDV'yi indirmediğine ilişkin açklamas 33 (67) 

 
21 

        – Serbest Bölgeler Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair 
Kanun Tasars münasebetiyle 33 (68) 

 
217:219 

       ERDEM Arzu (İstanbul) – Serbest Bölgeler Kanunu ile 
Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 33 (67) 

 
131:132 

       ERSOY Ruhi (Osmaniye) – İzmir Milletvekili Ali 
Yiğit'in 443 sra sayl Kanun Tasars'nn 12'nci maddesiyle 
ilgili önerge üzerinde yaptğ konuşmas srasnda şahsna 
sataşmas nedeniyle konuşmas 33 (68) 

 
248:249 

        – Serbest Bölgeler Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair 
Kanun Tasars münasebetiyle 33 (68) 

 
244:245 

       GAYDALI Mahmut Celadet (Bitlis) – Serbest Bölgeler 
Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 33 (67) 

 
127:128 

         (68) 240:241 
       GAYTANCIOĞLU Okan (Edirne) – Keşan Orman 
İşletmesi sorumluluğunda bulunan Çamlca, Kadköy ve 
Prnar köy snrlarnda yer alan 4 bin hektar aşkn genç çam 
ağacnn traşlanarak düz ara kesiminin yaplmasna ilişkin 
açklamas 33 (67) 

 
22 

        – Serbest Bölgeler Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair 
Kanun Tasars münasebetiyle 33 (67) 

 
104:105 

         (68) 241:242 
        – Tarm kredi kooperatiflerinin Türk çiftçisinin tarmsal 
girdi ihtiyacna katk sağlayan çok önemli kuruluşlar olduğu-
na ve iyi yönetilemediğine ilişkin açklamas 33 (68) 

 
164 
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        – Serbest Bölgeler Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair 
Kanun Tasars münasebetiyle 33 (67) 

 
108:109 

         (68) 219:221 
       DORA Erol (Mardin) – Serbest Bölgeler Kanunu ile 
Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 33 (67) 

 
94:96 

         (68) 211:212 
       DURMAZ Kadim (Tokat) – Serbest Bölgeler Kanunu 
ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği-
şiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 33 (67) 

 
103 

         (68) 223:224, 225 
       ENGİN Didem (İstanbul) – İktidarn, yat, kotra ve 
teknelerden alnan yüzde 18'lik KDV'yi yüzde 1'e indirmesi-
ne, yüzde 8 olan özel tüketim vergisini tamamen kaldrmas-
na rağmen elektrik ve doğal gaz faturalarndaki yüzde 18'lik 
KDV'yi indirmediğine ilişkin açklamas 33 (67) 

 
21 

        – Serbest Bölgeler Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair 
Kanun Tasars münasebetiyle 33 (68) 

 
217:219 

       ERDEM Arzu (İstanbul) – Serbest Bölgeler Kanunu ile 
Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 33 (67) 

 
131:132 

       ERSOY Ruhi (Osmaniye) – İzmir Milletvekili Ali 
Yiğit'in 443 sra sayl Kanun Tasars'nn 12'nci maddesiyle 
ilgili önerge üzerinde yaptğ konuşmas srasnda şahsna 
sataşmas nedeniyle konuşmas 33 (68) 

 
248:249 

        – Serbest Bölgeler Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair 
Kanun Tasars münasebetiyle 33 (68) 

 
244:245 

       GAYDALI Mahmut Celadet (Bitlis) – Serbest Bölgeler 
Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 33 (67) 

 
127:128 

         (68) 240:241 
       GAYTANCIOĞLU Okan (Edirne) – Keşan Orman 
İşletmesi sorumluluğunda bulunan Çamlca, Kadköy ve 
Prnar köy snrlarnda yer alan 4 bin hektar aşkn genç çam 
ağacnn traşlanarak düz ara kesiminin yaplmasna ilişkin 
açklamas 33 (67) 

 
22 

        – Serbest Bölgeler Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair 
Kanun Tasars münasebetiyle 33 (67) 

 
104:105 

         (68) 241:242 
        – Tarm kredi kooperatiflerinin Türk çiftçisinin tarmsal 
girdi ihtiyacna katk sağlayan çok önemli kuruluşlar olduğu-
na ve iyi yönetilemediğine ilişkin açklamas 33 (68) 

 
164 
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       GÜNAL Mehmet (Antalya) – Başbakanlğn, Türk Silah-
l Kuvvetleri deniz unsurlarnn; bölgede seyreden Türk Bay-
rakl ve Türkiye bağlantl ticari gemilerin emniyetinin etkin 
şekilde muhafazas ve uluslararas toplumca yürütülen korsan-
lk/deniz haydutluğu ve silahl soygun eylemleriyle müşterek 
mücadele amacyla yürütülen uluslararas çabalara destek 
vermek üzere, Aden Körfezi, Somali karasular ve açklar, 
Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görevlendirilmesi için 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 10/2/2009 tarihli ve 934 
sayl Karar'yla Hükûmete verilen ve 2/2/2010, 7/2/2011, 
25/1/2012, 5/2/2013, 16/1/2014, 3/2/2015 ve 9/2/2016 tarihli 
956, 984, 1008, 1031, 1054, 1082 ve 1107 sayl Kararlar ile 
birer yl uzatlan izin süresinin 10/2/2017 tarihinden itibaren bir 
yl daha uzatlmasna, ayrca denizde terörizmle mücadele 
harekâtlarna katk sağlanabilmesi maksadyla unsurlarmzn 
bölge ülkeleri karasular dşnda (2317 [2016] sayl BMGK 
Karar gereğince Somali karasular dâhil olacak şekilde) deniz-
de terörizmle mücadele görevi için yetkilendirilmeleri ve 
bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Hükûmet tarafndan 
yaplmas için Anayasa'nn 92'nci maddesi uyarnca izin veril-
mesine dair tezkeresi (3/905) münasebetiyle 33 (67) 

 
41:44 

       GÜRER Ömer Fethi (Niğde) – Atama bekleyen öğret-
menler ve ailelerinin bir an önce sürecin sonuçlandrlmasn 
beklediğine ve mağdur olan öğretmenlerin durumuyla ilgili 
incelemelerin hangi aşamada olduğunu öğrenmek istediğine 
ilişkin açklamas 33 (67) 

 
24 

        – Niğde'de çiftçilerin yaşadğ sorunlara ve Hükûmet 
tarafndan çiftçilere sağlanmayan desteklerin yatlara, kotrala-
ra sağlandğna ilişkin açklamas 33 (68) 

 
163 

        – Serbest Bölgeler Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair 
Kanun Tasars münasebetiyle 33 (67) 

 
104,  122:123 

       HÜRRİYET Fatma KAPLAN (Kocaeli) – AKP'nin, 
başkanlğn faturasn ülkeye, eğitim sistemine, bilim adamla-
rna ödetmeye devam ettiğine ve son yaymlanan KHK'nn 
getirilmek istenen otoriter rejimin ve tek adam düzeninin 
ayak sesi olduğuna ilişkin açklamas 33 (67) 

 
25 

        – Serbest Bölgeler Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair 
Kanun Tasars münasebetiyle 33 (67) 

 
102 

       İNCEÖZ İlknur (Aksaray) – Frat Kalkan operasyo-
nunda DEAŞ terör örgütü tarafndan düzenlenen saldrda 2 
askerin şehit olduğuna, bütün terör örgütleriyle son derece 
azimli ve kararl bir şekilde ve bunlar bitirme noktasnda 
mücadele edildiğine, olağanüstü hâl uygulamas ve kanun 
hükmünde kararnameleri değerlendirirken 15 Temmuzun 
unutulmamas gerektiğine ilişkin açklamas 33 (67) 

 
31 
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        – Milliyetçi Hareket Partisinin 48'inci kuruluş yl dönü-
münü kutladğna, Anayasa değişikliğinin güçlü Türkiye'nin 
hedeflerini gerçekleştirebilmesi noktasnda hzl ve etkin 
karar alabilme sürecine ilişkin bir sistem değişikliği olup asla 
bir rejim değişikliği olmadğna, 15 Temmuzun herkes için 
bir milat olduğuna ve terör örgütleriyle mücadelenin kararl 
bir şekilde süreceğine ilişkin açklamas 33 (68) 

 
171:172 

       İRMEZ Aycan (Şrnak) – HDP Grubu önerisi münase-
betiyle 33 (68) 

 
178:181 

        – Roboski'de anma ve adalet nöbetinin engellendiği 
iddialarna ilişkin gündem dş konuşmas 33 (67) 

 
13:14 

        – Serbest Bölgeler Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair 
Kanun Tasars münasebetiyle 33 (67) 

 
119:120 

         (68) 253:254 
       KALAYCI Mustafa (Konya) – Serbest Bölgeler Kanu-
nu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 33 (67) 

 
114:115 

       KAVAKLIOĞLU Alpaslan (Niğde) – CHP Grubu 
önerisi münasebetiyle 33 (68) 

 
195:197 

       KAYAN Türabi (Krklareli) – Krklareli'nin Vize ve 
Pnarhisar ilçelerinin çevre yollarnn ne zaman yaplacağn 
öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 33 (67) 

 
24 

        – Lüleburgaz'da sağlk ve eğitim alannda yaşanan 
sorunlara ilişkin açklamas 33 (68) 

 
167 

       KAYIŞOĞLU Nurhayat ALTACA (Bursa) – 686 
sayl KHK'yla birçok değerli akademisyen, sanatç ve hoca-
nn ihraç edildiğine ve iktidara bu kanun hükmünde kararna-
meler yanlşndan dönülmesi için seslendiğine ilişkin açkla-
mas 33 (67) 

 
21 

        – MİT Müsteşar Hakan Fidan'n Katar'da FETÖ men-
suplaryla barş görüşmeleri yaptğna dair basnda yer alan 
iddialara ilişkin açklamas 33 (68) 

 
165 

        – Serbest Bölgeler Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair 
Kanun Tasars münasebetiyle 33 (67) 

 
102 

         (68) 224 
       KILIÇ İmran (Kahramanmaraş) – İnsann sevgiye ve 
hürmete layk bir varlk olduğuna ve zedelenen, yklan insan 
onurunu yeniden onarmak için herkesin üzerine düşeni yap-
mas gerektiğine ilişkin açklamas 33 (67) 

 
22 

       KUYUCUOĞLU Serdal (Mersin) – KHK'larn hukuk-
suz bir şekilde kullanlmasndan vazgeçilmesi gerektiğine, 
ihraç edilenlerin genel sağlk sigortasndan faydalanmalarnn 
sağlanmasn beklediğine ilişkin açklamas 33 (68) 

 
165 
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        – Milliyetçi Hareket Partisinin 48'inci kuruluş yl dönü-
münü kutladğna, Anayasa değişikliğinin güçlü Türkiye'nin 
hedeflerini gerçekleştirebilmesi noktasnda hzl ve etkin 
karar alabilme sürecine ilişkin bir sistem değişikliği olup asla 
bir rejim değişikliği olmadğna, 15 Temmuzun herkes için 
bir milat olduğuna ve terör örgütleriyle mücadelenin kararl 
bir şekilde süreceğine ilişkin açklamas 33 (68) 

 
171:172 

       İRMEZ Aycan (Şrnak) – HDP Grubu önerisi münase-
betiyle 33 (68) 

 
178:181 

        – Roboski'de anma ve adalet nöbetinin engellendiği 
iddialarna ilişkin gündem dş konuşmas 33 (67) 

 
13:14 

        – Serbest Bölgeler Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair 
Kanun Tasars münasebetiyle 33 (67) 

 
119:120 

         (68) 253:254 
       KALAYCI Mustafa (Konya) – Serbest Bölgeler Kanu-
nu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 33 (67) 

 
114:115 

       KAVAKLIOĞLU Alpaslan (Niğde) – CHP Grubu 
önerisi münasebetiyle 33 (68) 

 
195:197 

       KAYAN Türabi (Krklareli) – Krklareli'nin Vize ve 
Pnarhisar ilçelerinin çevre yollarnn ne zaman yaplacağn 
öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 33 (67) 

 
24 

        – Lüleburgaz'da sağlk ve eğitim alannda yaşanan 
sorunlara ilişkin açklamas 33 (68) 

 
167 

       KAYIŞOĞLU Nurhayat ALTACA (Bursa) – 686 
sayl KHK'yla birçok değerli akademisyen, sanatç ve hoca-
nn ihraç edildiğine ve iktidara bu kanun hükmünde kararna-
meler yanlşndan dönülmesi için seslendiğine ilişkin açkla-
mas 33 (67) 

 
21 

        – MİT Müsteşar Hakan Fidan'n Katar'da FETÖ men-
suplaryla barş görüşmeleri yaptğna dair basnda yer alan 
iddialara ilişkin açklamas 33 (68) 

 
165 

        – Serbest Bölgeler Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair 
Kanun Tasars münasebetiyle 33 (67) 

 
102 

         (68) 224 
       KILIÇ İmran (Kahramanmaraş) – İnsann sevgiye ve 
hürmete layk bir varlk olduğuna ve zedelenen, yklan insan 
onurunu yeniden onarmak için herkesin üzerine düşeni yap-
mas gerektiğine ilişkin açklamas 33 (67) 

 
22 

       KUYUCUOĞLU Serdal (Mersin) – KHK'larn hukuk-
suz bir şekilde kullanlmasndan vazgeçilmesi gerektiğine, 
ihraç edilenlerin genel sağlk sigortasndan faydalanmalarnn 
sağlanmasn beklediğine ilişkin açklamas 33 (68) 

 
165 
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       MUŞ Mehmet (İstanbul) – İstanbul Milletvekili Dursun 
Çiçek'in 443 sra sayl Kanun Tasars'nn 15'inci maddesiyle 
ilgili önerge üzerinde yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 33 (68) 

 
258:259 

       ÖNDER Srr Süreyya (Ankara) – Başbakanlğn, Türk 
Silahl Kuvvetleri deniz unsurlarnn; bölgede seyreden Türk 
Bayrakl ve Türkiye bağlantl ticari gemilerin emniyetinin 
etkin şekilde muhafazas ve uluslararas toplumca yürütülen 
korsanlk/deniz haydutluğu ve silahl soygun eylemleriyle 
müşterek mücadele amacyla yürütülen uluslararas çabalara 
destek vermek üzere, Aden Körfezi, Somali karasular ve 
açklar, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görevlendirilmesi 
için Türkiye Büyük Millet Meclisinin 10/2/2009 tarihli ve 934 
sayl Karar'yla Hükûmete verilen ve 2/2/2010, 7/2/2011, 
25/1/2012, 5/2/2013, 16/1/2014, 3/2/2015 ve 9/2/2016 tarihli 
956, 984, 1008, 1031, 1054, 1082 ve 1107 sayl Kararlar ile 
birer yl uzatlan izin süresinin 10/2/2017 tarihinden itibaren bir 
yl daha uzatlmasna, ayrca denizde terörizmle mücadele 
harekâtlarna katk sağlanabilmesi maksadyla unsurlarmzn 
bölge ülkeleri karasular dşnda (2317 [2016] sayl BMGK 
Karar gereğince Somali karasular dâhil olacak şekilde) deniz-
de terörizmle mücadele görevi için yetkilendirilmeleri ve 
bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Hükûmet tarafndan 
yaplmas için Anayasa'nn 92'nci maddesi uyarnca izin veril-
mesine dair tezkeresi (3/905) münasebetiyle 33 (67) 

 
48:51 

       ÖZ Bülent (Çanakkale) – Serbest Bölgeler Kanunu ile 
Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 33 (68) 

 
236:238 

       ÖZCAN Ali (İstanbul) – Serbest Bölgeler Kanunu ile 
Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 33 (68) 

 
231:233 

       ÖZDAĞ Selçuk (Manisa) – HDP Grubu önerisi müna-
sebetiyle 33 (67) 

 
62:65 

       ÖZDEMİR Sibel (İstanbul) – Demokrasi ve hukuk 
devletinden yana olanlarn FETÖ darbe girişimiyle ilişkisi 
ispatlanmadan, sorgusuz sualsiz, kantsz KHK'yla ihraç 
edilen bilim insanlaryla dayanşma içinde olacaklarna iliş-
kin açklamas 33 (68) 

 
163 

        – Ekonominin önündeki engel ve zorluklarn nedeninin 
iktidarn söylediği gibi dş kaynakl olmadğna, çözümün 
anahtarnn milletin referandumda kullanacağ "hayr" oylar 
olacağna ilişkin açklamas 33 (67) 

 
20 

       ÖZDİŞ İbrahim (Adana) – Halkn yarsndan fazlasnn 
Anayasa değişikliğinin içeriğinden habersiz olduğuna ve Ana 
Muhalefet Partisi Genel Başkan Kemal Klçdaroğlu'nun tüm 
siyasi parti liderlerinin toplanp halkn canl olarak izleyebi-
leceği bir açk oturum yapma çağrsnda bulunduğuna ilişkin 
açklamas 33 (67) 

 
27 
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       ÖZEL Özgür (Manisa) – 2 Ocak 2017 tarihinde yaplan 
Bakanlar Kurulu toplantsna istinaden 9 KHK yaymlanma-
snn ve bu kanun hükmünde kararnamelerle yaplan düzen-
lemelerin Hükûmetin kendisine verilen yetkiyi istismar etti-
ğini gösterdiğine ilişkin açklamas 33 (68) 

 
198:201 

        – Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostanc'nn sa-
taşma nedeniyle yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 33 (67) 

 
68:69 

        – Bartn Milletvekili Ylmaz Tunç'un yaptğ açklama-
sndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 33 (67) 

 
75:76 

        – Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci ile Amasya Millet-
vekili Mehmet Naci Bostanc'nn yaptklar açklamalarndaki 
baz ifadelerine ilişkin açklamas 33 (68) 

 
202:203 

        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 33 (67) 74 
        – Manisa Milletvekili Erkan Akçay'n sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk Partisine sa-
taşmas nedeniyle konuşmas 33 (68) 

 
251 

        – Milliyetçi Hareket Partisinin 48'inci kuruluş yl dönü-
münü kutladğna, OHAL KHK'larnda bir yetki sorunu 
olduğuna, tüm siyasi partilere daha güçlü bir Meclis için 
Seçim Kanunu ile Siyasi Partiler Kanunu'nda değişiklik 
yapma çağrsnda bulunduğuna ilişkin açklamas 33 (68) 

 
169:170 

        – Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy'un sataşma nede-
niyle yaptğ konuşmas srasnda CHP Grubuna sataşmas 
nedeniyle konuşmas 33 (68) 

 
249 

        – Sarf ettiği kelimelerin siyasi eleştiri snrlar içinde 
değerlendirilmesini ümit ettiğine, Manisa Milletvekili Erkan 
Akçay'n şahsyla, temsil ettiği siyasi parti ve göreviyle ilgili 
incitici bir yaklaşmda bulunmasnn söz konusu olmadğna 
ilişkin açklamas 33 (68) 

 
252 

       PARSAK Mehmet (Afyonkarahisar) – Serbest Bölge-
ler Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname-
lerde Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebe-
tiyle 33 (67) 

 
128:129 

       REYHANLIOĞLU Nursel (Kahramanmaraş) – 12 
Şubat Kahramanmaraş'n düşman işgalinden kurtuluşunun 
97'nci yl dönümüne ilişkin açklamas 33 (68) 

 
166 

       SANCAR Mithat (Mardin) – Amasya Milletvekili 
Mehmet Naci Bostanc'nn sataşma nedeniyle yaptğ konuş-
mas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 33 (67) 

 
67:68 

        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 33 (67) 60:62 
        – Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ'n HDP grup önerisi 
üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Halklarn Demokratik 
Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 33 (67) 

 
65:66 

       SARIEROĞLU Jülide (Ankara) – HDP Grubu önerisi 
münasebetiyle 33 (68) 

 
186:187 



   C.   B. S a y f a  

– 24 – 

       ÖZEL Özgür (Manisa) – 2 Ocak 2017 tarihinde yaplan 
Bakanlar Kurulu toplantsna istinaden 9 KHK yaymlanma-
snn ve bu kanun hükmünde kararnamelerle yaplan düzen-
lemelerin Hükûmetin kendisine verilen yetkiyi istismar etti-
ğini gösterdiğine ilişkin açklamas 33 (68) 

 
198:201 

        – Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostanc'nn sa-
taşma nedeniyle yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 33 (67) 

 
68:69 

        – Bartn Milletvekili Ylmaz Tunç'un yaptğ açklama-
sndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 33 (67) 

 
75:76 

        – Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci ile Amasya Millet-
vekili Mehmet Naci Bostanc'nn yaptklar açklamalarndaki 
baz ifadelerine ilişkin açklamas 33 (68) 

 
202:203 

        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 33 (67) 74 
        – Manisa Milletvekili Erkan Akçay'n sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk Partisine sa-
taşmas nedeniyle konuşmas 33 (68) 

 
251 

        – Milliyetçi Hareket Partisinin 48'inci kuruluş yl dönü-
münü kutladğna, OHAL KHK'larnda bir yetki sorunu 
olduğuna, tüm siyasi partilere daha güçlü bir Meclis için 
Seçim Kanunu ile Siyasi Partiler Kanunu'nda değişiklik 
yapma çağrsnda bulunduğuna ilişkin açklamas 33 (68) 

 
169:170 

        – Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy'un sataşma nede-
niyle yaptğ konuşmas srasnda CHP Grubuna sataşmas 
nedeniyle konuşmas 33 (68) 

 
249 

        – Sarf ettiği kelimelerin siyasi eleştiri snrlar içinde 
değerlendirilmesini ümit ettiğine, Manisa Milletvekili Erkan 
Akçay'n şahsyla, temsil ettiği siyasi parti ve göreviyle ilgili 
incitici bir yaklaşmda bulunmasnn söz konusu olmadğna 
ilişkin açklamas 33 (68) 

 
252 

       PARSAK Mehmet (Afyonkarahisar) – Serbest Bölge-
ler Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname-
lerde Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebe-
tiyle 33 (67) 

 
128:129 

       REYHANLIOĞLU Nursel (Kahramanmaraş) – 12 
Şubat Kahramanmaraş'n düşman işgalinden kurtuluşunun 
97'nci yl dönümüne ilişkin açklamas 33 (68) 

 
166 

       SANCAR Mithat (Mardin) – Amasya Milletvekili 
Mehmet Naci Bostanc'nn sataşma nedeniyle yaptğ konuş-
mas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 33 (67) 

 
67:68 

        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 33 (67) 60:62 
        – Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ'n HDP grup önerisi 
üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Halklarn Demokratik 
Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 33 (67) 

 
65:66 

       SARIEROĞLU Jülide (Ankara) – HDP Grubu önerisi 
münasebetiyle 33 (68) 

 
186:187 

   C.   B. S a y f a  

– 25 – 

       SARIHAN Şenal (Ankara) – 686 sayl KHK'yla görev-
lerine son verilen 4.464 kişinin 330'unun bilim insan oldu-
ğuna, bu şekilde bilime yönelik saldrnn olağanüstü hâl 
gerekçesiyle bağlantl olduğunu iddia etmenin olanaksz 
olduğuna ve Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş'e yönel-
tilen tepkilere ilişkin açklamas 33 (67) 

 
29:30 

       SERDENGEÇTİ Mustafa (Aksaray) – CHP Grubu 
önerisi münasebetiyle 33 (67) 

 
84:86 

       ŞİMŞEK Baki (Mersin) – Serbest Bölgeler Kanunu ile 
Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 33 (68) 

 
233:234 

       TANAL Mahmut (İstanbul) – HDP Grubu önerisi 
münasebetiyle 33 (68) 

 
183:185 

        – Kanun hükmünde kararnamelerin olağanüstü hâlin gerek-
lerini fazlasyla aştğna ve iktidarn bu kanun ve hukuk dş 
uygulamalardan vazgeçmesini beklediğine ilişkin açklamas 33 (67) 

 
25 

        – Serbest Bölgeler Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair 
Kanun Tasars münasebetiyle 33 (67) 

 
103 

         (68) 224:225 
       TANRIKULU Ahmet Kenan (İzmir) – Serbest Bölgeler 
Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 33 (68) 

 
215:217 

       TARHAN Tahsin (Kocaeli) – Serbest Bölgeler Kanunu 
ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği-
şiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 33 (68) 

 
226,  257:258 

       TAŞKESENLİOĞLU Zehra (Erzurum) – Türkiye'nin 
Afrika açlmna ilişkin gündem dş konuşmas 33 (67) 

 
15:16 

       TAŞKIN Ali Cumhur (Mersin) – Türkiye'nin ilk şehir 
hastanesi Mersin Şehir Hastanesinin açlşnn yapldğna ve 
ülkeye hayrl olmasn dilediğine ilişkin açklamas 33 (67) 

 
20 

       TEZCAN Ylmaz (Mersin) – Özgecan Aslan'n katledi-
lişinin 2'nci yl dönümüne ve Türkiye'nin ilk şehir hastanesi 
olan Mersin Şehir Hastanesinin açldğna ilişkin açklamas 33 (68) 

 
165 

       TOR Fahrettin Oğuz (Kahramanmaraş) – Serbest 
Bölgeler Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Ka-
rarnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars 
münasebetiyle 33 (67) 

 
111:112 

    
    
    
    



   C.   B. S a y f a  

– 26 – 

       TORUN Cemalettin Kani (Bursa) – Başbakanlğn, 
Türk Silahl Kuvvetleri deniz unsurlarnn; bölgede seyreden 
Türk Bayrakl ve Türkiye bağlantl ticari gemilerin emniye-
tinin etkin şekilde muhafazas ve uluslararas toplumca yürü-
tülen korsanlk/deniz haydutluğu ve silahl soygun eylemle-
riyle müşterek mücadele amacyla yürütülen uluslararas 
çabalara destek vermek üzere, Aden Körfezi, Somali karasu-
lar ve açklar, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görevlen-
dirilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisinin 10/2/2009 
tarihli ve 934 sayl Karar'yla Hükûmete verilen ve 2/2/2010, 
7/2/2011, 25/1/2012, 5/2/2013, 16/1/2014, 3/2/2015 ve 
9/2/2016 tarihli 956, 984, 1008, 1031, 1054, 1082 ve 1107 
sayl Kararlar ile birer yl uzatlan izin süresinin 10/2/2017 
tarihinden itibaren bir yl daha uzatlmasna, ayrca denizde 
terörizmle mücadele harekâtlarna katk sağlanabilmesi mak-
sadyla unsurlarmzn bölge ülkeleri karasular dşnda (2317 
[2016] sayl BMGK Karar gereğince Somali karasular 
dâhil olacak şekilde) denizde terörizmle mücadele görevi için 
yetkilendirilmeleri ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin 
Hükûmet tarafndan yaplmas için Anayasa'nn 92'nci mad-
desi uyarnca izin verilmesine dair tezkeresi (3/905) münase-
betiyle 33 (67) 

 
56:58 

       TUNCER Mustafa (Amasya) – Serbest Bölgeler Kanu-
nu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 33 (67) 

 
104,  117:118 

         (68) 225 
       TUNÇ Ylmaz (Bartn) – HDP Grubu önerisi münase-
betiyle 33 (67) 

 
72:74 

        – Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptğ açklama-
sndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 33 (67) 

 
76:77 

        – Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yerinden sarf ettiği 
baz ifadelerine ilişkin açklamas 33 (67) 

 
75 

       TÜM Mehmet (Balkesir) – 686 sayl KHK'yla işten 
atlan kamu görevlilerinin birçoğunun Atatürkçü, sol, sosyal 
demokrat dünya görüşüne sahip kişiler olduğuna ilişkin 
açklamas 33 (67) 

 
23 

        – Türkiye'nin kamuya ait neredeyse tüm varlklarnn 
Varlk Fonu'na devredildiğine ve Varlk Fonu Yönetim Kuru-
lunun çok farkl ve geniş bir alanda hizmet eden bu şirketleri 
nasl daha verimli yöneteceğini öğrenmek istediğine ilişkin 
açklamas 33 (68) 

 
164 

       TÜMER Zülfikar İnönü (Adana) – Serbest Bölgeler 
Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 33 (67) 

 
105 

       USLUER Gaye (Eskişehir) – CHP Grubu önerisi mü-
nasebetiyle 33 (67) 

 
78:80 



   C.   B. S a y f a  

– 26 – 

       TORUN Cemalettin Kani (Bursa) – Başbakanlğn, 
Türk Silahl Kuvvetleri deniz unsurlarnn; bölgede seyreden 
Türk Bayrakl ve Türkiye bağlantl ticari gemilerin emniye-
tinin etkin şekilde muhafazas ve uluslararas toplumca yürü-
tülen korsanlk/deniz haydutluğu ve silahl soygun eylemle-
riyle müşterek mücadele amacyla yürütülen uluslararas 
çabalara destek vermek üzere, Aden Körfezi, Somali karasu-
lar ve açklar, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görevlen-
dirilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisinin 10/2/2009 
tarihli ve 934 sayl Karar'yla Hükûmete verilen ve 2/2/2010, 
7/2/2011, 25/1/2012, 5/2/2013, 16/1/2014, 3/2/2015 ve 
9/2/2016 tarihli 956, 984, 1008, 1031, 1054, 1082 ve 1107 
sayl Kararlar ile birer yl uzatlan izin süresinin 10/2/2017 
tarihinden itibaren bir yl daha uzatlmasna, ayrca denizde 
terörizmle mücadele harekâtlarna katk sağlanabilmesi mak-
sadyla unsurlarmzn bölge ülkeleri karasular dşnda (2317 
[2016] sayl BMGK Karar gereğince Somali karasular 
dâhil olacak şekilde) denizde terörizmle mücadele görevi için 
yetkilendirilmeleri ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin 
Hükûmet tarafndan yaplmas için Anayasa'nn 92'nci mad-
desi uyarnca izin verilmesine dair tezkeresi (3/905) münase-
betiyle 33 (67) 

 
56:58 

       TUNCER Mustafa (Amasya) – Serbest Bölgeler Kanu-
nu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 33 (67) 

 
104,  117:118 

         (68) 225 
       TUNÇ Ylmaz (Bartn) – HDP Grubu önerisi münase-
betiyle 33 (67) 

 
72:74 

        – Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptğ açklama-
sndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 33 (67) 

 
76:77 

        – Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yerinden sarf ettiği 
baz ifadelerine ilişkin açklamas 33 (67) 

 
75 

       TÜM Mehmet (Balkesir) – 686 sayl KHK'yla işten 
atlan kamu görevlilerinin birçoğunun Atatürkçü, sol, sosyal 
demokrat dünya görüşüne sahip kişiler olduğuna ilişkin 
açklamas 33 (67) 

 
23 

        – Türkiye'nin kamuya ait neredeyse tüm varlklarnn 
Varlk Fonu'na devredildiğine ve Varlk Fonu Yönetim Kuru-
lunun çok farkl ve geniş bir alanda hizmet eden bu şirketleri 
nasl daha verimli yöneteceğini öğrenmek istediğine ilişkin 
açklamas 33 (68) 

 
164 

       TÜMER Zülfikar İnönü (Adana) – Serbest Bölgeler 
Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 33 (67) 

 
105 

       USLUER Gaye (Eskişehir) – CHP Grubu önerisi mü-
nasebetiyle 33 (67) 

 
78:80 

   C.   B. S a y f a  

– 27 – 

       ÜNAL Aydn (Ankara) – HDP Grubu önerisi münase-
betiyle 33 (68) 181:183 
       ÜNAL Şirin (İstanbul) – Başbakanlğn, Türk Silahl 
Kuvvetleri deniz unsurlarnn; bölgede seyreden Türk Bay-
rakl ve Türkiye bağlantl ticari gemilerin emniyetinin etkin 
şekilde muhafazas ve uluslararas toplumca yürütülen kor-
sanlk/deniz haydutluğu ve silahl soygun eylemleriyle müş-
terek mücadele amacyla yürütülen uluslararas çabalara 
destek vermek üzere, Aden Körfezi, Somali karasular ve 
açklar, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görevlendirilme-
si için Türkiye Büyük Millet Meclisinin 10/2/2009 tarihli ve 
934 sayl Karar'yla Hükûmete verilen ve 2/2/2010, 
7/2/2011, 25/1/2012, 5/2/2013, 16/1/2014, 3/2/2015 ve 
9/2/2016 tarihli 956, 984, 1008, 1031, 1054, 1082 ve 1107 
sayl Kararlar ile birer yl uzatlan izin süresinin 10/2/2017 
tarihinden itibaren bir yl daha uzatlmasna, ayrca denizde 
terörizmle mücadele harekâtlarna katk sağlanabilmesi mak-
sadyla unsurlarmzn bölge ülkeleri karasular dşnda (2317 
[2016] sayl BMGK Karar gereğince Somali karasular 
dâhil olacak şekilde) denizde terörizmle mücadele görevi için 
yetkilendirilmeleri ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin 
Hükûmet tarafndan yaplmas için Anayasa'nn 92'nci mad-
desi uyarnca izin verilmesine dair tezkeresi (3/905) münase-
betiyle 33 (67) 

 
51:53 

       VARLI Muharrem (Adana) – CHP Grubu önerisi 
münasebetiyle 33 (68) 

 
191:193 

       YALIM Özkan (Uşak) – CHP Grubu önerisi münasebe-
tiyle 33 (68) 189:191 
        – Haksz yere görevden alnan kişilerin bir an önce 
görevlerine iade edilmesini talep ettiğine, siyasi propaganda 
yapan imamn emekli edilmesi ve camilere siyasetin soktu-
rulmamas nedeniyle Diyanet İşleri Başkanna teşekkür etti-
ğine ilişkin açklamas 33 (67) 

 
27 

        – Uşak Milletvekili Mehmet Altay'n yaptğ açklama-
sndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 33 (67) 

 
19 

        – Uşak'n Ulubey ilçesinde yer alan Blaundos antik 
kentinin turizme kazandrlmasna ilişkin gündem dş ko-
nuşmas 33 (67) 

 
17 

       YARAYICI Hilmi (Hatay) – Bilim ve sanat dünyasn-
dan yüzlerce akademisyen ve binlerce öğretmenin ihraç 
edilmesine ve iktidarn bilime, sanata, düşünmeye düşmanl-
ğnn artk "zulüm" kavramn bile aşacak şekilde gösterildi-
ğine ilişkin açklamas 33 (67) 

 
25 

       YEDEKCİ Gülay (İstanbul) – Serbest Bölgeler Kanu-
nu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 33 (67) 

 
103,  109:110 



   C.   B. S a y f a  

– 28 – 

       YILDIRIM Ahmet (Muş) – 686 sayl KHK'nn demok-
rasi tarihine kara bir leke olarak düştüğüne, bu ülkede aka-
demisyenlerin ve üniversitelerin hiçbir zaman bu dönemdeki 
kadar bask görmediğine ilişkin açklamas 33 (67) 

 
30 

        – CHP Grubu önerisi münasebetiyle 33 (67) 82:84 
         (68) 193:195 
        – MGK'nn 2 Ocak tarihli toplantsnda OHAL'in uza-
tlmas karar verildiği belirtilmesine rağmen Millî Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreterliğinin web sitesinde yln ilk MGK's-
nn 31 Ocakta toplandğnn bildirildiğine ve bu durumda 
OHAL uzatmnn hükümsüz olduğuna ilişkin açklamas 33 (68) 

 
203:204 

        – Serbest Bölgeler Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair 
Kanun Tasars münasebetiyle 33 (68) 

 
235:236 

        – Türkiye'nin içte ve dşta barşçl bir siyaset izlemesi 
gerektiğine ve bununla hem uluslararas prestij kazanlacağ-
na hem de ülkedeki insanlarn mutlu olabileceği bir sonucun 
elde edileceğine ilişkin açklamas 33 (68) 

 
198 

       YILDIRIM Behçet (Adyaman) – 686 sayl KHK'yla 
bir gecede binlerce kişinin işine son verildiğine ilişkin açk-
lamas 33 (67) 

 
26 

        – Adyaman ilinin sorunlarna ilişkin gündem dş ko-
nuşmas 33 (68) 

 
159:161 

        – Serbest Bölgeler Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair 
Kanun Tasars münasebetiyle 33 (67) 

 
115:116 

         (68) 224 
        – Tartşmal bir şekilde Meclisten geçirilen Anayasa 
değişikliğinin referandum sürecinin sağlkl geçmesini sağ-
lamann iktidarn birinci görevi olduğuna ilişkin açklamas 33 (68) 

 
166 

       YILDIZ Hüseyin (Aydn) – Serbest Bölgeler Kanunu 
ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği-
şiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 33 (68) 

 
213:215, 226 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



   C.   B. S a y f a  

– 28 – 

       YILDIRIM Ahmet (Muş) – 686 sayl KHK'nn demok-
rasi tarihine kara bir leke olarak düştüğüne, bu ülkede aka-
demisyenlerin ve üniversitelerin hiçbir zaman bu dönemdeki 
kadar bask görmediğine ilişkin açklamas 33 (67) 

 
30 

        – CHP Grubu önerisi münasebetiyle 33 (67) 82:84 
         (68) 193:195 
        – MGK'nn 2 Ocak tarihli toplantsnda OHAL'in uza-
tlmas karar verildiği belirtilmesine rağmen Millî Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreterliğinin web sitesinde yln ilk MGK's-
nn 31 Ocakta toplandğnn bildirildiğine ve bu durumda 
OHAL uzatmnn hükümsüz olduğuna ilişkin açklamas 33 (68) 

 
203:204 

        – Serbest Bölgeler Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair 
Kanun Tasars münasebetiyle 33 (68) 

 
235:236 

        – Türkiye'nin içte ve dşta barşçl bir siyaset izlemesi 
gerektiğine ve bununla hem uluslararas prestij kazanlacağ-
na hem de ülkedeki insanlarn mutlu olabileceği bir sonucun 
elde edileceğine ilişkin açklamas 33 (68) 

 
198 

       YILDIRIM Behçet (Adyaman) – 686 sayl KHK'yla 
bir gecede binlerce kişinin işine son verildiğine ilişkin açk-
lamas 33 (67) 

 
26 

        – Adyaman ilinin sorunlarna ilişkin gündem dş ko-
nuşmas 33 (68) 

 
159:161 

        – Serbest Bölgeler Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair 
Kanun Tasars münasebetiyle 33 (67) 

 
115:116 

         (68) 224 
        – Tartşmal bir şekilde Meclisten geçirilen Anayasa 
değişikliğinin referandum sürecinin sağlkl geçmesini sağ-
lamann iktidarn birinci görevi olduğuna ilişkin açklamas 33 (68) 

 
166 

       YILDIZ Hüseyin (Aydn) – Serbest Bölgeler Kanunu 
ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği-
şiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 33 (68) 

 
213:215, 226 
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       YILMAZ İsmet (Millî Eğitim Bakan) (Sivas) – Baş-
bakanlğn, Türk Silahl Kuvvetleri deniz unsurlarnn; böl-
gede seyreden Türk Bayrakl ve Türkiye bağlantl ticari 
gemilerin emniyetinin etkin şekilde muhafazas ve uluslarara-
s toplumca yürütülen korsanlk/deniz haydutluğu ve silahl 
soygun eylemleriyle müşterek mücadele amacyla yürütülen 
uluslararas çabalara destek vermek üzere, Aden Körfezi, 
Somali karasular ve açklar, Arap Denizi ve mücavir bölge-
lerde görevlendirilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
10/2/2009 tarihli ve 934 sayl Karar'yla Hükûmete verilen 
ve 2/2/2010, 7/2/2011, 25/1/2012, 5/2/2013, 16/1/2014, 
3/2/2015 ve 9/2/2016 tarihli 956, 984, 1008, 1031, 1054, 
1082 ve 1107 sayl Kararlar ile birer yl uzatlan izin süresi-
nin 10/2/2017 tarihinden itibaren bir yl daha uzatlmasna, 
ayrca denizde terörizmle mücadele harekâtlarna katk sağla-
nabilmesi maksadyla unsurlarmzn bölge ülkeleri karasular 
dşnda (2317 [2016] sayl BMGK Karar gereğince Somali 
karasular dâhil olacak şekilde) denizde terörizmle mücadele 
görevi için yetkilendirilmeleri ve bununla ilgili gerekli dü-
zenlemelerin Hükûmet tarafndan yaplmas için Anayasa'nn 
92'nci maddesi uyarnca izin verilmesine dair tezkeresi 
(3/905) münasebetiyle 33 (67) 

 
38:41 

       YILMAZ Öztürk (Ardahan) – Başbakanlğn, Türk 
Silahl Kuvvetleri deniz unsurlarnn; bölgede seyreden Türk 
Bayrakl ve Türkiye bağlantl ticari gemilerin emniyetinin 
etkin şekilde muhafazas ve uluslararas toplumca yürütülen 
korsanlk/deniz haydutluğu ve silahl soygun eylemleriyle 
müşterek mücadele amacyla yürütülen uluslararas çabalara 
destek vermek üzere, Aden Körfezi, Somali karasular ve 
açklar, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görevlendirilmesi 
için Türkiye Büyük Millet Meclisinin 10/2/2009 tarihli ve 934 
sayl Karar'yla Hükûmete verilen ve 2/2/2010, 7/2/2011, 
25/1/2012, 5/2/2013, 16/1/2014, 3/2/2015 ve 9/2/2016 tarihli 
956, 984, 1008, 1031, 1054, 1082 ve 1107 sayl Kararlar ile 
birer yl uzatlan izin süresinin 10/2/2017 tarihinden itibaren bir 
yl daha uzatlmasna, ayrca denizde terörizmle mücadele 
harekâtlarna katk sağlanabilmesi maksadyla unsurlarmzn 
bölge ülkeleri karasular dşnda (2317 [2016] sayl BMGK 
Karar gereğince Somali karasular dâhil olacak şekilde) deniz-
de terörizmle mücadele görevi için yetkilendirilmeleri ve 
bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Hükûmet tarafndan 
yaplmas için Anayasa'nn 92'nci maddesi uyarnca izin veril-
mesine dair tezkeresi (3/905) münasebetiyle 33 (67) 

 
44:48 
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       YİĞİT Ali (İzmir) – Serbest Bölgeler Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 33 (68) 

 
226,  246:248 

       YURDAKUL Ahmet Selim (Antalya) – Serbest Bölge-
ler Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname-
lerde Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebe-
tiyle 33 (68) 

 
209:210 

       YÜCE Sait (Isparta) – 27 Maysn getirdiği vesayetçi 
cumhurbaşkanlğ sistemini ortadan kaldran bir Anayasa 
değişikliği gerçekleştiğine ve 1960 darbesinin vesayetinin 
bitmesini isteyenlerin "evet", devam etmesini isteyenlerin 
"hayr" diyeceğine ilişkin açklamas 33 (67) 

 
28 

       YÜCEER Candan (Tekirdağ) – Serbest Bölgeler Ka-
nunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 33 (68) 

 
206:207 

       ZEYBEKCİ Nihat (Ekonomi Bakan) (Denizli) – 
Edirne Milletvekili Okan Gaytancoğlu'nun 443 sra sayl 
Kanun Tasars'nn 12'nci maddesiyle ilgili önerge üzerinde 
yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 33 (68) 

 
242:244 

        – Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptğ açklama-
sndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 33 (68) 

 
201 

        – Serbest Bölgeler Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair 
Kanun Tasars münasebetiyle 33 (67) 

 
98:100, 105:107 

         (68) 226:229 
     
 

 
 


