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DÖNEM: 26 CİLT: 45 YASAMA YILI: 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
TUTANAK DERGİSİ

84’üncü Birleşim
18 Nisan 2017 Salı

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip 
üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak 
içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

İ Ç İ N D E K İ L E R

  I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
 II.- GELEN KÂĞITLAR
III.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI
1.- Oturum Başkanı TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın, siyasi 

hayat ve sistem açısından yeni bir döneme girildiğine ve yapılan 
referandum sonucunda gerçekleşen Anayasa değişikliğinin ülkemiz, 
demokrasimiz ve kültür coğrafyamız için faydalı olmasını temenni 
ettiğine ilişkin konuşması 

2.- Oturum Başkanı TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın, 
Tunceli’de yaşanan helikopter kazası nedeniyle millete başsağlığı 
dilediğine ilişkin konuşması
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3.- Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın’ın, 
yapılan halk oylamasında millî iradeyi yüzde 85’in üzerinde sandığa 
yansıtan tüm vatandaşlara teşekkür ettiğine ve halk oylaması 
sonuçlarının hayırlar getirmesini temenni ettiğine ilişkin konuşması

4.- Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın’ın, Kutlu 
Doğum Haftası’nı kutladığına ilişkin konuşması 

5.- Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın’ın, 
Tunceli’de yaşanan helikopter kazası nedeniyle hayatını kaybedenlere 
Allah’tan rahmet dilediğine ilişkin konuşması 

IV.- AÇIKLAMALAR

1.- Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın’ın, referandum 
sonucunun hayırlı uğurlu olmasını dilediğine ilişkin açıklaması

2.- Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan’ın, kabul edilen Anayasa 
değişikliğinin hayırlı uğurlu olmasını dilediğine ilişkin açıklaması

3.- Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir’in, referandum 
sonucunun millî irade ferasetinin eseri olduğuna ve Erzurumluların 
seçimlerde gösterdikleri dikkat ve sağladıkları huzur ortamına 
teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması

4.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Cumhurbaşkanının 
Niğde’yle ilgili bazı ifadelerine ve Yüksek Seçim Kurulu kararları 
nedeniyle Anayasa oylaması sonuçlarının meşru olmadığına ilişkin 
açıklaması

5.- Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz’ün, halk oylamasıyla 
kabul edilen Anayasa değişikliğinin Türkiye’nin demokrasi hayatı 
boyunca edindiği kazanımların başında geldiğine, verdikleri destek 
nedeniyle Erzurumlulara teşekkür ettiğine ve İslam âleminin Kutlu 
Doğum Haftası’nı kutladığına ilişkin açıklaması

6.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, OHAL koşullarında, 
mühürsüz kullanılan oyların geçerli sayılmasıyla ve Cumhurbaşkanının 
“evet” oyları için olağanüstü çalışmasıyla yapılan referandumun 
meşruiyetine gölge düştüğüne ilişkin açıklaması

7.- İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan’ın, yüksek bir 
katılımla yapılan halk oylamasında oy veren bütün vatandaşlara 
şükranlarını sunduğuna ilişkin açıklaması
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8.- Adana Milletvekili İbrahim Özdiş’in, referandum için 
sandığa giden tüm yurttaşları saygıyla selamladığına, bu referandum 
oylamasının meşru olmadığına ve tarafsızlık yeminine rağmen birçok 
yerde miting düzenleyen Cumhurbaşkanının anayasal suç işlediğine 
ilişkin açıklaması

9.- Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç’ın, Kutlu Doğum 
Haftası’nı kutladığına ilişkin açıklaması

10.- Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan’ın, millet iradesiyle 
sistem değişikliğinin hayata geçirildiğine ve bu tarihî süreçte emeği 
geçen herkese şükranlarını sunduğuna ilişkin açıklaması

11.- Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker’in, referandumda oy 
kullanan tüm vatandaşlara şükranlarını sunduğuna ve yapılan Anayasa 
değişikliğiyle Türkiye’nin kazandığına ilişkin açıklaması

12.- Uşak Milletvekili Özkan Yalım’ın, referandumda sandığa 
giden bütün vatandaşlara saygı ve sevgilerini sunduğuna ve Türkiye 
sınırları içerisinde yüzdelik olarak “hayır” oylarının kesinlikle daha 
fazla olduğuna ilişkin açıklaması

13.- Afyonkarahisar Milletvekili Hatice Dudu Özkal’ın, başta 
Afyonkarahisarlılar olmak üzere tüm seçmenlere teşekkür ettiğine 
ve Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin hayırlı uğurlu olmasını 
dilediğine ilişkin açıklaması

14.- Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı’nın, referandumda 
Erzurum’un büyükşehirler arasında 1’inci olması nedeniyle 
Erzurumlulara teşekkür ettiğine ve 2026 Kış Olimpiyatları adaylığı 
için herkesin desteğini beklediğine ilişkin açıklaması

15.- Bilecik Milletvekili Halil Eldemir’in, Cumhurbaşkanlığı 
hükûmet sisteminin hayırlı olmasını dilediğine ilişkin açıklaması

16.- Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu’nun, OHAL 
koşullarında ve eşit olmayan bir referandum yarışı yaşandığına ilişkin 
açıklaması

17.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Tunceli’de yaşanan 
helikopter kazasıyla ilgili Hükûmet yetkililerinin bir açıklama yapması 
gerektiğine, Yüksek Seçim Kurulunun mühürsüz oy kullanımına 
onay veren kararıyla referandumun şaibeli hâle geldiğine ve sonuçlar 
kesinleşmeden bu referandum sürecinin bitmiş olmadığına ilişkin 
açıklaması
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18.- Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım’ın, Kutlu Doğum Haftası’nı 
kutladığına, yapılan referandumun tartışmalı olduğuna ve yapılan haklı 
itirazlar etkin bir şekilde irdelenmediği sürece 16 Nisan 2017 tarihinin 
ülke tarihine çok kötü bir gün olarak kazınacağına ilişkin açıklaması

19.- Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın, Tunceli’de yaşanan 
helikopter kazasına, referandumla kabul edilen yeni sistemin hayırlı 
olmasını dilediğine ve Kutlu Doğum Haftası’nı kutladığına ilişkin 
açıklaması

20.- Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın, halk oylamasının 
sonuçlarının ülkeye hayırlı olmasını dilediğine, 8’inci Cumhurbaşkanı 
Turgut Özal’ın ölümünün 24’üncü yıl dönümüne, Tunceli’de yaşanan 
helikopter kazasına ve Kutlu Doğum Haftası’nı kutladığına ilişkin 
açıklaması

21.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, mühürsüz oy kullanmayı 
kabul eden Yüksek Seçim Kurulunun bu kararının referandum 
sürecine gölge düşürdüğüne, Yüksek Seçim Kurulu Başkanını istifaya 
davet ettiklerine ve bu sürecin henüz bitmediğine ilişkin açıklaması 

22.- İstanbul  Milletvekili  Filiz  Kerestecioğlu Demir’in, Meclisin 
2 Mayıs 2017 tarihine kadar tatile girmesi önerisini kabul etmediklerine, 
referandum sürecinin henüz sonuçlanmadığına ve bütün yurttaşların 
oylarının takipçisi olacaklarına, 1 Mayısın emekçilere ve çalışanlara 
zarar vermeden kutlanmasını temenni ettiğine ilişkin açıklaması

23.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Tunceli’de yaşanan 
helikopter kazası nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet 
dilediğine ilişkin açıklaması

24.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Ankara Milletvekili 
Levent Gök’ün (3/931) esas numaralı Başbakanlık Tezkeresi üzerinde 
CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin 
açıklaması

25.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 22 Haziran 2010 tarihinde Başbakanlığı sırasında 
AK PARTİ grup toplantısında OHAL konusunda sarf ettiği bazı 
ifadelerine ilişkin açıklaması

26.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Ankara Milletvekili 
Şenal Sarıhan’ın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki 
bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
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27.- Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta’nın, İzmir Milletvekili 
Ertuğrul Kürkcü’nün sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı 
ifadelerine ilişkin açıklaması

V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Meclis ArAşTırMAsı Önergeleri
1.- Ankara Milletvekili Murat Emir ve 22 milletvekilinin, kamu 

yararına faaliyet gösteren vakıf ve derneklerin bağış adı altında para 
toplamasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/506)

2.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 milletvekilinin, 
kent konseylerinin genel durumu ile sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/507) 

3.- Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya ve 20 milletvekilinin, 
ekmek fiyatlarındaki artışların nedenlerinin ve ekmek üreticilerinin 
yaşadığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/508)

B) Tezkereler

1.- Başbakanlığın, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 21/7/2016 
tarihli ve 1116 sayılı Kararı’yla ülke genelinde ilan edilen ve 3/1/2017 
tarihli ve 1134 sayılı Kararı uyarınca devam etmekte olan olağanüstü 
hâlin 19/4/2017 Çarşamba günü Saat 01.00’den geçerli olmak üzere 
üç ay süreyle uzatılmasına dair tezkeresi (3/931)

VI.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
1.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, İstanbul Milletvekili 

Hayati Yazıcı’nın (3/931) esas numaralı Başbakanlık Tezkeresi 
üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına 
sataşması nedeniyle konuşması

2.- İstanbul Milletvekili Hayati Yazıcı’nın, Ankara Milletvekili 
Levent Gök’ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına 
sataşması nedeniyle konuşması

3.- İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü’nün, Konya Milletvekili 
Leyla Şahin Usta’nın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması 
sırasında Halkların Demokratik Partisine sataşması nedeniyle 
konuşması 
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VII.- ÖNERİLER
A) DAnışMA kurulu Önerileri
1.- Danışma Kurulunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 

kuruluşunun 97’nci yıl dönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nın kutlanması, günün anlam ve öneminin belirtilmesi 
gayesiyle Genel Kurulda özel gündemle görüşme yapılması için 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 23 Nisan 2017 Pazar günü saat 
14.00’te toplanmasına, bu toplantıda yapılacak görüşmelerde siyasi 
parti grubu başkanlarına onar dakika süreyle söz verilmesine ve bu 
birleşimde başka konuların görüşülmemesine ilişkin önerisi 

B) siyAsi PArTi gruBu Önerileri

1.- HDP Grubunun, Grup Başkanvekili Muş Milletvekili Ahmet 
Yıldırım tarafından, cezaevlerinde yaşam riski sınırına ulaşmış olan 
açlık grevi eylemcilerinin taleplerinin insani yol ve yöntemlerle 
karşılanabilmesinin yollarının araştırılması amacıyla 18/4/2017 
tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan 
Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun bilgisine sunulmak 
üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 18 Nisan 2017 Salı 
günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve ön görüşmelerinin aynı 
tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi 

2.- AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun 18/4/2017 Salı günkü 
birleşiminde gündemin “Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları” 
kısmında yer alan 17/4/2017 tarihli ve (3/931) sayılı olağanüstü 
hâlin uzatılmasına dair Başbakanlık Tezkeresi’nin görüşmelerinin 
bitiminden sonra herhangi bir işin görüşülmemesine, Genel Kurulun 
19, 20, 25, 26, 27 Nisan 2017 Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 
toplanmamasına ilişkin önerisi

VIII.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI
1.- İstanbul Milletvekili Didem Engin’in, Kapalıçarşı esnafının 

sorunlarına ve ekonominin canlandırılmasına yönelik çalışmalara 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkci’nin cevabı (7/8397) (Ek cevap)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 
Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye kaçak olarak kedi 
sokulması olayına ve hayvan hakları ihlallerine ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Gümrük  ve  Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin cevabı 
(7/8860) (Ek cevap)
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3.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, THY ile ilgili çeşitli 
hususlara,

THY ile ilgili çeşitli hususlara,
İlişkin soruları ve Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın cevabı (7/10494), 

(7/10495)
4.- Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım’ın, THY’nin Siirt seferlerinin 

kaldırılmasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın cevabı 
(7/11177)

5.- İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir’in, bir grup 
gazete çalışanının gözaltı süreciyle ilgili iddialara ilişkin sorusu ve 
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/11277)

6.- Burdur Milletvekili Mehmet Göker’in, karşılıksız çek 
sayısındaki artışa ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkci’nin cevabı (7/11473)

7.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan’ın, İstanbul’da bir inşaatta 
çalışan ve üzerine beton düşen bir üniversite öğrencisinin hayatını 
kaybetmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun cevabı (7/11498)

8.- Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan’ın, Hereke ipek halılarına 
sahip çıkılması ve müteşebbislerin desteklenmesine ilişkin sorusu ve 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün cevabı (7/11509)

9.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Bakanlık tarafından 
özel şahıslardan kiralanan taşınmaz ve araçlar ile bunlara ödenen 
kiralara ilişkin sorusu ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk 
Özlü’nün cevabı (7/11510)

10.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, 657 sayılı Kanun’un 
4/B maddesi kapsamındaki sözleşmeli personele kadro verilip 
verilmeyeceğine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Mehmet Müezzinoğlu’nun cevabı (7/11511)

11.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Cenevre’de yapılan 
Kıbrıs Müzakerelerine ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu’nun cevabı (7/11517)

12.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bir uluslararası kredi 
kuruluşunun Türkiye’ye dair son değerlendirmesine ve ekonomik 
tedbirlere ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin 
cevabı (7/11519)



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017
     Sayfa        Sayfa   

176 

13.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, 1/1/2003 tarihi 
itibarıyla Bakanlık tarafından özel şahıslardan kiralanan taşınmaz ve 
araçlar ile bunlara ödenen kiralara ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent Tüfenkci’nin cevabı (7/11535)

14.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, çiftçilere 
kullanmakta oldukları hazine arazilerinin satışına ilişkin sorusu ve 
Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın cevabı (7/11544)

15.- Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu’nun, Türkiye Varlık Fonu 
Yönetimi Anonim Şirketine atanan yönetim kurulu üyelerine ödenecek 
ücretlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Nurettin 
Canikli’nin cevabı (7/11572)

16.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, sanayi üretimindeki 
düşüşe ilişkin sorusu ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk 
Özlü’nün cevabı (7/11592)

17.- Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım’ın, Siirt fıstığının üretiminin 
artırılmasına yönelik AB destekli projenin uygulanmasına ilişkin 
sorusu ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün cevabı 
(7/11593)

18.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, ekonomiye güvenin 
artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekci’nin cevabı (7/11601)

19.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, üniversite 
hastanelerinin kamudan alacaklarıyla ilgili sorunların çözümüne 
ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın cevabı (7/11623)

20.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, savunma 
harcamalarındaki artışın nasıl karşılanacağına ilişkin sorusu ve Millî 
Savunma Bakanı Fikri Işık’ın cevabı (7/11631)

21.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı’nın, Türkiye Varlık 
Fonu’na devredilen kuruluşlara ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin cevabı (7/11667)

22.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Sarp Sınır 
Kapısı’nda görevli polislerin ve diğer memurların çalışma saatlerine 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkci’nin cevabı (7/11669)

23.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Sarp Sınır 
Kapısı’nda görevli polislerin ve diğer memurların çalışma saatlerine 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkci’nin cevabı (7/11669) (Ek cevap)
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24.- İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek’in, Varlık Fonu’na ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin 
cevabı (7/11675)

25.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Varlık Fonu’na ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin 
cevabı (7/11677)

26.- İstanbul Milletvekili Erdal Ataş’ın, İstanbul’da bir inşaat 
şantiyesinde işçilerin bazı hak ihlallerine maruz kaldığı iddialarına 
ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet 
Müezzinoğlu’nun cevabı (7/11707)

27.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı’nın, tarım ve tekstil 
ticaret alanlarında Rusya ile yaşanan sorunlara ilişkin sorusu ve 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin cevabı (7/11716)

28.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, İller Bankasının 
belediyelere yaptığı ödemelerdeki kesintilere ilişkin sorusu ve Maliye 
Bakanı Naci Ağbal’ın cevabı (7/11741)

29.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 
İstanbul’da bir inşaatta çalışan üniversite öğrencisinin ölümünün 
soruşturulmasına ve iş kazalarıyla ilgili bazı verilere ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet 
Müezzinoğlu’nun cevabı (7/11773)

30.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Varlık 
Fonu’na ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Nurettin 
Canikli’nin cevabı (7/11779)

31.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 
işletmesini kapatan esnafa ve 2017 yılında sağlanacak KOBİ 
desteklerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Bülent Tüfenkci’nin cevabı (7/11791)

32.- İzmir Milletvekili Ali Yiğit’in, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan 
yararlanmak için yıllar itibariyle yapılan başvurulara ve ödemelere 
ve Fon’da biriken miktarın nasıl değerlendirildiğine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet 
Müezzinoğlu’nun cevabı (7/11798)

33.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, Varlık Fonu’nun gelir 
ve giderlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı 
Nurettin Canikli’nin cevabı (7/11799)
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34.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 657 sayılı Kanun’un 
4/C maddesi kapsamındaki personelin kadrolu personel statüsüne 
geçirilmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun cevabı (7/11805)

35.- Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu’nun, tarım kredisi 
sağlayan bir kamu bankasının sigorta ve kasko oranlarına ilişkin 
sorusu ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/11811)

36.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, deterjanların insan ve 
çevre sağlığı açısından yarattığı sorunların takibi ve alternatif ürünlerin 
desteklenmesine yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin 
sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin cevabı (7/11825)

37.- Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak’ın, İşsizlik 
Fonu’nda biriken miktara ve Fon’dan yapılan harcamalara ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet 
Müezzinoğlu’nun cevabı (7/11916)

38.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Rusya’nın Suriye 
özel temsilcisi tarafından yapılan bir açıklamaya ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun cevabı (7/11924)

39.- İstanbul Milletvekili Garo Paylan’ın, 687 sayılı KHK ile 
getirilen işveren destek ödemesine ve İşsizlik Sigortası Fonu’na 
ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet 
Müezzinoğlu’nun cevabı (7/11956)

40.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin-Hopa 
Cankurtaran Tüneli’nin açılışına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu’nun cevabı (7/11964)

41.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, yurt dışında yaşayan 
vatandaşların Anayasa referandumu için askıya çıkarılan seçmen 
listelerine süresi içinde yaptıkları kayıt taleplerinin konsolosluklar 
tarafından reddedildiğine dair şikayetlere ilişkin sorusu ve Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun cevabı (7/11965)

42.- Denizli Milletvekili Kazım Arslan’ın, Pakistan ile serbest 
ticaret alanı tesis eden anlaşmanın yürürlük tarihinin ertelenmesine ve 
tekstil sektörünü olumsuz etkilememesi için alınan önlemlere ilişkin 
sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin cevabı (7/11967)

43.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, trafik elektronik 
denetleme işinin özel sektöre devredileceği iddiasına ilişkin sorusu ve 
Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın cevabı (7/11987)
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44.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, kamu kurum ve 
kuruluşlarının Yerli Malı Tebliği’ne uymaksızın temin ettiği araçlara 
ilişkin sorusu ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün 
cevabı (7/12039)

45.- Isparta Milletvekili Nuri Okutan’ın, Isparta Süleyman 
Demirel OSB’nin ikinci etabı için yapılan kamulaştırmalara ilişkin 
sorusu ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün cevabı 
(7/12040)

46.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, gece vardiyasında 
çalışan kadın işçilere ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun cevabı (7/12042)

47.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, 2015, 2016 ve 2017 
yıllarında yapılan araç kiralama hizmeti alımlarına ilişkin sorusu 
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun 
cevabı (7/12045)

48.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, 2015, 2016 ve 2017 
yıllarında yapılan araç kiralama hizmeti alımlarına ilişkin sorusu ve 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin cevabı (7/12054)

49.- İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın’ın, canlı hayvan ve 
hayvansal ürün ithalat ve ihracatının denetimine ve denetimi yapan 
meslek gruplarına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkci’nin cevabı (7/12065)

50.- İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci’nin, ev alanların 
vazgeçme hakkının yüz seksen güne çıkarılmasıyla tüketicinin 
uğradığı zararın giderilmesine ve OHAL’in sözleşmelere etkisine 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkci’nin cevabı (7/12112)

51.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, iş sağlığı ve güvenliği 
hizmetleri yönetmeliğinin şirket isimlerinin Türkçe olmasına yönelik 
hükmüne ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Mehmet Müezzinoğlu’nun cevabı (7/12128)

52.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, takograflarını dijital 
takograf ile değiştirmek zorundaki araçların mevcut takograflarını 
muayene ve damgalama işlemi yaptırarak kullanmalarına imkan 
verecek bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün cevabı (7/12179)
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53.- Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu’nun, İŞKUR 
tarafından Toplum Yararına Çalışma Programı ödeneğinin belediyelere 
dengesiz dağıtıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun cevabı (7/12180)

54.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, tüketici güven endeksini 
yükseltmek maksadıyla alınan tedbirlere ilişkin sorusu ve Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekci’nin cevabı (7/12186)

55.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, mutfak enflasyonuna 
karşı alınan önlemlere ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci’nin cevabı (7/12238)

56.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Rusya’da bir siyasi 
parti başkanının Türkiye’nin NATO üyeliği hakkındaki ifadelerine 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 
cevabı (7/12264)

57.- Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’ın, KOSGEB tarafından 
işletmelere verilecek kredi faiz desteğine ve bankaların KOSGEB 
tarafından onaylanan bazı işletmelere kredi vermemesine ilişkin 
sorusu ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün cevabı 
(7/12294)

58.- Isparta Milletvekili Nuri Okutan’ın, Mesut Barzani’nin 
Türkiye ziyaretindeki bayrak uygulamasına ilişkin sorusu ve Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun cevabı (7/12302)

59.- Mardin Milletvekili Mithat Sancar’ın, OHAL kapsamında 
ihraç edilen bildiri imzacısı akademisyenlere ve intihar eden bir 
araştırma görevlisine ilişkin sorusu ve Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın cevabı (7/12333)

60.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, devlet memurlarının 
usulüne uygun olarak verdikleri istifa dilekçelerinin işleme alınıp 
alınmadığına ve bu şekilde görevden ayrılanların görevlerine geri 
dönüp dönemeyeceğine ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun cevabı (7/12351)

61.- İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke’nin, 27 Ocak 2017 tarihli 
Resmi Gazete’de yayımlanan sicil affı düzenlemesinden faydalanan 
kişi ve şirketlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent Tüfenkci’nin cevabı (7/12355)

62.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Dışişleri 
Bakanının Almanya’da kanuna aykırı şekilde seçim propagandası 
yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu’nun cevabı (7/12357)

487:489

490:491

492:493

494:496

497:500

501:504

505:508

509:512

513:516

517:519



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017
     Sayfa   

181 

63.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Toplum Yararına 
Çalışma Programı kapsamında işe alımlara ilişkin sorusu ve Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun cevabı 
(7/12367)

64.- Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in, Eskişehir’de 
Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında yapılacak işe alımlar 
için ilçe belediyelerine ayrılan kontenjanlara ilişkin sorusu ve Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun cevabı 
(7/12368)

65.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, farklı hukuki 
statülerde olup aynı işi yapan kamu görevlilerinin durumuna 
ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet 
Müezzinoğlu’nun cevabı (7/12374)

66.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Türkmenistan’da alacağı 
bulunan firmalara ve Türkmenistan’a yapılan ihracatta karşılaşılan 
sorunların çözümüne yönelik girişimlere ilişkin sorusu ve Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekci’nin cevabı (7/12383) 

67.- İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke’nin, İŞKUR tarafından 
TYÇP kapsamındaki kadroların belediyelere dengesiz dağıtıldığı 
iddiasına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Mehmet Müezzinoğlu’nun cevabı (7/12469)

68.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Almanya’da görevli 
Diyanet İşleri Başkanlığı imamları hakkındaki iddialara ilişkin sorusu 
ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun cevabı (7/12487)

69.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Toplum Yararına Program 
kapsamındaki geçici işçi alımlarına ve güvenlik soruşturmasının 
kriterlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun cevabı (7/12542)

70.- İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek’in, tarihin en büyük 
istihdam seferberliği olarak tanıtımı yapılan kampanyaya ilişkin sorusu 
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun 
cevabı (7/12654)
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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
TBMM Genel Kurulu saat 14.02’de açılarak dört oturum yaptı.
İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul’un Şile ilçesinin sorunlarına,
Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, cezaevlerindeki hasta tutsaklara,
Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 12 Mart Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun 

99’uncu ve İstiklal Marşı’nın kabulünün 96’ncı yıl dönümlerine,
İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Hatay Milletvekili Serkan Topal, Anayasa değişikliğiyle getirilmek istenen yeni sistemde 

Cumhurbaşkanının yetkilerine, 
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Anayasa değişikliği teklifiyle milletvekili sayısının 600’e 

çıkarılacak olması ile başkan yardımcılarının sayısının belirli olmamasının vatandaşa maliyetine,
İstanbul Milletvekili Fatma Benli, 16 Mart Halepçe katliamının 29’uncu yıl dönümüne, 
İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi 

Parlamenterler Forumu Türkiye Dönem Başkanlığına,
İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya, Anayasa değişikliği teklifiyle Cumhurbaşkanının tek başına 

OHAL ilan edebileceğine,
Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Anayasa değişikliği teklifiyle milletvekili sayısının 600’e 

çıkarılacak olmasına,
Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Bolu’da Başbakanın katılımıyla yapılan mitinge,
Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, Pakistan’da 13 ülkenin katılımıyla yapılan “Demokrasi ve 

Sosyal Adaletin Güçlendirilmesinde Kadın Parlamenterlerin Rolü” konulu konferansa,
Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, turizmin gelişmesi için verilen desteğe Erzurum 

Havalimanı’nın eklenmesi nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’ya, 2026 Kış Olimpiyatları 
için destek veren herkese ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’a teşekkür ettiğine, 

Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı, Anayasa değişikliği teklifiyle Cumhurbaşkanına tanınan 
hakların ve sınırsız yetkilerin yardımcısı tarafından da aynen kullanılabileceğine,

İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, HDP İzmir İl Eş Başkanının da içinde bulunduğu 55 kişinin 
gözaltına alınmasına ve Manisa’da on dört aydır tutuklu bulunan partililer hakkında henüz bir iddianame 
hazırlanmadığına,

Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, AKP Hükûmetinin HDP’ye karşı tutuklama furyasını bir 
işkenceye, bir psikolojik savaş aygıtına dönüştürdüğüne,

Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Anayasa değişikliği teklifiyle milletvekili seçilme yaşının 18’e 
düşürülmesine,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, kuvvetler ayrılığının muhafaza edilerek demokrasinin 
korunması gerektiğine,

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Anayasa değişikliği teklifiyle Cumhurbaşkanının tek başına 
millî güvenlik politikalarını belirlemesi yetkisine sahip olduğuna, 

Samsun Milletvekili Erhan Usta, 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi’nin 102’nci yıl dönümüne, 
Fetullahçı terör örgütüyle mücadelenin hiç aksatılmadan devam ettirilmesi ancak ortaya çıkan 
mağduriyetler konusunda hassas davranılması gerektiğine ve atanamayan öğretmenler, sağlık personeli 
ile taşeron işçilere kadro verilmesinin son derece yerinde olacağına,
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İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, 16 Mart İstanbul Üniversitesinde yaşanan bombalı 
ve silahlı saldırının 39’uncu, Halepçe katliamının 29’uncu yıl dönümlerine, “Nevroz”u kutladığına ve 
21 Martın tatil yapılması gerektiğine, “hayır” çalışması yürüten ya da “Nevroz” için kutlama yapmak 
isteyenlere karşı uygulanan gözaltılara Meclisin ses vermesi gerektiğine, 

İstanbul Milletvekili Engin Altay, 16 Mart Halepçe katliamının 29’uncu ve 18 Mart Çanakkale 
Zaferi’nin 102’nci yıl dönümlerine,

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 102’nci yıl dönümüne,

İlişkin birer açıklamada bulundular. 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Mehmet Akif Hamzaçebi, 16 Mart İstanbul Üniversitesinde 
yaşanan olayların 39’uncu, Halepçe katliamının 29’uncu yıl dönümlerine ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkan Vekili olarak Anayasa ve İç Tüzük gereğince herhangi bir şekilde Genel Kuruldaki 
tartışmalara katılma olanağı olmadığına ilişkin bir açıklamada bulundu.

CHP Grubu adına, Grup Başkan Vekili Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, elektriğin üretimi ve 
tüketiciye ulaştırılması aşamalarındaki sorunların (10/503),

Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve 25 milletvekilinin, 17 Ağustos 1999 Gölcük ve 12 Kasım 
1999 Düzce depremleri sonrasında binaların onarım ve güçlendirme çalışmalarının uygunluğunun ve 
bu konuda yaşanan aksaklıkların (10/504),

Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt ve 21 milletvekilinin, emniyet kemeri kullanımı 
konusunda toplumsal bilincin arttırılması için yapılması gerekenlerin (10/505),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön 
görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

HDP Grubunun, 16/3/2017 tarihinde Grup Başkan Vekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu 
Demir tarafından, yaklaşmakta olan referandum için “hayır” kampanyası yürüten yurttaşların 
karşılaştıkları baskılar, idari makamların yasakları, polis müdahaleleri ve sivil gruplar tarafından yapılan 
saldırıların tespit edilerek yurttaşların propaganda yapma hakkını güvence altına alacak çözümlerin 
belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması 
önergesinin (4168 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne 
alınarak 16 Mart 2017 Perşembe günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin 
aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir’in HDP grup 
önerisi üzerinde yaptığı konuşması  sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine, 

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz’ün sataşma 
nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine, 

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın HDP grup önerisi 
üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına ve Cumhuriyet Halk Partisine, 

Samsun Milletvekili Erhan Usta, İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın sataşma nedeniyle yaptığı 
konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine, 

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın HDP grup önerisi 
üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına, 

Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın sataşma nedeniyle 
yaptığı konuşması sırasında şahsına, 
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İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın sataşma nedeniyle 
yaptığı konuşması ile Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın yerinden sarf ettiği bazı ifadeleri sırasında 
şahsına, 

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un HDP grup önerisi üzerinde 
yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un HDP grup 
önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına ve HDP Grubuna, 

Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, İstanbul Milletvekili Engin Altay ile İstanbul Milletvekili Filiz 
Kerestecioğlu Demir’in sataşma nedeniyle yaptıkları konuşmaları sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un sataşma nedeniyle yaptığı 
konuşması sırasında şahsına,

Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın sataşma nedeniyle yaptığı 
konuşması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un sataşma nedeniyle yaptığı 
konuşması sırasında CHP Grup Başkanına, 

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar. 
Manisa Milletvekili Erkan Akçay, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın sataşma nedeniyle 

yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,
İstanbul Milletvekili Engin Altay, Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın yaptığı açıklamasındaki 

bazı ifadelerine,

Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, milletvekillerinin şahsiyetiyle uğraşmayı kesinlikle doğru 
bulmadığına,

Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın sataşma nedeniyle 
yaptığı konuşmasındaki bazı ifadeleri nedeniyle özür dilemesi gerektiğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular. 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Bursa Milletvekili Hakan 
Çavuşoğlu ile Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz’ün yerlerinden sarf ettikleri bazı ifadelerine ilişkin 
bir açıklamada bulundu. 

Gündemin “Oylaması Yapılacak İşler” kısmında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman 
Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Çevre Bakanlığı Arasında Çevre Alanında Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/634) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun 
(S. Sayısı: 354) yapılan açık oylamasında toplantı yeter sayısı bulunamadı.

Yapılan oylamalar sonucunda toplantı yeter sayısı bulunmadığından, alınan karar gereğince, 18 
Nisan 2017 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere birleşime 18.21’de son verildi.

  Mehmet Akif HAMzAÇeBi
  Başkan Vekili

 ishak gAzel Mehmet necmettin AHrAzOĞlu Mustafa AÇıkgÖz
 Kütahya Hatay Nevşehir

 Kâtip Üye Kâtip Üye Kâtip Üye
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   No: 116
II.- GELEN KÂĞITLAR
20 Mart 2017 Pazartesi

Teklifler

1.- Ankara Milletvekili Murat Emir’in; Türkiye Optisyenler/Gözlükçüler Birliği Kanunu Teklifi 
(2/1648) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2017)

2.- İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu’nun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1649) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 10.03.2017)

3.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın; 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1650) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun; 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1651) (Dışişleri 
ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

5.- Ankara Milletvekili Erkan Haberal’ın; 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik 
Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1652) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2017)

6.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1653) (İçişleri ile Plan ve Bütçe 
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2017)

7.- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup 
Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Engin Altay, Ankara Milletvekili Levent Gök, Manisa Milletvekili 
Özgür Özel ile 129 Milletvekilinin; Siyasi Partilerin ve Seçimlerin Finansmanı Kanunu Teklifi (2/1654) 
(Plan ve Bütçe ile Anayasa  Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2017)

8.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1655) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile İçişleri 
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

9.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in; Devlet Memurları Kanunu ile Gelir Vergisi Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1656) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve 
Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

10.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın; 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1657) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve 
Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

11.- Aydın Milletvekili Deniz Depboylu’nun; Engelli Vatandaşların Kamu Hizmetlerine Alınmaları 
ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1658) (Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2017)

12.- Ankara Milletvekili Erkan Haberal’ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1659) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2017)



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

186 

13.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil’in; Çocuk Hakkı İzleme Komisyonu Kurulmasına Dair Kanun 
Teklifi (2/1660) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 15.03.2017)

14.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve 
Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi (2/1661) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 15.03.2017)

15.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın; 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1662) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 15.03.2017)

16.- Halkların Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu 
Demir’in; 26.09.2004 Tarih ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi (2/1663) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş 
tarihi: 15.03.2017)

17.- Van Milletvekili Lezgin Botan’ın; Irak Kürdistan Bölgesinden Kürk Halkına Yönelik 
Gerçekleştirilen Halepçe Katliamının “Soykırım” Olarak Tanınması Hakkında Kanun Teklifi (2/1664) 
(Dışişleri ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2017)

18.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in; Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Teklifi (2/1665) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile İçişleri 
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2017)

19.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in; Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1666) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe 
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2017)

20.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın; 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu 
Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1667) (Milli Savunma; Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2017)

21.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1668) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2017)

22.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil’in; 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1669) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2017)

23.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1670) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna)  
(Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2017)

24.- Ordu Milletvekili Seyit Torun’un; 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın 
Hizmetleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1671) (Anayasa 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2017)

25.- Uşak Milletvekili Özkan Yalım ile14 Milletvekilinin; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1672) (Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.03.2017)
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26.- Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara’nın; 31.5.2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1673) ( Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 20.03.2017)

27.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1674) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 20.03.2017)

28.- Van Milletvekili Lezgin Botan’ın; Toplu Taşıma Araçlarında ve Toplu Taşıma Hizmetlerinin 
Verildiği Merkezlerde Yerel ve Bölgesel Dillerde Hizmet Verilmesine Dair Kanun Teklifi (2/1675) (Milli 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 20.03.2017)

29.- Van Milletvekili Lezgin Botan’ın; Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1676) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri 
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2017)

30.- Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir’in; 17.03.1981 Tarih ve 2429 Sayılı Ulusal Bayram 
ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1677) (İçişleri 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2017)

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, TCDD’nin yük taşımacılığındaki payını artırmaya 
yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/734) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017) 

2.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, demir yollarının çift hatlı hale getirilmesine yönelik 
çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/735) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017) 

3.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, TCDD’nin yol yapım çalışmaları ile ray ve travers 
değiştirme çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/736) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, 2015-2017 yılları arasında yapılan araç kiralama 
işlemlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12260) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017) 

2.- Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer’in, Suriyeli sığınmacılara tanınan haklara ilişkin 
Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12261) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017) 

3.- Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan’ın, FETÖ operasyonları kapsamında kapatılan 
üniversitelerden Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ne geçirilen öğrencilerin geçici mezuniyet belgelerinde 
önceki üniversitelerinin adının yazılmasına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12262) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017) 

4.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın’ın, bazı devlet memurlarının referanduma yönelik tutum ve 
davranışlarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12263) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017) 
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5.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Rusya’da bir siyasi parti başkanının Türkiye’nin 
NATO üyeliği hakkındaki ifadelerine ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12264) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 01.03.2017) 

6.- İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci’nin, askerlik yaşı gelmiş Suriyeli sığınmacı erkeklere 
ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12265) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017) 

7.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan’ın, bir milletvekilinin milletvekilliğinin düşürülmesine 
ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12266) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017) 

8.- Mardin Milletvekili Mithat Sancar’ın, OHAL kapsamında ihraç edilen bildiri imzacısı 
akademisyenlere ve intihar eden bir araştırma görevlisine ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/12267) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017) 

9.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’da yapılacak olan ve hilafet çağrısı yapan bir 
konferansa ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12268) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2017) 

10.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Anayasa değişikliğine yönelik bir açıklamasına 
ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12269) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2017) 

11.- Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca’nın, Zomar Güçleri isimli silahlı gruba ilişkin 
Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12270) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2017) 

12.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, IŞİD tarafından militan yetiştirmek üzere 
açılan yasadışı okullarla ilgili yapılan işlemlere ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12271) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2017) 

13.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, TRT Yönetim Kurulu’nun belirlenme 
sürecine yönelik iddialara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12272) (Başkanlığa geliş tarihi: 
07.03.2017) 

14.- Sinop Milletvekili Barış Karadeniz’in, Sinop’ta düzenlenen bir miting için okulların tatil 
edilerek öğrencilerin mitinge götürüldüğü iddiasına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12273) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2017) 

15.- Mardin Milletvekili Mithat Sancar’ın, OHAL kapsamında ihraç edilen bildiri imzacısı 
akademisyenlere ve intihar eden bir araştırma görevlisine ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Nurettin 
Canikli) yazılı soru önergesi (7/12274) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017) 

16.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti ile basın ve 
yayın hürriyetinin düzenlendiği mevzuata ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Veysi Kaynak) yazılı soru 
önergesi (7/12275) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017) 

17.- Mardin Milletvekili Mithat Sancar’ın, OHAL kapsamında ihraç edilen bildiri imzacısı 
akademisyenlere ve intihar eden bir araştırma görevlisine ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Veysi 
Kaynak) yazılı soru önergesi (7/12276) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017) 

18.- İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in, Cuma vaazında Anayasa referandumu hakkında 
propaganda yapan bir imam hakkında yapılacak işlemlere ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Numan 
Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/12277) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017) 

19.- Mardin Milletvekili Mithat Sancar’ın, OHAL kapsamında ihraç edilen bildiri imzacısı 
akademisyenlere ve intihar eden bir araştırma görevlisine ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Numan 
Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/12278) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017) 
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20.- Mardin Milletvekili Mithat Sancar’ın, OHAL kapsamında ihraç edilen bildiri imzacısı 
akademisyenlere ve intihar eden bir araştırma görevlisine ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Mehmet 
Şimşek) yazılı soru önergesi (7/12279) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017) 

21.- Mardin Milletvekili Mithat Sancar’ın, OHAL kapsamında ihraç edilen bildiri imzacısı 
akademisyenlere ve intihar eden bir araştırma görevlisine ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Yıldırım 
Tuğrul Türkeş) yazılı soru önergesi (7/12280) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017) 

22.- Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan’ın, Cizre’de sokağa çıkma yasağı sırasında yaşamını 
yitiren bir gazete çalışanı hakkında dava açılmasına ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/12281) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2017) 

23.- Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan’ın, OHAL süresince soruşturma, ihraç gibi nedenlerle 
intihar eden kamu görevlilerine ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12282) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 01.03.2017) 

24.- İzmir Milletvekili Zeynep Altıok’un, Sivas davası sanıklarına ve hükümlülerine ilişkin Adalet 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12283) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017) 

25.- Mardin Milletvekili Mithat Sancar’ın, OHAL kapsamında ihraç edilen bildiri imzacısı 
akademisyenlere ve intihar eden bir araştırma görevlisine ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/12284) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017) 

26.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın, cezaevlerinden gelen çeşitli şikayetlere ve tutuklu ve 
hükümlü gazeteci sayısına ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12285) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 07.03.2017) 

27.- Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat’ın, tutuklu ve hükümlülerin Türkçe dışında dillerde yazılmış 
mektup, kart ve benzeri iletişiminin engellendiğine dair iddialara ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/12286) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2017) 

28.- Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat’ın, gönderdiği yılbaşı kartlarının Bitlis E Tipi Kapalı 
Cezaevi’ndeki tutuklu ve hükümlülerin çoğuna iletilmediği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı 
soru önergesi (7/12287) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2017) 

29.- Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan’ın, işkence görüldüğü ve diğer bazı hak ihlallerinin 
yaşandığı iddiasıyla cezaevlerinden yapılan şikayetlere ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/12288) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2017) 

30.- Mardin Milletvekili Mithat Sancar’ın, OHAL kapsamında ihraç edilen bildiri imzacısı 
akademisyenlere ve intihar eden bir araştırma görevlisine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/12289) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017) 

31.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan’ın, kadına yönelik şiddet, cinsel suçlar ve çocuk istismarıyla 
ilgili bazı sayısal verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12290) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2017) 

32.- İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir’in, kadın cinayetlerine ve kadın sığınma 
evleriyle ilgili sorunlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12291) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2017) 

33.- Mardin Milletvekili Mithat Sancar’ın, OHAL kapsamında ihraç edilen bildiri imzacısı 
akademisyenlere ve intihar eden bir araştırma görevlisine ilişkin Avrupa Birliği Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/12292) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017) 
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34.- Mardin Milletvekili Mithat Sancar’ın, OHAL kapsamında ihraç edilen bildiri imzacısı 
akademisyenlere ve intihar eden bir araştırma görevlisine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/12293) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017) 

35.- Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’ın, KOSGEB tarafından işletmelere verilecek kredi faiz 
desteğine ve bankaların KOSGEB tarafından onaylanan bazı işletmelere kredi vermemesine ilişkin 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12294) (Başkanlığa geliş tarihi: 
07.03.2017) 

36.- Mardin Milletvekili Mithat Sancar’ın, OHAL kapsamında ihraç edilen bildiri imzacısı 
akademisyenlere ve intihar eden bir araştırma görevlisine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12295) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017) 

37.- İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir’in, LGBTİ bireylerin istihdamına ve iş 
hayatında karşılaştıkları sorunlara karşı geliştirilecek politikalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12296) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2017) 

38.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan’ın, Elazığ’da bir krom maden ocağında bir işçinin hayatını 
kaybettiği olayın soruşturulmasına ve işletmenin denetimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12297) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2017) 

39.- Mardin Milletvekili Mithat Sancar’ın, OHAL kapsamında ihraç edilen bildiri imzacısı 
akademisyenlere ve intihar eden bir araştırma görevlisine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı 
soru önergesi (7/12298) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017) 

40.- Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’in, Ankara’daki eski hava gazı fabrikasının 
yıkımında ortaya çıkan asbestin bertarafına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/12299) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2017) 

41.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Mamak Kusunlar Mahallesi’nde dar gelirli aileler için 
yapılmış olan TOKİ projesinin merkezi ısıtma sorununa ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı 
soru önergesi (7/12300) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2017) 

42.- Mardin Milletvekili Mithat Sancar’ın, OHAL kapsamında ihraç edilen bildiri imzacısı 
akademisyenlere ve intihar eden bir araştırma görevlisine ilişkin Dışişleri Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/12301) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017) 

43.- Isparta Milletvekili Nuri Okutan’ın, Mesut Barzani’nin Türkiye ziyaretindeki bayrak 
uygulamasına ilişkin Dışişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12302) (Başkanlığa geliş tarihi: 
02.03.2017) 

44.- Mardin Milletvekili Mithat Sancar’ın, OHAL kapsamında ihraç edilen bildiri imzacısı 
akademisyenlere ve intihar eden bir araştırma görevlisine ilişkin Ekonomi Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/12303) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017) 

45.- Mardin Milletvekili Mithat Sancar’ın, OHAL kapsamında ihraç edilen bildiri imzacısı 
akademisyenlere ve intihar eden bir araştırma görevlisine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/12304) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017) 

46.- Mardin Milletvekili Mithat Sancar’ın, OHAL kapsamında ihraç edilen bildiri imzacısı 
akademisyenlere ve intihar eden bir araştırma görevlisine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı 
soru önergesi (7/12305) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017) 
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47.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Arhavi ilçesinde organik çay üretimine 
geçiş için düzenlenen bilgilendirme toplantısına davet edilmemiş olmasına ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12306) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017) 

48.- Mardin Milletvekili Mithat Sancar’ın, OHAL kapsamında ihraç edilen bildiri imzacısı 
akademisyenlere ve intihar eden bir araştırma görevlisine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/12307) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017) 

49.- Mardin Milletvekili Mithat Sancar’ın, OHAL kapsamında ihraç edilen bildiri imzacısı 
akademisyenlere ve intihar eden bir araştırma görevlisine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı’ndan yazılı 
soru önergesi (7/12308) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017) 

50.- Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan’ın, Van Büyükşehir Belediyesi’nde işten çıkarılan çalışanlara 
ve kapatılan Alo Şiddet Hattı’na ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12309) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 01.03.2017) 

51.- Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan’ın, IŞİD üyeliğinden yargılanan bir şahsın iptal edilen 
konferansına ve İstanbul’da yapılacak hilafet konulu bir konferansa ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı 
soru önergesi (7/12310) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017) 

52.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan’ın, Ankara’daki havagazı fabrikasının yıkımına ve etrafa 
yayılan asbeste karşı alınacak önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12311) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017) 

53.- Mardin Milletvekili Mithat Sancar’ın, OHAL kapsamında ihraç edilen bildiri imzacısı 
akademisyenlere ve intihar eden bir araştırma görevlisine ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/12312) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017) 

54.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, bir siyasi partinin kuruluşu için yapılan başvuruyla ilgili 
işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12313) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2017) 

55.- Van Milletvekili Lezgin Botan’ın, Van’ın bir ilçesinin belediye başkanının muhtarlarla yaptığı 
toplantının görüntülerine ve maliyetine ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12314) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2017) 

56.- Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan’ın, engelli iki kişinin gözaltına alınmasına ilişkin İçişleri 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12315) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2017) 

57.- Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’in, Kocaeli’de çalıştıkları okulun FETÖ bağlantısı 
nedeniyle lisansları önce iptal sonra iade edilen öğretmenlere ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/12316) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2017) 

58.- Ankara Milletvekili Murat Emir’in, Ankara’daki eski hava gazı fabrikasının bulunduğu adadaki 
1, 2, 3 ve 4 nolu parsellerin mülkiyetine ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12317) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2017) 

59.- Aydın Milletvekili Deniz Depboylu’nun, Aydın’ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu bağımlılarınca 
kullanılan eski kamu binalarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12318) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 07.03.2017) 

60.- Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat’ın, Bitlis’te yürütülen kentsel dönüşüm projesine ve 
kamulaştırmaya yönelik şikayetlere ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12319) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2017) 
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61.- İstanbul Milletvekili Metin Külünk’ün, Türkiye’de faaliyet gösteren Avrupa ve Almanya 
kökenli sivil toplum kuruluşlarına ve çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/12320) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2017) 

62.- Mardin Milletvekili Mithat Sancar’ın, OHAL kapsamında ihraç edilen bildiri imzacısı 
akademisyenlere ve intihar eden bir araştırma görevlisine ilişkin Kalkınma Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/12321) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017) 

63.- Mardin Milletvekili Mithat Sancar’ın, OHAL kapsamında ihraç edilen bildiri imzacısı 
akademisyenlere ve intihar eden bir araştırma görevlisine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan yazılı 
soru önergesi (7/12322) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017) 

64.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil’in, 686 sayılı KHK ile ihraç edilen iki sanatçıya ve haklarındaki 
soruşturmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12323) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 07.03.2017) 

65.- Mardin Milletvekili Mithat Sancar’ın, OHAL kapsamında ihraç edilen bildiri imzacısı 
akademisyenlere ve intihar eden bir araştırma görevlisine ilişkin Maliye Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/12324) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017) 

66.- Mardin Milletvekili Mithat Sancar’ın, OHAL kapsamında ihraç edilen bildiri imzacısı 
akademisyenlere ve intihar eden bir araştırma görevlisine ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/12325) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017) 

67.- Ankara Milletvekili Murat Emir’in, Gazi Üniversitesi’nin rektörlük kampüsü dışındaki 
bölümlerinin yeni kurulacak bir üniversiteye bağlanacağına dair iddialara ilişkin Milli Eğitim 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12326) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2017) 

68.- Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu’nun, 687 sayılı KHK ile öğrenci etüt 
merkezlerinin kapatılmasına ve belediyelere sosyal etkinlik merkezi açma yetkisinin verilmesine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12327) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2017) 

69.- Mardin Milletvekili Mithat Sancar’ın, OHAL kapsamında ihraç edilen bildiri imzacısı 
akademisyenlere ve intihar eden bir araştırma görevlisine ilişkin Milli Savunma Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/12328) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017) 

70.- Mardin Milletvekili Mithat Sancar’ın, OHAL kapsamında ihraç edilen bildiri imzacısı 
akademisyenlere ve intihar eden bir araştırma görevlisine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan yazılı 
soru önergesi (7/12329) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017) 

71.- Mardin Milletvekili Mithat Sancar’ın, OHAL kapsamında ihraç edilen bildiri imzacısı 
akademisyenlere ve intihar eden bir araştırma görevlisine ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/12330) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017) 

72.- Ankara Milletvekili Murat Emir’in, Ankara’daki eski hava gazı fabrikasının yıkım ve söküm 
işlemlerinde çevreye asbest salınımı konusunda Bakanlığın çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/12331) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2017) 

73.- Aydın Milletvekili Deniz Depboylu’nun, Aydın’daki eski Nazilli Devlet Hastanesi ve eski 
Nazilli Sigorta Hastanesi’nin binaları ve arazileriyle ilgili projelere ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı 
soru önergesi (7/12332) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2017) 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

193 

74.- Mardin Milletvekili Mithat Sancar’ın, OHAL kapsamında ihraç edilen bildiri imzacısı 
akademisyenlere ve intihar eden bir araştırma görevlisine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12333) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

75.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 
Ankara Çevre Düzeni Planı hakkındaki kararına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12334) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2017) 

76.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul’da bir İETT otobüsünde 
vatandaşları tehdit eden kişinin tespitine ve hakkında yapılan işlemlere ilişkin Başbakan’dan yazılı soru 
önergesi (7/12335) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2017)

77.- Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan’ın, Konya’da bir Kur’an kursunda yaşandığı iddia edilen 
istismar olayının soruşturulmasına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12336) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 03.03.2017) 

78.- Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu’nun, kamuda yapılan kiralamalara ve tasarruf 
tedbirlerine ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12337) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2017) 

79.- İzmir Milletvekili Zeynep Altıok’un, yeni müfredatta felsefe dersinin içeriğine ve ihraç edilen 
felsefe bölümü akademisyenlerine ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12338) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 03.03.2017) 

80.- İzmir Milletvekili Zeynep Altıok’un, Ege Üniversitesi’nin açığa alınan rektörü hakkındaki 
soruşturmaya ve tarafından yapılan işlemlere ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12339) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2017) 

81.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın, bir gazete haberine ilişkin Başbakan’dan yazılı soru 
önergesi (7/12340) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2017) 

82.- Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul’un, intihar eden iki akademisyen ile OHAL kapsamında 
ihraç edilen akademisyenlere ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12341) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 03.03.2017) 

83.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Galataport Projesi’nin yapım sürecine 
yönelik iddialara ve Paket Postanesi’nin yıkılmasına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12342) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2017) 

84.- İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, referandum tarihine kadar bazı idari cezaların uygulanmaması 
yönünde karar alındığı iddiasına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12343) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 07.03.2017) 

85.- Ankara Milletvekili Necati Yılmaz’ın, IŞİD terör örgütünün Ankara’da açtığı yasa dışı 
okullara yönelik soruşturmaya ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12344) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 07.03.2017) 

86.- Ankara Milletvekili Necati Yılmaz’ın, Ankara AOÇ’de yapımı devam eden Ankapark projesine 
ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12345) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2017) 

87.- İzmir Milletvekili Zeynep Altıok’un, referandum sürecinde propaganda olarak değerlendirilen 
faaliyetlerde bulunan kamu yöneticileriyle ilgili işlemlere ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/12346) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2017) 
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88.- İzmir Milletvekili Atila Sertel’in, açığa alınan bir üniversite rektörüne ve üniversite yönetiminde 
sorunlar yaşandığı iddiasına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12347) (Başkanlığa geliş tarihi: 
08.03.2017) 

89.- Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak’ın, YLSY tazminatlarından kaynaklı mağduriyetlerin 
giderilmesine ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12348) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2017) 

90.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Anayasa değişikliği referandumu 
sürecindeki baskı iddialarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12349) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 08.03.2017) 

91.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin bir köyünde evlerin afet riskine karşı 
yeniden yapılması talebine ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12350) (Başkanlığa geliş tarihi: 
08.03.2017) 

92.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, devlet memurlarının usulüne uygun olarak verdikleri 
istifa dilekçelerinin işleme alınıp alınmadığına ve bu şekilde görevden ayrılanların görevlerine geri 
dönüp dönemeyeceğine ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12351) (Başkanlığa geliş tarihi: 
09.03.2017) 

93.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, kamu kurum ve kuruluşlarınca satın alınan ve kiralanan 
araçlara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12352) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017) 

94.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı İnanlı köyünün yeni 
yerleşim yerine ne zaman taşınacağına ve adres değişikliği yapmak zorunda kalan köylülere TOKİ’den 
daire verilmediği iddiasına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12353) (Başkanlığa geliş tarihi: 
09.03.2017) 

95.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, İzmir’in Çeşme ilçesindeki Reisdere TOKİ konutlarının 
satış bedellerindeki artışa, projenin hedef kitlesine ve fiyatların revize edilip edilmeyeceğine ilişkin 
Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12354) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017) 

96.- İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke’nin, 27 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 
sicil affı düzenlemesinden faydalanan kişi ve şirketlere ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/12355) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017) 

97.- İzmir Milletvekili Zeynep Altıok’un, akademisyen ihraç listelerinin hazırlanmasına ve OHAL 
inceleme komisyonuna ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12356) (Başkanlığa geliş tarihi: 
09.03.2017) 

98.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Dışişleri Bakanı’nın Almanya’da kanuna 
aykırı şekilde seçim propagandası yaptığı iddiasına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12357) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017) 

99.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, yasaklanan bir tarım ilacının kullanımının 
denetlenmesine ve kalıntı nedeniyle iade edilen ihraç gıda ürünlerine ilişkin Başbakan’dan yazılı soru 
önergesi (7/12358) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017) 

100.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, çocuk hakkı ihlalleriyle ilgili bazı 
verilere ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12359) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017) 

101.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Varlık Fonu’na devredilen kurumların herhangi 
bir ülkeye veya yabancı kurum veya kuruluşlara teminat olarak gösterilip gösterilmediğine ilişkin 
Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12360) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017) 
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102.- Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu’nun, TRT’nin 2015 yılında ilanı yapılan ve Şubat 
2017’de sonuçlanan personel alımına ve bazı iddialara ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Numan 
Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/12361) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2017) 

103.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil’in, tutuklu bulunan gazetecilere ilişkin Adalet Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/12362) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2017) 

104.- Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul’un, Gaziantep’te bir Kur’an kursunda yaşanan cinsel 
istismar olayına ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12363) (Başkanlığa geliş tarihi: 
03.03.2017) 

105.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın, cezaevinde annesiyle birlikte kalan 7 aylık bir 
bebeğin durumuna ve FETÖ ile irtibatlı hakimlerin baktığı davalara ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı 
soru önergesi (7/12364) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2017) 

106.- Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan’ın, tutuklu bir belediye başkanının durumuna ve makul 
sürede yargılamanın sağlanmasına ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12365) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 09.03.2017) 

107.- İzmir Milletvekili Zeynep Altıok’un, AİHM yargıçlığı için hazırlanan aday listesinin AKPM 
tarafından kabul edilmemesine ve yeni hazırlanacak listeye ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/12366) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017) 

108.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında işe 
alımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12367) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 03.03.2017) 

109.- Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in, Eskişehir’de Toplum Yararına Çalışma Programı 
kapsamında yapılacak işe alımlar için ilçe belediyelerine ayrılan kontenjanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12368) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2017) 

110.- Ankara Milletvekili Murat Emir’in, Ankara’da bulunan eski havagazı fabrikasının yıkım 
ve söküm sürecine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12369) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2017) 

111.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan’ın, İSKİ Genel Müdürlüğünde çalışan iki taşeron işçinin 
işten çıkarılma gerekçesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/12370) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2017) 

112.- İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin, İşsizlik Sigortası Fonu’na ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12371) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2017) 

113.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, farklı eğitim durumlarındaki işsiz sayılarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12372) (Başkanlığa geliş tarihi: 
09.03.2017) 

114.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, 657 sayılı Kanun’un 4/C maddesi kapsamındaki 
personelin iş sonu tazminatlarından gelir vergisi kesilmemesine yönelik bir çalışma yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12373) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017) 

115.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, farklı hukuki statülerde olup aynı işi yapan kamu 
görevlilerinin durumuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12374) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017) 
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116.- İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nun, Rize Müftü Mahallesi’nde yapılacak bir inşaat 
projesinin yol bağlantısı için istimlak edilen konutlara, alternatif güzergahlara ve istimlak bedeline ilişkin 
Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12375) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2017) 

117.- İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nun, Rize’deki çay fabrikalarının çevre ve hava 
kirliliği açısından denetim ve kontrolüne ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/12376) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2017) 

118.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Düzce’nin Merkez ilçesine bağlı Yaka köyünün bir 
kısmının belediye sınırları içerisine alınmasına ve köyün sadece mücavirdeki kısmına doğalgaz hizmeti 
verilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12377) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 08.03.2017) 

119.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, İzmir’in Aliağa ilçesi Karadut mevkiine demirlenen 
gemilerin çevreye zarar vermemesi için uygun yer tahsisi yapılmasına ve buradaki bir gemiden sızan 
akaryakıtla ilgili alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12378) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2017) 

120.- Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak’ın, Antalya Su ve Atıksu İdaresi’nce yaptırılan 
arıtma çamur nakil ve bertaraf işlemlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/12379) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2017) 

121.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan’ın, katı atık toplayarak geçimini sağlayan vatandaşların 
sosyal haklarının verilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12380) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2017) 

122.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’da bulunan hazine arazilerine ilişkin Çevre 
ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12381) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017) 

123.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, İzmir’deki Bölgesel Temiz Hava Merkezi’nin faaliyete 
geçeceği tarihe ve Aliağa ilçesindeki hava kirliliğine ve kanser vakalarına karşı alınacak tedbirlere ilişkin 
Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12382) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017) 

124.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Türkmenistan’da alacağı bulunan firmalara ve 
Türkmenistan’a yapılan ihracatta karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik girişimlere ilişkin Ekonomi 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12383) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017) 

125.- Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan’ın, Mardin’in Midyat ilçesine doğal gaz verilmesine 
yönelik bir çalışma olup olmadığına ve Midyat sınırlarından geçen boru hattına vana açılması talebine 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12384) (Başkanlığa geliş tarihi: 
08.03.2017) 

126.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, kayıp-kaçak elektrik miktarına ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12385) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017) 

127.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında Bakanlık ve bağlı 
kuruluşlarca yapılan araç kiralama hizmet alımlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/12386) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017) 

128.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı yükseköğretim 
yurtlarında verilen eğitimlere ve bu eğitimleri veren kişilere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı 
soru önergesi (7/12387) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017) 
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129.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, milli piyango ve oyun çekilişlerinde görev alan 
personelin fazla mesai yapmasına yönelik bir uygulama bulunup bulunmadığına ilişkin Gençlik ve Spor 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12388) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017) 

130.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, yasaklanan bir tarım ilacının kullanımının denetlenmesine 
ve kalıntı nedeniyle iade edilen ihraç gıda ürünlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/12389) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017) 

131.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde ilinin oluşturulacak mera hayvancılığı 
yetiştirici bölgeleri ve düve üretim merkezi destekleri kapsamına alınıp alınmadığına ilişkin Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12390) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017) 

132.- İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in, tavukların kullanılmayan organlarından üretilen ve 
rendering adı verilen yöntemle üretilen yasaklı tavuk yemlerini kullanan üreticilere ve haklarındaki 
işlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12391) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 09.03.2017) 

133.- Şırnak Milletvekili Leyla Birlik’in, Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Koruköy’deki sokağa 
çıkma yasağı uygulamasına ve bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12392) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2017) 

134.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Düzce İli Beyciler Mahallesi’nin çeşitli sorunlarına 
ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12393) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2017) 

135.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, Anayasa Mahkemesi ve AİHM başvurusu yapan bir 
polis memuruna ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12394) (Başkanlığa geliş tarihi: 
08.03.2017) 

136.- Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak’ın, Antalya’nın Demre ilçesindeki Gürses 
Mahallesi’nde birinci derece arkeolojik sit alanında yapılan inşaata ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı 
soru önergesi (7/12395) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2017) 

137.- İstanbul Milletvekili Selina Doğan’ın, vatandaşlık verilen ve referandumda oy kullanacak 
olan Suriyeli sığınmacılara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12396) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 09.03.2017) 

138.- Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman’ın, bir siyasi parti ilçe başkanlığı tarafından gaz 
maskesi dağıtımı yapıldığına dair iddialara ve iç savaş söylemlerinin soruşturulmasına ilişkin İçişleri 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12397) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017) 

139.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, vatandaşlığa kabul edilen Suriye ve Irak kökenli kişi 
sayısına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12398) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017) 

140.- Adana Milletvekili İbrahim Özdiş’in, bazı suçlarla ilgili istatistiki verilere ilişkin İçişleri 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12399) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017) 

141.- Adana Milletvekili İbrahim Özdiş’in, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde kapalı pazar 
yerinde çıkan yangına ve esnafın mağduriyetinin giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/12400) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017) 

142.- Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek’in, Çanakkale Savaşları döneminden kalan tarihi 
mermilerin çalındığı iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12401) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2017) 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

198 

143.- Ankara Milletvekili Murat Emir’in, Ankara’daki tarihi hava gazı fabrikasının bulunduğu 
adanın üstündeki 1, 2, 3 ve 4 nolu parsellerde koruma altına alınan ve koruma kararı kaldırılan alanlara 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12402) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2017) 

144.- Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak’ın, Antalya’nın Demre ilçesindeki Gürses 
Mahallesi’nde birinci derece arkeolojik sit alanında yapılan inşaatla ilgili işlemlere ve zarar gören tarihi 
eserlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12403) (Başkanlığa geliş tarihi: 
08.03.2017) 

145.- Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman’ın, Ağrı Dağı’nın milli park ilan edilmesine 
ve Iğdır’ın turistik tanıtımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12404) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2017) 

146.- İzmir Milletvekili Zeynep Altıok’un, İstanbul Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nin tadilat 
ve yenileme çalışmaları ile yerine yapılacağı açıklanan opera binasının proje çalışmalarına ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12405) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017) 

147.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, yüksek yargı mensupları, bakanlıklar ve genel 
müdürlükler için tahsis edilen makam araçlarına ilişkin Maliye Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/12406) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017) 

148.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul’un Üsküdar ilçesinde okul ve yurtların 
imar planı fonksiyon alanlarına uygunluğuna ve yapım ruhsatı ve yapı kullanma izni olmadan faaliyet 
gösterenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12407) (Başkanlığa geliş tarihi: 
08.03.2017) 

149.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nin akademisyen alım sürecine ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12408) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017) 

150.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, eğitim öğretim tazminatının ödenmesine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12409) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017) 

151.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, son beş yılda rotasyon uygulaması yapılan öğretmen 
ve müdür sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12410) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 09.03.2017) 

152.- İzmir Milletvekili Zeynep Altıok’un, ortaöğretim müzik dersi müfredatından bir Türk 
piyanistin isminin çıkarılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12411) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017) 

153.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, 2016-2017 yılı destekleme ve yetiştirme kurslarında 
Teknolojik ve Tasarım Dersi verilip verilmediğine, öğrenci ve öğretmen sayısına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12412) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017) 

154.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, atama bekleyen öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12413) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017) 

155.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ’ın, Türkiye’de eğitim gören Suriyeli öğrencilere 
ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12414) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017) 

156.- İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay’ın, öğrenci etüt eğitim merkezlerine ilişkin Milli 
Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12415) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017) 
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157.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Düzce’de bulunan bir öğrenci yurdunun mülkiyetine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12416) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017) 

158.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, uzman erbaşlara bedelsiz silah tahsisine yönelik bir 
çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Milli Savunma Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12417) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2017) 

159.- İzmir Milletvekili Zeynep Altıok’un, sokak hayvanlarının korunmasına ayrılan bütçeye ve 
doğal yaşamın korunmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12418) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2017) 

160.- Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt’un, Konya Ovası Sulama Projesi’ne, yaşanan 
ertelemelere ve çiftçilerin sorunlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/12419) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2017) 

161.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır Silvan Barajı’nın bitiş tarihine ve sulanacak 
arazi miktarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12420) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 09.03.2017) 

162.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, düşük gelirli ve sürekli ilaç kullanan 
vatandaşların ilaç ve benzeri katılım paylarından muaf tutulmasına ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı 
soru önergesi (7/12421) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017) 

163.- Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul’un, diyaliz teknikerliği bölümü mezunlarına, 
diyaliz teknikerlerinin istihdamlarına ve sertifikalı diyaliz sağlık personeline ilişkin Sağlık Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/12422) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017) 

164.- Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul’un, sürücülerin ve sürücü adaylarının sağlık 
muayenelerine ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12423) (Başkanlığa geliş tarihi: 
09.03.2017) 

165.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, bazı illerdeki uçak ambulanslara ve bunlardan 
yararlanan hasta sayısına ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12424) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 09.03.2017) 

166.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 2013-2017 yılları arasında Mardin’de hazırlanan 
projelere ve Mardin’e ayrılan kaynağa ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12425) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017) 

167.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır Havaalanı’ndaki uçakların 2016 yılı doluluk 
oranlarına ve taşınan yolcu sayılarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı 
soru önergesi (7/12426) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017) 

168.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, bazı havaalanlarından kalkan uçakların 2012 yılı itibari 
ile doluluk oranlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/12427) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

169.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, TBMM’de kabul edilen kanun sayılarına ilişkin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12428) (Başkanlığa geliş tarihi: 
16.03.2017) 

170.- Ankara Milletvekili Murat Emir’in, TBMM Ana Bina’da yapılan tamirat ve tadilatlara ilişkin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12429) (Başkanlığa geliş tarihi: 
20.03.2017) 
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171.- Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu’nun, bir siyasi partinin il başkan yardımcısı tarafından 
yapılan bir açıklamaya ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12430) (Başkanlığa geliş tarihi: 
08.03.2017) 

172.- Mardin Milletvekili Ali Atalan’ın, Rojava peşmergeleri tarafından Şengal’e girilmesine 
ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12431) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017) 

173.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kadınların iş gücüne katılımına ilişkin 
Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12432) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017) 

174.- Ankara Milletvekili Necati Yılmaz’ın, okullarda kamera sistemi ile izleme odalarının 
kurulmasına yönelik çalışmalara, çalışmanın amacına ve pedagojik risklere ilişkin Başbakan’dan yazılı 
soru önergesi (7/12433) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2017) 

175.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Dışişleri Bakanı tarafından seçimlerde görevli 
bazı yurt dışı yetkilileriyle yapılan toplantılara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12434) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2017) 

176.- Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın’ın, Antalya’nın Kundu bölgesinde inşa edileceği 
iddia olunan pazar yerine ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12435) (Başkanlığa geliş tarihi: 
10.03.2017) 

177.- Muş Milletvekili Burcu Çelik’in, hakkında soruşturma açılan memurlara ve referanduma 
yönelik görüş beyanının 657 sayılı Kanun karşısındaki durumuna ilişkin Başbakan’dan yazılı soru 
önergesi (7/12436) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2017) 

178.- Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan’ın, yirmi altı yıl önce hac ibadeti sırasında Suudi 
Arabistan’da kaybolan bir vatandaşın bulunması için yapılmış olan girişimlere, hacıların güvenliğine 
ve kaybolan diğer vatandaşlara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12437) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 13.03.2017) 

179.- İstanbul Milletvekili Eren Erdem’in, son beş yılda sahte alkollü içki nedeniyle yaşamını yitiren 
kişilere ve sahte içkinin üretim ve satışını engellemek için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan’dan 
yazılı soru önergesi (7/12438) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017) 

180.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İSKİ’de işten çıkarılan iki taşeron 
işçisinin durumuna ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12439) (Başkanlığa geliş tarihi: 
14.03.2017) 

181.- Ankara Milletvekili Nihat Yeşil’in, bazı bakanların yaptığı yurt dışı seyahatlerine ilişkin 
Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12440) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017) 

182.- Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak’ın, KOSGEB’in sıfır faizli işletme kredisi faiz 
desteğine başvuran, kredi alabilen ve alamayan esnafa ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/12441) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017) 

183.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, hayvan üretim çiftliklerinde veteriner 
istihdamına ve hayvanat bahçelerinin denetimine ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12442) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017) 

184.- Ankara Milletvekili Nihat Yeşil’in, 2002-2017 yılları arasında miting için Türkiye’ye gelen 
yabancı siyasetçilere ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12443) (Başkanlığa geliş tarihi: 
14.03.2017) 
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185.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2017 yılında hayatını kaybeden işçilere 
ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12444) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017) 

186.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2017/12 sayılı okullarda sosyal medyanın 
kullanılması konulu genelgeye ve öğretmenlerin sosyal medya kullanımına ilişkin Başbakan’dan yazılı 
soru önergesi (7/12445) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017) 

187.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Türkiye’ye girişi yasaklanan yabancı 
gazetecilere ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12446) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017) 

188.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İsviçre ile imzalanan anlaşmalara ve 
karşılıklı ithalat-ihracat miktarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12447) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 14.03.2017) 

189.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Fransa ile imzalanan anlaşmalara ve 
karşılıklı ithalat-ihracat miktarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12448) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 14.03.2017) 

190.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Almanya ile imzalanan anlaşmalara ve 
karşılıklı ithalat-ihracat miktarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12449) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 14.03.2017) 

191.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Hollanda ile imzalanan anlaşmalara ve 
karşılıklı ithalat-ihracat miktarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12450) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 14.03.2017)

192.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Danimarka ile imzalanan anlaşmalara ve 
karşılıklı ithalat-ihracat miktarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12451) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 14.03.2017)

193.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil’in, 19 Nisan 2017’de süresi dolacak olan OHAL’in uzatılma 
ihtimaline ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12452) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017) 

194.- Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’ın, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Kayseri Şeker Fabrikası hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/12453) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017) 

195.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, evlilik programlarının etkilerine ve alınacak 
tedbirlere ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12454) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017) 

196.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, afet nedeniyle başka bir alana taşınan Niğde’nin 
Bor ilçesi Kaynarca köyü köylülerine konut yardımı ödemelerinde kolaylık sağlanmasına ilişkin 
Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12455) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017) 

197.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2017 YGS’de yapılan saat uygulaması 
nedeniyle mağdur olanlara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12456) (Başkanlığa geliş tarihi: 
14.03.2017)

198.- İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter’in, İstanbul’un Beykoz ilçesi Tokatköy Mahallesi 
Ayazma mevkiindeki yerleşim alanlarının 2/B kapsamı dışında tutulmasına ve tapu tahsis belgeleri iptal 
edilen vatandaşların durumuna ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12457) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 15.03.2017) 
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199.- Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp’ın, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde devam eden sokağa 
çıkma yasağına ve yapılan kamulaştırmalara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12458) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2017)

200.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Suriyeli sığınmacıların vatandaşlığa alınma kriterlerine 
ve Suriyeli esnafa yönelik uygulamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Veysi Kaynak) yazılı soru 
önergesi (7/12459) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2017)

201.- Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak’ın, Ankara Tuzluçayır’da yıkımına karar verilen Cami-
Cemevi projesinin yargı sürecine ve siyasi ayağına ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/12460) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

202.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan’ın, annesi ile birlikte cezaevinde kalan bir bebeğe ve 
annenin tekrar yargılanmasına ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12461) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 10.03.2017)

203.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul Anadolu Adliyesine ait otoparkta uygulanan 
kademeli ücret tarifesinin iptaline dair mahkeme kararının uygulanıp uygulanmadığına ilişkin Adalet 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12462) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

204.- Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan’ın, cezaevlerinde yaşamını yitiren çocuk hükümlülere 
ve Adana Cezaevi çocuk koğuşunda çıkan yangının soruşturulmasına ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı 
soru önergesi (7/12463) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2017)

205.- Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir’in, Edirne’de bir tutukluya çıplak arama yapılmasına 
ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12464) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2017)

206.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Korunmaya Muhtaç Çocukların İşe Yerleştirilmesine 
İlişkin Tüzük’ten yararlanamayacak durumda olan çocuklara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12465) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2017)

207.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, şehit aileleri ve gaziler için toplanan ve kullanılan 
gelirlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12466) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 14.03.2017)

208.- İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir’in, konuk evlerinde kalan kadınların 
gizlilikleri korunarak oy kullanabilmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/12467) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2017)

209.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, KOSGEB Düzce Müdürlüğü’nden verilen teşvik 
kredilerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12468) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 14.03.2017)

210.- İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke’nin, İŞKUR tarafından TYÇP kapsamındaki kadroların 
belediyelere dengesiz dağıtıldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/12469) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2017)

211.- Muş Milletvekili Burcu Çelik’in, Bursa’nın Orhaneli ilçesinde bir mermer ocağında bir 
işçinin hayatını kaybettiği olayın soruşturulmasına, ocağın denetimine ve iş kazalarına ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12470) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2017)

212.- Muş Milletvekili Burcu Çelik’in, İstanbul Halkalı’da bir inşaat işçisinin hayatını kaybettiği 
olayın soruşturulmasına, inşaatın denetimine ve iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12471) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2017)
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213.- Muş Milletvekili Burcu Çelik’in, Yalova’nın Altınova ilçesinde bir tersanede bir işçinin 
hayatını kaybettiği olayın soruşturulmasına, tersanenin denetimine ve iş kazalarına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12472) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2017)

214.- Muş Milletvekili Burcu Çelik’in, Adıyaman’da bir inşaat işçisinin hayatını kaybettiği olayın 
soruşturulmasına, inşaatın denetimine ve iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/12473) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2017) 

215.- Muş Milletvekili Burcu Çelik’in, Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir mantar üretim tesisinde 
bir işçinin hayatını kaybettiği ve bir işçinin yaralandığı olayın soruşturulmasına, tesisin denetimine ve iş 
kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12474) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 10.03.2017) 

216.- Muş Milletvekili Burcu Çelik’in, Bursa Gemlik’te bir inşaat işçisinin hayatını kaybettiği 
olayın soruşturulmasına, inşaatın denetimine ve iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12475) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2017) 

217.- Muş Milletvekili Burcu Çelik’in, Aydın’ın Köşk ilçesinde bir kum ocağında bir işçinin 
hayatını kaybettiği olayın soruşturulmasına, ocağın denetimine ve iş kazalarına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12476) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2017) 

218.- Muş Milletvekili Burcu Çelik’in, Eskişehir’de bir inşaat işçisinin hayatını kaybettiği olayın 
soruşturulmasına, inşaatın denetimine ve iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/12477) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2017) 

219.- Muş Milletvekili Burcu Çelik’in, Elazığ’da bir maden işçisinin hayatını kaybettiği olayın 
soruşturulmasına, maden ocağının denetimine ve iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12478) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2017) 

220.- Mardin Milletvekili Erol Dora’nın, son beş yıl içinde sigortasız ve sahte sigortalı işçi 
çalıştırdığı için ceza alan işverenlere ve 6824 sayılı Kanun ile affa uğrayanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12479) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2017) 

221.- İstanbul Milletvekili Garo Paylan’ın, deprem riski taşıyan yapılara ve kentsel dönüşüm eylem 
planına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12480) (Başkanlığa geliş tarihi: 
10.03.2017) 

222.- İstanbul Milletvekili Eren Erdem’in, Arnavutköy Devlet Hastanesi’nin kapasitesinin 
artırılması ihtiyacına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12481) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 14.03.2017) 

223.- İstanbul Milletvekili Eren Erdem’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin satın aldığı 
bir araziye yönelik iddialara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12482) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

224.- Adana Milletvekili İbrahim Özdiş’in, Adana’nın Ceyhan ilçesinden Hatay’ın Erzin ilçesine 
devredilmiş olan arazinin iadesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12483) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

225.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan’ın, Aliağa İZDEMİR Termik Santrali’nin ÇED raporuna 
yönelik yargı sürecine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12484) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 14.03.2017) 
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226.- Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı’nın, Sakarya’da HES inşaatına ait radyoaktif 
maddeden bir vatandaşın zarar gördüğü olaya ve firmanın denetimine ilişkin Çevre ve Şehircilik 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12485) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

227.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, İstanbul-İzmir otoyolu projesi kapsamında kesilen 
ağaçlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12486) (Başkanlığa geliş tarihi: 
15.03.2017)

228.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Almanya’da görevli Diyanet İşleri Başkanlığı imamları 
hakkındaki iddialara ilişkin Dışişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12487) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 14.03.2017)

229.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, binalar için zorunlu olan enerji kimlik belgesine 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12488) (Başkanlığa geliş tarihi: 
10.03.2017)

230.- Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan’ın, Batman İli’nin tamamına doğalgaz hizmeti 
verilmesi talebine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12489) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2017)

231.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Şırnak il merkezi için öngörülen doğalgaz dağıtım 
projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12490) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 14.03.2017)

232.- Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer’in, Türkiye Et ve Balık Kurumu’nda ölü hayvanların 
kesimhaneye gönderilmesine, sorumlu firma ve kesimhaneler hakkındaki işlemlere ilişkin Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12491) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

233.- Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer’in, çiftçilerin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12492) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

234.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Pınarcık köyünde toplulaştırmaya dahil 
edilen ve yerine yenisi verilmeyen bir arazinin durumuna ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/12493) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017) 

235.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan’ın, arı ölümlerine karşı alınan önlemlere ve arıcıların 
desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12494) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017) 

236.- İzmir Milletvekili Atila Sertel’in, Hollanda ile ekonomik ilişkilere ve bazı verilere ilişkin 
Gümrük ve Ticaret Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12495) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017) 

237.- Mardin Milletvekili Ali Atalan’ın, 11 Şubat 2017 tarihinde Mardin’de sokağa çıkma yasağı 
ilan edilen yerlerde yapılan gözaltı işlemleri ve operasyonlarla ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12496) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2017) 

238.- Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya’nın, Ankara Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı projesi 
kapsamındaki işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12497) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 10.03.2017) 

239.- Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp’ın, Diyarbakır’ın Lice ilçesindeki on sekiz köyde 
sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12498) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2017) 
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240.- Batman Milletvekili Saadet Becerekli’nin, 15 Temmuz darbe girişimi gecesine ve TSK ve 
Emniyet Teşkilatı envanterindeki silahlara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12499) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2017) 

241.- Mardin Milletvekili Ali Atalan’ın, Mardin Valiliği’nin resmi internet sayfasında yayınlanan 
milletvekili listesinde bir milletvekiline yer verilmemesine ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/12500) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2017) 

242.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı’nın, Denizli Karahayıt’taki turizm işletmelerinden sıcak 
su kullanımı için istenen bedellere ve alt yapı yatırımı yapılmamasına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı 
soru önergesi (7/12501) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017) 

243.- Ankara Milletvekili Murat Emir’in, Ankara Valiliğinin eski Havagazı Fabrikasından havaya 
asbest yayılımı olmadığına dair açıklamasını dayandırdığı laboratuvar analizlerine ilişkin İçişleri 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12502) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017) 

244.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Ankara’daki eski havagazı fabrikasının yıkımına ilişkin 
İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12503) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017) 

245.- Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp’ın, Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı on sekiz köyde ilan 
edilen sokağa çıkma yasağına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12504) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 14.03.2017) 

246.- Mardin Milletvekili Ali Atalan’ın, Mardin Büyükşehir ve ilçe belediyelerine kayyum 
atandıktan sonra kapatılan birimlere ve işten çıkarılanlara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/12505) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017) 

247.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı personel için Kurum 
İçi Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı yapılmasına yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin Maliye 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12506) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2017) 

248.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, öğrenci etüt merkezlerinin kapatılması kararına ve 
öngörülen süreye ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12507) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 13.03.2017) 

249.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, proje okul kapsamında başka bir okula tayin edilen 
bir öğretmenin eski görev yerine iadesine dair mahkeme kararının yerine getirilip getirilmediğine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12508) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017) 

250.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bolu’da referandum mitingi sebebiyle okulların tatil 
edildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12509) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 14.03.2017) 

251.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı’nın, 2017 YGS’de yapılan saat uygulamasından 
etkilenenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12510) (Başkanlığa geliş tarihi: 
14.03.2017) 

252.- Adana Milletvekili İbrahim Özdiş’in, 2017 YGS’de yapılan saat uygulamasından etkilenenlere 
ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12511) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017) 

253.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, ÖSYM tarafından 2017 KPSS için belirlenen sınav 
ücretlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12512) (Başkanlığa geliş tarihi: 
14.03.2017) 
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254.- İstanbul Milletvekili Hüda Kaya’nın, 2017 YGS’de yapılan saat uygulaması nedeniyle 
mağdur olanlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12513) (Başkanlığa geliş tarihi: 
15.03.2017) 

255.- Mardin Milletvekili Ali Atalan’ın, 11 Şubat 2017 tarihinde Mardin’de sokağa çıkma yasağı 
ilan edilen yerlerde yapılan gözaltı işlemleri ve operasyonlarla ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Savunma 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12514) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2017) 

256.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Bor Fizik Hastanesi’nde tedavisi tamamlanmadan 
SSK’nın karşıladığı seans süresinin tamamlandığı gerekçesiyle taburcu edilen engelli bir hastanın 
mağduriyetinin giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12515) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 08.03.2017) 

257.- Van Milletvekili Lezgin Botan’ın, Van’ın Saray ilçesine devlet hastanesi yapılması talebine 
ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12516) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2017) 

258.- Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan’ın, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına ilişkin 
Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12517) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2017) 

259.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı’nın, Denizli’de bir hastanede patlayan oksijen tüpü 
nedeniyle yaralanan doktora ve makine ve tüplerin denetimine ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/12518) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017) 

260.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Şırnak’ta görev yapan sağlık personeline ve ildeki 
tecrübeli personel sayısının artırılmasına ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12519) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017) 

261.- Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir’in, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümü 
mezunlarına ve hastanelerde istihdamlarına ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12520) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2017) 

262.- Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp’ın, Ankara’da zihinsel engelli HIV taşıyıcısı bir kadının 
doğum için hastanelere kabul edilmediği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/12521) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2017) 

263.- Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan’ın, Sason-Muş yolu projesinin güzergahına ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12522) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 10.03.2017) 

264.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan’ın, Şanlıurfa’da posta işleme ve dağıtım merkezi 
müdürlüğü bulunmamasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/12523) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2017) 

265.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, İstanbul Sirkeci-Uzunköprü demiryolu hattı 
üzerindeki altı köprünün yenilenmesine yönelik yapım işinin akıbetine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12524) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017) 

266.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, demiryollarının modernizasyonuna yönelik 
çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12525) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017) 

267.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, demiryolu hemzemin geçitlerine ve yönetmeliğe 
uygunluklarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12526) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)
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268.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Adana-Mersin istasyonları arasındaki demiryolu 
hattının 3. ve 4. hat yapım projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/12527) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017) 

269.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Bursa Yenişehir hızlı tren projesinde yaşanan bir 
aksaklığa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12528) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017) 

270.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Gebze-Haydarpaşa ve Sirkeci-Halkalı banliyö 
hatlarının iyileştirilmesi ve elektromanyetik sistem yenilenmesi projesinin ne zaman tamamlanacağına 
ve Söğütlüçeşme istasyonuna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/12529) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017) 

271.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, bazı hızlı tren hatlarının yapım ve hizmete açılma 
tarihlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12530) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017) 

272.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, demiryollarındaki dingil basıncının uluslararası 
standartlara çıkarılması için yapılan çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/12531) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017) 

273.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Ankara-Sivas hızlı tren hattı projesindeki 
değişikliklere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12532) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017) 

274.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Ankara-İzmir hızlı tren demiryolu hattının Polatlı-
Afyonkarahisar ve Uşak-Salihli kesimlerinin çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12533) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017) 

275.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, TCDD Teftiş Kurulunca başlatılan bir soruşturmaya 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12534) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 14.03.2017)

276.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, TCDD’de taşeron olarak çalışan işçilerin kadroya 
alınmasına yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12535) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

277.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, TCDD’ye devredilen taşınmazlara ilişkin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12536) (Başkanlığa geliş tarihi: 
14.03.2017)

278.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, TCDD’ye ait taşınmazlara ve kapatılan istasyonlara 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12537) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 14.03.2017)

279.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, İstanbul-İzmir otoyolu projesi kapsamında kesilen 
ağaçlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12538) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2017)

280.- İstanbul Milletvekili Ali Şeker’in, 2017 YGS’de yapılan saat uygulaması nedeniyle mağdur 
olanlara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12539) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017) 
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281.- Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer’in, 12 Mart 2017 tarihinde yapılan Yükseköğretime 
Geçiş Sınavı’nda öğrencilere dağıtılan araç-gereçlere ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/12540) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017) 

282.- Denizli Milletvekili Kazım Arslan’ın, Başbakanlığa ait uçaklara ve 2016 yılı bakım 
masraflarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12541) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017) 

283.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Toplum Yararına Program kapsamındaki geçici işçi 
alımlarına ve güvenlik soruşturmasının kriterlerine ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12542) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017) 

284.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, 2006-2016 yılları arasında gerçekleşen boşanmalara 
ve aile irşat bürolarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12543) (Başkanlığa geliş tarihi: 
14.03.2017) 

285.- Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer’in, ÖSYM’nin açıkladığı KPSS sınav ücretlerine ilişkin 
Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12544) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017) 

286.- Van Milletvekili Lezgin Botan’ın, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir iş merkezinin 
tabelasının sökülmesine ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12545) (Başkanlığa geliş tarihi: 
15.03.2017) 

287.- Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir’in, Türkiye-Suriye sınırında inşa edilen beton duvara 
ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12546) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2017) 

288.- Adana Milletvekili İbrahim Özdiş’in, Adana’da KYK yurtlarında başlatılan evliliğe hazırlık 
okuluna ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12547) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017) 

289.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, bazı tütün işletme tesislerinin akıbetine ilişkin 
Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12548) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017) 

290.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, TEKEL arşiviyle ilgili çalışmaların tamamlanıp 
tamamlanmadığına ve şirket aleyhine açılan davalarda belge ibrazının sağlanabilmesine ilişkin 
Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12549) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017) 

291.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, KİT’lere ait arazilere ilişkin Başbakan’dan yazılı 
soru önergesi (7/12550) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017) 

292.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kayyum atanan 
şirketlere ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12551) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017) 

293.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Tekel’den Özelleştirme Yüksek Kuruluna geçen 
İstanbul Paşalimanı Sosyal Tesisinin durumuna ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12552) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017) 

294.- İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek’in, Savunma Sanayii Destekleme Fonu’nun Varlık 
Fonu’na devredilen kaynağına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12553) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 16.03.2017) 

295.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ’ın, referandum kararı alındıktan sonra bakanların 
yurt dışında yaptıkları çalışmalara ve referanduma yönelik harcamalarına ilişkin Başbakan’dan yazılı 
soru önergesi (7/12554) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017) 

296.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, boşanma oranlarına ve aile irşat 
bürolarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12555) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017) 
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297.- İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter’in, İstanbul minibüs esnafının bazı sorunlarına ilişkin 
Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12556) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017) 

298.- Ankara Milletvekili Murat Emir’in, AK Parti tarafından gerçekleştirilecek olan miting ve 
referandum çalışmalarının maliyetine ve mitinglere katılıma ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/12557) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2017) 

299.- Ankara Milletvekili Murat Emir’in, Ankara’da bulunan eski havagazı fabrikasının yıkım ve 
söküm sürecine ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12558) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2017) 

300.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, emeklilere ödenen promosyon 
bedellerine ve bankalar tarafından bazı hesaplara bloke konmasına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru 
önergesi (7/12559) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2017) 

301.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, KPSS ücretlerindeki artışa ilişkin 
Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12560) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2017) 

302.- İzmir Milletvekili Ali Yiğit’in, kamu bankalarınca verilen reklam ve ilanlara ilişkin 
Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12561) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2017) 

303.- İzmir Milletvekili Ali Yiğit’in, kamu bankalarınca medya kuruluşlarına kullandırılan kredilere 
ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12562) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2017) 

304.- Tunceli Milletvekili Alican Önlü’nün, Avrupa ülkelerinde Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı 
imamlarla ilgili casusluk iddialarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12563) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 17.03.2017) 

305.- Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir’in, bir sivil toplum kuruluşu yöneticisi hakkındaki 
gözaltı işlemine ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12564) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2017) 

306.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan’ın, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlar için 
belirlenen ücretlere ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12565) (Başkanlığa geliş tarihi: 
17.03.2017) 

307.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan’ın, İzmir’in Çeşme ilçesinde komi olarak çalıştığı iş yerinde 
hayatını kaybeden bir çocuğun otopsi raporuna ve Adli Tıp Kurumu’na ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı 
soru önergesi (7/12566) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2017) 

308.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, bir yazar hakkındaki davaya ve 15 Temmuz’dan 
itibaren yapılan yeniden yargılanma taleplerine ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12567) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2017) 

309.- Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir’in, tutukluların avuç içi ve parmak izlerinin 
alınmasına ve cezaevlerinde işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/12568) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2017) 

310.- İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir’in, Bakanlıkta engelli personel istihdamına 
ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12569) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2017) 

311.- İstanbul Milletvekili Erdal Ataş’ın, Ankara’da koruma altındaki çocukların bir vakıfla 
ortaklaşa umreye götürülmesine ve işbirliği yapılan kuruluşlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12570) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017) 

312.- Uşak Milletvekili Özkan Yalım’ın, sanayi üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12571) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017) 
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313.- Mardin Milletvekili Erol Dora’nın, OHAL süresince yaşamını yitiren işçilere, işsizlik 
sigortasına ve iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı 
soru önergesi (7/12572) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2017) 

314.- Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm’ün, tarım Bağ-Kur sigortalılığı için iş mahkemelerine 
dava açmak durumunda kalan çiftçilere ve avukatlara ödenen vekalet ücretlerine ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12573) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017) 

315.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, işsizlikle ilgili bazı sayısal verilere ve 
istihdam edilen geçici personel sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/12574) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017) 

316.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Mesleki Yeterlilik Belgesi uygulaması ile ilgili 
sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12575) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 17.03.2017) 

317.- İzmir Milletvekili Ali Yiğit’in, şube müdürü ve şef kadrolarının emekliliğe esas ek 
göstergelerinin yükseltilmesi talebine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/12576) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2017) 

318.- Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek’in, çocuk işçilere ve çocuk işçiliğinin sona 
erdirilmesine yönelik proje ve çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/12577) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2017) 

319.- Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak’ın, bir kanser hastasına ait ilaçların bedellerinin SGK 
tarafından ödenmemesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/12578) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2017) 

320.- İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya’nın, Bakanlık tarafından hazırlanan istihdam seferberliği 
konulu reklam ve afişlere ve istihdamın teşviki kapsamında yapılan işlemlere ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12579) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2017) 

321.- İstanbul Milletvekili Eren Erdem’in, Diyarbakır Hevsel bahçelerinin özel proje alanı ilan 
edilmesine ve bölgenin yapılaşmaya açılacağı iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı 
soru önergesi (7/12580) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017) 

322.- Antalya Milletvekili Devrim Kök’ün, Antalya’daki hava kirliliğine ve engellenmesi için 
yapılan çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12581) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 17.03.2017) 

323.- İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir’in, Muğla’daki doğal SİT alanlarının ve 
statülerinin yeniden belirlenmesi çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/12582) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2017) 

324.- İzmir Milletvekili Ali Yiğit’in, dış sermaye akışı ve uzun vadeli dış yatırımlar ile ilgili verilere 
ilişkin Ekonomi Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12583) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2017) 

325.- Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek’in, maden arama ve işletme ruhsatlarına ve maden 
rezervlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12584) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 16.03.2017) 

326.- Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul’un, Gaziantepspor’a yapılan bir transfere ilişkin 
Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12585) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2017) 
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327.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, Gaziantep’te yapılan arazi toplulaştırma çalışmalarına 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12586) (Başkanlığa geliş tarihi: 
16.03.2017) 

328.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Akyurt ilçesine bağlı bazı mahallelerin 
büyük ova koruma kapsamından çıkarılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı 
soru önergesi (7/12587) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017) 

329.- Uşak Milletvekili Özkan Yalım’ın, tarım üreticilerine uygulanan bazı vergi oranlarının 
düşürülmesine ve Milli Tarım Projesi’ne ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/12588) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017) 

330.- Van Milletvekili Adem Geveri’nin, bazı çiftçilere tarımsal destekleme ödemeleri yapılmadığı 
iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12589) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 17.03.2017) 

331.- Mardin Milletvekili Mithat Sancar’ın, bir açıklamasında kullandığı ifadeye ve LGBTİ 
bireylere karşı işlenen şiddet ve cinayet suçlarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/12590) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2017) 

332.- Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp’ın, Diyarbakır’da bir mitinge yapılan bombalı 
saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada polislerin ihmallerinin tespit edildiğine dair iddialara ilişkin 
İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12591) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017) 

333.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Düzce Belediyesi’ne ait olan ve kiraya verilen 
taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12592) (Başkanlığa geliş tarihi: 
16.03.2017) 

334.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Düzce-Sapanca otoyolunun Akyazı mevkiinde 
lüks otomobillere ateş açıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12593) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017) 

335.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Düzce Belediyesi’nde toplu taşıma araçları için 
fiyat belirlenmesine ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12594) (Başkanlığa geliş tarihi: 
16.03.2017) 

336.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Düzce Belediyesi’nde “S” plaka uygulamasına 
geçilmesine ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12595) (Başkanlığa geliş tarihi: 
16.03.2017) 

337.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Düzce Belediyesi’ne asfalt sorunlarıyla ilgili olarak 
yapılan şikayetlere ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12596) (Başkanlığa geliş tarihi: 
16.03.2017) 

338.- Mardin Milletvekili Erol Dora’nın, Türkiye’den yurt dışına göç eden vatandaşlara ve 
akademisyenlere ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12597) (Başkanlığa geliş tarihi: 
16.03.2017) 

339.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bir şirkete ihale edilen projelere ilişkin Maliye 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12598) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017) 

340.- Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek’in, Çanakkale’de ve Türkiye genelinde yabancı 
uyruklulara satışı yapılan arazilere ilişkin Maliye Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12599) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 16.03.2017) 
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341.- Uşak Milletvekili Özkan Yalım’ın, sanayi alanında vergi oranlarında indirim yapılmasına 
ilişkin Maliye Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12600) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017) 

342.- Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer’in, 2017 yılı YGS sınavına ve Şanlıurfa’da kopya çektiği 
belirlenen kişilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12601) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 16.03.2017) 

343.- İstanbul Milletvekili Didem Engin’in, ÖSYM tarafından belirlenen sınav ücretlerine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12602) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017) 

344.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil’in, YÖK’ün 15 Temmuz sonrası ihraç edilen, görevden 
uzaklaştırılan veya işsiz kalan adakemisyenlerle ilgili çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/12603) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017) 

345.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil’in, eğitimlerini bırakmak durumunda kalanlar için bir 
öğrenci affı çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12604) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017) 

346.- İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek’in, KPSS ücretlerine yapılan zamma ilişkin Milli Eğitim 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12605) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017) 

347.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, 2017 YGS’de dağıtılan silgilerin kalitesine ve sınav 
ücretinin belirlenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12606) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 16.03.2017) 

348.- Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu’nun, 2017 yılı YGS sınavında yapılan kapıların saat 
9.45’te kapatılması uygulamasına ve bu nedenle sınava alınmayan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12607) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017) 

349.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Bartın Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’nin başka bir yere naklinin doğuracağı sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/12608) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017) 

350.- Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek’in, taşımalı eğitimle ilgili bazı sayısal verilere 
ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12609) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017) 

351.- İzmir Milletvekili Ali Yiğit’in, down sendromlu çocukların eğitimine yönelik desteklere 
ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12610) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2017) 

352.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ’ın, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlar için 
belirlenen ücretlerdeki artışa ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12611) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 17.03.2017) 

353.- Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek’in, Çanakkale’deki sulama ve taşkın koruma 
tesislerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12612) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 16.03.2017) 

354.- Tunceli Milletvekili Alican Önlü’nün, Tunceli’de kaçak avcılığa ve yaban hayatın korunmasına 
yönelik çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12613) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 17.03.2017) 

355.- Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu’nun, ALS hastalarının ilaç temini konusundaki 
sıkıntılarına ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12614) (Başkanlığa geliş tarihi: 
16.03.2017) 
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356.- Ordu Milletvekili Seyit Torun’un, Ordu’da yapılması planlanan şehir hastanesine ilişkin 
Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12615) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017) 

357.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya-Gaziantep Karayolu üzerindeki Çığlık 
Mahallesi’nin trafik lambası ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı 
soru önergesi (7/12616) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017) 

358.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, TCDD’nin Bulgaristan Demiryolları için ürettiği otuz 
adet yataklı vagona ve vagon tamiratlarındaki aksamaların önlenmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12617) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017) 

359.- Ordu Milletvekili Seyit Torun’un, Ordu-Giresun Havalimanı’nda yaşanan iptallerin teknik 
incelemesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12618) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017) 

360.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, TCDD yapım işleri şartnamesinde idareye araç 
tahsisi hususunun bulunup bulunmadığına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/12619) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2017) 

361.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, TCDD’ye bağlı birimlerde yaşanan iş kazalarına 
ve yapılan denetimlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/12620) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2017) 

362.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, TCDD sinyalizasyon, telekomünikasyon ve 
elektrifikasyon projelerinde yaşanan hırsızlık olaylarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12621) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2017)

363.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın, bir siyasi partinin kuruluş işlemlerinin engellendiği 
iddiasına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12622) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2017) 

364.- Ankara Milletvekili Necati Yılmaz’ın, Ankara’daki tarihi havagazı fabrikasının yıkımına ve 
asbeste karşı alınan tedbirlere ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12623) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 09.03.2017) 

365.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Atatürk Orman Çiftliği arazisinde otopark veya 
oto pazarı kurulması için yapılacak kiralamaya ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12624) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017) 

366.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil’in, Anayasa değişikliği referandumuna yönelik harcamalara 
ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12625) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017) 

367.- Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp’ın, 16 ilin valilerine gönderildiği iddia edilen 3 Hilal 
Operasyonu adlı genelgeye ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12626) (Başkanlığa geliş tarihi: 
14.03.2017) 

368.- Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir’in, gözaltına alınan Barış Anneleri İnisiyatifi üyesi 
bir kadına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12627) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2017) 

369.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, 2016 KPSS A grubu sınavının geçerlilik süresinin 
uzatılmasının veya süre bitiminden önce kamuya alım yapılmasının söz konusu olup olmadığına ve 2017 
KPSS ücretine ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12628) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017) 

370.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul’da bir parkta seçmen kaydı 
bulunmasına ve olayın sorumlularına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12629) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 16.03.2017) 
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371.- Ankara Milletvekili Necati Yılmaz’ın, şehir hastanelerinin işleyişine ve devredilecek sağlık 
personelinin durumuna ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12630) (Başkanlığa geliş tarihi: 
16.03.2017) 

372.- Ankara Milletvekili Murat Emir’in, bir fotoğrafta yer alan bazı milletvekillerinin mevcut 
görevlerine ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12631) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017) 

373.- Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek’in, FETÖ ile mücadeleye ve bazı OHAL KHK’larının 
içeriğine ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12632) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017) 

374.- Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan’ın, kayyum atanan Van Büyükşehir ve ilçe 
belediyelerinin kapatılan birimlerine ve işten çıkarılan personele ilişkin Başbakan’dan yazılı soru 
önergesi (7/12633) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017) 

375.- Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir’in, Nevruz kutlamalarına yasaklar getirildiği 
iddiasına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12634) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017) 

376.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, örtülü ödenekten yapılan harcamalara ve 
artış iddialarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12635) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2017) 

377.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Atatürk Orman Çiftliği Müze ve Sergi Salonu’nun bir 
buçuk yıldır kapalı olmasına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12636) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 20.03.2017) 

378.- Sinop Milletvekili Barış Karadeniz’in, örtülü ödenek harcamalarına ilişkin Başbakan’dan 
yazılı soru önergesi (7/12637) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2017) 

379.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, batan sigorta şirketlerine ilişkin Başbakan’dan yazılı 
soru önergesi (7/12638) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2017) 

380.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, özelleştirme kapsamına alınan bir şirketin satış 
sürecine ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12639) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2017) 

381.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Azer-Tekel şirketinin tasfiye sürecine ilişkin 
Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12640) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2017) 

382.- Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in, Türkiye’nin Lahey Büyükelçisinin Cumhurbaşkanı 
danışmanı yapıldığına dair iddialara ve Lahey Büyükelçiliğine yapılacak atamaya ilişkin Başbakan’dan 
yazılı soru önergesi (7/12641) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2017) 

383.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan’ın, gözaltına alınan iki çocukla ilgili yapılan işlemlere 
ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12642) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2017) 

384.- Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir’in, BM Kadının Statüsü Komisyonu’nun ABD’deki 
toplantısına katılan sivil toplum kuruluşlarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12643) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2017) 

385.- Mardin Milletvekili Erol Dora’nın, 2017 YGS saat uygulamasından etkilenenlere ve Şırnak 
merkeze girişte yapılan güvenlik uygulamasına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12644) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2017) 

386.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, çay sektörü, çay üreticileri ve imalatçılarına yönelik 
düzenlemelere ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Nurettin Canikli) yazılı soru önergesi (7/12645) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2017) 
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387.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, ÇAYKUR’un satın aldığı yaş çayları alım yerlerinde 
depolamak yerine en kısa sürede fabrikaya ulaştırmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan 
Yardımcısı’ndan (Nurettin Canikli) yazılı soru önergesi (7/12646) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2017) 

388.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, 2014, 2015, 2016 yıllarında yaş çay maliyetindeki 
değişkenliğe ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Nurettin Canikli) yazılı soru önergesi (7/12647) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2017) 

389.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, yaş çay için ön soldurma işlemi kurulma 
çalışmalarının tamamlanacağı tarihe ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Nurettin Canikli) yazılı soru 
önergesi (7/12648) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2017) 

390.- Şırnak Milletvekili Leyla Birlik’in, Silivri Cezaevi’nde bulunan bir tutukluya ve diğer 
mahkumlara yönelik işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/12649) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2017) 

391.- İstanbul Milletvekili Erdal Ataş’ın, Elazığ E Tipi Kapalı Cezaevi’nde kurum yetkililerinin 
referandum çalışması yaptığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12650) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2017) 

392.- Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy’un, bebeğiyle birlikte cezaevinde bulunan hükümlü bir 
kadının yeniden yargılanmasına ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12651) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 20.03.2017) 

393.- Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul’un, Gaziantep Şahinbey Belediyesi tarafından yeni 
evlenenlere dağıtıldığı iddia olunan bir kitaba ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/12652) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2017) 

394.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan’ın, iş kazaları ve işçi ölümleriyle ilgili çalışmalara ve iş 
güvenliği denetimlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12653) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017) 

395.- İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek’in, tarihin en büyük istihdam seferberliği olarak tanıtımı 
yapılan kampanyaya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12654) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2017) 

396.- Mardin Milletvekili Erol Dora’nın, banka kredisi sebebiyle arazileri haczedilen çiftçilere 
ve tarım politikalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12655) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2017) 

397.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, referandum propagandası yaptığı iddia olunan 
bir kaymakama ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12656) (Başkanlığa geliş tarihi: 
09.03.2017) 

398.- Adana Milletvekili İbrahim Özdiş’in, Adana’da bir siyasi partinin anons aracında asılı 
bulunan Türk bayrağına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12657) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 09.03.2017) 

399.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün 
bekçi alım sürecine yönelik iddialara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12658) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017) 
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400.- İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü’nün, on altı ilin valisine gönderildiği iddia edilen 
operasyon genelgesine ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12659) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 10.03.2017) 

401.- Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir’in, Nevruz kutlamalarının güvenli biçimde yapılmasına 
yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12660) (Başkanlığa geliş tarihi: 
16.03.2017) 

402.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bekçi alımı şartlarında illere göre farklılık olduğu 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12661) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2017) 

403.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, 22 Temmuz 2016 tarihinde Taksim Meydanı’nda 
koyun kesilmesi olayına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12662) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 20.03.2017) 

404.- İstanbul Milletvekili Erdal Ataş’ın, Suriyeli mültecilerin yasadışı organ ticaretine muhatap 
olduğu yönündeki haberlere ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12663) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 20.03.2017) 

405.- İstanbul Milletvekili Garo Paylan’ın, İstanbul Valiliğinden Türkiye Ermenileri Patrikliğine 
iletilen bir yazıya ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12664) (Başkanlığa geliş tarihi: 
20.03.2017) 

406.- Mardin Milletvekili Erol Dora’nın, 1 Ocak 2016 - 1 Mart 2017 tarihleri arasındaki ölümle 
sonuçlanan intihar verilerine ilişkin Kalkınma Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12665) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 20.03.2017) 

407.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın, Edirnekapı’daki tarihi İstanbul Surları’na 
referandumla ilgili afiş asılması hakkında soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12666) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2017) 

408.- İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel’in, 2017 YGS sınavında Şanlıurfa’da gerçekleşen 
kopya girişimine ve sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/12667) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017)

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- Mardin Milletvekili Ali Atalan’ın, bir belediye başkanının yargılama sürecine yönelik iddialara 
ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/10738) 

2.- Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp’ın, Mersin ve Tarsus cezaevlerinde yaşandığı iddia edilen 
hak ihlallerinin soruşturulmasına ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/10750) 

3.- Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir’in, cezaevlerinin fiziki koşullarına dair bir genelge iddiasına 
ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/10751) 

4.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, karşılıksız çek suçunda verilen yetkisizlik kararlarından 
kaynaklanan mağduriyetlerin giderilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/10752) 

5.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, sezaryenle doğum yapan bir kadının gözaltına 
alınmasına ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/10753) 

6.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın, tutuklu bir gazetecinin cezaevi koşullarına dair 
iddialara ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/10754) 
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7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, sosyal medya paylaşımları sebebiyle 
hakkında işlem yapılan kurum personeline ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/10755) 

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, IŞİD terör örgütüyle ilgili soruşturma ve 
davalar ile IŞİD üyeliği iddiasıyla yargılanan ve hüküm giyen kişilere ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı 
soru önergesi (7/10756) 

9.- Muş Milletvekili Burcu Çelik’in, nefret suçları kapsamında açılan soruşturmalara ve bir 
modacıya yönelik saldırıya ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/10829) 

    
                                  No: 117

5 Nisan 2017 Çarşamba
Tezkereler

1.- Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/928) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2017)

2.- Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul’un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/929) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2017)

3.- Kars Milletvekili Ayhan Bilgen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/930) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2017)

                                  No: 118
10 Nisan 2017 Pazartesi

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, işkence ve kötü muamele suçları kapsamında gerçekleştirilen 
soruşturmalara ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/10497) 

2.- Ankara Milletvekili Erkan Haberal’ın, yargılama sürelerine ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/10498) 

3.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın, kapatılan bir gazeteye yönelik davada tutukluların 
mahkemeye getirilmediği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/10499) 

4.- Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp’ın, tutuklu milletvekilleriyle ilgili hak ihlali iddialarına 
ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/10591) 

5.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen’in, bir gazetecinin gözaltına alınmasına ilişkin Adalet 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/10592) 
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6.- Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir’in, Şanlıurfa’da bir spor salonunda gözaltında bulunan 
kişilerle ilgili iddialara ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/10593) 

7.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, İstanbul’da bir eğlence mekanına yapılan terör saldırısını 
öven ve saldırıda yaşamını yitiren kişilerin hatırasına hakaret eden sosyal medya paylaşımlarında bulunan 
kişilerle ilgili yapılan işlemlere ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/10594) 

8.- Muş Milletvekili Burcu Çelik’in, bir sivil toplum kuruluşunun Tarsus Kadın Cezaevi ile ilgili 
raporunda yer alan iddialara ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/10595) 

9.- Muş Milletvekili Burcu Çelik’in, Maltepe Çocuk Cezaevine dair işkence iddialarına ilişkin Adalet 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/10596) 

10.- Muş Milletvekili Burcu Çelik’in, Edirne Cezaevi’nde intihar eden bir hükümlüye ve cezaevlerinin 
güvenliğine ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/10597) 

11.- Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan’ın, 2014-2016 yılları arasında bazı illerde gerçekleşen kadına 
yönelik şiddet ve cinsel suç vakalarına ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/10598) 

12.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca 
Adıyaman’a yönelik hizmetler için ayrılan ödeneklere ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/10657) 

13.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, 2002 yılında ve önerge tarihi itibarıyla cezaevlerinde 
bulunan tutuklu ve hükümlü sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/10900) 

14.- İzmir Milletvekili Ali Yiğit’in, İzmir Barosu’nun hakkında suç duyurusunda bulunduğu bir 
sosyal medya paylaşımı ile ilgili işlemlere ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/10912) 

15.- Mardin Milletvekili Ali Atalan’ın, Mardin Cezaevi’nde mahkumların bazı haklarının ihlal 
edildiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/10913) 

16.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın, Adana’da gözaltına alınan bir kişiyle ilgili ters 
kelepçe ve darp iddialarına ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/10914) 

17.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın, bir gazete yazarına uygulanan gözaltı işlemine ilişkin 
Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/10915) 

18.- Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak’ın, hak ihlali nedeniyle devlet aleyhine tazminata 
hükmedilen davalara, tazminat tutarına ve tazminatlarla ilgili rücu işlemlerine ilişkin Adalet Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/10916) 

19.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen’in, 2002-2016 yılları arasında gerçekleşen kadına 
yönelik şiddet ve cinayet olaylarına ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/10917) 

20.- Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan’ın, Van’ın Erciş ilçesindeki bir öğrenci yurdunun ısınma 
sorununa ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/10936) 

21.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen’in, FETÖ ile mücadele kapsamında el konulan yurtlara 
ve bu yurtların akıbetine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/10937)



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

219 

                                  No: 119
11 Nisan 2017 Salı

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri
1.- Adana Milletvekili İbrahim Özdiş’in, tutuklu bulunan bir gazetecinin bazı haklardan mahrum 

bırakıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11057) 

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Van F Tipi Cezaevi’nden Van T 
Tipi Cezaevi’ne nakledilen tutukluların işkence ve kötü muameleye uğradıklarına dair iddiaların 
soruşturulmasına ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11058) 

3.- Uşak Milletvekili Özkan Yalım’ın, Osmangazi Köprüsü’nden yapıcı firmaya sözleşmede 
garanti edilen günlük araç geçiş sayısından eksik gerçekleşen araç geçişlerinden dolayı bütçeden ödenen 
miktara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11063) 

4.- Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan’ın, cezaevlerindeki işkence ve kötü muamele iddialarına 
yönelik çalışmalara ve cezaevlerinin denetimine ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/11101) 

5.- İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel’in, tutuklu ve hükümlü gazetecilere ve haklarındaki 
suçlamalara ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11102) 

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul’da Bakanlığa ait arsa ve arazilere 
ve bunların satış ve kiralama işlemlerine ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11103) 

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık’ta görev yapan özel kalem 
müdürlerine ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11104) 

8.- Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca’nın, Diyarbakır’da bir ağır ceza mahkemesindeki 
duruşmada sanıklara kötü muamelede bulunulduğu yönündeki iddialara ilişkin Adalet Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/11193) 

9.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, hasta tutuklu ve hükümlülerin tahliyesine yönelik 
çalışmalara ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11194) 

10.- Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir’in, Siverek T Tipi Cezaevi’nde hayatını kaybeden bir 
mahkuma ve cezaevlerinde gerçekleşen ölüm vakalarına ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/11195) 

11.- Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul’un, Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı 
Terolar bölgesindeki AFAD kampına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11488) 

12.- Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara’nın, Antalya Kaş Çukurbağ Yarımadası’nda bulunan 
Hidayet Koyu’ndaki izinsiz yapılaşmaya ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11489) 

13.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Başbakanlık ve Başbakan yardımcılıkları tarafından 
özel şahıslardan kiralanan taşınmaz ve araçlar ile bunlara ödenen kiralara ilişkin Başbakan’dan yazılı 
soru önergesi (7/11490) 

14.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2014-2017 yılları arasında kolluk 
kuvvetlerinin orantısız güç kullanmaları nedeniyle meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı vakalara ve 
son on yılda aynı nedenle ödenen tazminatlara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11491) 

15.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Düzce’de Melen Çayı yanında bulunan atık toplama 
merkezine ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11492) 
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16.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın, FETÖ operasyonları kapsamında bir hazır giyim 
firmasına atanan kayyımlara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11493) 

17.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün, Bozüyük Spor Kulübü’nün tasfiyesine ve tasfiye amacıyla 
atanan kayyıma ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11494) 

18.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Buca Kırıklar Cezaevi’ne giden 
avukatların darp ve tehdit edildiklerine dair iddialara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11495) 

19.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa’da meydana gelen bir trafik kazasına ve 
yoğun kar yağışı karşısında yol tuzlama ve açma çalışmalarının yetersiz olduğuna yönelik iddialara 
ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11496) 

20.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Bakanlık tarafından özel şahıslardan kiralanan 
taşınmaz ve araçlar ile bunlara ödenen kiralara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/11505) 

21.- İzmir Milletvekili Atila Sertel’in, İzmir’in Kiraz ilçesinde kız çocuklarının kaçırılarak para 
karşılığı evlendirildiğine dair iddialar hakkında yapılacak işlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11506) 

22.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında 
çalışan işçi statüsündeki görevlilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/11507) 

23.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Bakanlık tarafından özel şahıslardan kiralanan 
taşınmaz ve araçlar ile bunlara ödenen kiralara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/11508) 

24.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, hizmet alımı kapsamında yüklenici tarafından 
çalıştırılanların ve KİT’lerde geçici işçi statüsünde çalışanların kadroya alınmasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11512) 

25.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, 1.1.2003 tarihi itibarıyla Bakanlık tarafından 
özel şahıslardan kiralanan taşınmaz ve araçlar ile bunlara ödenen kiralara ilişkin Çevre ve Şehircilik 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11513) 

26.- Edirne Milletvekili Erdin Bircan’ın, Hava Kalitesi İzleme İstasyonları internet sitesinde 
Edirne’nin Keşan ilçesine ait verilerin paylaşılmamasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı 
soru önergesi (7/11514) 

27.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Aydın’da jeotermal santrallerden etkilenen 
üreticilerin zararlarına ve meydana gelen çevre kirliliğinin önlenmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11515) 

28.- Van Milletvekili Nadir Yıldırım’ın, Ramsar Sözleşmesi kapsamına giren sulak alanlara, doğal 
sit alanlarının ve su kaynaklarının korunmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/11516) 

29.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, 1.1.2003 tarihi itibarıyla Bakanlık tarafından özel 
şahıslardan kiralanan taşınmaz ve araçlar ile bunlara ödenen kiralara ilişkin Ekonomi Bakanı’ndan yazılı 
soru önergesi (7/11518) 

30.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Erzincan kompresör istasyonu yapım işinin 
finansmanına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11520) 
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31.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, bazı doğal gaz boru hatlarının geçici kabulüyle ilgili 
olarak BOTAŞ tarafından başlatılan soruşturmaya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan yazılı 
soru önergesi (7/11521) 

32.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, petrol ve doğal gaz boru hatlarında gerçekleşen hasara 
ve hırsızlık olaylarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11522) 

33.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Projesi’ne 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11523) 

34.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, TPAO’nun Silivri doğalgaz depolama tesislerinin 
faaliyetlerinin BOTAŞ kapsamına alınmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/11524) 

35.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, 2016 yılında ithal edilen doğalgaza ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11525) 

36.- Tunceli Milletvekili Alican Önlü’nün, Dersimspor’un katıldığı müsabakalarda sporcuların 
ve taraftarların kötü ve ayrımcı muamelelere maruz kaldığına dair iddialara ilişkin Gençlik ve Spor 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11526) 

37.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, 1.1.2003 tarihi itibarıyla Bakanlık tarafından özel 
şahıslardan kiralanan taşınmaz ve araçlar ile bunlara ödenen kiralara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/11527) 

38.- İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel’in, KYK Tematik Kış Kamplarına ve bazı iddialara 
ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11528) 

39.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın, Süper Lig yayın ihalesini alan firmanın dolar kurunu 
sabitlemesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11529) 

40.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, 1.1.2003 tarihi itibarıyla Bakanlık tarafından özel 
şahıslardan kiralanan taşınmaz ve araçlar ile bunlara ödenen kiralara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11530) 

41.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın, Macaristanlı bir firmanın Güney Amerika’dan getirdiği 
angusları Avrupa angusu olarak Türkiye’ye satacağına dair iddialara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11531) 

42.- Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara’nın, bazı ovaların Bakanlar Kurulu kararıyla koruma 
altına alınmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11532) 

43.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan’ın, Aydın’da jeotermal enerji santrallerinden zarar gören 
arıcıların mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/11533) 

44.- Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım’ın, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı’nın 
Siirt’teki faaliyetlerine ve Siirt’e etkilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/11534) 

45.- İstanbul Milletvekili Erdal Ataş’ın, Anayasa referandumuna yönelik bazı kampanyalara kolluk 
kuvvetlerinin müdahale ettiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11536) 

46.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, 1.1.2003 tarihi itibarıyla Bakanlık tarafından özel 
şahıslardan kiralanan taşınmaz ve araçlar ile bunlara ödenen kiralara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı 
soru önergesi (7/11537) 
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47.- Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu’nun, 2015 yılından itibaren olumsuz yanıtlanan 
pasaport başvurularına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11538) 

48.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, sosyal medya hesaplarından referanduma yönelik 
görüş açıklayan bazı kaymakamlara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11539) 

49.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, belediyelere ait şirketlere ilişkin İçişleri Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/11540) 

50.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, 2016 yılında verilen silah ruhsatlarına, yapılan tüfek 
alımına ve kayıt dışı yakalanan tabanca ve tüfek sayısına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/11541) 

51.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Bakanlık tarafından özel şahıslardan kiralanan 
taşınmaz ve araçlar ile bunlara ödenen kiralara ilişkin Kalkınma Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/11542) 

52.- Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul’un, OHAL kapsamında kapatılan kültür merkezi ve 
dernekler ile yasaklanan etkinliklere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11543) 

53.- Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak’ın, son yapılan müfredat değişikliklerine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11545) 

54.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil’in, sendikal faaliyet nedeniyle hakkında disiplin soruşturması 
açılan eğitimcilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11546) 

55.- İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nun, FETÖ/PDY terör örgütüne müzahir olduğu 
gerekçesi ile kapatılan üniversitelerin kurucuları ve bu üniversitelerde görev yapan mütevelli heyeti 
üyeleri ile haklarında yapılan işlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11547) 

56.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil’in, stajyer öğretmenlerden kişisel bilgilerine dair form 
doldurmalarının istendiği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11548) 

57.- İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay’ın, Açık Öğretim Fakülteleri öğrencilerinin bölüm 
dersleri için girecekleri sınavlarda yapılan değişikliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/11549) 

58.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan 
okullara ve terör olaylarının eğitim öğretime etkisine ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/11550) 

59.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil’in, norm fazlası öğretmenlerin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11551) 

60.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Bakanlığa bağlı okullar ve yurtlar ile bunların 
yangın teçhizatının denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11552) 

61.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, zirai-tarımsal bölüm mezunu teknikerlerin lisans 
tamamlayabilmelerine yönelik bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/11553) 

62.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, 1.1.2003 tarihi itibarıyla Bakanlık tarafından özel 
şahıslardan kiralanan taşınmaz ve araçlar ile bunlara ödenen kiralara ilişkin Milli Savunma Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/11554) 

63.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından TSK envanterinde 
kayıp-eksik silah ve mühimmatın olup olmadığına ve personel açığının kapatılmasına ilişkin Milli 
Savunma Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11555) 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

223 

64.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, TSK’dan ihraç edilen bir tuğgeneralin terfilerine ve yurt dışı 
görevlendirmesine ilişkin Milli Savunma Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11556) 

65.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, atamaları iptal edilen sözleşmeli uzman erbaşların 
mağduriyetlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11557) 

66.- Ankara Milletvekili Mustafa Mit’in, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nca alım işlemleri KHK ile 
iptal edilen astsubay adaylarına ilişkin Milli Savunma Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11558) 

67.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Bakanlık tarafından özel şahıslardan kiralanan 
taşınmaz ve araçlar ile bunlara ödenen kiralara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/11559) 

68.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, 1.1.2003 tarihi itibarıyla Bakanlık tarafından özel 
şahıslardan kiralanan taşınmaz ve araçlar ile bunlara ödenen kiralara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11560) 

69.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Düzce’nin Darıcı Mahallesi’ndeki bir bulvarın trafik 
ışığı ve levha ihtiyacına yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/11561) 

70.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul’da bir metro istasyonunda merdiven ve 
bantların önüne koyulan direklere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/11562) 

71.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, yurt dışından gönderilen bazı mektupların PTT 
tarafından ulaştırılamadığı yönündeki şikayetlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11563) 

72.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, DHMİ’nin şoför alımlarını otobüs şoförü bölümü 
mezunlarından yapmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/11564) 

73.- Ankara Milletvekili Murat Emir’in, Türk vatandaşlığına geçiş ile ilgili bazı düzenlemelere 
ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11566) 

74.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın, bir siyasi partinin yetkililerine yönelik gözaltı 
işlemlerine ve internet erişiminin kısıtlanmasına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11567) 

75.- Şırnak Milletvekili Aycan İrmez’in, Hakkari’de görev yapan kolluk güçleriyle ilgili bazı 
iddialara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11568) 

76.- Ankara Milletvekili Necati Yılmaz’ın, Ankara’nın Nallıhan ilçesine Çayırhan-B termik 
santralinin yapılmasına dair imar değişikliğine, santralin ÇED sürecine ve çevreye vereceği etkiye 
ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11569) 

77.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, çocuklarda ve gençlerde uyuşturucu 
kullanımına ve uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11570) 

78.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın, Cuma vaazında Anayasa değişiklik referandumuyla 
ilgili propaganda yapan bir imam hakkında yapılan işlemlere ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/11571) 

79.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’de 2015 yılında yaşanan sel afetinden 
etkilenenlere yönelik yardımlara ve evi yıkılan bir vatandaşa ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/11574) 
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80.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Arhavi ilçesindeki sahil dolgu alanının 
kullanımına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11575) 

81.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’de bulunan asma ve taş köprülere ilişkin 
Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11576) 

82.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’de yol çizgisi, trafik levhası ve aydınlatma 
eksiklikleriyle ilgili yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11577) 

83.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, mezgit balığının türünün korunması için alınan 
önleyici tedbirlere ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11578) 

84.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, zırhlı araçları terör örgütlerince kullanılan bir firmanın 
Bursa’daki şubesine ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11579) 

85.- Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp’ın, Mersin’in Akdeniz Belediyesine bağlı Kadın Konuk 
Evi’nin Bakanlığa bağlanmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/11588) 

86.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, İzmir’in Kiraz ilçesindeki bazı köylerde kız çocuklarının 
kaçırılması olaylarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11589) 

87.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan’ın, İzmir’in Kiraz ilçesindeki bazı köylerde kız çocuklarının 
kaçırılması olaylarına ve erken evliliklerin önlenmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/11590) 

88.- Mardin Milletvekili Erol Dora’nın, kadınların işgücüne katılım oranına ve kadın istihdamının 
artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/11591) 

89.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, asgari ücrete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11594) 

90.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Nallıhan ilçesine Çayırhan-B termik 
santralinin yapılmasına dair imar değişikliğinin onaylandığı iddialarına ve termik santralin çevreye 
vereceği etkiye ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11595) 

91.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın’ın, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nın koruma derecesinin 
düşürülmesine yönelik çalışmaya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11596) 

92.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın, Üsküdar Meydan Projesi kapsamındaki deniz dolgusu 
planlarında ÇED raporunun gerekli görülmemesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/11597) 

93.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı’nın, Büyük Menderes Nehrine çöp ve ölü hayvan 
atılmasının önüne geçmek için alınan tedbirlere ve nehrin kirlilikten arındırılmasına ilişkin Çevre ve 
Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11598) 

94.- Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat’ın, Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Suboyu köyüne ve çevre 
arazilere yerleştirilen trafolara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/11602) 

95.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, madencilik ve mermercilik sektörünün ruhsat alımı 
ve harçlarla ilgili sorunlarının çözümüne ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/11603) 

96.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, kömürden enerji elde edilmesine ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11604) 
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97.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil’in, Anayasa değişikliği referandumuyla ilgili sosyal medyadan 
çağrı yapan bir il müdürüyle ilgili disiplin işlemi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Gençlik ve Spor 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11605) 

98.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin İli ve ilçelerindeki spor kulüplerinin 
desteklenmesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11606) 

99.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı’nın, amonyum nitratlı gübrelerin satışına ne zaman 
tekrar başlanacağına, çiftçilerin mağduriyetinin önlenmesine ve gübre hareketlerinin takibine ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11607) 

100.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, zeytinyağı üreticilerine yapılacak prim ödemelerine 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11608) 

101.- Tokat Milletvekili Kadim Durmaz’ın, tarımsal kredi kullanan çiftçilerin borçlarına ve 
borçlarını ödeyemeyen çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/11609) 

102.- Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu’nun, Şeker Kurumu’nun kapatılacağına dair 
açıklamasına, kurumun kapatılması durumunda nişasta bazlı şeker fabrikalarının denetimine ve şeker 
pancarının korunmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11610) 

103.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Doğu Karadeniz sahil şeridinde ve özellikle 
Artvin’de yaygın şekilde görülen kelebeğe benzeyen canlılarla ilgili bir çalışma yapılıp yapılmadığına 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11611) 

104.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, deniz alabalığının neslinin korunmasına yönelik 
çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11612) 

105.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Doğu Karadeniz Bölgesinde hayvancılığın 
desteklenmesi ve teşvik edilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/11613) 

106.- Van Milletvekili Lezgin Botan’ın, Van’ın İpekyolu ilçesinde bulunan bir parkın ve 
Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki bir çayevinin isimleriyle ilgili yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/11615) 

107.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan’ın, Şanlıurfa’nın kırsal mahallelerinde yaşanan içme 
suyu ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11616) 

108.- İstanbul Milletvekili Eren Erdem’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden Kültür 
A.Ş.’nin konser organizasyonlarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11617) 

109.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil’in, FETÖ’den tutuklu bulunan Bursa eski Valisi’nin görevi 
süresince yaptığı bazı işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11618) 

110.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, TÜİK’in hesaplama yöntemlerine ilişkin Kalkınma 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11619) 

111.- Giresun Milletvekili Cemal Öztürk’ün, Islık Dili’nin (Kuş Dili) tarihinin araştırılmasına ve 
kaybolmaması için yapılacak çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/11620) 

112.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Karagöl’ün turizme 
açılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11621) 

113.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin İli ve ilçelerindeki tarihi eserlere ve kültürel 
mirasa ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11622) 
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114.- İstanbul Milletvekili Eren Erdem’in, yeni yapılan müfredat değişikliğine ve bir ilkokul 
yardımcı ders kitabında yer alan küçük gelin ifadesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/11624) 

115.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil’in, Anayasa değişikliği referandumunda kullanacakları oyu 
açıklayarak çağrıda bulunan rektörlerle ilgili disiplin işlemi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11625) 

116.- Giresun Milletvekili Cemal Öztürk’ün, Islık Dili’nin (Kuş Dili) tarihinin araştırılmasına ve 
kaybolmaması için yapılacak çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11626) 

117.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı’nın, halk eğitim merkezlerinde verilen pilates, yoga gibi 
bazı derslerin kaldırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11627) 

118.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil’in, öğretmen ihtiyacı bulunmayan branşlara ve atama 
planlamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11628) 

119.- Mardin Milletvekili Erol Dora’nın, yeni müfredat taslak programının oluşturulma sürecine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11629) 

120.- Mardin Milletvekili Erol Dora’nın, öğretmen ihtiyacı bulunmayan branşlara ve atama 
planlamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11630) 

121.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, TSK’ya dışardan astsubay alımına ve astsubaylıktan 
subaylığa geçiş sınavına ilişkin Milli Savunma Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11632) 

122.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’de nesli tükenen yaban hayvanlarının 
korunmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11633) 

123.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Arhavi ilçesinin bazı köylerindeki ağaç 
ölümlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11634) 

124.- Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp’ın, hastanelerdeki yoğun bakım üniteleriyle ilgili bazı 
sorunlara ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11635) 

125.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’deki hastanelerin televizyonlarında izletilen 
kanallarla ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11636) 

126.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin, Rize, Trabzon ve Erzurum’da çocuk yoğun 
bakım ünitesi bulunup bulunmadığına ve ünitelerin kaç hastaya hizmet verebildiğine ilişkin Sağlık 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11637) 

127.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’de nefroloji ve endokrinoloji servisi bulunup 
bulunmadığına ve 2002-2017 yılları arasında bu servisler için yapılan sevklere ilişkin Sağlık Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/11638) 

128.- Van Milletvekili Nadir Yıldırım’ın, Van’da bulunan sağlık evlerine, hizmet veremeyen aile 
sağlığı merkezlerine, 2016 yılında atanan ve hizmete devam eden sağlık personeline ve uzman doktor 
ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11639) 

129.- Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu’nun, TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarında 
yaşanan bazı sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/11640) 

130.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı’nın, limanlardaki tartım hizmet bedellerinin düşürülmesi 
talebine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11641) 
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131.- Hatay Milletvekili Birol Ertem’in, Samandağ-Arsuz arasındaki karayolu çalışmalarının ne 
zaman tamamlanacağına ve vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için alınacak önlemlere ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11642) 

132.- Ordu Milletvekili Seyit Torun’un, Ordu Gülyalı Balıkçı Barınağı, Kapasite Artırımı ve Kum 
Tutucu Mendirek İnşaatı Projesi’ne, balıkçıların projeye itirazlarına ve projenin tekrar incelenmesi 
taleplerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11643) 

133.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, kadına yönelik şiddetle ilgili verilere ve alınması 
planlanan önlemlere ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11644) 

134.- İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel’in, Cumhurbaşkanına hakaret suçu nedeniyle açılan 
davalara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11645) 

135.- Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan’ın, 2001 yılında ortadan kaybolan iki kişinin akıbetine 
ve gözaltında kaybetme iddialarıyla ilgili soruşturmalara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/11646) 

136.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul’da bulunan Maçka Demokrasi 
Parkı’nın tünel projesi için kullanılmasına ve karayolu projelerinden etkilenen park, orman ve yeşil 
alanlara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11647) 

137.- Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir’in, Şanlıurfa’da kayyum atanan bazı ilçe 
belediyelerinde işten çıkarılan personele ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11648) 

138.- Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım’ın, Türkiye-Suriye sınırına örülen duvara ilişkin 
Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11649) 

139.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, kamu kurumlarında boş bulunan engelli kadrolarına 
atama yapılmasına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11650) 

140.- İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci’nin, Kanal İstanbul Projesine ilişkin Başbakan’dan yazılı 
soru önergesi (7/11651) 

141.- Sinop Milletvekili Barış Karadeniz’in, 2017 yılında emekliler için yapılacak maaş 
düzenlemelerine ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11652) 

142.- İzmir Milletvekili Zeynep Altıok’un, referandum kampanyalarına yönelik açıklamalara ve 
baskı iddialarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11653) 

143.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın, RTÜK yetkilileri tarafından televizyon kanallarının 
haber müdürlerine dağıtıldığı iddia edilen bir bilgi notuna ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/11654) 

144.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, KKTC ile yapılan yazışmalarda kullanılan adrese ve 
telefon görüşmelerinde kullanılan alan koduna ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11655) 

145.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kırşehir İli’nde 2013-2016 yılları 
arasında gerçekleşen toplumsal gösterilere, kolluk müdahalesi nedeniyle yaralanan, hayatını kaybeden 
kişilere, kolluk aleyhine yapılan şikayetlere, AİHM başvurularına, kapatılan kuruluşlara, yasaklanan 
yayınlara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11656) 

146.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kilis İli’nde 2013-2016 yılları arasında 
gerçekleşen toplumsal gösterilere, kolluk müdahalesi nedeniyle yaralanan, hayatını kaybeden kişilere, 
kolluk aleyhine yapılan şikayetlere, AİHM başvurularına, kapatılan kuruluşlara, yasaklanan yayınlara 
ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11657) 
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147.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kırıkkale İli’nde 2013-2016 yılları 
arasında gerçekleşen toplumsal gösterilere, kolluk müdahalesi nedeniyle yaralanan, hayatını kaybeden 
kişilere, kolluk aleyhine yapılan şikayetlere, AİHM başvurularına, kapatılan kuruluşlara, yasaklanan 
yayınlara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11658) 

148.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Karaman İli’nde 2013-2016 yılları 
arasında gerçekleşen toplumsal gösterilere, kolluk müdahalesi nedeniyle yaralanan, hayatını kaybeden 
kişilere, kolluk aleyhine yapılan şikayetlere, AİHM başvurularına, kapatılan kuruluşlara, yasaklanan 
yayınlara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11659) 

149.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kastamonu İli’nde 2013-2016 yılları 
arasında gerçekleşen toplumsal gösterilere, kolluk müdahalesi nedeniyle yaralanan, hayatını kaybeden 
kişilere, kolluk aleyhine yapılan şikayetlere, AİHM başvurularına, kapatılan kuruluşlara, yasaklanan 
yayınlara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11660) 

150.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kars İli’nde 2013-2016 yılları arasında 
gerçekleşen toplumsal gösterilere, kolluk müdahalesi nedeniyle yaralanan, hayatını kaybeden kişilere, 
kolluk aleyhine yapılan şikayetlere, AİHM başvurularına, kapatılan kuruluşlara, yasaklanan yayınlara 
ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11661) 

151.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, temel hak ve özgürlüklerle ilgili bazı uygulamalara 
ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11662) 

152.- Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak’ın, bazı tünel, otoyol ve köprü projelerinin 
maliyetine, yapılan ihalelerin, verilen hazine garantilerinin ve belirlenen geçiş ücretlerinin döviz 
cinsinden olmasına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11664) 

153.- İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir’in, RTÜK tarafından yayın yasaklarının 
kapsamının genişletileceği yönündeki iddialara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11665) 

154.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdür ve Müdür Yardımcısı 
hakkında yapılan adli ve idari işlemlere ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11666) 

155.- Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu’nun, uyuşturucu madde kullanımının artmasına 
ve bağımlıların tedavisine ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11668) 

156.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, şehir hastanelerinin kuruluşu ve işletilmesiyle ilgili 
bazı hususlara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11670) 

157.- Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt’un, sosyal medyada paylaşılan Anayasa değişikliği 
referandumuyla ilgili bir videoda kendilerini imam olarak tanıtan kişilere ilişkin Başbakan’dan yazılı 
soru önergesi (7/11671) 

158.- Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan’ın, Van’da temsilcilik açan bir kadın derneğiyle ilgili 
bazı iddialara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11672) 

159.- İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil’in, YSK tarafından belirlenen esaslara aykırı yayın 
yapan özel radyo ve televizyon yayınları ile ilgili suçları düzenleyen kanun maddesinin kaldırılmasına 
ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11673) 

160.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın’ın, Ankara’nın Nallıhan ilçesi Çayırhan mevkiindeki 
enerji üretim ve kömür rezerv alanlarının işletme hakkına yönelik yapılan özelleştirme ihalesine ilişkin 
Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11674) 

161.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Eti Maden İşletmelerinin Varlık Fonu’nda devrine 
ve yabancı sermayeye satılacağına dair iddialara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11676) 
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162.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Suriyelileri Türk 
vatandaşlığına geçirmeye yönelik tutumu hakkındaki iddialara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/11678) 

163.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul’da bulunan Koşuyolu otobüs durağının 
kaldırılmasına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11679) 

164.- Adana Milletvekili İbrahim Özdiş’in, referandumda oy kullanabilmeleri için Suriyeli 
mültecilere vatandaşlık verileceğine dair iddialara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11680) 

165.- Ankara Milletvekili Murat Emir’in, Ankara’nın Nallıhan ilçesine yapılacak termik santrale ve 
santralin kuş cennetine ve tarıma etkisine ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11681) 

166.- İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek’in, FESTÖ ile mücadele kapsamında açığa alınan veya 
ihraç edilen Gazi Üniversitesi öğretim üyelerine ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11682) 

167.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, kamu kurumlarında boş bulunan engelli kadrolarına 
ve engelli atamalarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11683) 

168.- İstanbul Milletvekili Garo Paylan’ın, THY’nin döviz açığına, VIP uçak alımına ve Varlık 
Fonu’na devrine ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11684) 

169.- İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter’in, Şile’de yapılması öngörülen baraj projesinden 
etkilenecek köylere ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11686) 

170.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, sağlığa zararlı anten ve baz istasyonlarına ilişkin 
Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11687) 

171.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kayyım 
atanan/TMSF’ye devredilen firmalara ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Nurettin Canikli) yazılı soru 
önergesi (7/11689) 

172.- Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak’ın, TRT’nin tarafsızlığına ve canlı yayınlanan bazı 
konuşmalara ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/11690) 

173.- Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp’ın, Diyarbakır Halk Sağlığı Müdürlüğü’nde yaşandığı 
iddia olunan taciz vakalarının soruşturulmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/11703) 

174.- İstanbul Milletvekili Erdal Ataş’ın, çocuklara yönelik cinsel istismarın önlenmesi için 
yapılacak çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11704) 

175.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan’ın, 2002-2016 yılları arasında tespit edilen ensest vakalarına 
ve istismara uğrayan çocuklara yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan yazılı 
soru önergesi (7/11705) 

176.- Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer’in, Manisa’nın Akhisar ilçesinde Roman vatandaşlara 
yönelik toplu konut çalışmalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/11706) 

177.- Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’ın, SGK tarafından bazı Bağ-Kur emeklilerine yapılan 
yersiz ödemelere ve bu ödemelerin geri istenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/11711) 

178.- İzmir Milletvekili Özcan Purçu’nun, İzmir Karaburun’da kurulması öngörülen balık 
çiftliklerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11712) 
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179.- İzmir Milletvekili Zeynep Altıok’un, Ankara’nın Nallıhan ilçesine Çayırhan-B termik 
santralinin yapılmasına dair imar değişikliğine, santralin Nallıhan Kuş Cenneti’ne, doğal hayata ve 
tarıma etkisine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11713) 

180.- Ankara Milletvekili Nihat Yeşil’in, Nallıhan’da yapılması öngörülen Çayırhan-B termik 
santralinin çevresel etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11714) 

181.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, deprem riski çerçevesinde onarılan yapılara ve diğer 
kontrollere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11715) 

182.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, Akkuyu Nükleer Santrali Projesi’nin uygulanmasıyla 
ilgili bazı hususlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11717) 

183.- Adana Milletvekili İbrahim Özdiş’in, Seyhan Havzası’nda bulunan HES’in özelleştirme 
kapsamına alınmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11718) 

184.- Ankara Milletvekili Mustafa Mit’in, kayıp kaçak bedeli oranlarına ve kaçak kullanımdan 
doğan tahsilattan vazgeçilmesi talebine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/11719) 

185.- Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım’ın, Adıyaman’da kıyılmış tütün üretiminin 
yasaklandığı iddiasına ve tütün üretiminin ekonomik etkilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11720) 

186.- Mersin Milletvekili Oktay Öztürk’ün, un fiyatlarındaki artış ve ekmek fiyatlarına etkisiyle 
ilgili alınan önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11721) 

187.- Şırnak Milletvekili Aycan İrmez’in, Şırnak’ta 2001 yılında Jandarma’ya ifade vermeye 
gittikten sonra kendilerinden haber alınamayan iki şahsın akıbetine dair soruşturmaya ilişkin İçişleri 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11722) 

188.- Şırnak Milletvekili Leyla Birlik’in, Şırnak’ta bazı mahallelerin yeniden imarına yönelik 
projeye ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11723) 

189.- İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın, bazı kaymakamların referandumla ilgili sosyal medya 
paylaşımlarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11724) 

190.- Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan’ın, Van’da yapılan bir operasyon sonucu bir kadının 
hayatını kaybetmesine, gözaltında ve cezaevinde işkence iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı 
soru önergesi (7/11725) 

191.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan’ın, Mersin’de gözaltına alınan bazı kişilere işkence 
edildiğine dair iddiaların soruşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11726) 

192.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, şehitler arasında maaş ve tazminat konusunda faklı 
uygulamalar yapıldığına dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11727) 

193.- Şırnak Milletvekili Leyla Birlik’in, Şırnak kent merkezinde yapılacak olan kentsel dönüşüm 
projesine ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11728) 

194.- Şırnak Milletvekili Leyla Birlik’in, Şırnak il merkezine girişte kolluk kuvvetlerince yapılan 
kontrollere ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11729) 

195.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı’nın, son beş yılda Denizli’de yapılan bazı altyapı 
çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11730) 

196.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı’nın, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından dikilen 
ve soğuktan etkilenen palmiye ağaçlarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11731) 
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197.- Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’ın, Bursa’nın Orhaneli ilçesine bağlı Karasi ve Firoz 
Mahallelerine ait tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan Sugözü suyunun taşınmasına ilişkin İçişleri 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11732) 

198.- Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer’in, Adana’da emniyet görevlilerinin Türk 
vatandaşlığına geçmeleri için Suriyelilere ulaşmaya çalıştıkları yönündeki iddialara ilişkin İçişleri 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11733) 

199.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde gözaltına alınan ve hakkında 
idari soruşturma açılan muhtarlara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11734) 

200.- Ankara Milletvekili Nihat Yeşil’in, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında işlem yapılan 
Ankara Büyükşehir Belediyesi personeline ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11735) 

201.- Burdur Milletvekili Mehmet Göker’in, Bölgesel Amatör Ligi kapsamındaki bir futbol 
maçında çıkan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11736) 

202.- Mardin Milletvekili Ali Atalan’ın, Mardin’in Dargeçit ilçesinde zırhlı polis aracının çarpması 
sonucu bir çocuğun hayatını kaybettiği olaya ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11737) 

203.- Mersin Milletvekili Oktay Öztürk’ün, Polis Akademisi’nde ve POMEM’de eğitimini 
tamamlayan fakat göreve başlatılmayan polis adaylarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/11738) 

204.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, ülkemizdeki sığınmacı sayısına ve vatandaşlık 
verilenlere ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11739) 

205.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı’nın, yat, kotra, tekne gibi bazı deniz araçlarında verginin 
sıfıra indirilmesine ilişkin Maliye Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11740) 

206.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, bir torpil iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/11742) 

207.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın, Afyonkarahisar’da öğrencilere yönelik olarak 
düzenlenen namaz etkinliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11743) 

208.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil’in, bir öğretim üyesinin derslerde Alevileri ve kadınları 
aşağılayan ifadeler kullandığına dair iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/11744) 

209.- İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci’nin, son yapılan müfredat değişikliğine ilişkin Milli 
Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11745) 

210.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil’in, Bakanlık ve bir vakıf arasında okullarda değerler eğitimi 
verilmesine yönelik olarak imzalanan protokole ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/11746) 

211.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın, Erzurum’da bir aday öğretmenin asaletinin 
onaylanması için girdiği mülakata ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11747) 

212.- İstanbul Milletvekili Ali Özcan’ın, zorunlu din dersine yönelik bir açıklamasına ve AİHM 
kararlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11748) 

213.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil’in, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında KHK ile lisansı 
iptal edilen öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11749) 

214.- Ankara Milletvekili Murat Emir’in, Bakanlık bütçesinden kaynak ayrılan bazı faaliyetlere 
ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11750) 
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215.- Van Milletvekili Lezgin Botan’ın, Erzurum’da bir aday öğretmenin asaletinin onaylanması 
için girdiği mülakata ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11751) 

216.- Ankara Milletvekili Mustafa Mit’in, 2017 yılı Şubat ayında öğretmen ataması yapılıp 
yapılmayacağına ve atanamayan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/11752) 

217.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan’ın, Orman Kanunu’nun uygulama yönetmeliklerinde 
yapılan bazı değişikliklere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11753) 

218.- Mardin Milletvekili Ali Atalan’ın, Mardin’in Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasakları 
süresince ve sonrasında verilen sağlık hizmetlerine ve defnedilemeyen cenazelere ilişkin Sağlık 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11754) 

219.- Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu’nun, Türkiye’de yaşayan ve Türk soylu olup 
da vatandaşlığı bulunmayan kişilere sağlık hizmeti verilmesine ve çocukları vatandaş kendileri olmayan 
anne ve babalara ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11755) 

220.- Isparta Milletvekili Nuri Okutan’ın, kamu özel ortaklığı yöntemiyle yaptırılan şehir 
hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11756) 

221.- Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın, şehir hastanelerine, verilen hasta garantisine ve 
ödenecek kiralara ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11757) 

222.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı’nın, Denizli’nin Merkezefendi ilçesine bağlı Salihağa 
Mahallesi’nde bulunan tren istasyonuna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı 
soru önergesi (7/11758) 

223.- Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın, Muğla-Antalya karayolu üzerindeki Göcek 
2 Tünelinden geçişin ücretli olacağına dair iddialara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11759) 

224.- Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu’nun, Ereğli-Devrek karayolunun yapımına ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11760) 

225.- Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu’nun, Zonguldak İli’nin karayolu altyapısına yönelik 
çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11761) 

226.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden gerçekleşen 
araç geçişlerine ve araç geçişlerine dair verilen garantiye ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11762) 

227.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Osmangazi Köprüsü’ne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11763) 

228.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Marmaray’dan gerçekleşen yolcu geçişlerine ve yolcu 
geçişlerine dair verilen garantiye ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/11764) 

229.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Avrasya Tüneli’ne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11765) 

230.- Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu’nun, yap işlet devret usulüyle yapılan bazı projelerin 
maliyetlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11766) 

231.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, görüntü kirliliği oluşturan anten ve baz istasyonlarının 
kaldırılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11767) 
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232.- İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir’in, engelli öğretmen atamalarının yapılacağı 
tarihe ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11769) 

233.- İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci’nin, İstanbul’daki imar durumuna, dikey yapılaşmaya ve 
imara açılan orman alanlarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11770) 

234.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Başbakan’dan 
yazılı soru önergesi (7/11771) 

235.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, RTÜK tarafından TV kanalı 
yöneticilerine yayın yasaklarıyla ilgili bir bildirimin yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru 
önergesi (7/11772) 

236.- Ordu Milletvekili Seyit Torun’un, bazı kamu görevlilerinin referandum tercihlerini içeren 
açıklamalarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11775) 

237.- Çanakkale Milletvekili Bülent Öz’ün, bir siyasi parti il başkanının referandumla ilgili olarak 
yaptığı iddia olunan açıklamaya ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11776) 

238.- Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat’ın, bir siyasi partiye yönelik olarak medya sansürü uygulandığı 
iddiasına ve tutuklu gazetecilere ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11777) 

239.- Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul’un, Fırat Kalkanı Operasyonu’na ilişkin Başbakan’dan 
yazılı soru önergesi (7/11778) 

240.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, bazı kamu kuruluşlarının ve Hazine arazilerinin 
Varlık Fonu’na devredilmesine ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11780) 

241.- Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer’in, Manisa’nın Akhisar ilçesinde Roman vatandaşlara 
yönelik TOKİ tarafından uygulanacak bir toplu konut projesi olup olmadığına ilişkin Başbakan’dan 
yazılı soru önergesi (7/11781) 

242.- İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nun, ÇAYKUR’un Türkiye Varlık Fonu’na 
devredilmesine ve çay mevzuatına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11782) 

243.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Nallıhan’da yapılması öngörülen Çayırhan-B termik 
santralinin çevresel etkilerine ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11784) 

244.- Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran’ın, uluslararası basın mensuplarının vize ve 
akreditasyon başvurularına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11785) 

245.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, TUS 2017 İlkbahar Dönemi sınavının tarihine 
ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11786) 

246.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 
kapatılan ve el konulan vakıf üniversitelerinin mütevelli heyeti üyeleri ile by-lock ve eagle programlarını 
kullanan siyasilere ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11787) 

247.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 15 Temmuz Darbe soruşturması 
kapsamında hakkında işlem yapılan askerler, hakimler ve savcılarla ilgili bazı verilere ilişkin 
Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11788) 

248.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kamusal alanda kadınlara yönelik olarak 
gerçekleşen şiddet ve taciz olaylarıyla ilgili bazı sayısal verilere ve son zamanlarda basına yansıyan bazı 
şiddet olayları hakkında yürütülen incelemelere ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11789) 

249.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, KHK ile ihraç edilen akademisyenlere 
ve kamu görevlilerine ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11790) 
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250.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, sosyal medyada referandumla ilgili 
görüş açıklayan cami ve cenaze imamlarının soruşturulmasına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/11792) 

251.- Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu’nun, TRT’de yayınlanan bir belgesele ilişkin 
Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11794) 

252.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 15 Temmuz 2016 sonrası tutukevleri, 
gözaltı merkezleri ve karakollarda gözaltına alınıp sağlık merkezlerine ve hastanelere sevk edilerek 
tedavi gören kişi sayısına ve gördükleri tedavilere ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11795) 

253.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Mersin’in Erdemli ilçesinde 
bakımsızlıktan ölmek üzere olan ve inceleme altına alınan küçükbaş hayvanlara ilişkin Başbakan’dan 
yazılı soru önergesi (7/11796) 

254.- İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci’nin, İstanbul’daki tarihi surların restorasyonuna ve 
bakımına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11797) 

255.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın, bir kültür ve bilgi merkezinin sosyal medya 
hesabından cihad konulu paylaşımlar yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/11800) 

256.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, büyükşehir belediyeleri, il özel idareleri, belediyeler ve 
bağlı kuruluşlarına genel bütçeden ödenecek paylardan kesinti yapılmamasına ilişkin Başbakan’dan 
yazılı soru önergesi (7/11801) 

257.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, 7 Haziran 2015 seçimlerinden önce 298 sayılı Kanuna 
aykırı yayın yapan kanallarla ilgili yapılan işlemlere ve 687 sayılı KHK ile özel televizyon kanallarının 
yayınlarının YSK denetimi dışına çıkarılmasına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11802) 

258.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 16 Nisan 2017 tarihinde yapılması öngörülen 
referandumun maliyetine ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11803) 

259.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında OHAL 
KHK’ları ile ihraç edilen akademisyenlere ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11804) 

260.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülere, 
kapatılan veya kayyum atanan gazete, dergi ve televizyon kanalları ile bunların çalışanlarına ilişkin 
Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11806) 

261.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın, İstanbul’da bir lisede bir siyasi partinin 
propagandasının yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11807) 

262.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan’ın, 4+4+4 eğitim sistemine geçişte Fetullahçı yapılanmanın 
bir rolü olup olmadığına ve bu sistemin sonuçlarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11808) 

263.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan’ın, Hakkari Üniversitesi Yüksekova MYO’nun taşınmasına 
ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11809) 

264.- Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman’ın, 2010 yılında Iğdır’da meydana gelen şiddetli 
yağıştan zarar gören Tuzluca ilçesi Orta Mahalle’de ikamet eden vatandaşların mağduriyetlerinin 
giderilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Veysi Kaynak) yazılı soru önergesi (7/11810) 

265.- Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul’un, Gaziantep’te bir belediyece dağıtılan ve cinsiyetçi 
içerikte olduğu iddia edilen yayınlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/11820) 
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266.- Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir’in, büyükannelere evde çocuk bakım parası ödenmesi 
uygulamasına ve kreşlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11821) 

267.- Muş Milletvekili Burcu Çelik’in, İstanbul’da bir inşaatta çalışan ve üzerine beton düşen bir 
üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği olayın soruşturulmasına, inşaatta yapılan denetimlere ve iş 
kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11822) 

268.- İzmir Milletvekili Ali Yiğit’in, taşeron işçilerin kadroya alınmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11823) 

269.- Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp’ın, Diyarbakır Hevsel Bahçelerinin kentsel tasarım 
projeleri kapsamına alınmasına, Suriçi’ne ve Dicle Vadisi ile Dicle Nehri için yapılan planlama 
çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11824) 

270.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı’nın, Mersin ve Sinop’ta yapılması planlanan nükleer 
santrallere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11826) 

271.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın’ın, kaya gazı arama ve üretim faaliyetlerine ilişkin Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11827) 

272.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, palm yağının kullanıldığı ürünlere ve rafineri palm yağı 
saptanan ürünlerle ilgili işlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/11828) 

273.- İstanbul Milletvekili Erdal Ataş’ın, yerli tohumların korunmasına ve sertifikalı tohum stokuna 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11829) 

274.- Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat’ın, Bitlis’te görevden alınan muhtarlara ilişkin İçişleri 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11830) 

275.- Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca’nın, İstanbul Ümraniye Belediyesinin Anayasa 
değişiklik referandumuyla ilgili hazırladığı Eveet isimli bilgisayar oyununa ilişkin İçişleri Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/11831) 

276.- Van Milletvekili Lezgin Botan’ın, Van’ın Çatak ilçe belediyesine kayyum atanmasından 
sonra gerçekleşen bir tasarrufa ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11832) 

277.- Mardin Milletvekili Erol Dora’nın, Mardin’in Yeşilli ilçesinde bir kız çocuğunun kaçırılmasına 
ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11833) 

278.- Van Milletvekili Nadir Yıldırım’ın, kayıt altına alınan, alınamayan ve kendilerine vatandaşlık 
verilen Suriyeli sığınmacılara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11834) 

279.- Ankara Milletvekili Murat Emir’in, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir taşınmaza ilişkin 
İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11835) 

280.- İzmir Milletvekili Ali Yiğit’in, Suriyeli sığınmacılara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/11836) 

281.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi Akçakoca Eğitim ve 
Dinlenme Tesisleri ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11837) 

282.- Şırnak Milletvekili Leyla Birlik’in, kendisinin ve bir başka milletvekilinin parti çalışmaları 
sırasında kolluk kuvvetlerince takip edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/11838) 
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283.- Mardin Milletvekili Mithat Sancar’ın, 1 Kasım 2015 tarihinden itibaren çatışmaların yoğun 
olarak yaşandığı bölgelerde hayatını kaybeden çocuklara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/11839) 

284.- Denizli Milletvekili Kazım Arslan’ın, 6670 sayılı Kanun uyarınca mahsuben iade edilmeyen 
KDV tutarlarının nakden iade edilmesine ilişkin Maliye Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11840) 

285.- Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt’un, bir il milli eğitim müdürünün referanduma 
yönelik sosyal medya paylaşımına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11841) 

286.- Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu’nun, imam hatip okullarına ayrılan bütçeye ilişkin 
Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11842) 

287.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, yeni müfredat hazırlık çalışmalarına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11843) 

288.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün, eğitimcilerin oluşturduğu bir mesajlaşma grubunda bir 
il ve ilçe milli eğitim müdürü tarafından referandumla ilgili kullanılan ifadelere ilişkin Milli Eğitim 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11844) 

289.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan’ın, Ankara’nın Haymana ilçesinde bir okul müdürünün 
öğrencilere cinsel istismarda bulunduğuna dair şikayetler üzerine açılan soruşturmaya ve cinsel istismar 
olaylarına karşı alınan tedbirlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11845) 

290.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, yeni müfredatta yer alan Türk Kültür ve Medeniyet 
Tarihi dersine ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11846) 

291.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, yeni müfredatta sanat tarihi dersine yer verilmemesine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11847) 

292.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Bakanlık bünyesinde istihdam edilen sanat tarihi 
öğretmeni sayısına ve sanat tarihi derslerine sadece sanat tarihi öğretmenlerinin girmesine yönelik bir 
düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11848) 

293.- İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci’nin, Adana’nın Aladağ ilçesinde on biri öğrenci on iki 
kişinin hayatını kaybettiği yurt yangınına ve öğrenci yurtlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı 
soru önergesi (7/11849) 

294.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, medya okuryazarlığı dersine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11850) 

295.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, uzman erbaşlıktan memurluğa geçenlerin elli iki yaşına 
kadar çalışabilmesi ve uzman erbaşlıkta sahip oldukları özlük haklarının korunmasına yönelik çalışma 
yapılıp yapılmadığına ilişkin Milli Savunma Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11851) 

296.- Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak’ın, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Güvercin 
köyünün su sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11852) 

297.- Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu’nun, Keşan Orman İşletmesine bağlı Keşan-Çamlıca-
Pınarköy-Kadıköy sınırları içinde bulunan orman arazilerinde genç çam ağaçlarına yapılan tıraşlama 
işlemine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11853) 

298.- Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir’in, Diyarbakır Kamu Hastaneleri Birliği’ne bağlı hastanelerde 
bazı yöneticilerin görevden alınmasıyla ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/11854) 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

237 

299.- Van Milletvekili Nadir Yıldırım’ın, sokağa çıkma yasağı süresince Yüksekova Devlet 
Hastanesi’ne gelen cenazelere, hastanede yapılan muayenelere, sevklere ve yatan hastaların durumuna 
ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11855) 

300.- Sinop Milletvekili Barış Karadeniz’in, Durağan Devlet Hastanesi’nin yeni hizmet binasının 
yapım sürecine ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11856) 

301.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin Devlet Hastanesi’nde anjiyo ünitesi 
bulunmamasına ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11857) 

302.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Ankara Yaşamkent’te bulunan konut 
olarak projelendirilmiş bir binanın üst düzey bir bürokratın talimatıyla hastane olarak kiralandığına dair 
iddialara ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11858) 

303.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, palm yağının kullanıldığı ürünlere ve rafineri palm yağı 
saptanan ürünlerle ilgili işlemlere ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11859) 

304.- Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş’ın, Zonguldak-Ereğli bölünmüş karayolunun ihale 
sürecine ve tamamlanma tarihine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/11860) 

305.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya’nın Battalgazi ilçesi Ağılyazı mevkiinde 
yerleşim yerini ikiye bölen ve iki kişinin hayatını kaybettiği demiryolu ile ilgili önlem alınmamış 
olmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11861) 

306.- Ankara Milletvekili Murat Emir’in, TCDD bilet gişesinde gerçekleştiği iddia edilen bir 
uygulamaya ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11862) 

307.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, yurt dışında yaşayan vatandaşların izin dönemlerinde 
Türkiye’ye havayolu ile ekonomik seyahat edebilmelerine yönelik bir çalışma yapılmasına ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11863) 

308.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, açılış tarihinden itibaren Avrasya Tüneli’nden yapılan 
araç geçişlerine, işletici firmaya verilen araç geçişi garantisi kapsamında yapılan ödemelere ve geçiş 
ücreti artışına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11864) 

309.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, yat, kotra, tekne gibi bazı deniz araçlarında verginin 
sıfıra indirilmesine ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11865) 

310.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan’ın, 686 sayılı OHAL KHK’sı ile Ankara Üniversitesi 
DTCF’den ihraç edilen akademisyenlere ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11866) 

311.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan’ın, İstanbul’da bir cami imamına ait olduğu iddia edilen ve 
Anayasa değişikliği referandumuyla ilgili söylemler içeren ses kaydına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru 
önergesi (7/11867) 

312.- İzmir Milletvekili Tacettin Bayır’ın, Varlık Fonu yönetim kuruluna yapılan bir atamaya ilişkin 
Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11868) 

313.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, Gaziantep’te bir ilçe belediyesinin yeni evlenen çiftlere 
hediye ettiği kitapların içeriğine ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11869) 

314.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan’ın, Gaziantep’te bir ilçe belediyesinin yeni evlenen çiftlere 
hediye ettiği kitapların içeriğine ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11870) 

315.- İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel’in, OHAL KHK’larıyla yapılan ihraçlara yönelik 
listelerin hazırlanmasına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11871) 
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316.- Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın, FETÖ/PDY davaları kapsamında yargılanan ve El-
Bab Operasyonu’nda görev yapan askerlere ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11872) 

317.- Ankara Milletvekili Necati Yılmaz’ın, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi’nde kalan 
öğrencilerin bir tarikatın vakfı tarafından umreye götürüldüğü iddiasına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru 
önergesi (7/11873) 

318.- Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan’ın, Ankara’nın Haymana ilçesinde cinsel istismar 
gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan bir okul müdürüne ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/11874) 

319.- İstanbul Milletvekili Ali Özcan’ın, on beş milyon genç seçmene göndereceği basında yer alan 
mektupların masraflarına ve hangi kurum tarafından karşılanacağına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru 
önergesi (7/11875) 

320.- Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara’nın, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünün 
hizmet pasaportu ile yurt dışına çıkış yapmak isteyen basın mensuplarının başvurularına ilişkin 
Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11876) 

321.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Ulukışla ilçesi Koçak köyünün 
taşınmasına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11877) 

322.- İzmir Milletvekili Zeynep Altıok’un, OHAL KHK’ları kapsamındaki mağduriyet 
başvurularına ve OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’na ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/11878) 

323.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Eskihisar ve Topçular arasında sefer yapan feribot, 
vapur, arabalı vapur ve gemilere ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11880) 

324.- Ankara Milletvekili Necati Yılmaz’ın, Elbistan Devlet Hastanesi’ne yapılacak personel 
alımına yönelik kurayla ilgili iddialara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11881) 

325.- Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın, Varlık Fonu’na devredilen T.C. Ziraat Bankası’na 
ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/11882) 

326.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan’ın, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bir inşaat asansöründe 
biri on beş yaşında iki işçinin hayatını kaybettiği olayın soruşturulmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11890) 

327.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, elektrikte kayıp kaçak bedellerine ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11891) 

328.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, zeytinyağı destekleme primlerine ilişkin Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11892) 

329.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, arıcılığa verilen destek primlerine ilişkin Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11893) 

330.- Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu’nun, canlı hayvan ithalatına ve hayvancılık 
sektörüyle ilgili yapılacak çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/11894) 

331.- Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu’nun, Giresun’daki fındık üreticilerine, 
fındık alan bazlı gelir desteği ödemesine yapılan başvurulara ve 2016 ödemesi için ek başvuru süresi 
tanınmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11895) 

332.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın’ın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nce işletilen Parkomat 
uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11896) 
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333.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, polislerin 12/12 çalışma sisteminin kaldırılmasına yönelik 
bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11897) 

334.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin bir köyündeki mezarlığın tadilatına ilişkin 
İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11898) 

335.- İzmir Milletvekili Zeynep Altıok’un, bazı derneklerin sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili olarak 
hazırladıkları raporlar hakkında soruşturma başlatıldığına dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/11899) 

336.- Kars Milletvekili Ayhan Bilgen’in, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürünün bir mesaj grubundaki 
paylaşımlarına yönelik iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11900) 

337.- Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak’ın, okullarda kurulması planlanan sosyal hizmet 
birimlerinin akıbetine ve sosyal hizmet uzmanı kadrolarına alım yapılmamasına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11901) 

338.- Ankara Milletvekili Nihat Yeşil’in, Ankara’nın Haymana ilçesinde cinsel istismar gerekçesiyle 
hakkında soruşturma açılan bir okul müdürüne ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/11902) 

339.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin bir köyündeki okul tadilatına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11903) 

340.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Akkaya Barajı’nın temizlenmesine yönelik 
çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11904)

                                  No: 120
17 Nisan 2017 Pazartesi

Kanun Hükmünde Kararname
1.- Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

(1/830) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2017)
Tasarılar

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/828) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 21.03.2017)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Paraguay Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Dostluk ve 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/829) (Dışişleri 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2014)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük 
Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı (1/831) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 
30.03.2014)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma 
Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/832) (Plan 
ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2017)
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Teklifler
1.- Ankara Milletvekili Erkan Haberal’ın; Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1678) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik 
ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2017)

2.- Ankara Milletvekili Erkan Haberal’ın; 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1679) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 
22.03.2017)

3.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1680) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe 
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2017)

4.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın; 669 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken 
Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 
(2/1681) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 23.03.2017)

5.- Tunceli Milletvekili Gürsel Erol’un; Munzur Havzasının Korunmasına İlişkin Kanun Teklifi 
(2/1682) (Çevre ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2017)

6.- Tunceli Milletvekili Gürsel Erol’un; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Teklifi (2/1683) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 28.03.2017)

7.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil’in; 4787 Sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve 
Yargılama Usullerine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1684) (Adalet 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2017)

8.- Ankara Milletvekili Erkan Haberal’ın; Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi (2/1685) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2017)

Tezkere
1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 21.07.2016 Tarihli ve 1116 Sayılı Kararı ile Ülke Genelinde 

İlan Edilen ve 03.01.2017 Tarihli ve 1134 Sayılı Kararı Uyarınca Devam Etmekte Olan Olağanüstü 
Halin, 19.04.2017 Çarşamba Günü Saat 01.00’den Geçerli Olmak Üzere 3 Ay Süre ile Uzatılmasına 
Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/931) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2017) (GÜNDEME)

Yazılı Soru Önergeleri
1.- İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci’nin, TBMM Ana Bina’daki iktidar ve muhalefet 

kulislerinde yapılan tamirat ve tadilatlara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı’ndan yazılı 
soru önergesi (7/12668) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2017) 

2.- Ankara Milletvekili Murat Emir’in, TBMM Ana Bina’da yapılan tamirat ve tadilatlara ilişkin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12669) (Başkanlığa geliş tarihi: 
24.03.2017) 

3.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, TBMM’de yapılan tamirat ve tadilatlara ilişkin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12670) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2017) 

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kız yurtlarına ve denetimlerine ilişkin 
Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12671) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2017) 

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Gazi Üniversitesi’nde yürütülen FETÖ/
PDY işlemlerine ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12672) (Başkanlığa geliş tarihi: 
21.03.2017) 

6.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın’ın, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı hakkındaki bazı 
iddialara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12673) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2017) 
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7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, KOSGEB’den faizsiz kredi desteği 
almaya hak kazanan vatandaşlara bu kredileri kullandırmayan bankalara ilişkin Başbakan’dan yazılı 
soru önergesi (7/12674) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2017) 

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul’da bazı belediye ihalelerini alan 
şirketlerle ilgili iddialara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12675) (Başkanlığa geliş tarihi: 
22.03.2017) 

9.- Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan’ın, Nevşehir’de KYK’ya ait bir kız öğrenci yurdunda 
referandum propagandası yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12676) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2017) 

10.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın, 15 Temmuz sonrası toplanan bağışlara ilişkin 
Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12677) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2017) 

11.- Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran’ın, resmi hizmete tahsis edilen uçaklarla referandum 
çalışması yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12678) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 23.03.2017) 

12.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Manisa’da lise öğrencilerinin referandum 
konulu konferansa zorla götürüldüğü iddiasına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12679) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2017) 

13.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, devlet üniversitelerinde eğitim gören Suriyeli 
öğrencilere sağlanan burs imkanlarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12680) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 24.03.2017) 

14.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kırıkkale F Tipi Cezaevi’ndeki 
mahkumların işkence ve kötü muameleye maruz kaldığına dair iddialara ilişkin Adalet Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/12681) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2017) 

15.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, tutuklu, hükümlü ve cezaevi sayıları ile bazı istatistiki 
verilere ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12682) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2017) 

16.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2011-2017 yılları arasında ceza infaz 
kurumlarında intihar girişiminde bulunan çocuklara ve Şırnak T Tipi ve Adana E Tipi cezaevlerinde 
çıkan yangınların soruşturulmasına ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12683) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2017) 

17.- Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran’ın, tutuklu ve hükümlülerin açlık grevine girdiği 
cezaevlerine, sağlık durumlarına ve alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/12684) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2017) 

18.- Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım’ın, cezaevlerinde yaşanan sorunlara, açlık grevlerine 
ve cezaevi personelinin özlük haklarına ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12685) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2017) 

19.- Ankara Milletvekili Murat Emir’in, Ankara’nın Pursaklar ilçesindeki bir engelsiz yaşam 
evinde haklarında engelli bir çocuğa tecavüz ve kötü muamele iddiası bulunan personelle ilgili idari 
işlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12686) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 21.03.2017) 

20.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, KOSGEB tarafından verilen teşvik kredilerine ve 
teşvik kredisi alan kişilere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12687) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2017) 

21.- Van Milletvekili Lezgin Botan’ın, KOSGEB sıfır faizli işletme kredisi faiz desteği programına 
yapılan başvurulara, dosyaları KOSGEB tarafından onaylanan ancak bankalar tarafından reddedilen 
esnafa ve Van esnafına yönelik çalışmalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/12688) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2017) 
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22.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul’da İGDAŞ’a bağlı bir şirkette çalışan sekiz 
işçinin referandum tercihleri sebebiyle işten atıldıkları iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12689) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2017) 

23.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, kıdem tazminatı fonu kurulmasına yönelik yasal düzenleme 
hazırlığı yapılıp yapılmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/12690) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2017) 

24.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, 1-20 Mart 2017 tarihleri arasında sağlanan net 
istihdama ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12691) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 24.03.2017) 

25.- İstanbul Milletvekili Erdal Ataş’ın, Diyarbakır Hevsel Bahçeleri’nde yapılan ağaç kesimlerine 
ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12692) (Başkanlığa geliş tarihi: 
21.03.2017) 

26.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, İzmir’in Çeşme ilçesi Germinyan Mahallesi Köysütü 
mevkiindeki kalker ocağı ve kırma eleme tesisinin mahkeme kararlarına rağmen çalıştırılmaya devam 
etmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12693) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 22.03.2017) 

27.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın’ın, Balıkesir’in Gömeç ilçesinin çöp depolama alanı 
sorununa ve Katı Atık Bertaraf Geri Kazanım ve Düzenli Depolama Alanı projesinin ne zaman faaliyete 
geçeceğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12694) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 23.03.2017) 

28.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, hazine arazilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/12695) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2017) 

29.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Suudi Arabistan’ın Riyad şehrinde bulunan 25 Türk 
vatandaşıyla ilgili iddiaya ilişkin Dışişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12696) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 21.03.2017) 

30.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Libya’nın Misurata Limanı açıklarında Türk Bayraklı 
bir geminin batması sonucu kaybolan iki vatandaşın arama kurtarma çalışmalarına ilişkin Dışişleri 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12697) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2017) 

31.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, Türkiye’nin kredi notunun yükseltilmesine yönelik 
tedbirlere ve ekonomik büyüme hedeflerine ilişkin Ekonomi Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12698) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2017) 

32.- İzmir Milletvekili Atila Sertel’in, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün yönetimine ve 
özelleştirilmesinin söz konusu olup olmadığına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan yazılı 
soru önergesi (7/12699) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2017) 

33.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çankırı’da bulunan spor tesislerine, 
düzenlenen spor organizasyonlarına, faaliyet gösteren lisanslı sporculara ve spor kulüplerine ilişkin 
Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12700) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2017) 

34.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bitlis’te bulunan spor tesislerine, 
düzenlenen spor organizasyonlarına, faaliyet gösteren lisanslı sporculara ve spor kulüplerine ilişkin 
Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12701) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2017) 

35.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bingöl’de bulunan spor tesislerine, 
düzenlenen spor organizasyonlarına, faaliyet gösteren lisanslı sporculara ve spor kulüplerine ilişkin 
Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12702) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2017) 

36.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bayburt’ta bulunan spor tesislerine, 
düzenlenen spor organizasyonlarına, faaliyet gösteren lisanslı sporculara ve spor kulüplerine ilişkin 
Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12703) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2017) 
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37.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Batman’da bulunan spor tesislerine, 
düzenlenen spor organizasyonlarına, faaliyet gösteren lisanslı sporculara ve spor kulüplerine ilişkin 
Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12704) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2017) 

38.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Aksaray’da bulunan spor tesislerine, 
düzenlenen spor organizasyonlarına, faaliyet gösteren lisanslı sporculara ve spor kulüplerine ilişkin 
Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12705) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2017) 

39.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Ağrı’da bulunan spor tesislerine, 
düzenlenen spor organizasyonlarına, faaliyet gösteren lisanslı sporculara ve spor kulüplerine ilişkin 
Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12706) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2017) 

40.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Adıyaman’da bulunan spor tesislerine, 
düzenlenen spor organizasyonlarına, faaliyet gösteren lisanslı sporculara ve spor kulüplerine ilişkin 
Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12707) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2017) 

41.- Adana Milletvekili İbrahim Özdiş’in, Adana’da GDO’lu soya kullanarak ekmek katkı maddesi 
üreten bir firmanın incelenmesine ve GDO’lu soya kullanımının denetimine ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12708) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2017) 

42.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen’in, Adana’da ekmek üretiminde GDO kullandığı 
tespit edilen firmanın denetlenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/12709) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2017) 

43.- İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci’nin, Sudan’da tarım yapmak için arazi kiralanmasına 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12710) (Başkanlığa geliş tarihi: 
21.03.2017) 

44.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, mazot ve gübre destekleri banka hesaplarına yatmayan 
çiftçi ve üreticilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12711) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2017) 

45.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, atama bekleyen ziraat, gıda ve su ürünleri 
mühendisleri ile veterinerler için kadro verilip verilmediğine ve atamalara ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12712) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2017) 

46.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa İsaören Köyü’nün içme suyu sorunlarına 
ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12713) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2017) 

47.- İstanbul Milletvekili Erdal Ataş’ın, ayrımcılık ve torpil iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/12714) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2017) 

48.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun Emniyet Teşkilatı 
personeline yönelik tavsiye kararının uygulanmasına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/12715) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2017) 

49.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde yaşanan fırtına 
nedeniyle ortaya çıkan tahribatın onarılmasına ve vatandaşların mağduriyetinin giderilmesine ilişkin 
İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12716) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2017) 

50.- Van Milletvekili Nadir Yıldırım’ın, İtalyan bir belediye başkanının Türkiye’de gözaltına 
alındığı ve sınır dışı edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12717) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2017) 

51.- Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer’in, polislerin ek gösterge rakamlarının artırılması 
talebine ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12718) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2017) 

52.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’daki Nevruz kutlaması sırasında vurulan 
üniversite öğrencisine ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12719) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 23.03.2017) 
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53.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 29 Ekim 1923’ten itibaren vatandaşlığa kabul edilen 
Ahıska Türkleri, Kırım Tatarları ve Uygur Türkleri’ne ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/12720) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2017) 

54.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 2013-2017 yılları arasında Mardin’e yönelik hazırlanan 
projelere ve yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12721) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 23.03.2017) 

55.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Güneydoğu Anadolu Projesi’ndeki barajlardan elde 
edilen elektrik miktarına ilişkin Kalkınma Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12722) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 23.03.2017) 

56.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, ÖSYM tarafından belirlenen KPSS ücretlerine, 
2017 yılında yapılan zam ve indirime ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12723) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2017) 

57.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İzmir’de bir ortaokulda öğrencilere 
yapılan üst aramasıyla ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12724) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2017) 

58.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, eğitim kurumlarında münhal bulunan müdür 
başyardımcısı ve müdür yardımcısı kadrolarına ve yapılacak atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/12725) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2017) 

59.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Manisa’da lise öğrencilerinin referandum konulu bir panele 
katılmaya zorlandıkları ve haklarında işlem yapılacağı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/12726) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2017) 

60.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, ortaokul düzeyinde özel öğrenci yurdu açılmasına 
imkan tanınacağına dair iddialara ve kapatılan yatılı ilköğretim bölge okullarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12727) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2017) 

61.- Ankara Milletvekili Necati Yılmaz’ın, OHAL ilanından sonra hakkında soruşturma açılan 
üniversite öğrencilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12728) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 23.03.2017) 

62.- Adana Milletvekili İbrahim Özdiş’in, Adana’nın Seyhan ilçesinde bulunan İsmet İnönü 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin lojman ve futbol sahası alanının başka okul yapımı nedeniyle 
kullanılması kararına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12729) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 24.03.2017) 

63.- Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in, kedi çığlığı sendromu hastalarına yönelik tanı ve 
tedavi çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12730) (Başkanlığa geliş tarihi: 
21.03.2017) 

64.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, sağlık çalışanlarının mali haklarında iyileştirme 
yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12731) (Başkanlığa geliş tarihi: 
22.03.2017) 

65.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, süt izni kullanan Bakanlık çalışanlarına ilişkin Sağlık 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12732) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2017) 

66.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, sağlık personeli açığına ilişkin Sağlık Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/12733) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2017) 

67.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, doktorlar dışında çalışan personele de icap nöbet 
ücreti ödenmesine yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/12734) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2017) 

68.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde sağlık 
hizmetlerinde limit uygulaması yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12735) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2017) 
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69.- Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy’un, tıbbi teknologların döner sermaye ek ödeme 
katsayısının düşürülmesine ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12736) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 23.03.2017) 

70.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 2002-2017 yılları arasında Erzurum’a yönelik proje 
ve yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12737) (Başkanlığa geliş tarihi: 
23.03.2017) 

71.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya Kanalboyu’nda bir kafede yaşanan silahlı 
çatışmanın ardından bölgeye gönderilen ambulanslara, sağlık ekibine ve yapılan ilk müdahaleye ilişkin 
Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12738) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2017) 

72.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, hastanelerde tomografi randevularının aylar sonraya 
verildiği, erken sıra almak isteyenlerden para alındığı ve kan tahlilinde kota uygulandığı iddialarına 
ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12739) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2017) 

73.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, THY’nin yolcu sayısının azalışına ve uçak satın alma 
usullerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12740) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2017) 

74.- Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan’ın, Kanal İstanbul Projesine yönelik çalışmalara ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12741) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 23.03.2017) 

75.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, Et ve Balık Kurumu tarafından hijyenik olmayan ve usulsüz 
kesilmiş hayvan eti satışı yapıldığı yönündeki haberlere ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/12742) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2017) 

76.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul’da bir naylon fabrikasında on 
yedi yaşında bir işçinin hayatını kaybettiği olayın soruşturulmasına ve iş kazalarına ilişkin Başbakan’dan 
yazılı soru önergesi (7/12743) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2017) 

77.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kolluk güçleri tarafından müdahale edilen 
toplantı ve gösteri yürüyüşlerine ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12744) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 21.03.2017) 

78.- Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan’ın, Nevruz kutlamalarının yasaklandığı iddialarına ve 
bir siyasinin parti mensuplarına yönelik adli uygulamalara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/12745) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2017) 

79.- Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu’nun, Diyanet İşleri Başkanlığının 18 Mart 
Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü için hazırladığı Cuma hutbelerine ilişkin Başbakan’dan yazılı soru 
önergesi (7/12746) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2017) 

80.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bir hakimin sosyal medya paylaşımlarıyla 
ilgili iddialara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12747) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2017) 

81.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bir üniversite rektörüyle ilgili usulsüzlük 
iddialarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12748) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2017) 

82.- Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan’ın, Diyarbakır’daki Nevruz kutlaması sırasında 
hayatını kaybeden üniversite öğrencisine ve kolluk kuvvetlerinin orantısız güç kullanımına ilişkin 
Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12749) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2017) 

83.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır’daki Nevruz kutlaması 
sırasında bir üniversite öğrencisinin hayatını kaybetmesine ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/12750) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2017) 

84.- Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar’ın, FETÖ’nün Hava Kuvvetleri imamı olduğu öne 
sürülen şahsa ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12751) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2017) 

85.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın’ın, toplu açılış törenlerine ve istihdama katkılarına ilişkin 
Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12752) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2017) 
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86.- Çanakkale Milletvekili Bülent Öz’ün, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 102’nci yıl kutlamaları 
için düzenlenen törene ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12753) (Başkanlığa geliş tarihi: 
24.03.2017) 

87.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, döviz kurundaki artışın önlenmesine yönelik 
tedbirlere ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12754) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2017) 

88.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, AFAD bünyesinde görev yapan arama ve kurtarma 
teknisyenlerine ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12755) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2017) 

89.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, muharip gazi ve aileleriyle ilgili eksik uygulama 
başvurularına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12756) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2017) 

90.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, muharip gazi yakınlarına kamuda istihdam hakkı 
tanınmasına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12757) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2017) 

91.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, muharip gazilere verilen şeref aylığının artırılmasına 
ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12758) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2017) 

92.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, muharip gazilere ilişkin Başbakan’dan yazılı soru 
önergesi (7/12759) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2017) 

93.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kayyum atanan belediyelerde ve özel 
kalem kadrolarında açıktan atamayla memur olan kişilere ve bir siyasi partiyle olan bağlantılarına 
ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12760) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2017) 

94.- Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan’ın, Van’ın bazı mahallelerinde referandum öncesi 
kömür dağıtıldığı iddiasına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12761) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 27.03.2017) 

95.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Türkiye Varlık Fonu’na ilişkin Başbakan’dan yazılı 
soru önergesi (7/12762) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2017) 

96.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Antalya Işıklar Caddesi’nde bir partinin 
gençlik kollarının açtığı standa saldırıda bulunulduğuna dair iddiaların soruşturulmasına ilişkin 
Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12763) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2017) 

97.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kayyum uygulamasına ilişkin 
Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12764) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2017) 

98.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kayıp çocuklarla ilgili bazı verilere 
ve yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12765) (Başkanlığa geliş tarihi: 
28.03.2017) 

99.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Sinop’ta yaşayan bir hakemin 
referanduma yönelik sosyal medya paylaşımı nedeniyle açığa alındığı iddiasına ilişkin Başbakan’dan 
yazılı soru önergesi (7/12766) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2017) 

100.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, uyuşturucu kullanımına ve çocukların ve 
gençlerin uyuşturucudan korunmasına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12767) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 28.03.2017) 

101.- Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan’ın, ulaştırma ve taşımacılık sektörü esnafının 
sorunlarının çözümüne ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12768) (Başkanlığa geliş tarihi: 
29.03.2017) 

102.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’da asfalt yolu olmayan veya bozuk yolları 
yenilenmeyen köylere ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12769) (Başkanlığa geliş tarihi: 
29.03.2017) 

103.- Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp’ın, 16 Şubat 2017 tarihinden itibaren Cumhurbaşkanı, 
Başbakan veya hükümet yetkililerinin katıldıkları etkinlikler için tahsis edilen araçlara, yapılan 
harcamalara ve katılıma yönelik resmi yazılara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12770) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2017) 
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104.- Ankara Milletvekili Murat Emir’in, Ankara Çayyolu’nda bulunan ve Vakıflar Genel 
Müdürlüğü’ne devredilen bir araziye ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Veysi Kaynak) yazılı soru 
önergesi (7/12771) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2017) 

105.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki 
bazı hükümlülerin haberleşme hakkının engellendiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/12772) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2017) 

106.- Van Milletvekili Nadir Yıldırım’ın, İtalyan bir belediye başkanının Türkiye’de gözaltına 
alındığı ve sınır dışı edildiği iddiasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/12773) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2017) 

107.- İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir’in, Tüm Taşıma İşçileri Sendikası’nın bazı 
üye ve yöneticilerinin yargılandığı bir davada verilen karara ve sendikal haklara ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12774) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2017) 

108.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nde yemekhane 
hizmetlerini yapan taşeron firmanın işçilerin maaşlarını gününde ve tam ödemediğine ve yasal çalışma 
sürelerine uymadığına dair iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/12775) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2017) 

109.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan’ın, İzmir’in Gaziemir ilçesinde yol çalışmasında görevli 
bir işçinin yaşamını kaybettiği olayın soruşturulmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/12776) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2017) 

110.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Düzce İli Gümüşova ilçesine bağlı Halilbey 
Köyü’nün içme suyu ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/12777) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2017) 

111.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, sit alanlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/12778) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2017) 

112.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, kıyı alanlarının korunmasına ilişkin Çevre ve 
Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12779) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2017) 

113.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan’ın, Ankara’daki elektrik kesintilerine ve elektrik 
arızalarıyla ilgili şikayetlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/12780) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2017) 

114.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, tütün üretiminde kota uygulamasına, tütün 
üreticilerinin ve tütün satışı yapan esnafın durumuna ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/12781) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2017) 

115.- Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’ın, son beş yıl içinde ithal edilen GDO’lu soya ve mısır 
miktarı ile yem sanayiinde kullanılan miktarlar arasındaki farka ve GDO denetimlerine ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12782) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2017) 

116.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, yemek kartı firmalarının lokantalardan aldıkları 
komisyon oranlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12783) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 29.03.2017) 

117.- İstanbul Milletvekili Erdal Ataş’ın, İstanbul Esenyurt Belediyesi’nin belediye zabıtalarının 
silahlandırılmasına yönelik kararına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12784) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2017) 

118.- Van Milletvekili Lezgin Botan’ın, gözaltına alınan üniversite öğrencilerinin nüfus 
cüzdanlarının bir gazeteci tarafından sosyal medyada deşifre edildiği iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12785) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2017) 

119.- Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım’ın, Diyarbakır’daki Nevruz kutlaması sırasında 
hayatını kaybeden üniversite öğrencisine ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12786) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2017) 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

248 

120.- Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş’un, operasyonlarda hayatını kaybeden 
kişilerin cenaze tekfin ve defin işlemlerinde belediyelerin uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/12787) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2017) 

121.- Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman’ın, yeni çipli kimlik kartlarında din hanesinin 
gizli olarak bulunduğu ve sadece görevliler tarafından görülebildiğine dair iddialara ilişkin İçişleri 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12788) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2017) 

122.- Ankara Milletvekili Murat Emir’in, Ankara Fuar ve Kongre Alanı projesine ilişkin İçişleri 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12789) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2017) 

123.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, vatandaşlık verilen Suriyeli sığınmacılara ilişkin 
İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12790) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2017) 

124.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bir büyükşehir belediyesi başkanvekilinin bir 
gazeteciye küfür ettiği iddiasıyla ilgili işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/12791) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2017) 

125.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı’nın, Denizli’deki üst geçitlerde insan güvenliğini 
artırmaya ve intiharı caydırmaya yönelik alınacak önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/12792) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2017) 

126.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı’nın, Denizli’de sayısı artan sokak köpeklerine ve 
köpek barınaklarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12793) (Başkanlığa geliş tarihi: 
28.03.2017) 

127.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı’nın, Denizli’de kullanımının tehlikeli olduğuna dair 
girişlerine yazı asılan eski Köprübaşı Köprüsü’yle ilgili sorunun çözümüne ilişkin İçişleri Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/12794) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2017) 

128.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı’nın, Denizli’de 24 Mart 2017’de düzenlenen toplu 
açılış töreni için yapılan bazı uygulamalara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12795) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2017) 

129.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, son beş yılda değiştirilen sokak ve cadde isimlerine 
ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12796) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2017) 

130.- Tunceli Milletvekili Alican Önlü’nün, 7 Kasım 2016 tarihinde Tunceli’nin Hozat ilçesi 
Dalören bölgesinde yapılan hava operasyonuna ve cenazelerin kimlik tespitine ilişkin İçişleri 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12797) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2017) 

131.- Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat’ın, Bitlis’te görevli bir kaymakamın referandum kampanyası 
yürüttüğü ve muhtarları tehdit ettiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12798) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2017) 

132.- Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım’ın, örtülü ödenek miktarındaki artışa ilişkin Maliye 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12799) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2017) 

133.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, kamu çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesine 
ilişkin Maliye Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12800) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2017) 

134.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı’nın, bazı ülkelerle karşılıklı olarak uygulanan temettü 
oranlarına ve vergi anlaşmalarına ilişkin Maliye Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12801) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 28.03.2017) 

135.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, ücretli öğretmenlerin illere ve branşlara göre 
dağılımına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12802) (Başkanlığa geliş tarihi: 
27.03.2017) 

136.- Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan’ın, Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nde verilen pilotaj 
eğitiminin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12803) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 28.03.2017) 
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137.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil’in, 1709 şube müdürü ataması işleminin durdurulmasına 
dair yargı kararı akabinde şube müdürlerinin aritmetik ortalama ile atamalarının ne zaman yapılacağına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12804) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2017) 

138.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı’nın, 24 Mart 2017 tarihinde Denizli’nin Merkezefendi 
ilçesinde bazı okulların gayrı resmi olarak tatil edildiğine dair iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/12805) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2017) 

139.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Düzce Akıncılar Mahallesi’nde Küçük Melen Çayı 
üzerinde yer alan taşkın koruma seddelerinden kontrolsüz ve izinsiz şekilde malzeme alındığına dair 
iddialara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12806) (Başkanlığa geliş tarihi: 
28.03.2017) 

140.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, yurt içi tıbbi cihaz ve tıbbi malzeme ihtiyacının 
ülkemizdeki üretimden karşılanma oranına ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12807) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2017) 

141.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, ilaç tüketimine ve maliyetin düşürülmesine ilişkin 
Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12808) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2017) 

142.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya’da bir kafede meydana gelen silahlı çatışma 
sonrası olay yerine sevk edilen sağlık ekibine ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12809) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2017) 

143.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Düzce’deki bazı devlet hastanelerine yönelik 
personel açığı ve kapasite yetersizliği şikayetlerine ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/12810) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2017) 

144.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı’nın, SMA hastalığı için FDA tarafından onaylanan 
ilacın Türkiye’de onaylanmamasına ve SMA hastası çocuklara ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/12811) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2017) 

145.- Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp’ın, Mersin Şehir Hastanesi’ne ilişkin Sağlık 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12812) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2017) 

146.- Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp’ın, şehir hastanelerine ve ihalelerine ilişkin Sağlık 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12813) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2017) 

147.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Düzce’nin Gümüşova ilçesine bağlı bazı köylerin 
ulaşım sorunlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/12814) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2017) 

148.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, soru önergelerine ve cevaplandırılmalarına ilişkin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12815) (Başkanlığa geliş tarihi: 
05.04.2017) 

149.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Gölcük Donanma Komutanlığına önce 
bozuk sonra da at eti satıldığına dair iddialara, et satışını yapan firmaya ve kazandığı ihalelere ilişkin 
Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12816) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017) 

150.- İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nun, Rize ve ilçelerinde kamulaştırma bedelinin 
değerinin altında belirlendiğine yönelik açılmış davalara ve kamulaştırma bedellerinin belirlenmesine 
ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12817) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017) 

151.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı’nın, Polis Akademisinin TRT’nin FETÖ tarafından 
300 milyon TL zarara uğratıldığına dair raporuna ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12818) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017) 

152.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, 4/C statüsündeki çalışanlar için yapılan çalışmalara 
ve 4/C’lilerin kadroya alınmalarına yönelik bir talimatı bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakan’dan 
yazılı soru önergesi (7/12819) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017) 
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153.- Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca’nın, MİT’in Almanya’da istihbarat çalışması yaptığına 
dair iddialara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12820) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017) 

154.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’nın Kahramankazan ilçesine bağlı bir 
mahalledeki imar düzenlemesi ile ilgili iddialara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12821) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2017) 

155.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2017 yılları arasında görev yapan 
bakanlık müşavirlerine ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12822) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 31.03.2017) 

156.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta 
çalışan basın müşavirlerine ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12823) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 31.03.2017) 

157.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Adana E Tipi Hapishanesi’nde 
çocukların kendi koğuşlarında çıkarttığı ve üç çocuğun yaşamını yitirdiği yangının soruşturulmasına ve 
hapishanelerde çocukların yangın çıkartma eylemlerinin önlenmesine ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı 
soru önergesi (7/12824) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017) 

158.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta 
çalışan özel kalem müdürlerine ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12825) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 31.03.2017) 

159.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Elazığ E Tipi Kapalı Cezaevi’nde hükümlü ve 
tutuklularla referandumda kullanacakları oya göre cezalarında indirim yapılacağının vadedildiğine dair 
iddialara ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12826) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017) 

160.- Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran’ın, Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Maden Köyü’ndeki 
bakır madeninde meydana gelen göçükle ilgili soruşturmaya ve 2003-2017 yılları arasında iş kazaları 
nedeniyle açılan davalara ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12827) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 04.04.2017) 

161.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2017 yılları arasında görev yapan 
bakanlık müşavirlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12828) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017) 

162.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta 
çalışan basın müşavirlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12829) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017) 

163.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta 
çalışan özel kalem müdürlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/12830) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017) 

164.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2017 yılları arasında görev yapan 
bakanlık müşavirlerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12831) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 31.03.2017) 

165.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta 
çalışan basın müşavirlerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12832) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017) 

166.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta 
çalışan özel kalem müdürlerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12833) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017) 

167.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2017 yılları arasında görev yapan 
bakanlık müşavirlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12834) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017) 
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168.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta 
çalışan basın müşavirlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/12835) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017) 

169.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta 
çalışan özel kalem müdürlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/12836) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017) 

170.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2017 yılları arasında görev yapan 
bakanlık müşavirlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12837) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017) 

171.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta 
çalışan basın müşavirlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/12838) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017) 

172.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta 
çalışan özel kalem müdürlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/12839) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017) 

173.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı’nın, taşeron işçilerin sorunlarının çözümüne ve lehlerine 
sonuçlanan mahkeme kararlarının uygulanmamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/12840) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017) 

174.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Çalışma ve İş Kurumu Şanlıurfa İl Müdürlüğü 
tarafından vatandaşların başvurularının kabul edilmediğine dair iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12841) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017) 

175.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2017 yılları arasında görev 
yapan bakanlık müşavirlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12842) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017) 

176.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta 
çalışan basın müşavirlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12843) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017) 

177.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta 
çalışan özel kalem müdürlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12844) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017) 

178.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir kanalizasyona 
dökülen fabrika atığının inceleme sonuçlarına, tehlikeli atık üreten firmalar ile tehlikeli atıkların 
taşınması için lisans alan kuruluşların denetimine ve firmalara verilen cezalara ilişkin Çevre ve 
Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12845) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017) 

179.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2017 yılları arasında görev yapan 
bakanlık müşavirlerine ilişkin Dışişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12846) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 31.03.2017) 

180.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta 
çalışan basın müşavirlerine ilişkin Dışişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12847) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 31.03.2017) 

181.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta 
çalışan özel kalem müdürlerine ilişkin Dışişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12848) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 31.03.2017) 

182.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta 
çalışan basın müşavirlerine ilişkin Ekonomi Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12849) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 31.03.2017) 
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183.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2017 yılları arasında görev yapan 
bakanlık müşavirlerine ilişkin Ekonomi Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12850) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 31.03.2017) 

184.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta 
çalışan özel kalem müdürlerine ilişkin Ekonomi Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12851) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 31.03.2017) 

185.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta 
çalışan basın müşavirlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12852) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017) 

186.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2017 yılları arasında görev yapan 
bakanlık müşavirlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12853) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017) 

187.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta 
çalışan özel kalem müdürlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/12854) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017) 

188.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2017 yılları arasında görev yapan 
bakanlık müşavirlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12855) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 31.03.2017) 

189.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta 
çalışan basın müşavirlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12856) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017) 

190.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta 
çalışan özel kalem müdürlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12857) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017) 

191.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı’nın, il müdürlüklerinde beden eğitimi bölümünden 
mezun olan müdür sayısına ve Bakanlık bünyesinde görev yapan beden eğitimi bölümü mezunlarının 
sayı ve yüzdesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12858) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 31.03.2017) 

192.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2017 yılları arasında görev yapan 
bakanlık müşavirlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12859) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017) 

193.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta 
çalışan basın müşavirlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/12860) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017) 

194.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta 
çalışan özel kalem müdürlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/12861) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017) 

195.- Antalya Milletvekili Devrim Kök’ün, Antalya’dan Belarus’a ihraç edilen domates ve 
sebzelerin zararlı kalıntılar nedeniyle geri gönderilmesine ve daha fazla geri gönderme yaşanacağına dair 
iddialara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12862) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 31.03.2017) 

196.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2017 yılları arasında görev 
yapan bakanlık müşavirlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12863) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017) 

197.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta 
çalışan basın müşavirlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12864) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017) 
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198.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta 
çalışan özel kalem müdürlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12865) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017) 

199.- Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak’ın, TESKOMB’un esnaf ve sanatkarların 
kullandığı faizsiz 50 bin TL’lik kredinin kefili olduğuna dair reklam filmine ilişkin Gümrük ve Ticaret 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12866) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017) 

200.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2017 yılları arasında görev yapan 
bakanlık müşavirlerine ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12867) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 31.03.2017) 

201.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta 
çalışan basın müşavirlerine ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12868) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 31.03.2017) 

202.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta 
çalışan özel kalem müdürlerine ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12869) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 31.03.2017) 

203.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil’in, Bursa’daki uyuşturucu kullanımı, alımı ve satımıyla ilgili 
verilere ve uyuşturucu satışının yoğun olduğu ilçe ve mahallelerde alınan önlemlere ilişkin İçişleri 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12870) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017) 

204.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul Üsküdar Belediyesinin maliyeye olan 
borçlarına ve borçlarına karşılık devrettiği taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/12871) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017) 

205.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Çamardı ilçesi Büyükkışlakçı köyü 
yerleşim alanının genişletilip genişletilmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/12872) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017) 

206.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta 
çalışan basın müşavirlerine ilişkin Kalkınma Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12873) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 31.03.2017) 

207.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2017 yılları arasında görev yapan 
bakanlık müşavirlerine ilişkin Kalkınma Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12874) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 31.03.2017) 

208.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta 
çalışan özel kalem müdürlerine ilişkin Kalkınma Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12875) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017) 

209.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta 
çalışan basın müşavirlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12876) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017) 

210.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2017 yılları arasında görev 
yapan bakanlık müşavirlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12877) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017) 

211.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta 
çalışan özel kalem müdürlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12878) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017) 

212.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2017 yılları arasında görev yapan 
bakanlık müşavirlerine ilişkin Maliye Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12879) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 31.03.2017) 
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213.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta 
çalışan basın müşavirlerine ilişkin Maliye Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12880) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 31.03.2017) 

214.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta 
çalışan özel kalem müdürlerine ilişkin Maliye Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12881) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 31.03.2017) 

215.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı’nın, görevden el çektirilen müfettişlere, gerçek dışı 
düzenlenen vergi inceleme raporları bulunup bulunmadığına ve mağdur olan şirketlerle ilgili yapılacak 
işlemlere ilişkin Maliye Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12882) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017) 

216.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul Üsküdar Belediyesinin maliyeye olan 
borçlarına ve borçlarına karşılık devrettiği taşınmazlara ilişkin Maliye Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/12883) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017) 

217.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2017 yılları arasında görev yapan 
bakanlık müşavirlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12884) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 31.03.2017) 

218.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta 
çalışan basın müşavirlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12885) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 31.03.2017) 

219.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta 
çalışan özel kalem müdürlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12886) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017) 

220.- Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi’nin, bir ilçe milli eğitim müdürünün bir mitinge 
öğretmen ve öğrencilerin götürülmesine yönelik talimat verdiği iddialarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12887) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.04.2017) 

221.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2017 yılları arasında görev yapan 
bakanlık müşavirlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12888) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 31.03.2017) 

222.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta 
çalışan basın müşavirlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12889) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017) 

223.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta 
çalışan özel kalem müdürlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12890) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017) 

224.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2017 yılları arasında görev 
yapan bakanlık müşavirlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12891) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017) 

225.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta 
çalışan basın müşavirlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12892) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017) 

226.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta 
çalışan özel kalem müdürlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12893) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017) 

227.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2017 yılları arasında görev yapan 
bakanlık müşavirlerine ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12894) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 31.03.2017) 
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228.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta 
çalışan basın müşavirlerine ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12895) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 31.03.2017) 

229.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta 
çalışan özel kalem müdürlerine ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12896) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 31.03.2017) 

230.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen’in, Adana Şehir Hastanesi’ne ilişkin Sağlık 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12897) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017) 

231.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2017 yılları arasında görev yapan 
bakanlık müşavirlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/12898) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017) 

232.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta 
çalışan basın müşavirlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/12899) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017) 

233.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta 
çalışan özel kalem müdürlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/12900) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017) 

234.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı’nın, ABD ve İngiltere tarafından Türkiye’den yapılan 
uçuşlara getirilen elektronik yasağına ve havaalanlarında alınan güvenlik önlemlerine ilişkin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12901) (Başkanlığa geliş tarihi: 
31.03.2017) 

235.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Düzce’nin Merkez ilçesi Kazukoğlu Mahallesi 
Tepecik mevkiinde bulunan yolların asfaltsız olduğuna dair iddialara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12902) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017) 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri
1.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen’in, Adana İli’ne yapılan ve yapılması planlanan 

yatırımlara ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/10986) 
2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2015-2017 yılları arasında bağlı kurum ve 

kuruluşların taraf olduğu adli ve idari davalara, icra işlemlerine ve satın aldıkları hukuk ve danışmanlık 
hizmetlerine ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/10987) 

3.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan’ın, İzmir Şakran T Tipi Cezaevi’nde işkence yapıldığı 
yönündeki iddialara ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/10988) 

4.- İstanbul Milletvekili Erdal Ataş’ın, Maltepe ve İzmir Şakran çocuk ve gençlik cezaevlerinde 
yaşandığı iddia edilen hak ihlallerinin soruşturulmasına ve açlık grevinde olan bir tutukluya ilişkin 
Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/10989) 

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2015-2017 yılları arasında bağlı kurum ve 
kuruluşların taraf olduğu adli ve idari davalara, icra işlemlerine ve satın aldıkları hukuk ve danışmanlık 
hizmetlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11009) 

6.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen’in, Adana İli’ne yapılan ve yapılması planlanan 
yatırımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11010) 

7.- Ankara Milletvekili Murat Emir’in, Bakanlar Kurulu toplantısında verildiği iddia olunan bir 
talimata ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11053) 

8.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin bir köyünün halı saha ihtiyacına ilişkin 
Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11127) 

9.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul’da Bakanlığa ait arsa ve arazilere 
ve bunların satış ve kiralama işlemlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/11128) 
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10.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık’ta görev yapan özel kalem 
müdürlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11129) 

11.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, FETÖ/PDY faaliyetleri kapsamında 
usulsüzlük yapılan ALES sınavlarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11905) 

12.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde 
DEAŞ’a militan kazandırmak amacıyla kurulan sözde okullara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru 
önergesi (7/11906) 

13.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2013-2016 yılları arasında toplumsal 
gösterilere yapılan müdahalelere, yapılan gözaltı ve tutuklamalar ile hakkında soruşturma ve dava 
açılan kolluk güçlerine ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11907) 

14.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı’nın Anayasa 
değişikliği referandumunda kullanacağı oyu açıklamasına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/11908) 

15.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Suriye’nin El Bab bölgesinde askerlerimizin 
bulunduğu bir binanın Rusya Federasyonu’na ait bir savaş uçağı tarafından vurulmasıyla üç askerimizin 
şehit olduğu olaya ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11909) 

16.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, başkanlık sistemiyle ilgili bir kitaba ve anayasa değişikliği 
referandumuna ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11910) 

17.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, anayasa değişikliği referandumuyla ilgili bir açıklamasına 
ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11911) 

18.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, RTÜK tarafından bir televizyon kanalına verilen 
cezanın kaldırıldığı iddiasına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11912) 

19.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Avrupa Konseyi’ne üye devletlerde ifade ve basın 
özgürlüğüne ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11913) 

20.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın, İstanbul Sancaktepe Belediyesi’nin bilgi evleri ve 
yüzme kursları için hazırladığı tanıtıcı görsellere ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11914) 

21.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan’ın, çocuk koruma evlerinde kalan öğrencilerin bir tarikatın 
desteğiyle umreye götürüldüğü iddiasına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11915) 

22.- Ankara Milletvekili Necati Yılmaz’ın, Ankara’nın Haymana ilçesinde cinsel istismar 
gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan bir okul müdürüne ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/11917) 

23.- Ankara Milletvekili Nihat Yeşil’in, çıraklık eğitimiyle ilgili yapılan değişikliklere ilişkin 
Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11918) 

24.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, 15 Temmuz darbe girişimine katılan TSK personeli 
FETÖ mensuplarından emeklilik işlemleri yapılanın olup olmadığına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru 
önergesi (7/11919) 

25.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Arhavi ilçesinde yürütülen Kavak HES 
projesinden zarar gören vatandaşlara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11920) 

26.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin ili Ardanuç ilçesi Yalnızçam-Ardahan 
bağlantı yolunun tamamlanmasına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11921) 

27.- İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek’in, bir Rus savaş uçağı tarafından Suriye’de bulunan TSK 
unsurlarının kazaen bombalanmasına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11922) 

28.- İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter’in, İstanbul Sancaktepe Veysel Karani Mahallesi’ndeki 
hazine arazilerinin rayiç bedellerinin tespitine ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11923) 

29.- Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’in, Deprem Fonu’nda biriken paralara ve 
nerelerde harcandığına, Kocaeli’de bulunan orta ve ağır hasarlı binalara ve toplanma merkezlerine 
ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11925) 
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30.- İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Seyrantepe’de 
yeni hizmet binası yapacağı arazide altmış beş kata kadar otel, rezidans ve alışveriş merkezi yapılabilmesi 
için plan değişikliği yapmasına ve dikine mimariye ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11926) 

31.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Nusaybin’e bağlı Kuruköy’de köylülerin 
baskı ve işkence gördükleri yönündeki iddialara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11927) 

32.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır İl Seçim Kurulu Başkanlığının 
hazırladığı seçmen listelerinde çok sayıda Suriyelinin olduğuna dair iddialara ilişkin Başbakan’dan 
yazılı soru önergesi (7/11929) 

33.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, emeklilere yapılacak banka promosyonu 
ödemelerine ve emeklilerin alım gücündeki düşüşe ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11930) 

34.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, yurt dışında yaşayan vatandaşların Anayasa referandumu 
için askıya çıkarılan seçmen listelerine süresi içinde yaptıkları kayıt taleplerinin konsolosluklar 
tarafından reddedildiğine dair şikayetlere ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11931) 

35.- İzmir Milletvekili Tacettin Bayır’ın, büyüme ve işsizlik oranlarına ve alınacak önlemlere 
ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11932) 

36.- Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan’ın, Gazi Üniversitesi’nin rektörlük kampüsü dışındaki 
bölümlerinin yeni kurulacak Hacı Bayram-ı Veli Üniversitesi’ne bağlanacağına dair iddialara ilişkin 
Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11933) 

37.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 1993 yılında Başbağlar’da meydana gelen olaya ilişkin 
Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11934) 

38.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 2013 yılından itibaren haklarında idari soruşturma açılan 
Dicle Üniversitesi öğrencilerine ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/11935) 

39.- İzmir Milletvekili Atila Sertel’in, yönetimine kayyım atanan holding ve şirketler ile kayyım 
atandıktan sonra TMSF’ye devredilenlere ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Nurettin Canikli) yazılı 
soru önergesi (7/11936) 

40.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, sanat tarihçisi istihdamına ilişkin Başbakan 
Yardımcısı’ndan (Veysi Kaynak) yazılı soru önergesi (7/11937) 

41.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, taşınır ve taşınmaz vakıf eserlerine ve 2014-2015-
2016 yıllarında onarımı yapılanlara ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Veysi Kaynak) yazılı soru 
önergesi (7/11938) 

42.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’deki tarihi bir hamamın ve konağın 
restorasyonuna ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Veysi Kaynak) yazılı soru önergesi (7/11939) 

43.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, sanat tarihçisi istihdamına ilişkin Başbakan 
Yardımcısı’ndan (Veysi Kaynak) yazılı soru önergesi (7/11940) 

44.- Uşak Milletvekili Özkan Yalım’ın, engelli nüfusa, engelli vatandaşların temel ihtiyaçlarında 
vergi indirimine gidilmesine ve istihdamlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Veysi Kaynak) yazılı 
soru önergesi (7/11941) 

45.- Ankara Milletvekili Necati Yılmaz’ın, TRT’nin satın aldığı dış yapımlara ve bunlara ödenen 
bedellere ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/11942) 

46.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan’ın, reşit olduğu için yetiştirme yurtlarından ayrılmak 
zorunda olan gençlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11953)

47.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin-Hopa Cankurtaran Tüneli’nin açılışına ilişkin 
Avrupa Birliği Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11954) 

48.- Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul’un, 15 Temmuz darbe girişimden sonra kamuda 
yapılan ihraçlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11955) 

49.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, emeklilere yapılacak banka promosyonu 
ödemelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11957) 
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50.- Bursa Milletvekili Erkan Aydın’ın, inşaat sektöründe iş güvenliğinin sağlanmasına yönelik 
çalışmalara ve çalışanların sosyal haklarının korunmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11958) 

51.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 2002 yılından itibaren Şanlıurfa’da açıktan ilk defa ve 
açıktan yeniden atama yoluyla istihdam edilen personel sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11959) 

52.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 10 Ekim 2015 Ankara Garı patlamasında hayatını 
kaybedenlerin ailelerine bağlanan aylıklara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/11960) 

53.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde bulunan Ortahisar 
Vadisi’nin belediye tarafından çöp depolama merkezine dönüştürülmüş olmasına ve Kapadokya’daki 
bu kirliliğin engellenmesi için yapılacak çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/11961) 

54.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 2012-2017 yılları arasında Erzurum’da hazırlanan 
projelere ve Erzurum’a ayrılan kaynağa ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/11962) 

55.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 2013-2017 yılları arasında Mardin’de hazırlanan 
projelere ve Mardin’e ayrılan kaynağa ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/11963) 

56.- Bursa Milletvekili Erkan Aydın’ın, mobilya sektörünün sorunlarına ilişkin Ekonomi 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11969) 

57.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan’ın, 81 ilde uygulanan “Gençler Sabah Namazında 
Buluşuyor” programına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11970) 

58.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin-Hopa Cankurtaran Tüneli’nin açılışına ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11971) 

59.- Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak’ın, Demre’deki tarım ürünlerinde ilaç kalıntısı 
bulunduğu yönündeki TV haberlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/11972) 

60.- İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir’in, bir dernek ve siyasi parti üyelerine yönelik 
operasyonlara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11973) 

61.- Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm’ün, mutluluk endekslerinin sonuçlarına, doğum 
oranlarına, vatandaşlıktan çıkan ve vatandaşlık verilen kişilere ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/11974) 

62.- Van Milletvekili Lezgin Botan’ın, Van’ın Erciş ilçesinde bulunan Hasanabdal kaplıca 
tesislerinin yıkılmasına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11975) 

63.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya’da yaşanan su kesintilerine ilişkin İçişleri 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11976) 

64.- Uşak Milletvekili Özkan Yalım’ın, su faturalarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/11977) 

65.- Ankara Milletvekili Murat Emir’in, bir inşaat şirketinin Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden 
aldığı ihalelere ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11978) 

66.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir cenaze 
aracının arkasında yer alan led tabeladaki ifadeye ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/11979) 

67.- Ankara Milletvekili Murat Emir’in, bir gazetedeki köşe yazısında bir belediye başkanıyla 
ilgili olarak ileri sürülen iddiaya ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11980) 
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68.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, bir siyasi partinin eski il başkan yardımcısının katılmış 
olduğu ve belediyeler tarafından düzenlenen etkinliklere ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/11981) 

69.- İstanbul Milletvekili Eren Erdem’in, bireysel silahlanma oranındaki artışa ve belediyelerin 
avcı derneklerine pompalı silah alımını kolaylaştırdığına dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/11982) 

70.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, üzerinde halk özel harekat yazılı araç veya araçlara 
ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11983) 

71.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, KOBİ’lerin Devlet Malzeme Ofisi’nin tedarik 
sürecine katılmasına yönelik protokole ilişkin Maliye Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11984) 

72.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, DMO’ya ait İstanbul, Gaziantep ve Diyarbakır’da 
bulunan bazı taşınmazların bedelsiz devrine ilişkin Maliye Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11985) 

73.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, DMO’nun satış fiyatlarının belirlenmesinde hazine 
hasılat payı uygulamasının kaldırılmasına ilişkin Maliye Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11986) 

74.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, son on yılda Kayseri’de yapılan vergi tahsilatına ilişkin 
Maliye Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11988) 

75.- İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek’in, yeni müfredata ve bazı eğitim uygulamalarına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11989) 

76.- Van Milletvekili Lezgin Botan’ın, siyasi dil ve üslubun eğitim kurumlarına yansımasına ve 
alınan tedbirlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11990) 

77.- İzmir Milletvekili Atila Sertel’in, öğretmenlere yönelik olarak zorunlu hizmet affı uygulaması 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11991) 

78.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, sözleşmeli öğretmen mülakatlarının KPSS’den sonraki bir 
tarihte yapılacak olmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11992) 

79.- Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu’nun, Edirne’de bulunan bir lisenin ismine ilişkin Milli 
Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11993) 

80.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Fırat Kalkanı Harekatı dolayısıyla Suriye’de 
görev yapan askerlerin ve kamu görevlilerinin maaşlarına ve ek ödemelerine ilişkin Milli Savunma 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11994) 

81.- İzmir Milletvekili Zeynep Altıok’un, Edirne’nin Havsa ilçesinde bulunan Sinit Göleti’ndeki 
suyun İl Özel İdaresi tarafından boşaltıldığına ve göletin kurumaya terk edildiğine dair iddialara ilişkin 
Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11995) 

82.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara’da yapılması planlanan 
Barış Mitingi’ne yönelik sağlık tedbirlerine ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11996) 

83.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, SMA hastalarının tedavisine yönelik çalışmalara ve 
spinraza adlı ilacın ithalatına ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11997) 

84.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Şanlıurfa’da SSPE hastalığına yakalanan çocukların 
tedavisine ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11998) 

85.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, internet kısıtlamalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11999) 

86.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Ovit Tüneli’nin uzunluğuna, maliyetine ve ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12000) 
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                                  No: 121
18 Nisan 2017 Salı

Meclis Araştırması Önergeleri
1.- Ankara Milletvekili Murat Emir ve 22 Milletvekilinin, kamu yararına çalışan dernek ve 

vakıfların topladıkları bağışların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/506) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2016)

2.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 Milletvekilinin, Kent Konseylerinin genel 
durumunun ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/507) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2016)

3.- Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya ve 20 Milletvekilinin, ekmek fiyatlarındaki artışın 
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/508) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2017)
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18 Nisan 2017 Salı

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.04

BAŞKAN: İsmail KAHRAMAN

KÂTİP ÜYELER: Mücahit DURMUŞOĞLU (Osmaniye), Mustafa AÇIKGÖZ (Nevşehir)

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 26’ncı Döneminin İkinci Yasama Yılının 84’üncü 
Birleşimini açıyorum.

Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

III.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

1.- Oturum Başkanı TBMM Başkanı ismail kahraman’ın, siyasi hayat ve sistem açısından yeni 
bir döneme girildiğine ve yapılan referandum sonucunda gerçekleşen Anayasa değişikliğinin ülkemiz, 
demokrasimiz ve kültür coğrafyamız için faydalı olmasını temenni ettiğine ilişkin konuşması 

BAŞKAN – Asil ve nezih milletimizin değerli temsilcileri, Gazi Meclisimizin gazi milletvekilleri; 
siyasi hayatımız, sistemimiz yeni bir döneme girerken yaptığımız bu toplantıda bereketli ve uğurlu 
çalışmaların Meclisimize nasip olmasını niyaz ediyorum. 

Önce Meclisimizin 339 milletvekilinin kararı ve bilahare milletimizin yüzde 51 “evet” yüzde 48 
“hayır” kararıyla halk oylamasından geçen ve kabul ettiği 1982 Anayasası’nın aldığı yeni şeklinin 
ülkemiz, demokrasimiz ve kültür coğrafyamız için faydalı olmasını temenni ediyorum. (AK PARTİ 
sıralarından alkışlar) 

Hayırlı olsun, mübarek olsun. Artık “hayır” “evet” kullanımı serbest. “Onun yerine bir kelime 
kullanalım, şunu diyelim.” demeye gerek yok, her kelime güzel. 

Demokrasinin yerleştiği ve toplumumuzun demokrasi dışında bir sisteme razı olmayacağı, bu Gazi 
Meclisin 15 Temmuz harekâtıyla, davranışıyla ortaya konulmuştu. Bundan sonra, zannederim, daha 
birçok halk oylamaları göreceğiz. 

Bu arkamdaki yazı yani “Hâkimiyet milletindir.” yazısı, çok eski tarihlere dayanan, beş yüz yılı 
geçen bir anonim sözdür. 

TEKİN BİNGÖL (Ankara) – Ne alakası var ya?

BAŞKAN – Demokrasinin temeli, halkın iradesinin yürürlüğe girmesidir. 

TEKİN BİNGÖL (Ankara) – Atatürk, Atatürk, Atatürk…

BAŞKAN – Hayır, hayır, sözün temelini söylüyorum. 

TEKİN BİNGÖL (Ankara) – Atatürk, Atatürk…

BAŞKAN – Ta Magna Carta’ya dayanır, Beyefendi, ta eskiye dayanır. İnceleyin dediğimi lütfen. 

TEKİN BİNGÖL (Ankara) – Alışın artık, Atatürk. 
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BAŞKAN – Fark etmez, gayet tabii, Atatürk’ün getirdiği ve esasını koyduğu bir sözdür. Temel 
olarak size söylüyorum. 

26’ncı Dönemimizin, Türk siyasi tarihinde, siyasi tarihimizde apayrı bir yeri olacaktır. Bir kere, 
Gazi Meclis, evet, Meclisimiz bir darbe teşebbüsüne karşı durdu, bütün siyasi partilerimiz, dördü de 
bir ortak deklarasyonla demokrasiden yana olan tavırlarını ortaya koydular ve 15 Temmuzda burada 
sabahladık, ertesi gün olağanüstü toplantı yaptık. Millet meydanlarda yalnız ay yıldızı göğsünde 
taşıyarak parti farkı gözetmeden demokrasiye sahip çıktı. Bu döneme nasip olan güzel bir hadiseydi 
Meclisimizin açık kalması, bir örnek hareketti, vazifemizdi ve gereği yerine geldi.

Bir diğer ayrıcalığı bu dönemin Anayasa’da yapılan temel değişikliktir ve bu temel değişiklik 
hayırlı uğurlu olsun. 

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) – Daha Resmî Gazete’de yayımlanmadı Sayın Başkan.

BAŞKAN – İnsanlar alıştıklarından çabuk vazgeçmezler ama tatbikatlar gösterir ki ileride 
-inşallah yol alınırken düzenlemeler de yapılır- bütün toplumun tasvip ettiği, geleceğimize ışık tutan, 
kalkınmamızı, birliğimizi ve bütünlüğümüzü sağlayacak bir noktaya ulaşırız.

Tekrar hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. 

Gündeme geçmeden evvel, bildiğiniz gibi 3 milletvekiline söz veriliyordu. Başkanlığımıza 
herhangi bir söz talebi gelmediği için sisteme girerek söz talep eden ilk 15 milletvekiline birer dakikalık 
söz vereceğim ve bilahare grup başkan vekillerine de üçer dakikalık konuşma hakkı vereceğim.

Şimdi, sisteme girenlere göre davet ediyorum.

Evet, ilk söz Sayın Ali Cumhur Taşkın Beyefendi’ye aittir.

Buyurun efendim.

IV.- AÇIKLAMALAR

1.- Mersin Milletvekili Ali cumhur Taşkın’ın, referandum sonucunun hayırlı uğurlu olmasını 
dilediğine ilişkin açıklaması

ALİ CUMHUR TAŞKIN (Mersin) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Pazar günü yapılan halk oylamasını büyük bir demokratik olgunluk içerisinde gerçekleştiren 
vatandaşlarımızın yüzde 51,4’ü “evet” demiş ve cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi değişikliği kabul 
edilmiştir. Aziz milletimiz bu kararıyla tüm terör örgütlerine ve Türkiye’ye düşmanlık yapan dış 
mihraklara en güzel cevabı sandıkta vermiştir. Bu halk oylamasının kaybedeni yoktur, kazananı tüm 
milletimizdir. 

Bu başarının gerçek mimarı Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza şükranlarımı arz 
ediyorum. AK PARTİ teşkilatlarımıza ve aziz milletimize teşekkür ediyorum. Bu Anayasa değişikliğini 
en başından beri destekleyen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanına ve parti teşkilatlarına teşekkür 
ediyorum. 

Bu sonucun vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, Genel Kurulu saygıyla 
selamlıyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum efendim.

Sayın Yılmaz Tezcan, buyurun efendim.
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2.- Mersin Milletvekili yılmaz Tezcan’ın, kabul edilen Anayasa değişikliğinin hayırlı uğurlu 
olmasını dilediğine ilişkin açıklaması

YILMAZ TEZCAN (Mersin) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Size de hoş geldiniz diyorum.

BAŞKAN – Hoş bulduk.

YILMAZ TEZCAN (Mersin) – Allah sağlık, sıhhat, afiyet versin.

BAŞKAN – Çok teşekkür ederim.

YILMAZ TEZCAN (Mersin) – Değerli milletvekilleri, Türkiye tarihinde ilk defa tamamen Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin ve milletimizin iradesiyle kabul edilen Anayasa değişikliğinin ülkemize 
hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi 16 Nisan oylaması milletimizin geleceğine sahip çıktığının 
önemli bir göstergesidir. Türkiye tarihinin en büyük oy sayısı olan 25 milyon 200 bine yakın “evet” 
oyuyla kabul edilen Anayasa değişikliğiyle birlikte artık söz de karar da yetki de milletindir. 

Tek bayrak, tek millet, tek vatan, tek devlet için gece gündüz demeden çalışan başta 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’a, emeği 
geçen bütün siyasetçilere, milletvekili arkadaşlarıma, teşkilatlarımıza, Mersin’imize, gençlik ve kadın 
kollarımıza ve tüm dava arkadaşlarıma saygılar sunuyor, teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum efendim.

İbrahim Aydemir Beyefendi…

3.- erzurum Milletvekili ibrahim Aydemir’in, referandum sonucunun millî irade ferasetinin eseri 
olduğuna ve erzurumluların seçimlerde gösterdikleri dikkat ve sağladıkları huzur ortamına teşekkür 
ettiğine ilişkin açıklaması

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Başkanım, çok teşekkür ediyorum.

Referandumun sonucu millî irade ferasetinin eseridir. Bu mübarek irade, güçlü Türkiye için 2023 
seferine “evet” demiştir, ak önderine güven, saygı ve sevgisini tescillendirmiştir. 

Bu noktada Erzurum’un duruşuna özel bir vurgu yapmak gerekiyor. Dadaşlar bir kez daha ve 
net biçimde ak liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın istikrar ve güven için 
çizdiği rotaya tabi olmuş, ona vefa göstermişlerdir. Hınıs’tan Aşkale’ye, Karayazı’dan Tortum’a, 
Köprüköy’den Çatak’a, Pazaryolu’na tüm Erzurumluların seçimlerde gösterdikleri dikkat ve 
sağladıkları huzur ortamına teşekkür ediyoruz. Seçime katılım oranı bakımından da Erzurum özel bir 
hassasiyet sergilemiştir. 

Seçimler sonuçlanmıştır artık, her türlü tercihi saygıyla karşılıyor ve önce kardeşlik, önce birlik ve 
beraberlik diyor, büyükşehirler arasında “evet” oylarında birinci olan dadaşlar adına hepinizi saygıyla 
selamlıyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Aydemir.

Ömer Fethi Gürer, buyurun efendim.
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4.- niğde Milletvekili Ömer Fethi gürer’in, cumhurbaşkanının niğde’yle ilgili bazı ifadelerine 
ve yüksek seçim kurulu kararları nedeniyle Anayasa oylaması sonuçlarının meşru olmadığına ilişkin 
açıklaması

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Cumhurbaşkanı, konuşmasında “Sür eşeğini Niğde’ye.” dedi. Eşeğini Niğde’ye sürünce 1 Kasım 
seçimlerinde yüzde 76,62 oyu olan “evet” cephesinin referandumda oylarının yüzde 59,85’e düştüğünü 
fark etmiş olacaktı. Bugün Niğde’de bir gazetedeki Niğde Valisinin “Geçmişte hendeklere gömülenler 
dün de sandığa gömüldü.” ifadesi ayrımcı ve yakışıksız bir dildir, umarım düzeltir.

Yüksek Seçim Kurulu kararlarıyla tartışılan Anayasa oylaması sonuçları meşru değildir. Vali, 
kaymakam, muhtar, imam ve devlet olanakları kullanılarak yapılan referandumda çıkan sonuç şaibeli 
bir sonuçtur. Anayasa değişikliğini okuyan her partiden yurttaşımızın “hayır” dediği görülmektedir.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum efendim.

Sayın Orhan Deligöz, buyurun.

5.- erzurum Milletvekili Orhan Deligöz’ün, halk oylamasıyla kabul edilen Anayasa değişikliğinin 
Türkiye’nin demokrasi hayatı boyunca edindiği kazanımların başında geldiğine, verdikleri destek 
nedeniyle erzurumlulara teşekkür ettiğine ve islam âleminin kutlu Doğum Haftası’nı kutladığına 
ilişkin açıklaması

ORHAN DELİGÖZ (Erzurum) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anayasa değişikliğiyle 
ilgili 16 Nisanda yapılan halk oylamasında yüzde 85’i aşan rekor bir katılım olmuştur. AK PARTİ’miz 
ile Milliyetçi Hareket Partisinin ortak projesi olan 18 maddelik anayasa değişikliğine milletimiz 
yüzde 51,4 “evet” oyu vererek “hayır” oylarına 1.379.934 fark atmıştır. Bu halk oylamasıyla kabul 
edilen anayasa değişikliği, Türkiye’mizin demokrasi hayatı boyunca edindiği kazanımların başında 
gelmektedir. 

Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemiyle yönetilecek olan Türkiye Cumhuriyeti’miz şaha kalkarak 
başta eğitim, ekonomi, sanayi, teknoloji, tarım ve hayvancılık olmak üzere her alanda başarıdan başarıya 
koşacaktır. Büyükşehirler içerisinde Erzurum’umuzu yüzde 75 “evet” oyuyla birinci yapan dadaş ve 
Nene Hatunlarımıza, verdikleri destekten dolayı bu yüce Meclisimizden şükranlarımı ve saygılarımı 
sunuyor, tüm İslam âleminin Kutlu Doğum Haftası’nı kutluyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum efendim.

Efendim, söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Profesör Aytuğ Atıcı’ya aittir.

Buyurun Sayın Atıcı.

6.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, OHAl koşullarında, mühürsüz kullanılan oyların geçerli 
sayılmasıyla ve cumhurbaşkanının “evet” oyları için olağanüstü çalışmasıyla yapılan referandumun 
meşruiyetine gölge düştüğüne ilişkin açıklaması

AYTUĞ ATICI (Mersin) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli arkadaşlar, olağanüstü hâl uygulaması yasakları altında bir referandum gerçekleştirdik. 
OHAL koşullarında yapılan referandum meşruiyete gölge düşürmüştür. Adalet ve Kalkınma Partisi 
Hükûmeti, devletin bütün imkânlarını kullanarak yaptığı bu referandum çalışmalarıyla meşruiyete 
gölge düşürmüştür. Mühürsüz kullanılan oyların geçerli sayılmasıyla Yüksek Seçim Kurulu bu 
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referanduma, meşruiyete gölge düşürmüştür. Tarafsızlık yemini eden Cumhurbaşkanının “evet” oyları 
için olağanüstü çalışması meşruiyete gölge düşürmüştür. Bizim mücadelemiz sadece iktidar mücadelesi 
değil, demokrasi mücadelesidir ve bu mücadele bitmemiştir ve olanca hızıyla devam edecektir.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Atıcı.

Efendim, söz sırası AK PARTİ İstanbul Milletvekili Doktor Ravza Kavakcı Hanımefendi’ye aittir.

7.- istanbul Milletvekili ravza kavakcı kan’ın, yüksek bir katılımla yapılan halk oylamasında oy 
veren bütün vatandaşlara şükranlarını sunduğuna ilişkin açıklaması

RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Çok teşekkür ederim.

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; öncelikle, Kıymetli Başkanım, tekrar geçmiş olsun.

BAŞKAN – Çok teşekkür ediyorum.

RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Sizi aramızda görmek büyük bir şeref, mutluluk bizler için.

BAŞKAN – Çok teşekkür ederim.

RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Efendim, halk oylamasında muhteşem bir katılımla, 
yüzde 85 gibi bir oranla gelip oy veren bütün vatandaşlarımıza buradan şükranlarımı sunuyorum ve 
buradaki kıymetli milletvekillerimizden de şöyle bir ricam var: Bizler milletin vekilleri olarak, oy veren 
vatandaşlarımızı, gelip de halk oylamasında vatandaşlık sorumluluğunu yerine getirmiş olan kıymetli 
vatandaşlarımızı rencide edecek şekilde ifadeler kullanmamalıyız. Onlar ki 15 Temmuzda dimdik 
tankların önünde durdular, bizlerden en büyük saygıyı hak ediyorlar. Onlara layık olalım lütfen.

Hürmetler arz ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Hanımefendi. 

Efendim, söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Sayın İbrahim Özdiş Beyefendi’de. 

Buyurun Beyefendi.

8.- Adana Milletvekili ibrahim Özdiş’in, referandum için sandığa giden tüm yurttaşları saygıyla 
selamladığına, bu referandum oylamasının meşru olmadığına ve tarafsızlık yeminine rağmen birçok 
yerde miting düzenleyen cumhurbaşkanının anayasal suç işlediğine ilişkin açıklaması

İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

16 Nisanda referandum oylaması için sandığa giden, “evet” veren de “hayır” veren de tüm 
yurttaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. 

Şunun hemen altını çizmek istiyorum ki bu referandum oylaması meşru değildir. Ülkenin 
Cumhurbaşkanı anayasal suç işlemiştir; tarafsızlık yeminine rağmen ülkenin birçok yerinde her zaman 
olduğu gibi mitingler düzenlemiştir, ülkenin valilerini, kaymakamlarını, imamlarını, muhtarlarını 
“evet” çıkması adına motive etmeye çalışmıştır. İşte, meşruiyetsizlik burada başlamıştır. Sayın 
Cumhurbaşkanını bu anlamıyla kınıyorum. Bu referandumun meşru olmadığının altını bir daha çizmek 
istiyorum. 

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum efendim. 

Sayın İmran Kılıç, AK PARTİ Kahramanmaraş Milletvekili.
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9.- kahramanmaraş Milletvekili imran kılıç’ın, kutlu Doğum Haftası’nı kutladığına ilişkin 
açıklaması

İMRAN KILIÇ (Kahramanmaraş) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Allah Resulü (SAV)’in dünyayı teşrifleri miladi takvime göre 20 Nisan 571’dir. Bu münasebetle, 
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ülkemizde ve dış temsilciliklerimizde her yıl 14-20 Nisan tarihleri 
arası Kutlu Doğum Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu hafta vesilesiyle yapılan konferans, sohbet, panel, 
sempozyum ve diğer etkinliklerde her yıl belirlenen farklı bir ana tema üzerinden Efendimiz (SAV) 
anlatılmaktadır. Yine, bu haftada bireysel ve sosyal hayatımız açısından önem arz eden temaları aziz 
milletimizin gündemine taşımaya, özelde toplumumuz, genelde ise tüm insanlık Hazreti Peygamber 
(SAV)’in çağlarüstü örnekliğiyle, rahmet yüklü mesajlarıyla buluşturulmaya gayret gösterilmektedir. 
Bu yılki tema güvendir, “Güvensizlik başlayınca dostluk sona erer.” denilmiştir. En iyi dost emanetle 
tanınır. Güvenen ve güvenilen olmalıyız. Haftamız kutlu olsun. 

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum efendim, sağ olasınız. 

Efendim, söz sırası AK PARTİ Konya Milletvekili Sayın Hüsnüye Erdoğan Hanımefendi’de.

Buyurunuz efendim. 

10.- konya Milletvekili Hüsnüye erdoğan’ın, millet iradesiyle sistem değişikliğinin hayata 
geçirildiğine ve bu tarihî süreçte emeği geçen herkese şükranlarını sunduğuna ilişkin açıklaması

HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN – Rica ederim. 

HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) – 16 Nisanda milletimizin iradesiyle sistem değişikliğimizi 
hayata geçirdik. Vesayet odakları her türlü iş birliğiyle, her yolu deneyerek milletin önünde set olmaya 
çalıştılar, engelleme yaptılar ama başaramadılar. 

Kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla herkes sandıklara koşup milletin iradesi üzerinde hukuki, 
askerî, bürokratik tüm vesayetleri silmek için oyunu kullandı. Güçlü bir Türkiye için vatandaşlık 
görevini ifa eden tüm milletimize yürekten teşekkür ediyorum. Demokrasi tarihine altın harflerle 
kazınan bu değişiklikle milletimiz kazandı, çocuklarımız kazandı, Türkiye kazandı. 

Bu tarihî süreçte Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Sayın Başbakanımız Binali 
Yıldırım’a, emeği geçen herkese ve teşkilat mensuplarıma şükranlarımı sunuyorum efendim. 

BAŞKAN – Efendim, teşekkür ediyorum. 

Söz sırası Adalet ve Kalkınma Partisi Kocaeli Milletvekili Sayın İlyas Şeker Bey’de. 

Buyurunuz efendim. 

11.- kocaeli Milletvekili ilyas şeker’in, referandumda oy kullanan tüm vatandaşlara şükranlarını 
sunduğuna ve yapılan Anayasa değişikliğiyle Türkiye’nin kazandığına ilişkin açıklaması

İLYAS ŞEKER (Kocaeli) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 

Anayasa değişikliği için 16 Nisanda yapılan referandumla gençlerimize siyasette fırsat eşitliği 
sağlandı, çifte hukuk sisteminden tek hukuk sistemine geçildi, sıkıyönetim tarihin tozlu raflarına 
kaldırıldı, istikrarsızlık üreten hükûmet sistemi yerine Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine 
geçilmesine karar verildi. Bunun gibi birçok alanda değişiklikler oldu. 
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Sandık başına gidip oy kullanan tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Kazanan Türkiye 
oldu, 80 milyon insanımız oldu, milletimiz oldu. Kaybedenler ise ülkenin büyümesini ve güçlü olmasını 
istemeyen terör örgütleri, ülkemizin dışa bağımlı hayat sürmesini isteyen sömürgeci dış güçler, kendisi 
gibi düşünmeyenlere yaşama hakkı tanımayan zihniyet oldu. 

Seçim kampanyası süresince vatandaşlarımız “Evet oyu verecekleri denize dökeceklermiş. O 
milletvekillerine selam söyleyin, biz Kocaeli’deyiz, Doğantepe’deyiz, bekliyoruz; gelsinler denize 
döksünler de görelim.” dediler.

Saygılarımla.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum efendim.
Söz sırası CHP Uşak Milletvekili Sayın Özkan Yalım Beyefendi’de.
12.- uşak Milletvekili Özkan yalım’ın, referandumda sandığa giden bütün vatandaşlara saygı ve 

sevgilerini sunduğuna ve Türkiye sınırları içerisinde yüzdelik olarak “hayır” oylarının kesinlikle daha 
fazla olduğuna ilişkin açıklaması

ÖZKAN YALIM (Uşak) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
16 Nisanda sandığa giden bütün vatandaşlarımıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum ve de başta, 

Uşak’ta oy veren bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum, Uşak’ta yüzde 53 “hayır” verilmesinde 
katkısı olan, çalışmalara katkı sağlayan bütün hemşehrilerime tekrar saygılarımı sunuyorum.

Şunun da özellikle altını çiziyorum: Türkiye sınırları içerisinde yüzdelik olarak kesinlikle “hayır” 
oyları daha fazladır. Buradan bütün vatandaşlarıma bildiriyorum: Türkiye sınırları içerisinde oy 
kullanılan 16 Nisan referandumunda “hayır” oyu daha fazladır.

Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Yalım.
Söz sırası, Adalet ve Kalkınma Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Hatice Dudu Özkal’a 

aittir.
Buyurunuz Hanımefendi.
13.- Afyonkarahisar Milletvekili Hatice Dudu Özkal’ın, başta Afyonkarahisarlılar olmak üzere 

tüm seçmenlere teşekkür ettiğine ve cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin hayırlı uğurlu olmasını 
dilediğine ilişkin açıklaması

HATİCE DUDU ÖZKAL (Afyonkarahisar) – Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; malumunuz 
üzere, 16 Nisanda, katılım oranı ve şeffaf oy süreciyle dünyaya demokrasi dersi verdiğimiz Anayasa 
değişikliği halk oylamamız gerçekleşti.

Hâkimiyetin kayıtsız şartsız sahibi olan aziz milletimiz ferasetiyle güçlü, lider ve büyük Türkiye’nin 
temelini atarak darbe anayasasını tarihin tozlu raflarına kaldırmıştır.

Kurtuluşun başkenti olan seçim bölgem Afyonkarahisar da yüzde 64,5’luk “evet”le, güzel bir 
oranla, Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine ve ülkemize destekte bulunmuştur.

Afyonkarahisar, ülkemizin zor durumlarında tarih boyunca hep önemli bir rol oynamıştır ve 
ülkemiz için tarihî bir önem arz eden Anayasa değişikliği referandumunda da üzerine düşen vazifeyi 
layıkıyla yerine getirmiştir. Bu vesileyle, başta memleketim Afyonkarahisar olmak üzere, bu tarihî 
sürece öncülük eden tüm seçmenlerimize teşekkür eder, cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemimizin 
hayırlı uğurlu olmasını dilerim.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum efendim.

Söz sırası AK PARTİ Erzurum Milletvekili Sayın Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı Bey’de.

Buyurun.
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14.- erzurum Milletvekili Mustafa ılıcalı’nın, referandumda erzurum’un büyükşehirler arasında 
1’inci olması nedeniyle erzurumlulara teşekkür ettiğine ve 2026 kış Olimpiyatları adaylığı için 
herkesin desteğini beklediğine ilişkin açıklaması

MUSTAFA ILICALI (Erzurum) – Teşekkür ederim Değerli Başkanım.

Öncelikle, sizi sağlıklı bir şekilde aramızda görmekten duyduğum memnuniyeti belirtmek 
istiyorum.

Diğer arkadaşlarımın da söylediği gibi, Erzurum’u büyükşehirler arasında 1’inci, tüm iller arasında 
5’inci yapan Erzurumlu dadaşlara verdikleri destek için teşekkür ediyorum, Milliyetçi Hareket Partisine 
teşekkür ediyorum. 

Buradan başta ana muhalefet partisine bir müjde vermek istiyorum. 2026 Kış Olimpiyatları için 
yaptığım konuşmada büyük destek verdiniz. Sayın Cumhurbaşkanımız Erzurum mitinginde bunu 
dünyaya duyurdu. Bu şekilde inşallah aday olacağız. Hepinize teşekkür ediyoruz. Hükûmet adına 
da ilk desteği veren Numan Kurtulmuş Bey, Başbakan Yardımcımız aramızda, teşekkür ediyorum. 
İnşallah Erzincan’la beraber, Kars’la beraber önemli bir olimpiyata ev sahipliği yapacağız. Bu güzel 
desteğinizin bundan sonra da bu yeni dönemde de Mecliste her konuda devam etmesini diliyor, saygılar 
sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Ilıcalı.

LEVENT GÖK (Ankara) – Sayın Başkanım, kayıtlara geçsin diye ifade edelim.

BAŞKAN – Buyurun.

LEVENT GÖK (Ankara) – Biz de Erzurum’daki olimpiyatların olmasına destek veriyoruz. 
Erzurum milletvekilimizin ifade ettiği kış olimpiyatlarının Erzurum’da olması konusundaki çabalarına 
biz de destek veriyoruz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum efendim.

Zabıtlara, tutanaklara geçti.

Efendim, söz sırası AK PARTİ Bilecik Milletvekili Sayın Halil Eldemir’de.

Buyurun Sayın Eldemir.

15.- Bilecik Milletvekili Halil eldemir’in, cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin hayırlı olmasını 
dilediğine ilişkin açıklaması

HALİL ELDEMİR (Bilecik) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Millî irademizin tecelligâhı Türkiye Büyük Millet Meclisince milletimizin onayına sunulan, aziz 
milletimizin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen Anayasa değişikliği halk oylamasıyla kabul edilmiştir. 
Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi milletimize ve devletimize hayırlı olsun. Sonuç itibarıyla milletimiz 
kazanmıştır. Bu vesileyle aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum efendim. 

Teşekkür ediyorum sayın milletvekilleri. 15 milletvekilimize 1’er dakikalık söz hakkı verildi. 

Şimdi de sayın grup başkan vekilleri… 

SERDAL KUYUCUOĞLU (Mersin) – Sayın Başkan… 

BAŞKAN – Buyurun beyefendi. 

SERDAL KUYUCUOĞLU (Mersin) – 15’inci sırada ben vardım. 

MUSA ÇAM (İzmir) –Biraz daha fazla verseydiniz. 20 yapın, 25 yapın Sayın Başkan. 
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BAŞKAN – Bendeki kayıtlar ile arkadaşlarımın dedikleri arasında bir beraberlik var ama siz 14 
mü dediniz?

SERDAL KUYUCUOĞLU (Mersin) – 15’ti benim sıram. 

BAŞKAN – 15… E, sizinle hitama erdirelim. 

Buyurun Beyefendi. 

SERDAL KUYUCUOĞLU (Mersin) – Evet, teşekkür ederim. 

16.- Mersin Milletvekili serdal kuyucuoğlu’nun, OHAl koşullarında ve eşit olmayan bir 
referandum yarışı yaşandığına ilişkin açıklaması

SERDAL KUYUCUOĞLU (Mersin) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Pazar günü yapılan referandumda “evet” diyen de “hayır” diyen de bizim yurttaşlarımız ancak 
OHAL koşullarında ve eşit olmayan bir yarış yaşanmıştır. “Evet” diyen ve devletin tüm imkânlarını, 
bürokrasiyi, devletin parasını, devletin televizyonunu kullanan Cumhurbaşkanı, Başbakanıyla “evet” 
cephesi; diğer tarafta maddi imkânı olmayan, medyasız, televizyonsuz ve devletsiz, korku ve baskı 
altında “hayır” cephesi. Buna rağmen, başa baş mücadele YSK hâkimleriyle “evet” lehine çevrildi. 
Bunu ne hukuk ne vicdanlar kabul eder. Hukuku ne hâle getirdiniz. Devlete olan güvensizlik daha da 
yoğun olarak devam edecek. Böyle bir devlet olur mu? Koskoca doksan dört yıllık cumhuriyeti ne hâle 
getirdiniz. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Serdal Kuyucuoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Mersin 
Milletvekili. 

Efendim, şimdi grup başkan vekillerimizin söz taleplerini karşılayalım. 

Sayın Levent Gök, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup 
Başkan Vekili. 

Beyefendi, buyurun. 

17.- Ankara Milletvekili levent gök’ün, Tunceli’de yaşanan helikopter kazasıyla ilgili Hükûmet 
yetkililerinin bir açıklama yapması gerektiğine, yüksek seçim kurulunun mühürsüz oy kullanımına 
onay veren kararıyla referandumun şaibeli hâle geldiğine ve sonuçlar kesinleşmeden bu referandum 
sürecinin bitmiş olmadığına ilişkin açıklaması

LEVENT GÖK (Ankara) – Sayın Başkan, teşekkür ederiz. 

Sizin de sağlığınızın daim olması dileğimizle tekrar hoş geldiniz diyorum. 

Bugün, tabii, üzücü bir haberle güne başladık. Tunceli’de askerlerimizi, hâkim ve polislerimizi 
taşıyan bir helikopterin düştüğüne dair haberleri izliyoruz. Ayrıntılı ve kesin bilgiler gelmemekle beraber, 
bu konuda, gerçekten, bölgenin de zor coğrafi şartları içerisinde, düşen helikopterdeki yurttaşlarımızın; 
polisimizin, askerimizin ve hâkimimizin akıbeti konusunda sayın Hükûmet yetkililerinin bir açıklama 
yapmasının yerinde olduğu bir süreç içerisindeyiz. Helikopterin düşüşünden dolayı herhangi bir can 
kaybı yaşanmamasını ya da yaralılar olmamasını şu aşamada temenni ediyoruz ve mürettebatın ve 
içinde bulunan herkesin de sağ salim kurtarılmaları dileklerimizi ifade ediyoruz. 

Sayın Başkan, Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Anayasa’mızda tarif edildiği şekilde 
hukuk devleti olan Türkiye’mizde herkes Anayasa’ya ve kanunlara uymak zorundadır. Devlet 
organları ve idare makamları kanunlara uyarak hareket edeceklerdir. Geçtiğimiz pazar günü yaşanılan 
referandumda Yüksek Seçim Kurulunun yasama organının kendisine vermediği bir yetkiyle, bir 
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açıklama yapmak suretiyle ama açıklamasını dayandırdığı kararını şu an dahi ilan etmediği bir kararla, 
mühürsüz bir şekilde zarf ve oy kullanımına onay veren kararının 16 Nisanda hem “evet” veren hem de 
“hayır” veren milyonlarca yurttaşımızın hukukuna büyük bir gölge düşürdüğü açıktır. Bu tereddütler, 
referandumla ilgili meşruiyet tartışmaları bundan sonra daha da artan bir hızla devam edecektir. 
Yüksek Seçim Kurulu Başkanının “Ne kadar mühürsüz oy kullanıldığını bilmiyorum.” dediği bir 
ortamda bu seçim artık şaibeli hâle gelmiştir, tartışmalı hâle gelmiştir. Kimse de böyle bir tablodan 
yola çıkarak kendisini kazandı farz etmesin. Biz milyonlarca yurttaşın bu Anayasa değişikliğine karşı 
olduğunu biliyoruz ve Türkiye’de demokrasi ve insan hakları konusunda önemli bir birikimin olduğunu 
biliyoruz. Şimdi, iktidara düşen, siyasete düşen kimseyi birbirine kırdırmadan, dökmeden yolumuza 
devam etmektir. Öncelikle, bir kere, “hayır” verenlerin oylarının berraklığı ve saflığı bir yanda “evet” 
verenlerin oylarına düşürülen bu gölgenin de derhâl kaldırılması gerekiyor. Ne kadar mühürsüz oy 
kullanılmıştır? Ne olmuştur? Seçimlerin akıbeti nedir? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Bir dakika ek süre veriyorum.
Buyurun.
LEVENT GÖK (Ankara) – Görevini yapmayan ve kanunun vermediği bir yetkiyi kullanma cüreti 

bulan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı topluma doğruyu söylememektedir, derhâl istifa etmesi gerekir. 
Bu konudaki şaibenin ve meşruiyet tartışmalarının sona erdirilmesi açısından Yüksek Seçim Kurulunun 
aldığı bütün kararlar iptal edilmelidir. Böyle bir tablo içerisinde bu referandum süreci -son derece 
tartışmalı bir şekilde- Türkiye’nin dışarıda da saygınlığını yok edecek bir mahiyet kazanmıştır. Bunu 
kimsenin bizlere yaşatmaya hakkı yoktur. Bu nedenle, siz referandum sonuçlarına “Hayırlı olsun.” 
dediniz ama daha kesinleşmiş, ilan edilmiş sonuçlar ortada yoktur Sayın Başkan. Yüksek Seçim 
Kuruluna biz bugün itirazlarımızı yaptık, başvuruda bulunduk. Hakkımızı kullanıyoruz, hakkımızı 
her aşamada sonuna kadar kullanacağız, “hayır” verenlerin tüm oylarına sahip çıkan bir anlayışla 
kullanacağız. Daha sonuçlar açıklanmadan, kesinleşmeden ve kamu vicdanı rahatlamadan, tatmin 
edilmeden bu referandum süreci bitmiş değildir Sayın Başkanım.

Arz ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Gök.
Kesin sonuçların ilanının on-on bir gün sonra olabileceği söylendi ama bir ön bilgimiz var 

malumunuz. 
ERTUĞRUL KÜRKCÜ (İzmir) – Sizinki bir ön sevinç olarak kabul edilebilir mi Sayın Başkan?
BAŞKAN - Herhâlde her zaman hayır dilemek de yanlış bir şey değil; ne ki olmuştur, onda hayır 

vardır. Endişeye mahal yok. Türkiye’de hukuk vardır, gereken yapılır tabii. Elbette ki şaibesiz olması 
gerekir. Bu husustaki açıklamayı yine zannediyorum Sayın Yüksek Seçim Kurulu Başkanı yapacaktır.

LEVENT GÖK (Ankara) – Sayın Başkanım, sizlerin de millet iradesinin tecelli ettiği Millet 
Meclisinin bir Başkanı olarak bu hukuksuzluğun peşinde olmasını bekliyoruz. Lütfen, sizler de takip 
edin bu konuyu çünkü “millet iradesi” dendiği zaman işte Meclis, işte Başkan. Sayın Başkanın bu 
konudaki her türlü şüpheyi giderecek çalışmaların bizzat başında olması gerektiği açıktır. Bu görevi 
sizden bekliyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN – Evet, yeni bir görev. 
Tabii, temsil bakımından da dediğiniz doğru olabilir. Olabilir demeyeyim, doğrudur. 
Tabii, bu, halk oylamalarının 7’ncisi bu, çoğalacak ve bir teamül yerleşecektir. 
Bir halk oylaması yapılmıştı 1987’de “Siyasi kişilere yeniden siyasete girme hakkı verilsin mi 

verilmesin mi?” diye. O kadar yakındı ki rakam; 49,8-50,2. 75 bin kişi fark vardı. 
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LEVENT GÖK (Ankara) – Orada mühürsüz oy yoktu ama. 

BAŞKAN – Ayrı. Onu açıkladı Sayın Başkan, yine açıklayacaktır. Değerli bir hukukçudur, 
kendisini yakinen tanırım. 

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (İzmir) – Daha hiçbir şey açıklamadı Sayın Başkan, rica ederim ya, 
yapmayın ya.

BAŞKAN – Ama ben o mevzuya girmeyeyim fakat şu temennimi ifade etmek istiyorum: İnşallah, 
derinlemesine inceleme yapılır, herkesin içine sinen bir netice ortaya çıkar. Ne kadar mühürsüzdü, ne 
kadar değildi? Ne kadar tesir ediyor? Aradaki fark nedir? Şu anda 1 milyon 390 bin gözüküyor. Ama 
“nedir, ne değildir”i iyice kesinleştikten sonra ifade edebiliriz. 

Temenninize katılıyorum ve teşekkür ediyorum. 

Şimdi, söz sırası, Halkların Demokratik Partisi Grup Başkan Vekili ve Muş Milletvekili Sayın 
Ahmet Yıldırım Bey’de. 

Ahmet Bey, buyurun efendim. 

18.- Muş Milletvekili Ahmet yıldırım’ın, kutlu Doğum Haftası’nı kutladığına, yapılan referandumun 
tartışmalı olduğuna ve yapılan haklı itirazlar etkin bir şekilde irdelenmediği sürece 16 nisan 2017 
tarihinin ülke tarihine çok kötü bir gün olarak kazınacağına ilişkin açıklaması

AHMET YILDIRIM (Muş) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; malumumuz bu hafta Kutlu Doğum Haftası. 
Özellikle bu hafta münasebetiyle… Bu Kutlu Doğum Haftası Hazreti Peygamber’in örnek şahsiyetiyle 
beraber, özellikle Hudeybiye’de barışçıl kimliğini, uzlaşmacı kimliğini ön plana çıkaran ve bize örnek 
olması gereken, yine Medine Sözleşmesi’nde özellikle farklılıklarla birlikte, herkesin kendi rengi, kimliği, 
kültürüyle bir arada yaşama kültürünü bize miras bırakmış olan Hazreti Peygamber’in doğum haftası. 

Bu temelde, özellikle bu tutumlarının, Hazreti Peygamber’imizin bu yönlerinin bilince çıkarılması 
temennisiyle tüm İslam dünyasına bu haftanın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Değerli milletvekilleri, iki gün önce ülkemizde cumhuriyet tarihinin, denebilir ki, en tartışmalı 
sandığı kuruldu ve öyle görülüyor ki, hukuk tecelli etmediği sürece, yapılan haklı itirazlar etkin bir 
şekilde irdelenmediği sürece, maalesef, 16 Nisan 2017 günü bu ülke tarihine çok kötü bir gün olarak 
kazınacak, hafızalarda yerini alacaktır. Çünkü şunu ifade edelim: Bütün fırsat eşitsizliklerine rağmen 
-medya eşitsizliği, mali olanakların eşitsizliği, mülki amirlerin ve tarafsız kişilerin, makam, mevkilerin 
bu referanduma müdahil olma biçimine rağmen- ülkenin yarısı böyle bir sistem ve rejim değişikliğine 
“hayır” demiştir ve biz “hayır”ların bugünkünden çok daha yüksek olduğunu çok iyi biliyoruz.

Sayın Meclis Başkanımız 1987 yılının referandumundan söz etti, ben de 1982 Anayasası’nın 
oylandığı günden bugüne kadar otuz beş yılın geçtiğine ve o referandumun yüzde 91,4’le kabul 
edilmiş olmasına rağmen bu ülkeye huzursuzluk, mutsuzluk, çatışmalı ortam ve kaos dışında hiçbir şey 
getirmediğini… Otuz beş yıldır meşruiyeti tartışmalı. Demek ki, bir paketin halk tarafından onaylanmış 
olmasıyla onun otomatik olarak bir yasal belge anlamına gelebileceğini kabul edebiliriz ama meşruiyeti 
hiçbir zaman aynı oranda toplumda karşılık bulmaz. 

Bu yönüyle de, bakın, YSK’nın yapılan itirazlara, partimizin de yapmış olduğu itiraza binaen… 
Bir örneğini bütün Genel Kurulla paylaşacağım: Üç yıl önce, 30 Mart 2014 günü bu ülkede yerel 
seçimler yapıldı ve yerel seçimlerde Bitlis’in Güroymak ilçesinde belediyeyi HDP’nin adayı kazandı. 
Adalet ve Kalkınma Partisinin itirazı üzerine 3 defa sayım yapıldı…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
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BAŞKAN – Buyurun.

AHMET YILDIRIM (Muş) – Teşekkür ederim.

…sayım sonucunda sadece 1 pusulanın mühürsüz olduğu tespit edildi ve buna binaen seçim 
yenilenerek 1 Haziran 2014’te tekrarlandı. Düşünün, bir pusula mühürsüz diye bir ilçedeki bütün yerel 
seçim iptal edilip tekrarına hükmediliyor. Burada, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı o günkü Başkandı, 
üyelerin büyük bir çoğunluğu aynıydı; eğer mühürsüzlük bir hukuk dışılığa tekabül ediyor ve buradan 
hareketle de bir seçimin iptaline sebep oluyorsa o gün o karara hükmeden Yüksek Seçim Kurulunun 
Başkanı aynı, üyeleri aynı; ondan talebimiz herhangi bir parti lehine değil, hukuka ve kendi kararlarının 
arkasında duracak bir karara hükmetmeleridir diyorum.

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN – Ahmet Bey, teşekkür ediyorum. 

Bu noktada, bekleyeceğiz ve… Bir basın toplantısı yaptı Sayın Yüksek Seçim Kurulu Başkanı, 
yine çalışmaları devam ediyor; hepimizi rahatlatan, şüphe ortaya koymayan bir neticeye ulaşacağımız 
inancındayım. 

Devam edeceğiz.

III.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI (Devam)

2.- Oturum Başkanı TBMM Başkanı ismail kahraman’ın, Tunceli’de yaşanan helikopter kazası 
nedeniyle millete başsağlığı dilediğine ilişkin konuşması

BAŞKAN – Efendim, bu helikopter kazası dolayısıyla rahmete kavuşanlar var. Değerli Başbakan 
Yardımcımız, bu noktada bir açıklamada bulunacak mısınız?

BAŞBAKAN YARDIMCISI NUMAN KURTULMUŞ (Ordu) – Evet, bir açıklama yapacağım.

BAŞKAN – Evet, konuşmaların sonrasında onu rica edelim. 

Hepimizin başı sağ olsun, milletimizin başı sağ olsun. 

Şimdi, söz sırası Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili, Samsun Milletvekili Sayın Erhan 
Usta Beyefendi’de. 

Buyurun Beyefendi. 

IV.- AÇIKLAMALAR (Devam)

19.- samsun Milletvekili erhan usta’nın, Tunceli’de yaşanan helikopter kazasına, referandumla 
kabul edilen yeni sistemin hayırlı olmasını dilediğine ve kutlu Doğum Haftası’nı kutladığına ilişkin 
açıklaması

ERHAN USTA (Samsun) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Öncelikle, ben de size geçmiş olsun diyorum, aramıza tekrar hoş geldiniz Sayın Başkan. 

“Tunceli’de helikopter düştü.” haberini üzüntüyle öğrendik, 12 kamu görevlisi var, inşallah bir can 
kaybı olmaz diye temenni ediyorum. 

16 Nisan 2017 tarihinde yapılan referandumun geçici sonuçlarına göre referandum, Anayasa 
değişikliği kabul edilmiştir, halkımızın yüzde 51,4’lük kısmı buna “evet” oyu kullanmıştır. Ben yeni 
sistemin ülkemiz açısından hayırlı olmasını temenni ediyorum. 

Sayın Başkan, bilindiği üzere, Peygamber Efendimiz’in doğumu hicri takvime göre Mevlit Kandili 
olarak kutlanır, miladi takvime göre de ülkemizde 14-20 Nisan aralığı Kutlu Doğum Haftası olarak 
kutlanmaktadır.
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Hiç şüphesiz ki Sevgili Peygamber’imizin doğumu, biz Müslümanlar, hatta bütün insanlık için 
en önemli gündür çünkü Hazreti Muhammed (SAV), Kur’an’ın ifadesiyle bir şahit, bir müjdeci, bir 
uyarıcı, Allah’ın izniyle bir davetçi ve ışık saçan bir kandil, âlemlere rahmet, insanlığa örnek olarak 
gönderilmiştir. Bu bakımdan, dinî, dünyevi ve ahlaki hayatımızın en büyük şahsiyeti hiç şüphesiz 
Peygamber’imizdir. 

Sevgili Peygamber’imizin oluşturduğu toplumun harcında sevgi, barış, kardeşlik, yardımlaşma, 
dayanışma, dostluk, emân ve güven üzerine inşa etmiştir. Ensar ile muhacir arasında oluşturduğu 
kardeşlik ve yardımlaşma, emin, güvenilir oluşu, dünyaya en güzel örnek teşkil etmiştir, bizleri de 
birlik, kardeşlik ve güvenilir olmaya davet ederek şöyle buyurmuştur: “Müslüman, diğer Müslümanların 
elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir, mümin de insanların can ve malları konusunda 
kendisinden emin oldukları kimsedir. Müslüman Müslümanın kardeşidir, ona hainlik etmez, ona yalan 
söylemez, onu zor durumda bırakmaz, onu yüzüstü bırakmaz.”

Peygamber Efendimiz, birliği, kardeşliği ve güveni sarsacak davranışlardan kaçınılmasını da 
emretmiştir. Kutlu doğumunu idrak ettiğimiz Peygamberimiz’in (SAV) getirdiği güvenin ve rahmet 
yüklü evrensel mesajların, başta ülkemiz olmak üzere bütün Müslümanların vahdetine, birliğine, 
dirliğine ve huzuruna vesile olmasını Yüce Rabb’imizden niyaz ediyorum. 

İnsanlığın, merhamet dini İslam’ın rahmet ve adaletinden, güven anlayışından hiçbir zaman 
nasipsiz kalmamasını, Kutlu Doğum Haftası’nın toplumumuzda Peygamber Efendimiz’e duyulan sevgi 
ve bağlılığın perçinleşmesine vesile olmasını diliyorum.

Teşekkür ederim Sayın Başkan.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Usta.
Efendim, bu değerli görüşlerinize, ifadelerinize, tespitlerinize aynen katıldığımızı ifade etmek 

isterim. Yalnız bir eksiklik mi var, bir yanlış anlayış mı var? “Galatımeşhur, lügatifasihten evladır.” 
diye bir söz var ya. 

Mevlit Kandili: Bu kandil hadisesi yanlış. Mübarek gecelerde, eskiden camilerde ışıklandırma 
daha çok yapılır, bütün kandiller yakılırdı. “Aa bu gece kandil, bu gece kandil!” Asıl adı esasında Mevlit 
Gecesi -mübarek gece- Kadir Gecesi’ne nasıl “gece” diyorsak Regaip’e de Miraç’a da “gece” dememiz 
lazım. Tabii, AK PARTİ’li arkadaşlarımız kandil, ampul, bu ışıklandırmadan memnun kalabilirler de 
bunun yerine aslına dönülmesi, “kandil” değil… Yani “Ampulünüz mübarek olsun.” “Floresanınız 
mübarek olsun.” “Işığınız mübarek olsun.” olmaz. “Geceniz mübarek olsun.” “Kadir Geceniz” nasıl 
diyorsak biz… Bunu bir bahsidiğer olarak araya koymuş oldum.

Efendim, tekrar teşekkür ediyorum tespitlerinize.
Şimdi söz sırası Adalet ve Kalkınma Partisi Çanakkale Milletvekili, AK PARTİ Grup Başkan 

Vekili Sayın Bülent Turan Bey’de. 
Buyurun Beyefendi.
20.- Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın, halk oylamasının sonuçlarının ülkeye hayırlı olmasını 

dilediğine, 8’inci cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ölümünün 24’üncü yıl dönümüne, Tunceli’de yaşanan 
helikopter kazasına ve kutlu Doğum Haftası’nı kutladığına ilişkin açıklaması

BÜLENT TURAN (Çanakkale) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
Değerli milletvekilleri, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Geçtiğimiz pazar günü yapılan halk oylamasının sonuçlarının ülkemize, milletimize hayırlı 

olmasını diliyorum. Bir kez daha demokrasimizin olgunluğuna hep beraber şahitlik ettik. Usulüne 
uygun örnek bir seçim kampanyasını ve seçimleri beraber yaşadık. Türkiye en zor meselelerini bile 
demokratik süreçleri işleterek çözebilme yeteneğine sahip olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. 
Türkiye’de demokrasinin de özgürlüklerin de Anayasa’nın da milletin güvencesine sahip olduğunu 
herkes bir kez daha görmüş oldu. 
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Yeni dönemde kısır tartışmaları geride bırakarak, milletin kararına saygı duymayı öğrenerek, 
Türkiye’nin önünü açarak diyalog ortamı içerisinde, uzlaşı ortamı içerisinde yeni süreci beraber 
götürmemiz lazım. Siyasetçilerin her zamankinden daha fazla uzlaşmaya, görüşmeye ihtiyacı var. 
Milletimizin verdiği mesajları tüm siyaset kurumunun doğru bir şekilde okuyarak buna göre politika 
oluşturması demokrasimizin sağlamlaştırılması açısından bir gerekliliktir. 

Kazanan Türkiye’miz olmuştur. Büyüyen, gelişen, kalkınan, demokratikleşen bir Türkiye’yi hep 
beraber inşa etmeliyiz. Gerekli olan bundan sonraki uyum yasalarını tüm partilerimizin beraberce 
değerlendirerek usulünce Mecliste yasalaştırılması çalışmasına katkı sağlamasını ümit ediyoruz. 

Referandumun ülkemize bir kez daha hayırlı olmasını ümit ediyorum. Teşekkür ediyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ayrıca dün 8’inci Cumhurbaşkanımız Sayın Turgut Özal’ın 
24’üncü ölüm yıl dönümüydü. Özal, Türkiye’nin askerî rejimlerden çıkarak sivil yaşama geçmesinde 
önemli bir rol oynamıştı. Özal, 1980 sonrasında Türkiye’nin değişim ve dönüşümünün öncüsü olmuştu, 
milletimizin ufkunu açarak Türkiye’nin kalkınması ve gelişmesi için etkili bir aktör olmuştu. Özal’a 
da bir zamanlar “diktatör” dediler, “otoriter” dediler. Bugün yokluğunu çok daha iyi anlıyorlar. Bu 
vesileyle, Özal’ı bir kez daha rahmetle, minnetle anıyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ayrıca bugün üzücü bir haber aldık, Tunceli’de Emniyete 
ait bir helikopterin düşmüş olduğunu öğrendik. Tunceli Valimiz, olumsuz hava koşulları nedeniyle 
helikopterin düştüğünü ve helikopterde 7 polis, 1 hâkim, 1 astsubay ve 3 personelimizin olduğunu 
ifade etti. Arama kurtarma çalışmaları hâlen devam etmekte. Elimizdeki net bilgiler şu an bu durumda. 
Umarız ki hiçbir can kaybı olmaksızın kazazedelerimize ulaşırız.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi bu hafta Kutlu Doğum 
Haftası. Diyanet İşleri Başkanlığımız, bu yıl “Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu” ana temasıyla 
kutlayacak bu haftayı. Bu vesileyle, ben de Hazreti Peygamber’imizi salat ve selamla yâd ediyorum, 
anıyorum, Allah yolundan ayırmasın diyor, teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Çok teşekkür ediyorum Sayın Turan.

Efendim, Değerli Başbakan Yardımcısı, acaba bilgi geldi mi zatıalinize, konuşma yapacak mısınız?

BAŞBAKAN YARDIMCISI NUMAN KURTULMUŞ (Ordu) – Yapacağım. Ara verilecek 
herhâlde.

BAŞKAN – Peki efendim. Yani oturum içerisinde, birleşim içerisinde bu izahatta bulunursunuz. 

Biz tekrar rahmet dileğimizi ifade edelim.

Değerli grup başkan vekilleri Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla beyanlarda bulundular. Diyanet 
İşleri Başkanlığımız, 2017 yılı Kutlu Doğum Haftası temasını “Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu” 
diye seçti. Diyanet İşleri Başkanlığımızın her sene bir başka tema üzerinde yaptığı çalışmalar elbette ki 
çok faydalı, takdire ve tebrike şayandır. Cenab-ı Hak hayırlı hizmetler nasip eylesin ve bu hafta hayırlı, 
mübarek çalışmalara vesile olsun diyorum. 

Efendim, milletvekillerimizin ve grup başkan vekillerimizin konuşmalarını dinledik. Şimdi 
gündeme devam edeceğiz ama bir ara vermek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, birleşime beş dakika ara veriyorum, teşekkürlerimi sunuyorum. 

Kapanma Saati: 15.51
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İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 16.02

BAŞKAN: Başkan Vekili Ahmet AYDIN
KÂTİP ÜYELER: Mücahit DURMUŞOĞLU (Osmaniye), Ali Haydar HAKVERDİ (Ankara)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 84’üncü Birleşiminin İkinci 
Oturumunu açıyorum.

III.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI (Devam)
3.- Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın’ın, yapılan halk oylamasında millî iradeyi 

yüzde 85’in üzerinde sandığa yansıtan tüm vatandaşlara teşekkür ettiğine ve halk oylaması sonuçlarının 
hayırlar getirmesini temenni ettiğine ilişkin konuşması

BAŞKAN – Değerli milletvekilleri, yorucu bir çalışma temposundan sonra tekrar bir aradayız. 
Tüm milletvekillerimize, Meclisimize ve Meclisimizdeki tüm çalışan kardeşlerimize bir kez daha 
selamlarımızı sunuyoruz buradan. 

16 Nisan Pazar günü, Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine ilişkin olarak yapılan halk oylamasında, 
demokrasinin gereği olarak, millî iradeyi yüzde 85’in üzerinde sandığa yansıtan tüm vatandaşlarımıza 
bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bu halk oylaması sonuçlarının ülkemize, milletimize ve demokrasimize 
hayırlar getirmesini temenni ediyorum. 

Bu referandumda kazanan büyük ve güçlü Türkiye olmuştur, 80 milyon vatandaşımız olmuştur. Bu 
millî iradeye olan saygımızın gereği olarak da daha kucaklayıcı, birlik ve beraberliğimizi güçlendirici, 
kardeşçe ve hep birlikte Türkiye olduğumuzu bilerek bu millete hizmet etmeye hep birlikte devam 
edeceğiz. Bu bağlamda, bu sürecin huzur ve güven içerisinde geçmesine olan katkılarından dolayı 
Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm siyasi partilerimize, onların saygıdeğer genel 
başkanlarına…

MUSA ÇAM (İzmir) – Etme eyleme, etme eyleme Başkan.

BAŞKAN - …bütün milletvekillerimize ve sözün de kararın da asıl sahibi olan aziz milletimize 
ben de bir kez daha buradan şükranlarımı sunuyorum. Hepinize, tüm milletvekillerine bir kez daha 
teşekkür ediyorum.

Şimdi gündeme geçiyoruz…

LEVENT GÖK (Ankara) – Sayın Başkan…

BAŞKAN - Buyurun Sayın Gök.

IV.- AÇIKLAMALAR (Devam) 
21.- Ankara Milletvekili levent gök’ün, mühürsüz oy kullanmayı kabul eden yüksek seçim 

kurulunun bu kararının referandum sürecine gölge düşürdüğüne, yüksek seçim kurulu Başkanını 
istifaya davet ettiklerine ve bu sürecin henüz bitmediğine ilişkin açıklaması 

LEVENT GÖK (Ankara) – Sayın Başkanım, hoş geldiniz.

BAŞKAN - Hoş bulduk.
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LEVENT GÖK (Ankara) – Sizden önce de birleşimi açan Sayın İsmail Kahraman’ın da yaptığı 
açıklamalar çerçevesinde biz de değerlendirmelerde bulunduk. Şimdi siz de geldiniz, bir açıklamada 
bulundunuz. Bizim şöyle bir değerlendirmemizi tekrar paylaşma gereği sizin konuşmanızdan sonra 
ortaya çıktı çünkü bu tartışmayı az önce yaptık: Sayın Başkan, biz millet egemenliğine her zaman 
sahip çıkan bir parti olarak 15 Temmuz gecesi burada bombaların altında nasıl millî iradenin yanında 
durmuşsak millî iradeyi sakatlayan her türlü girişimin karşısında olmaya, millî iradeyi güçlendirmeye 
ve millî iradenin de sesi olmaya her zaman devam edeceğimizi net bir şekilde söylüyoruz. “Evet” oyu 
verenlerin de “hayır” oyu verenlerin de her birinin birer yurttaşımız olduğu gerçeğiyle… 

BAŞKAN – Kesinlikle katılıyoruz, doğrudur.

LEVENT GÖK (Ankara) – …her birinin namusluca verilmiş olan tüm oylarını saygıyla karşılıyoruz. 
Bizim bu referandum sürecinde itirazımız var Sayın Başkan. Referandum sürecindeki bu itirazımız 
sadece “hayır” oyu verenler açısından değil “evet” oyu verenler açısından da önemli. Yüksek Seçim 
Kurulu aldığı kararlarla saç baş yoldurmuş ve referandum sürecine gölge düşürmüştür. Bu nedenle 
bu referandum süreci daha bizim açımızdan kesinleşmemiştir. Söyleyeceklerimiz var, iddialarımız var 
ve bugün de Yüksek Seçim Kuruluna referandumun iptalini istemek suretiyle bir dilekçe verdik. Bu 
dilekçedeki amacımız, toplumumuzda oy veren herkesin hakkını, hukukunu korumak. “Evet” diyen 
de “Evet, ben gittim oy verdim ama benim oyumu karalamaya başkaları nasıl tevessül etmiş?” diye 
düşünmesin. Her şey net olsun, şaibe olmasın, tereddüt olmasın, kamu vicdanı net ve rahat olsun. 
Bu bakımdan, bu sürecin daha bitmediğini ifade ediyoruz. Bu süreçte oyunu namusluca kullanan 
herkesi kucaklıyoruz, onda hiçbir tereddüt yok ama mühürsüz bir şekilde oy kullanmayı teşvik eden ve 
mühürsüz oy kullanmayı, onun sayımını kabul eden Yüksek Seçim Kurulunu kınıyoruz, Yüksek Seçim 
Kurulu Başkanını istifaya davet ediyoruz. Hiç kimsenin, özellikle seçimlerin adaletini ve güvenini 
korumak durumunda olan bir kurumun başkanının referanduma gölge düşürmeye hakkı yoktur. Biz 
oy veren herkesin hak ve hukukunu koruyacağımızı ifade ediyoruz. Sizin de yapmış olduğunuz açış 
konuşmasına cevaben ifade ediyorum, daha bu süreç bitmemiştir, biz herkesin hukukunu koruyan bir 
anlayışla süreci yakından takip ediyoruz. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Gök. 

Tabii ki hukuk devletiyiz, itiraz süreci içerisinde bütün bu itirazları değerlendirecek merci de 
bellidir, gereken kararı verirler. 

III.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI (Devam)

4.- Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın’ın, kutlu Doğum Haftası’nı kutladığına 
ilişkin konuşması 

BAŞKAN – Bu arada Kutlu Doğum Haftası vesilesiyle ben de bir kez daha bu haftayı tebrik 
ediyorum. Peygamber Efendimiz’in örnek kişiliğinin, evrensel mesajlarının çok iyi okunması 
gerektiğini düşünüyor ve Rabb’im bizi onun yolundan ayırmasın diyorum. 

Bu duygularla gündeme geçiyoruz. 

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 

Meclis araştırması açılmasına ilişkin üç adet önerge vardır, önergeleri ayrı ayrı okutuyorum: 
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V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Meclis ArAşTırMAsı Önergeleri

1.- Ankara Milletvekili Murat emir ve 22 milletvekilinin, kamu yararına faaliyet gösteren vakıf ve 
derneklerin bağış adı altında para toplamasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/506)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Kamu yararı için faaliyet gösteren vakıf ve derneklerin cumhuriyetle birlikte toplumsal hayatımızın 
ayrılmaz bir parçası hâline gelmiştir. Yurttaşların devlet dışı örgütlenmelerinin merkezi olan dernek 
yapılanmaları, demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarındandır. “Devlet kurumlarının dışında 
kendini yönlendirebilen, hak ve özgürlüklerini savunabilen, özgür ve özerk vatandaşlardan oluşan 
toplumlar” diye tanımlanan sivil toplum örgütlenmeleri kapsamındaki dernekler, devletin yapamadığı 
ya da yetişemediği alanlarda çok önemli bir açığı kapatmaya çalışan gönüllü kuruluşlardır. Derneklerin 
varlığının toplumların ilerlemesinin de araçlarından biri olduğu, birçok araştırmada da ortaya çıkmıştır.

Varlık nedenleri açısından önemli bir açığı kapatan vakıf ve dernekler ne yazık ki ülkemizde 
1990’Iardan itibaren çeşitli sorunlara da kaynaklık etmeye başlamıştır. Bu sorunların başında, vakıf 
ve derneklerin asıl amaçlarından uzaklaşmaları anlamına da gelen kamu kaynaklarından faydalanma, 
hatta kamu kaynakları üzerinden vakıf ve dernekçilik yapılması gelmektedir. Vakıf ve derneklerin esas 
gelir kaynağı, kuruluşunda konulan kaynağın değerIendirilmesinden çok, ilgili olduğu kamu kurum ve 
kuruluşunun yürütmekte olduğu hizmetin sunumu esnasında vatandaştan alınan ve esasen zora dayalı 
olduğu bilinen bağışlardan meydana gelmektedir. Bağışlar mahiyeti gereği gönüllü olması gerekirken, 
uygulamada kamu kurumlarına iş için gelen çoğu vatandaştan bağış olduğu belirtilmeden paralar 
alınmaya başlanmıştır. Toplumda kamu vakıf ve derneklerinin gündeme gelmesinin belki en önemli 
nedeni kamu gücünü kullanarak zorunlu bağışlar alınmasıdır.

Herhangi bir vergilendirmenin de yapılmadığı bu tarz bağışları alan söz konusu vakıf ve derneklerin 
büyük miktarda parasal kaynakları kullanır hâle gelmesi üzerine 29 Ocak 2004 tarihli düzenlemeyle bu 
soruna müdahale edilmek istenmiştir. “Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine 
Dair Kanun” adıyla çıkartılan 5072 sayılı düzenleme hayata geçirilmiştir. İlgili düzenlemede “Dernek 
ve vakıflar kamu kurum ve kuruluşlarının sundukları hizmetlerle ilgili olarak gerçek ve tüzel kişilerden 
ücret, bağış, katkı payı ve benzeri adlar altında herhangi bir karşılık alamaz.” denilmiştir. Söz konusu 
yasal düzenlemeye uyulmaması hâlinde üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile dernek ve vakıf 
yöneticilerinin görevden alınması da hükme bağlanmıştır.

Konuyla ilgili yapılan yasal düzenlemeler, yürütülen çalışmalara karşın ne yazık ki “kara delik” 
diye ifade edilebilecek bu uygulama devam etmektedir. Kamu hizmetinin sunulması sırasında 
vatandaşlardan para alınması ağırlıklı olarak sağlık hizmetleri alanında yaşanmaktadır. Sağlık sorunları 
nedeniyle hastanelere giden ve ameliyat olması gerekliği ortaya çıkan vatandaşlarımız, doktoru 
tarafından bir vakfa ya da derneğe ücret yatırmaya yönlendirilmektedir. Vatandaşın, ücretsiz olması 
gereken kamu hizmetinden, denileni yaptığı takdirde ancak yararlanabildiğine ilişkin net bilgiler de 
mevcuttur.

Başta sağlık hizmetleri olmak üzere kamusal hizmetleri üzerinden vakıf ve derneklere maddi 
kaynak yaratılmasının önüne geçilmesi gerekmektedir. Bu hem kamu hizmetleri ve maliyesi açısından 
bir görev hem de vatandaşların mağduriyetinin engellenmesi açısından bir zorunluluktur. Ceza 
yasalarındaki “kamu görevlisi, idare ile ilişkisi olanlardan haksız bir kısım menfaatler sağlamak için 
görevinin sağladığı nüfuzu, güveni kötüye kullanarak veya kişinin hatasından yararlanarak meşru 
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olmayan biçimde bu konumundan yararlanmak” şeklindeki “irtikap” suçu kapsamına da giren ve 
hukuki açıdan kabul edilemez olan bu uygulamanın yaygınlığı ve özellikle parasal büyüklüğü ile sosyal 
ilişki ağlarının ortaya çıkarılması ancak Meclis araştırması yoluyla sağlanabilecektir. 

Yukarıda belirtilen gerekçelerle, başta sağlık hizmetleri olmak üzere, kamu yararına faaliyet 
gösteren vakıf ve derneklerin gerçek veya tüzel kişilerden bağış altında paralar toplamasının 
araştırılması ve alınacak tedbirlerin yüce Meclisimizce tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılması 
yerinde olacaktır.

1) Murat Emir    (Ankara)

2) Zeynep Altıok   (İzmir)

3) Ceyhun İrgil   (Bursa)

4) Tahsin Tarhan   (Kocaeli)

5) İbrahim Özdiş   (Adana)

6) Hüseyin Yıldız   (Aydın)

7) Barış Karadeniz   (Sinop)

8) Çetin Arık    (Kayseri) 

9) Bülent Yener Bektaşoğlu  (Giresun)

10) Elif Doğan Türkmen  (Adana)

11) Orhan Sarıbal   (Bursa)

12) Ömer Fethi Gürer   (Niğde)

13) Kazım Arslan   (Denizli)

14) Özkan Yalım   (Uşak)

15) Kadim Durmaz   (Tokat)

16) Mustafa Hüsnü Bozkurt  (Konya)

17) Mustafa Tuncer   (Amasya)

18) Didem Engin   (İstanbul) 

19) Nihat Yeşil   (Ankara)

20) Melike Basmacı   (Denizli)

21) Özcan Purçu   (İzmir)

22) Dursun Çiçek   (İstanbul)

23) Erkan Aydın   (Bursa)

2.- niğde Milletvekili Ömer Fethi gürer ve 22 milletvekilinin, kent konseylerinin genel durumu 
ile sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/507) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Türkiye’de sayısı net olarak bilinmemekle birlikte, 200’ün üzerinde kent konseyi faaliyet 
göstermektedir. Ülkemizde 2.950 belediye bulunmasına karşın kurulan kent konseyleri sayısı oldukça 
düşük kalmıştır. Belediyelerin belirleyici olması dolayısıyla uygulamada konseylerin büyük bir 
çoğunluğu belediyelerin bir uzantısı olarak çalışmaktadır. Sivil toplum kuruluşlarının geliştirilmesi ve 
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yerel yönetimlerde karar alma süreçlerine vatandaş katılımının sağlanması konusunda kent konseylerine 
büyük bir görev düşmektedir. Ancak ne yazık ki yukarıda da belirtmiş olduğumuz üzere ülkemizde 
azımsanmayacak sayıda il ve ilçe belediyesinin henüz bir kent konseyi bile yoktur. 

Bu soruna ivedilikle bir çözüm bulunması adına Anayasa’nın 98, İç Tüzük’ün 104 ve 105’inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasını arz ederim. 

Saygılarımla.       16/2/2017

1) Ömer Fethi Gürer   (Niğde) 

2) Özgür Özel    (Manisa) 

3) Nurhayat Altaca Kayışoğlu  (Bursa)

4) Erkan Aydın   (Bursa)

5) Ali Şeker    (İstanbul)

6) Didem Engin   (İstanbul) 

7) Bülent Öz    (Çanakkale)

8) Kadim Durmaz   (Tokat)

9) Melike Basmacı   (Denizli) 

10) Hüseyin Çamak   (Mersin)

11) Tahsin Tarhan   (Kocaeli)

12) Bülent Yener Bektaşoğlu  (Giresun)

13) Niyazi Nefi Kara   (Antalya) 

14) Onursal Adıgüzel   (İstanbul)

15) Fatma Kaplan Hürriyet  (Kocaeli)

16) Hüseyin Yıldız   (Aydın)

17) Muharrem Erkek  (Çanakkale)

18) Mehmet Bekaroğlu   (İstanbul)

19) Utku Çakırözer   (Eskişehir)

20) Kazım Arslan   (Denizli)

21) Gaye Usluer   (Eskişehir)

22) Ali Akyıldız   (Sivas) 

23) Kemal Zeybek   (Samsun)

Gerekçe:

1992 Rio Yeryüzü Zirvesi’nde 21. Yüzyılın Yerel Gündemine ilişkin olarak geliştirilen program 
Yerel Gündem 21 olarak taraf ülkelerde kentin sürdürülebilir geleceğine yönelik bir vizyon geliştirilmesi; 
mevcut sorunların, çözüm hedeflerinin, takviminin ve maliyetlerinin tespiti bu noktalardan birkaçını 
oluşturmaktadır.

1992 yılında Rio de Janeiro’da gerçekleştirilen BM Dünya Çevre ve Kalkınma Konferansı 
sırasında, 21’inci yüzyılın asıl hedefi olarak belirlenen sürdürülebilir kalkınmaya nasıl ulaşılabileceği 
belgelendirilmiş ve Türkiye’nin de temsil edildiği konferansta “Gündem 21” başlıklı somut bir küresel 
eylem planı benimsenmiştir. 1992 Rio Konferansı’ndan başlayarak 1996’da İstanbul’da gerçekleştirilen 
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Habitat-II “Kent Zirvesi”ne kadar uzanan BM konferansları, küresel ortaklık ilkesinin yerel izdüşümleri 
olan Yerel Gündem 21’lerin tüm dünyada kabul görmesini ve yaygınlaşmasını sağlamış ve anılan 
sürecin güçlü uluslararası dayanaklarını oluşturmuştur.

“Yerel Gündem 21” şeklinde anılan ve Avrupa’daki diğer örnekleriyle birlikte, ülkemizde 
BM Kalkınma Programı (BMKP) ile ortaklaşa uygulanmaya çalışılan bu programın özü, kentlerde 
yerleşik yerel yönetimler ile sivil toplumu, kent gündemini belirlemek amacı etrafında birleştirerek 
hem katılımcı demokrasiyi hem de çevre ve yaşam kalitesini geliştirmektir. Yerel Gündem 21, bu kısa 
tariften de anlaşılabileceği gibi, başta “iyi yönetişim” olmak üzere, “bugünün gereksinimlerini, gelecek 
nesillerin gereksinimlerini karşılama yeteneğinden ödün vermeden karşılayan kalkınma şeklinde 
yorumlanan “sürdürülebilir kalkınma” ile de yakından ilintili bir programdır. Dolayısıyla, Yerel 
Gündem 21’in ortaya çıkışı, uygulama aşamaları ve günümüzde karşılaştığı sorunları tasvire çalışırken 
sürdürülebilir kalkınmanın hayata geçiriliş safhalarından ve özellikle de, iyi yönetişim olgusundan söz 
etmek kaçınılmazdır.

“İnsanlık tarihsel bir dönüm noktasındadır.” tümcesiyle başlayan Gündem 21, amacın vazgeçilmez 
bir yöntemi olarak “küresel ortaklık” kavramını gündeme getirmektedir. Bu kavramla birlikte, tüm 
dünyada geleneksel yönetim anlayışı, yerini, “yönetişim” olarak ifade edilen, katılımcılığa ve 
ortaklıklara dayalı yeni bir yaklaşıma bırakmaya başlamıştır. Yönetişim, “çok aktörlü yönetimi” 
çağrıştırmaktadır ki bunu, yurttaş taleplerine duyarlı, dolayısıyla yurttaşları birer paydaş olarak 
karar verme sürecine katan; hesap vermeye hazır, dolayısıyla saydam ve demokratik denetime açık; 
tabana dayalı, dolayısıyla gücünü halktan alan yeni bir icraat şekli olarak da tanımlamak mümkündür. 
Ülkemizde kent konsey uygulamalarında genelde belediyeler kent konseylerini kontrollerinde birer 
örgütlenme yapısı olarak görmektedir. Bütçesi olmayan kent konsey yapılanması da en azından 
bir kısmı doğal olarak belediyelerin kontrolünde olmayı kabullenmektedir. Gönüllü kişiler yerine 
belediyelerin işaret ettiği bir oluşum olarak kent konseyleri sürmekte, kimi yerde ise kurulmamaktadır. 
Kent konseylerinin yalnızca tüzel kişilerden oluşmasının yarattığı dengesizliğin giderilebilmesi ve 
katılımcı demokrasinin hayata geçirebilmeleri için sivil toplumu güçlendirecek ve vatandaş katılımının 
önünü açacak uygulamalar geliştirilmelidir. Bu anlamda, yerel yönetimlerde katılımcılığı teşvik edecek 
bir ödül ve teşvik sisteminin, ulusal düzeyde kongrelerin veya yarışmaların organize edilmesi büyük bir 
ihtiyaçtır. Kent konseylerinin genel durumu ve sorunları ve yasal düzenlemeler için Meclis araştırması 
yapılarak yapının tümden ele alınıp geliştirilmesi önemli bir kent bilinci oluşum dokusunun doğmasına 
vesile olacaktır.

3.- Adana Milletvekili Mevlüt karakaya ve 20 milletvekilinin, ekmek fiyatlarındaki artışların 
nedenlerinin ve ekmek üreticilerinin yaşadığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/508)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Son yıllarda ekmek fiyatlarında yaşanan fahiş artışlar vatandaşlarımızı olumsuz etkilemektedir. 
Ekmek fiyatlarındaki artışların nedenlerinin belirlenmesi, ekmek üreticilerimizin yaşadığı sorunların 
çözüme kavuşturulması ve ekmek fiyatlarının vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek makul bir seviyeye 
indirilmesi için hangi tedbirlerin alınacağı hususlarının belirlenmesi konusunda Anayasa’nın 98, İç 
Tüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz ederiz.

1) Mevlüt Karakaya    (Adana)

2) Erkan Akçay    (Manisa)

3) Mehmet Erdoğan    (Muğla)
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4) Emin Haluk Ayhan    (Denizli)

5) Arzu Erdem    (İstanbul)

6) Ruhi Ersoy     (Osmaniye)

7) Saffet Sancaklı    (Kocaeli)

8) Ahmet Kenan Tanrıkulu   (İzmir)

9) Edip Semih Yalçın    (İstanbul)

10) Atila Kaya    (İstanbul)

11) İsmail Ok     (Balıkesir)

12) Baki Şimşek    (Mersin)

13) Oktay Öztürk    (Mersin)

14) Zühal Topcu    (Ankara)

15) Deniz Depboylu    (Aydın)

16) Yusuf Halaçoğlu    (Kayseri)

17) Mehmet Necmettin Ahrazoğlu   (Hatay)

18) Şefkat Çetin    (Ankara)

19) Muharrem Varlı    (Adana)

20) Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu (İstanbul)

21) Ümit Özdağ    (Gaziantep)

Gerekçe:

Ekmek tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en temel besin kaynaklarının başında gelmektedir. 
Kırmızı et, beyaz et, sebze ve meyve fiyatlarında yaşanan artışların yanında sofraların olmazsa olmazı 
olan ekmeğin fiyatının da giderek yükselmesi vatandaşlarımızın mağduriyetini artırmaktadır.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik geçen hafta ekmeğin maliyetinin 61 kuruş 
olduğunu açıklamıştır fakat İstanbul’da 2002 yılında 25 kuruş olan ekmek bugün 1 lira 25 kuruşa 
satılmaktadır.

2002 yılından bu yana birikimli enflasyon (TÜFE) yüzde 184, ekmeklik buğday fiyatları yüzde 150 
civarında artarken aynı dönemde ekmek fiyatlarındaki artış yüzde 300’ler civarlarına ulaşmıştır. Bununla 
birlikte ekmek üreticileri ve fırıncılar mevcut fiyatların maliyetleri zor karşıladığını söylemektedirler.

Ekmek üretimindeki maliyetlerin belirlenmesi, ekmek üreticimizin sorunlarının çözülmesi, girdi 
maliyetlerinin düşürülmesi, hem tüketici hem de üretici için en uygun şartların sağlanabilmesine 
yönelik alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi için Meclis araştırması yapılmasının gerekli olduğu 
kanaatindeyiz.

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön 
görüşmeler sırası geldiğinde yapılacaktır.

Anayasa’nın 121’inci maddesine göre verilmiş Başbakanlık tezkeresi vardır. 

Şimdi, Başbakanlık tezkeresinin görüşmelerine başlıyoruz.

Tezkereyi okutuyorum:
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B) Tezkereler

1.- Başbakanlığın, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 21/7/2016 tarihli ve 1116 sayılı kararı’yla ülke 
genelinde ilan edilen ve 3/1/2017 tarihli ve 1134 sayılı kararı uyarınca devam etmekte olan olağanüstü 
hâlin 19/4/2017 Çarşamba günü saat 01.00’den geçerli olmak üzere üç ay süreyle uzatılmasına dair 
tezkeresi (3/931)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 21/07/2016 tarihli ve 1116 sayılı Kararı ile ülke genelinde 
ilan edilen ve 3/01/2017 tarihli ve 1134 sayılı Kararı uyarınca devam etmekte olan olağanüstü hâlin, 
19/04/2017 Çarşamba günü saat 01.00’den geçerli olmak üzere üç ay süre ile uzatılmasının, Türkiye 
Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 17/04/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Gereğini arz ederim.

  Binali Yıldırım

  Başbakan

BAŞKAN – Hükûmet? Burada. 

Başbakanlık tezkeresi üzerinde İç Tüzük’ün 72’nci maddesine göre görüşme açacağım. 

Gruplara, Hükûmete ve şahsı adına iki üyeye söz vereceğim. 

Konuşma süresi gruplar ve Hükûmet için yirmişer dakika, şahıslar için onar dakikadır. 

Tezkere üzerinde söz alan sayın milletvekillerinin isimlerini okuyorum: Hükûmet adına Başbakan 
Yardımcısı Sayın Numan Kurtulmuş. Gruplar adına Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Samsun 
Milletvekili Sayın Erhan Usta, Halkların Demokratik Partisi Grubu adına Mardin Milletvekili Sayın 
Mithat Sancar, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Ankara Milletvekili Sayın Levent Gök, Adalet 
ve Kalkınma Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Hayati Yazıcı; şahıslar adına Ankara 
Milletvekili Murat Alparslan ve İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Bekaroğlu konuşacaklardır.

Şimdi ilk söz Hükûmet adına Başbakan Yardımcısı Sayın Numan Kurtulmuş’a aittir. 

Süreniz yirmi dakikadır.

Buyurun Sayın Kurtulmuş. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞBAKAN YARDIMCISI NUMAN KURTULMUŞ (Ordu) – Sayın Başkan, değerli milletvekili 
arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Sözlerimin başında, bugün Diyanet İşleri Başkanlığımızın saat 20.00 civarında Ankara 
Congresiumda başlatacağı Kutlu Doğum etkinlikleri dolayısıyla hem her birinizi bu etkinliğe davet 
ediyor hem de bu vesileyle Hazreti Peygamber’in hayatından çok daha iyi örnekler alabilmemiz ve 
dolayısıyla bu haftanın vesile olmasını, her birimiz için Peygamber’i ve onun sîretini daha iyi anlamaya 
vesile olmasını temenni ediyorum. Peygamberimiz’in denge kişiliği, Peygamberimiz’in örnek ahlakı, 
Peygamberimiz’in barışçıl kişiliğinin bütün toplumumuz için ve bütün İslam milletleri için gerçekten 
önemli bir örnek teşkil ettiğini, özellikle bugünlerde, günümüzde Peygamber’in öğretilerine her 
zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğunu ifade etmek isterim.

Değerli arkadaşlar, bugün, dün itibarıyla Millî Güvenlik Kurulumuzun tavsiye kararı ve arkasından 
Bakanlar Kurulumuzun Türkiye Büyük Millet Meclisine arzıyla birlikte, 21 Temmuz 2016 tarihinde 
Anayasa’nın 20’nci maddesi uyarınca ilan edilmiş olan olağanüstü hâlin bir kere daha üç ay süreyle 
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uzatılmasına ilişkin Hükûmetin görüşlerini sizlerle paylaşmak ve bu konuda yüce kurulunuza bilgi 
vermek üzere buradayım. Görüşmelerin Türkiye’nin geleceğine faydalı ve verimli olmasını temenni 
ediyorum.

Sözlerimin hemen başında, başta yüce Meclisin değerli üyeleri olmak üzere Türkiye’deki bütün 
siyasi partilere, bu süreçte, referandum sürecinde katkısı bulunan bütün herkese teşekkürümü ifade 
etmek isterim.

Bildiğiniz gibi, devletimiz ve milletimiz için tarihî bir süreçten geçiyoruz ve 16 Nisanda yapılan 
referandum Türkiye’nin demokratik tarihi bakımından çok önemli dönüm noktalarından birisidir. 
Tarihî bir Anayasa değişikliğine Türkiye imza atmıştır ve bu Anayasa referandumuyla ilgili referandum 
sonuçlandıktan sonra çok sayıda değerlendirmeler yapıldı. Ama, ben bunlara girmeden sadece altını 
çizerek ifade etmediğim hususlardan birisi olarak bu Anayasa referandumunun katılım yüksekliğine 
dikkat çekmek istiyorum: Yüzde 85’i aşkın bir katılımla Anayasa referandumu halkımızın büyük 
çoğunluğunun ilgisini çekmiş ve bu anlamda da halkımız gösterdiği bu katılımla demokrasinin de 
zaferini ortaya koymuştur. 

Bildiğiniz gibi, bu 18 maddelik Anayasa değişiklik teklifi önce bu yüce Meclisten geçmiş, 339 
milletvekilimizin oylarıyla kabul edilen Anayasa değişikliğinden sonra nihayetinde 16 Nisanda da 
25 milyonu aşkın vatandaşımızın oylarıyla Anayasa kabul edilmiştir. Bu süre içerisinde kampanyayı 
yürüttük, herkes kampanya sırasında söyleyeceklerini söyledi, iyi kötü, fazla eksik herkes görüşlerini 
ortaya koydu. Kampanya sırasında bazen kampanyanın gereklerini de aşarak, maksadını aşan sözler 
de ifade edildi; bunların hepsi geride kaldı. Ama, bu kampanyada geneli itibarıyla baktığımız zaman, 
son derece barışçıl, demokratik ve herkesin dilediğini dilediği şekilde ifade edebildiği, açık ve şeffaf 
bir seçim kampanyasının, referandum kampanyasının yürütülmüş olması da Türkiye demokrasisi 
için önemli bir kazanımdır. Bundan dolayı başta siyasi partilerin liderleri ve mensupları olmak üzere 
kampanyaya “evet” ya da “hayır” cephesinde destek veren herkese teşekkürü bir borç biliriz. 

Yine, ayrıca, bu kampanya süreciyle ilgili özellikle altını çizerek söylememiz gereken bir başka 
mesele de şudur: Türkiye’de ne zaman Anayasa değişiklikleri mevzubahis olsa millî irade bir tarafa 
bırakılır, Anayasa değişiklikleri ya dipçiklerin zoruyla ya paletlerin şakırtıları arasında gerçekleşir. 
Çok şükür, bu Anayasa referandumu tamamıyla halkın katılımıyla hiçbir baskı, hiçbir şekilde askerin 
gölgesi, hiçbir şekilde vesayet odaklarının herhangi bir şekilde tazyik ve zorlaması olmadan yani millet 
iradesinin dışında hiçbir irade ortaya çıkmadan sonuçlanmıştır. Bu anlamda, milletimizin iradesine 
hepimiz saygı duymak durumundayız; sandıktan çıkan sonuca, bu sivil iradenin ortaya koymuş olduğu 
sonuca hepimiz bütünüyle saygı göstermek mecburiyetindeyiz. 

Değerli arkadaşlarım, nihayetinde bu, bizim için, Türkiye demokrasisi için büyük bir zaferdir. Bu 
zafer böyle bir referandumun sivillerin eliyle doğrudan doğruya bu kadar kapsamlı bir yönetim modeli 
değişikliğinin tamamıyla millî irade içerisinde gerçekleşmiş olması başlı başına bir kazınımdır. 

Şimdi bundan sonraki süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisinin üzerine düşen önemli bir sorumluluk 
da yeni hükümet modelinin gerektirmiş olduğu değişiklikleri yerine getirmek, uyum sürecini mümkün 
olduğu kadar kısa bir süre içerisinde gerekli yasal düzenlemeleri yaparak gerçekleştirmektir. Bu 
çerçevede bildiğiniz gibi demokratik ülkelerin dört tane temel hukuk metni önemlidir; bunlardan birisi 
anayasalar, bir diğeri Meclis İçtüzüğü, bir diğeri Siyasi Partiler Yasası, bir diğeri de Seçim Yasası’dır. 
Bu temel yasalar başta olmak üzere bu anayasa değişikliğinin, sistem değişikliğinin gerektirmiş olduğu 
mevzuat değişiklikleri de en kısa süre içerisinde bu Mecliste yapılacaktır ve inşallah başarılı bir şekilde 
bu süreç geride bırakılacaktır.
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Değerli Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; bugünkü Hükûmet tezkeresiyle ilgili 
konumuz üzerindeki Hükûmetin görüşlerini sizlerle paylaşmak isterim. OHAL’in üç ay süreyle daha 
uzatılmasıyla ilgili bir tezkere Meclisin gündemindedir, kararı Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli 
üyeler verecektir. Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki bu olağanüstü hâl bir fantezi, efendim laf 
olsun diye ortaya konulmuş olan bir mesele değildir. Olağanüstü hâl -az evvel arkadaşlarımın da ifade 
ettiği gibi- 15Temmuz akşamı başta bu Gazi Meclisin çatısı altında olmak üzere, ülke düşmanı, millet 
düşmanı, demokrasi düşmanı hain çetelerin demokrasiye vermiş olduğu büyük tahribatın ortadan 
kaldırılması için ortaya konulmuş olan bir iradedir, Meclisin iradesidir. Bu darbe teşebbüsünün bütün 
sonuçlarının ortadan kaldırılması ve darbe teşebbüsünde bulunan FETÖ’cü eşkıya çetesinin Türkiye 
Cumhuriyeti devleti üzerinde yaptığı tahribatların bütünüyle ortadan kaldırılması için bir müddet daha 
olağanüstü hâlin sürdürülmesinde yarar görülmüş, Millî Güvenlik Kurulunun tavsiye kararı üzerine de 
konu Türkiye Büyük Millet Meclisine arz edilmiştir. 

15 Temmuz gecesini bir kere daha hatırlamakta çok büyük fayda var: Türkiye, uçurumun 
kenarından dönmüştür. Türkiye demokrasisi bütünüyle rafa kaldırılma tehdidinden kurtarılmıştır. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın cesaretle ortaya çıkışı, vatandaşlarımızın hangi siyasi görüşten olursa 
olsun meydanları doldurarak tanklara, uçaklara karşı yumrukları ile göğüslerini siper ederek duruşu 
tarihin altın sayfalarından birisini oluşturmuştur. O süreçten bu yana da bu FETÖ’cü eşkıya çetelerinin 
devletin içinden arındırılması için her türlü çaba ortaya konuluyor, her türlü çaba sürdürülüyor. 

Bu vesileyle bir kere daha, 15 Temmuzda şehit olan bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum, bütün 
gazilerimize minnet ve şükranlarımızı ifade ediyorum. Ayrıca o gün meydanlara çıkarak “Ölürsem 
şehit, kalırsam gaziyim.” anlayışıyla meydanlarda Türkiye’yi, milletimizi, istiklalimizi ve istikbalimizi 
korumak için her türlü tehdide karşı kafa tutan aziz milletimizi de bir kere daha şükranla yâd ediyorum. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, 21 Temmuz 2016’da olağanüstü hâlin ilanıyla birlikte FETÖ 
terör örgütü, PKK, PYD ve DEAŞ’a karşı çok etkili devam etmekte olan mücadelemiz bugün de 
bütün hızıyla sürmektedir. Bir kez daha ifade etmek isterim ki olağanüstü hâlin uygulandığı bu süre 
içerisinde olağanüstü hâlin muhatabı vatandaşlarımız değil, olağanüstü hâlin muhatapları doğrudan 
doğruya devletin içerisine sızmış bu FETÖ’cü çeteler ve devlete zarar vermek, milletin istiklalini 
ortadan kaldırmak isteyen terör örgütleridir. Bu bağlamda olağanüstü hâl uygulanmış olmasına rağmen 
vatandaşlarımız günlük yaşamlarında etkilenmeden normal hayatlarına devam etmiş ve terör örgütlerine 
karşı verilen bu mücadelenin daha etkin sürdürülmesi için temennilerini sürekli dile getirmişlerdir. Çok 
açık bir şekilde ifade edebiliriz, olağanüstü hâl dolayısıyla normal, sıradan, millete ve devlete bağlı 
olan vatandaşlarımızın hiçbir şekilde günlük hayatları kısıtlanmamış, özgürlüklerini kısıtlayıcı hiçbir 
tedbire, hiçbir araca müsaade edilmemiş, bunlara hiçbir şekilde müracaat edilmemiştir. 

Olağanüstü hâlin muhatabı FETÖ’den devlettin arındırılmasıdır. Olağanüstü hâlde muhatabımız 
PKK ve PYD terör örgütleri ve onlarla iltisaklı birtakım çevrelerdir. Ayrıca, olağanüstü hâlin önemli bir 
şekilde muhatabı da özellikle Türkiye sınırları dışarısından Türkiye’ye tehdit oluşturan DEAŞ örgütü 
ve onun Türkiye’deki uzantılarıdır. Vatandaşlarımız evinde, iş yerinde, çarşıda, pazarda güvenilir 
bir şekilde günlük hayatına devam etmektedir. Zaten OHAL tedbirinin üç ay daha uzatılması talebi 
vatandaşımızın günlük hayatını güvenli bir şekilde sürdürmesine olan ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır. 
Ayrıca, OHAL kararıyla, meydana gelebilecek her türlü kaos, şiddet ve terör eylemleri önlenirken bu 
süreçte devlet, seçimle işbaşına gelmiş sivil irade tarafından yönetilmiştir. Bu anlamda millî iradeye 
OHAL şartları uygulanıyor olmasına rağmen asla halel getirilmemiştir. Bu hâliyle bu hâl bile başlı 
başına büyük bir kazanımdır. Türkiye’nin sadece geçmiş dönemlerini şöyle hatırlatmak isterim: 
Özellikle Türkiye’de olağanüstü hâlin geçmiş dönemlerdeki sıkıyönetim uygulamalarının ortaya 
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koymuş olduğu şey Türkiye’deki olağanüstü durumu ortaya çıkaran sebepleri ortadan kaldırmak değil 
maalesef sürekli olarak sivil siyasetin önünü kesmek, alanını daraltmak olmuştur. Dolayısıyla, tam 
tersine, bu olağanüstü hâl sürecinde sivil hükûmet, halkın seçtiği meşru hükûmet işbaşındadır ve bu da 
büyük bir kazanımdır. Olağanüstü, hâl bu şekilde millete zarar vermeden devam etmektedir. 

Yine, 16 Nisanda 18 maddelik Anayasa değişiklik paketimizde tarihî adım attığımız konulardan 
birisi de sıkıyönetim mahkemelerinin kaldırılması ve sıkıyönetim uygulamalarının Türkiye’de 
mevzuatın dışına atılmasıdır. Bundan sonra, Allah’ın izniyle, hiçbir hâl ve şart altında, bu ülkede 
sıkıyönetim uygulaması olmayacak, seçilmiş sivil irade vasıtasıyla, Allah muhafaza, benzer bir 
durum ortaya çıkarsa, olağanüstü hâl sivil irade tarafından uygulanacaktır. Olağanüstü hâl döneminde 
çıkarılan kanun hükmünde kararnameler ile devlet içerisinde kümelenmiş olan unsurlar temizlenmiş, 
yapılan değişikliklerle devlet kurumlarının sivilleşmesi için önemli adımlar atılmıştır. Bu, 80 milyonun 
huzuruna ve devletin güvenliğine duyulan zaruretin bir sonucudur ve inşallah, bu anlamda da bu 
uygulamalarımız başarılı bir şekilde devam edecektir. 

KHK’ların çıkarılmış olmasına rağmen şunu da açıkça ifade etmek isterim: Karşımızdaki örgüt, 
özellikle FETÖ örgütü birkaç yıl içerisinde kurulmuş ve devlete zararlı hâle gelmiş bir örgüt değildir. 
Ta 1970’li yılların ortalarından itibaren devletin bütün ana kurum ve kuruluşlarına sızmayı başarmış ve 
maalesef devleti paralelize etmiş olan bir terör örgütünden bahsediyoruz. Bugün KHK’lar vasıtasıyla 
bu örgüt mensuplarının devletin içerisinden arındırılması bir yandan sürdürülüyor, bir yandan da bu işle 
ilgisi olmadıkları ortaya çıkanlarsa yeniden KHK’larla görevlerine iade ediliyor. Gördüğümüz şudur: 
Bu örgütle mücadele uzun yıllar devam edecek bir mücadeledir. Hukuk içerisinde, hukukun temel 
prensipleri içerisinde bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bunun için en azından önümüzdeki üç aylık sürede 
bu olağanüstü hâlin devam etmesine ihtiyaç olduğunu yüce heyetinizle paylaşmak isterim. 

Dört temel nedenden dolayı OHAL’in üç ay daha uzatılmasıyla ilgili olarak ihtiyaç ortaya çıkmıştır 
ve bu ihtiyaç ayan beyan ortadadır. Birincisi: Devletin içerisinde kümelenmiş olan bu FETÖ terör 
örgütü ve onlarla, onların iltisaklı gruplarıyla verilen mücadelede başarının sağlanma mecburiyetidir. 
İşte, görüyorsunuz, “Adil Öksüz” isimli bir adam, baktığınız zaman, bir ilahiyat fakültesinde yardımcı 
doçent ama bakıyorsunuz ki orduda anlı şanlı generallere emir veren, onları mobilize eden ve en 
sonunda o akşam, 15 Temmuz akşamında o süreci yöneten kişilerden birisi olduğu iddia edilen bir kişi. 
Şu anda dahi karda yürüyüp izini belli etmemiş belli kişilerin devletin içerisinde var olduğunu tahmin 
etmek zor değildir. Dolayısıyla, bunlarla mücadelenin sürdürülmesi için olağanüstü hâlin imkânlarına 
ihtiyacımız vardır. 

İkincisi: PKK terör örgütüne karşı başlatılan operasyonlarla bugün örgütün ülke içerisinde 
tamamen etkisiz hâle getirilmesi ve yurt içindeki ve dışındaki sivil görünümlü uzantılarının, iltisaklı ve 
irtibatlı gruplarının artık işlerini yapamayacak, terör örgütüne destek veremeyecek hâle getirilmesi için 
de böyle bir mücadeleye olağanüstü hâl kapsamında ihtiyacımız vardır. 

Üçüncüsü: DEAŞ’ın Türkiye’ye verdiği zararlar ortadadır, DEAŞ’ın uluslararası sisteme verdiği 
zararlar ortadadır. DEAŞ’ın yapılanmasının yurt içinde dağıtılması, hücrelerinin çökertilmesi ve yargı 
süreçlerinin de daha etkin bir şekilde yürütülmesi için olağanüstü hâlin verdiği imkânlara ihtiyacımız 
vardır. 

Dördüncü temel ihtiyaç ise Suriye’den gelen tehditlerdir. Özellikle birtakım güçlerden aldıkları 
desteklerle YPG/PYD güçleri ve DEAŞ’ın Suriye toprakları üzerinden Türkiye’ye vermiş olduğu 
tehditlerin önlenebilmesi, sınır güvenliğimiz ve sınırdan Türkiye’ye sarkacak olan terör örgütleriyle 
daha etkin mücadele edilebilmesi için olağanüstü hâlin imkânlarına ihtiyacımız vardır. Terör örgütlerinin 
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ve faaliyetlerinin tespit, takip, yakalama ve yargılama süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesi, 
işletilebilmesi ancak olağanüstü hâlin vermiş olduğu bu imkânların kullanılmasıyla mümkün olacak, 
daha kolay olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bu süre içerisinde olağanüstü hâlle ilgili özellikle Türkiye’nin 
dışarısından Türkiye’ye yapılan eleştirilere de birkaç örnek vermek isterim. Özellikle Doğu Almanya 
ile Batı Almanya’nın birleşme sürecinde sayıları yüz binlerle ifade edilen, 500 bin civarında olduğu 
ifade edilen, Doğu Almanya’nın devlet memurlarının yeni Almanya’nın devlet memuru yapılmaması; 
Komünist Partisi üyeleri oldukları iddiasıyla, yeni kurulan Birleşik Almanya’nın devlet bütünlüğünün 
içerisine sokulmaması herkesin hafızasındadır. Dolayısıyla, önce, Avrupalılar bu eleştiriyi yaparken 
Almanya’nın birleşme sürecini bir kere daha hatırlasınlar ve orada yüz binlerce memurun hem de 
herhangi bir olası tehdide karşılık devletten nasıl ayıklandığını bir kere daha gözden geçirsinler. Kaldı 
ki Türkiye’de sadece olası bir tehdit değil, 15 Temmuz akşamı bu salonda yaşandığı gibi açık bir şekilde 
devleti yıkmak, darbe yapmak ve demokrasiyi kaldırmak gibi tehditlerle karşı karşıya kaldık; hatta daha 
ilerisinde, Türkiye’de bir iç savaş tehdidi ve Türkiye’nin yabancı işgali tehdidiyle karşı karşıya kaldık. 

Bir başka örnek ise, bu mücadele içerisinde Fransa’nın ortaya koymuş olduğu… Tarihini de tam 
vereyim, 13 Kasım 2015’te Fransa’da 130 kişinin öldürülmesiyle başlayan saldırılar sonucu olağanüstü 
hâl ilan edildi. Hâlen Fransa’da olağanüstü hâl var ve Fransa’daki olağanüstü hâl 15 Temmuz 2017’ye 
kadar uzatıldı. Bildiğiniz gibi, olağanüstü hâl şartlarında Fransa, Cumhurbaşkanlığı seçimine gidiyor. 

Yine, bir başka ülke Belçika’dır. Belçika Kasım 2015 ve Mart 2016’da gerçekten olağanüstü hâle 
gitti oradaki terör saldırıları dolayısıyla ve öyle oldu ki bazı dönemlerde Belçika’daki olağanüstü hâl 
Brüksel dâhil olmak üzere büyük şehirlerde hayatı durdurma noktasına geldi. 

Ayrıca, doğal afetler ve terör saldırıları gibi bazı nedenlerden dolayı, ülkelerin anayasalarının 
müsaade ettiği ölçüde parlamentolarından, hatta bazı ülkelerde yerel yönetimlerden alınan kararlarla 
olağanüstü hâl uygulanması, olağanüstü hâle geçilmesi mümkündür. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, olağanüstü hâlle ilgili bu mücadele sürecinde çok sayıda 
tutuklama, gözaltına alma… Bunların rakamlarını dilerseniz sizlerle paylaşabiliriz. Ayrıca, göreve iade 
edilen çok sayıda insan var. 100 bine yakın insanın görevden alındığı, bunların içerisinde bir kısmının 
göreve iade edildiği, bunların da ancak olağanüstü hâl çerçevesinde ortaya konulan imkânlarla mümkün 
olduğunu biliyoruz. Bu çerçevede hem FETÖ/PDY örgütü yani paralel devlet yapılanması örgütü hem 
diğer örgütlerle ilgili verilen mücadelede olağanüstü hâlin vermiş olduğu etkinlik fevkalade önemlidir 
ve bundan sonraki mücadelemizde de Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine gerçekten ciddi oranda güç 
verecektir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN – Tamamlayın lütfen, mikrofonunuzu açıyorum. 

BAŞBAKAN YARDIMCISI NUMAN KURTULMUŞ (Devamla) – Son cümlelerimi 
tamamlıyorum.

Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve güven içinde yaşamlarının temini için, 
devletimizin sınır güvenliğinin sağlanması ve sınır ötesindeki mücadelesinde etkinliğinin artırılması 
için, devlet kurumlarının terör örgütleriyle ilgili iltisaklı çetelerden tamamıyla arındırılması için 
olağanüstü hâlin bir süre daha devam ettirilmesinde zaruret görüyoruz. Ayrıca, en kısa süre içerisinde 
bütün bu terör örgütleriyle verilen mücadelede başarı sağlanır ve Türkiye Cumhuriyeti devleti için, 80 
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milyonluk aziz milletimiz için bu terör örgütlerinin hiçbiri en ufak bir şekilde tehlike arz etmez noktaya 
getirilir ve Türkiye’de bir daha bundan sonraki süreçlerde olağanüstü hâl ilan etme ihtiyacı ortaya 
çıkmaz diye ümit ve temenni ediyorum.

Bu vesileyle olağanüstü hâl kapsamında terörle mücadeleye destek verecek olan Meclisimizi 
saygıyla selamlıyor, hepinize en içten saygı ve sevgilerimi sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Kurtulmuş.

Sayın Kerestecioğlu, sisteme girmişsiniz. 60’a göre bir dakika süreyle söz veriyorum.

Buyurun.

IV.- AÇIKLAMALAR (Devam) 

22.- istanbul Milletvekili Filiz kerestecioğlu Demir’in, Meclisin 2 Mayıs 2017 tarihine kadar 
tatile girmesi önerisini kabul etmediklerine, referandum sürecinin henüz sonuçlanmadığına ve bütün 
yurttaşların oylarının takipçisi olacaklarına, 1 Mayısın emekçilere ve çalışanlara zarar vermeden 
kutlanmasını temenni ettiğine ilişkin açıklaması

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Ben özellikle şununla ilgili söz almak istedim: Bir tatil kararı söz konusu ve bir tatil önerisi 
getirilecek 2 Mayısa kadar. Bunu kabul etmediğimizi ve gerçekten bunun hiç de yeri olmadığını, henüz 
bu seçimin, bu referandumun sonuçlanmadığını, sonuçlanmış gibi de konuşulmaması gerektiğini ifade 
etmek isteriz. Yani çok sayıda şaibeli durum var ve kendi hukukunu ihlal eden bir YSK söz konusu. 
Ayrıca, 700 bin kadar toplu oy kullanımının 4.800 sandıkta olduğu iddia ediliyor, bunlara ilişkin 
tespitler var. Dolayısıyla, bunlar göz ardı edilerek sanki her şey güllük gülistanlıkmış ve bitmiş gibi 
konuşulamaz. Bunu bir kenara bırakalım, diyelim ki sonuç böyle oldu…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN – Tamamlayın lütfen. 

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) – …hiçbir önemli değişiklik, özellikle de Anayasa 
ve rejim değişikliği yüzde 50-51 oyla yapılamaz. Bunun için gerçekten daha fazla bir mutabakat ve 
uzlaşma gerekir. Bu anlamda da aslında herkesin kendine bir bakıp da düşünmesi gerekir ve teveccüh 
göstermesi gerekir; yani diğer yurttaşların da kendisine “hayır” dediğini bilerek davranması gerekir, 
“Atı alıp Üsküdar’ı geçtik.” laflarının kullanılmaması, öfke dilinin ve OHAL’in uzatılması gibi 
tekliflerin önümüze getirilmemesi gerekir. 

Biz “Hayır, biz kazandık.” diyen bütün yurttaşlarımızın oylarının takipçisi olacağımızı bir kez 
daha ifade etmek isteriz ve 13 vekili tutuklu olarak bu referanduma girmiş bir partinin de her şeyin 
sanki çok adil ve eşit gibi sunulmasına da bu nedenle özellikle karşı olduğumuzu ifade ediyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

Son bir cümle ifade etmek istiyorum müsaade ederseniz. 

BAŞKAN – Lütfen tamamlayın.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) – Daha sonra bulunamayacağım için özellikle rica 
ediyorum.
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Ayrıca, Sayın Numan Kurtulmuş’un sözlerinde ifade ettiği, o millete hiç zarar vermeyen OHAL 
-nasıl oluyorsa millete zarar vermeyen OHAL- aynı şekilde bu OHAL’in -önümüzdeki günlerde bu 
tatil herhâlde gerçekleşeceği için konuşamayacağımızdan bunu da ifade etmek istiyorum- işsizlik 
yüzde 13’e varmışken Emek ve Mücadele Günü olarak yine de kutlanacak olan 1 Mayısın aynı şekilde 
emekçilere ve çalışanlara da zarar vermeden kutlanmasını temenni ettiğimizi ifade ediyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. 

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Sayın Tanal, hayırdır?

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Bakan bitiş konuşmasında şöyle bir cümle sarf etti: “Olağanüstü hâlin uzatılmasına destek 
verenleri saygıyla selamlıyorum.” dedi. Bu, ayrıştırıcı bir dildir. Hele bakan olan bir kişinin toplumu 
daha uzlaştırıcı, daha kucaklayıcı olması lazım. Yani buna karşı olan insanların da -ister saygı duyar 
ister duymaz burası Parlamentodur- bu ayrıştırıcı dilden vazgeçmelerini istirham ediyorum.

Teşekkür ediyorum.

HASAN BASRİ KURT (Samsun) – “Meclisi saygıyla selamlıyorum.” dedi.

BAŞKAN – “Meclisimizi saygıyla selamlıyorum.” dedi, ben de öyle anladım.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Öyle demedi, tutanakları getirtebilirsiniz. Böyle bir şey olabilir 
mi ya?

BAŞKAN – Sayın Kurtulmuş, buyurun.

BAŞBAKAN YARDIMCISI NUMAN KURTULMUŞ (Ordu) – Sayın Tanal, sözlerimde böyle bir 
şeyi kastetmedim.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Tutanakları getirelim Sayın Bakan.

BAŞBAKAN YARDIMCISI NUMAN KURTULMUŞ (Ordu) – Yahu, ne dediğim belli, açık; 
bütün Meclisi, yüce Meclisi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Yani kusura bakmayın bir lafı tersinden 
çevirmeye gerek yok. 

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Ters çevirmiyorum, tutanak bu.

BAŞBAKAN YARDIMCISI NUMAN KURTULMUŞ (Ordu) – Söylediğim son derece nettir, 
tutanakları da getirirsiniz. Meclisi saygıyla selamladığımı söyledim.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Kurtulmuş.

V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)

B) Tezkereler (Devam)

1.- Başbakanlığın, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 21/7/2016 tarihli ve 1116 sayılı kararı’yla ülke 
genelinde ilan edilen ve 3/1/2017 tarihli ve 1134 sayılı kararı uyarınca devam etmekte olan olağanüstü 
hâlin 19/4/2017 Çarşamba günü saat 01.00’den geçerli olmak üzere üç ay süreyle uzatılmasına dair 
tezkeresi (3/931) (Devam)

BAŞKAN - Şimdi, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Samsun Milletvekili Sayın Erhan Usta 
konuşacaktır. 

Buyurun Sayın Usta. (MHP sıralarından alkışlar) 
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MHP GRUBU ADINA ERHAN USTA (Samsun) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
olağanüstü hâlin üç ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi üzerinde Milliyetçi Hareket 
Partisi Grubu adına söz aldım. Öncelikle Genel Kurulu saygıyla selamlarım. 

Tabii, OHAL’e ilişkin değerlendirmelerimize geçmeden önce bu pazar günü yaptığımız 
referanduma ilişkin öncesinde çok kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum, daha sonra da olağanüstü 
hâle ilişkin görüşlerimizi ifade etmeye çalışacağım.

Şimdi, Türkiye Cumhuriyeti son altmış yılda altı defa referandum yaptı, 16 Nisanda da yedinci 
referandumu yaptı. Öncelikle ben demokratik hakkını kullanan bütün vatandaşlarımızı tebrik etmek 
istiyorum ve onlara teşekkür etmek istiyorum. “Evet” oyu kullanan da “hayır” oyu kullanan da Türk 
milletinin şerefli birer üyesidir. Referandum huzur ve güven içerisinde geçmiştir, demokratik olgunluk 
içerisinde geçmiştir. Bu anlamda da milletimizi tebrik etmek istiyorum. Ayrıca, çok yüksek bir katılım 
olmuştur. Bu katılım da aslında demokratik hakkın kullanılması açısından son derece önemlidir. Siyasi 
partilerimizi de bu kapsamda yaptıkları çalışmalardan dolayı tebrik etmek istiyorum. 

Şimdi, Türk milleti esas itibarıyla geçtiğimiz pazar günü iradesini göstermiş ve yeni bir dönemin 
kapısını aralamıştır. 16 Nisan referandumu demokrasi hayatımızda bir milat çok partili siyasi tarihimizde 
bir dönüm noktasıdır. 11 Ekim 2016 tarihli Meclis grup toplantısında Genel Başkanımız Sayın Devlet 
Bahçeli’nin ortaya koyduğu düşünce ve teklifleri altı aylık bir süreçten sonra, mücadeleden sonra 
anayasal bir içerik kazanmıştır. Dolayısıyla, Milliyetçi Hareket Partisi milleti için, milletin bekası için 
sorumluluk almış ve “evet” demiştir. Devleti için devreye girmiş, “evet” kararını tüm engellemelere 
rağmen savunmuş, ardında durmuştur. Vicdanımız rahat, gönlümüz müsterihtir. 

16 Nisan referandumuyla ortaya çıkan sonuç, aynı zamanda siyasetin de bir nevruzudur, yeniden 
doğuşudur. Türk milleti, onayına sunulan Anayasa değişikliğini hür iradesiyle, yüzde 51,4’lük bir 
çoğunlukla kabul ve tasdik etmiştir. Bu kural, arkadaşlar, işin başından itibaren belli olan bir kuraldır 
yani yüzde 51,4 olması meşruiyet açısından veya hukukilik açısından herhangi bir sorun içermemektedir, 
aksini düşünmek mümkün değildir esas itibarıyla. Bu gelişme azımsanamayacak, küçümsenemeyecek 
bir başarıdır; bütün bilgi kirliliğine rağmen “hayır” yönünde oy kullanan siyasi partilerimizin veya 
kişilerin çok erken bir şekilde, erken safhada sahaya inip aslında ciddi bilgi kirliliği yaratmalarına 
rağmen elde edilmiş bir başarıdır. Ben şuna inanıyorum ki biraz daha vakit olmuş olsaydı, milletimize 
kendimizi biraz daha anlatma imkânımız olsaydı bu 51,4 daha da artacaktı. 

Dolayısıyla, artık sistem tartışmaları son bulmuştur. Yönetim sistemimizin gücünü azaltan, 
devletimizin mukavemetini azaltan fiilî karmaşa da artık sona ermiştir. 16 Nisanın kazananı milletimiz 
olmuştur. “Evet” oyu veren de “hayır” oyu verende tüm vatandaşlarımız ve ülkemiz 16 Nisanın 
kazananı olmuştur; kazançlı çıkan bayraktır, devlettir, vatandır, millî namus ve haysiyettir.

Türk milleti 16 Nisan günü sandık başına giderek Anayasa değişikliğine olur vermiş ve bu bahsi 
artık açılmamak üzere kapatmıştır. Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi millî iradeden onay almıştır. 
Fiilî açmazdan kaynaklanan sistem tartışmaları tedavülden kalkmıştır. 16 Nisanda seçim yapılmamış, 
partiler oylanmamış, şahıslar değerlendirmeye tabi tutulmamıştır; yapılan yalnızca Anayasa 
değişikliğidir, milletimizin görüşünün, onayının alınmasıdır. 

16 Nisanı karalamanın da kimseye bir faydası olmayacaktır. Bu anlamda yapılacak iş, 16 
Nisanın sonuçlarını kabul edip bundan sonra ülkemizi daha ileriye taşıma gayreti içerisinde olmamız 
gerekmektedir.
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Yalnız, burada şunu ifade etmek gerekir ki henüz sandık sonuçları tam belli olmadan MHP’yi 
suçlama yarışlarına giren köşe yazarlarını ve bazı siyasi çevreleri gördük maalesef. İşte, partimize 
gönül veren kardeşlerimizin yüzde 80’inin oy vermediğini uyduracak kadar basitleştiler esas itibarıyla. 
Tabii ki bunu nasıl tespit ettiklerini sormak gerekir, ellerinde bunu ölçen sihirli bir alet mi vardır, 
yok mudur? Bununla ilgili olarak da herhangi bir bilgi olmadan, bir analiz olmadan, buna ilişkin bir 
saha çalışması olmadan, bir merkezden düğmeye basılmışçasına Milliyetçi Hareket Partisini karalama 
kampanyası başlatılmıştır. Tabii, burada, 7 Haziran veya 1 Kasım seçimlerine göre AKP artı MHP’nin 
oylarındaki yüzde 10,5’lik kayıp üzerinden hareket edilmektedir ama bu kaybın nereden geldiği de 
esas itibarıyla belli değildir ve referandum sonuçlarıyla seçim sonuçlarını da birbirine karıştırmamak 
gerekmektedir. Burada FETÖ’nün hesaba katılması lazım, hâlen aktif hâlde bulunan kripto FETÖ 
damarlarını görmemiz gerekir. Türkiye’nin diriliş ve toparlanışına katlanamayanları da hesap etmemiz 
gerekmektedir.

Biz şuna inanıyoruz ve görüyoruz ki bizim dava arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu Türkiye 
için, Türkiye’nin bekası için, Türk milleti için “evet” yönünde oy kullanmıştır. Bu anlamda, şimdi seçim 
sonuçlarını kabul etmeyip sokağı hareketlendirmeye çalışmanın da ben kimseye bir faydası olacağını 
düşünmüyorum. Zaman birlik, beraberlik zamanıdır. Türkiye’nin ciddi sıkıntıları vardır. Bakın, 20 
Temmuz 2015’ten bugüne kadar yaklaşık 1.200 şehit verdik, 2 bine yakın toplamda kayıp oldu, 8 bin 
kişi yaralandı. Şu anda bütün komşularımızla ciddi bir karmaşa içerisindeyiz, problemimiz var dış 
politikada, bütün dünya üzerimize geliyor. Amerika’nın ve Rusya’nın aynı anda karşımıza dikildiği bir 
dış konjonktür yaşıyoruz. Elbette buralarda Hükûmetin geçmişte yaptığı hatalar vardır ancak bunların 
tamamını Hükûmetin, izlediği yanlış politikalarla açıklamak da mümkün değildir. Bu karşı duruşu, 
yani biz bunu, Amerika’nın ve Rusya’nın karşımıza birlikte dikilmesini en son yüz yıl önce gördük 
arkadaşlar. Bugün eğer Türkiye yine böyle bir durumla karşı karşıyaysa bunu iyi analiz etmemiz lazım. 
Türkiye 15 Temmuzda işgalin eşiğinden dönmüştür dolayısıyla zaman, sokağı karıştırmanın zamanı 
değildir, zaman birlik ve beraberlik zamanıdır; bu ülke için yapay anlaşmazlıkları, cepheleşmeleri bir 
tarafa bırakarak birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmemiz gerekmektedir. 

Tabii, bundan sonra, yeni dönemde, önümüzdeki dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
yapması gereken epeyce iş olacaktır. Bir defa, uyum yasaları çıkarılacaktır. Uyum yasalarında biz 
Milliyetçi Hareket Partisi olarak bunların en demokratik şekilde, milletimizin faydasına olacak şekilde 
çıkması konusunda bir defa elimizden gelen her şeyi yapacağız. Özellikle burada şunu ifade etmem 
gerekir ki bu referandumda “hayır” oyu kullanan vatandaşlarımızın demokrasiye ilişkin kaygılarını 
da giderecek şekilde bir anlayış içerisinde bu uyum çalışmalarının yapılmasının son derece faydalı 
olacağını düşünüyorum. O vatandaşlarımız da bir süre sonra göreceklerdir ki yapılmak istenen şey, 
gidilmek istenen yolun diktatörlük değil, daha demokratik ve demokrasi standartları yükseltilmiş 
bir Türkiye olacağını o arkadaşlarımız da milletimiz de görecektir. O anlamda biz üzerimize düşeni 
yapacağız, Meclisimize de çok önemli görevler düşmektedir. Dolayısıyla, Türkiye’nin bekası için 
siyasi uzlaşma hukukuna ilkelerimiz ve ülkülerimiz çerçevesinde bağlı kalacağız, bunu da ifade etmek 
isterim. 

Şimdi, tabii, bundan sonra yapılması gereken diğer husus da -uyum çalışmalarının dışında- 
toplumun ciddi, bekleyen sorunları vardır; ekonomik hayata ilişkin, sosyal hayata ilişkin, toplum 
kesimlerinin bekleyen sorunları vardır. İşte, en son ocak ayı işsizlik rakamı ortada, Türkiye’de 4 
milyona yakın işsiz var, yüzde 13’e çıktı işsizlik oranları. Dolayısıyla, ekonomik ve sosyal hayata 
ilişkin, sorunların çözümüne ilişkin reform mahiyetli çalışmaları Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak 
yapmak durumundayız. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak toplumun hayrına olacak bütün işlerde 
desteğimizi vereceğimizi şimdiden ifade etmek isterim. 
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Onun dışında, tabii ki önümüzde -birazdan OHAL kapsamında da değineceğim aslında ama şu anda 
yeri gelmişken söylemenin de belki faydası var- bu FETÖ’nün siyasi ayağına ilişkin mücadelenin de 
artık başlatılması lazım. Yani yarından tezi yok, bu mücadele, siyasi ayağa ilişkin mücadele milletvekili 
düzeyindeyse milletvekili, belediye başkanları düzeyindeyse belediye başkanları, il genel meclis 
üyeleri, ilçe teşkilatları, il teşkilatları, hangi düzeydeyse bütün siyasi partiler içerisinde bu mücadelenin 
başlatılması lazım. Bu, toplumumuzun beklediği ve işin olmazsa olmazıdır. Eğer Türkiye’de hâlâ riskler 
giderilmemişse toplumda FETÖ’cü olup da itibarlı şekilde dolaşan insanların maskesinin düşürülmesi 
gerekir. Bu konuda da Hükûmetin bir an evvel adım atması gerektiğini ifade etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; şimdi de OHAL’in uzatılmasına ilişkin 
değerlendirmelerimi sizlerle paylaşacağım. 

Tabii, defalarca söyledik, 15 Temmuzda Türkiye çok büyük bir ihanet girişimiyle karşı karşıya 
kalmıştır. Bu hain saldırı bütün siyaset kurumlarına, Türk devletinin kuruluş esaslarına ve son tahlilde 
milletimizin tamamına yapılmıştır. Yaşanan olağan dışı gelişmeler sonucunda Anayasa’nın 120’nci 
maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu 21 Temmuz 2016 gününden itibaren üç ay süreyle OHAL ilan 
etmiştir. Bu, daha sonra iki defa da doksanar gün süreyle uzatılmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak 
bu üç kararı da Türkiye Büyük Millet Meclisinde destekledik. Çünkü ülkemizde olabilecek en olağan 
dışı durum meydana gelmiş, Türk devletini ve Türk milletini hedef alan bir saldırıya devletimiz ve 
milletimiz maruz kalmıştır. Bu alçak kalkışmayla yapılacak mücadelenin de ancak olağanüstü hâl 
şartlarında mümkün olabileceği değerlendirilmektedir. 

Olağanüstü hâl, millete pusu kuran ve devlete ağır zayiat verdirmek isteyen odaklara karşı bir 
güvence ve anayasal bir tedbir olarak görülmüş, toplumsal huzurun temini ve asayişin sağlanması 
maksadıyla Türkiye’nin beka düzeyinde tehditlerle karşı karşıya olduğu bir dönemde devletin elinin 
güçlendirilmesi istenmiştir. 

FETÖ’yle birlikte PKK, IŞİD ve diğer terör örgütlerinin kamudaki yapılanmalarının da ortaya 
çıkarılması ve bunlarla irtibatı ve iltisağı bulunanların görevlerine son verilmesi için daha etkili bir 
mücadele yürütülmesini de gerekli görmekteyiz. 

Bu arada, hemen yeri gelmişken söyleyeyim: Bu PKK, IŞİD, DHKP-C’nin şehir örgütlenmelerinin, 
büyükşehir örgütlenmelerinin üzerine henüz gidilmemiştir. Büyükşehirlerde bütün operasyonların 
yapıldığı terör yuvalanmaları vardır. Bunların üzerine de bir an evvel gidilmesi gerekmektedir. 

Tabii, bu mücadelede hem FETÖ’yle hem de diğer terör örgütleriyle yapılan mücadelede de 
milletimizin mağdur edilmemesi lazım, masum insanların mağdur edilmemesi lazım. Bunlarla ilgili, 
özellikle FETÖ kapsamında yapılan mücadelede ciddi şikâyetler gelmektedir; bunlara birazdan 
değineceğim. Yapılan tespitlerin soruşturmaya dayanması ve soruşturma süreçlerinin somutlaştırılması 
gerekmektedir. Yeterli inceleme ve soruşturma yapılmadığı için boşu boşuna kimsenin itibarıyla ve 
saygınlığıyla oynanmamalıdır. İtiraz mekanizmaları sağlıklı bir şekilde ve talepler ciddiye alınarak 
işletilmeli, bu doğrultuda ortak bir usul belirlenmelidir. Kamu kuruluşları arasında çok farklı usuller 
vardır, değişik mahkemeler, çok değişik, farklı uygulamalar yapmaktadır, bu işin de bir standardı 
yoktur. “Olan yine garibana oldu.” düşüncesinin toplumda hâkim olmasının mutlaka önüne geçilmesi 
gerekmektedir. Haksız ve mesnetsiz yere açığa alınan veya ihraç edilenler mağduriyet yaşamadan eski 
konumuna getirilmedir. Bu anlamda, OHAL’in bir defa daha uzatılması bir fırsat olarak kullanılmalıdır 
yoksa haksız yere ihraç edilenlerin geriye döndürülmesinin tamamı mahkeme kararıyla olsun istersek 
bu ayları, yılları bulacak bir süreçtir veya bunlar için, hepsi için de kanun çıkarma imkânımız olmadığı 
için OHAL’in yeniden uzatılmasını, bu haksız ihraçların iadeleri için bir fırsat olarak da kullanılması 
lazım. Bu konuda da burada Hükûmeti bu anlamda ikaz etmek istiyorum.
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Tabii, devletimiz bu tespitlerin hepsini yapacak, doğruyu yanlışı birbirinden ayıracak ve gerçek 
suçluyu yakalayacak potansiyele sahiptir, güce sahiptir yeter ki burada yönetsel hatalar yapılmasın, 
yöneticiler, siyasiler veya işte bürokratlar kendi kaygılarıyla, kendi kişisel hesapları yüzünden milleti 
mağdur etmesinler, siyasi ve ideolojik koruma anlayışı içerisinde hareket edilmesin ve ispiyon 
fırsatçılığına izin verilmesin. Bunlara ilişkin toplumumuzda çok ciddi eleştiriler, çok ciddi şikâyetler 
bulunmaktadır. Bunu mutlaka buradan ifade etmek istiyorum.

Ayrıca, FETÖ’nün devlete yoğun bir şekilde sızmaya, devleti ele geçirmeye çalıştığı sırada 
yapılan ikazlara rağmen bunun fark edilmemesi ya da görmezden gelinmesi öngörüsüz bir yönetimin 
sergilendiğini de göstermektedir. Bu nedenle ülke yönetiminde gösterilen zaafın tüm boyutlarıyla 
ortaya çıkarılması, kastı ve ihmali olan her alandaki sorumluların tespit edilmesi, Türkiye’nin ve Türk 
milletinin huzurlu ve güvenli geleceği ve güçlü bir demokrasinin inşası için gerekli bulunmaktadır. 
Demokrasimizin üzerinde dolaşan kara bulutları kovmak ve antidemokratik eğilimlerin önünü kesmek 
siyasetçilerin önde gelen sorumluluğudur. 

Bugünlerde birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmemiz gerektiğini az önce zaten ifade 
ettik. Bu, tarihî bir zorunluluktur. Zira devletin ve milletin bekası için her türlü siyasi gayenin üzerine 
geçmesi gerekmektedir. Adaletin gecikmeden tecelli etmesi ve adil yargılama hakkına titizlikle 
uyulması hukuk devleti olmanın bir gereğidir. Bu anlamda, dokuz aydır devam eden olağanüstü hâl 
uygulaması sırasında vatandaşlarımızın karşılaştıkları sorunlar ve taşıdıkları endişelere işaret etmek 
istiyorum. Bunlardan bazıları şunlardır: 

Adaletin tesisine ilişkin kaygılar; Adaletin ve yargılamaların gecikmesi, hak arama özgürlüğünün 
kısıtlanması, kamu görevlilerinin somut bulgulara dayanmadan görevine son verilmesi, savunma 
hakkının gözardı edilmesi, asılsız ihbar ve şikâyetlere dayalı işlem yapılması; alt düzeydeki 
görevlilerle uğraşılırken üst düzey görevliler ve siyasetçiler ile 15 Temmuzun lider kadrosu ve yurtta 
sulh konseyinin üyeleri hakkında bir işlem yapılmaması; OHAL kapsamına girmediği hâlde kanun 
hükmünde kararnamelerle farklı konularda da düzenleme yapılması; kripto olarak görevlerine devam 
eden FETÖ’cülerin bulundukları yerlerde kasıtlı, yanlış yönlendirilmesiyle oluşan mağduriyetler. 

Bunlar bizim vatandaşımızın sıkça ifade ettiği ve bizim sahada karşılaştığımız çok önemli 
şikâyetlerdir. Bu konunun mutlaka üzerine gidilmesi lazım. Ben buradan hem Hükûmetimizi hem de 
yöneticilerimizi bu anlamda uyarmak istiyorum. 

Uygulamanın, özet itibarıyla, hukuk ve adalet anlayışını egemen kılarak haklıyı haksızı, suçluyu 
suçsuzu birbirinden ayıracak adil bir yönetim anlayışıyla ortaya çıkarılması bir zorunluluktur. Bu 
anlamda ortaya çıkan bazı mağduriyetlere de yer vermek istiyorum. Özellikle, aslında darbe girişimiyle 
çok fazla alakası belki olmadığı hâlde veya herhangi bir inisiyatif kullanma imkânı olmadığı hâlde 
hâlen tutuklu bulunan bir kısım erler vardır, tutuklu bulunan askerî öğrenciler vardır. Bunların 
tutukluluklarının çok fazla bir anlamı yoktur. Bunlar talimat alarak, hatta ne olduğunu bilmeden, işte, 
sahaya indirilmiş insanlardır, askerlerimizdir, gençlerimizdir. Bunlara karşı yargı makamlarının biraz 
daha dikkatli davranması gerekir diye düşünüyorum. 

Hak kaybına uğramış 15 bini aşkın öğrenci vardır, askerî öğrenci vardır. Bu gençlerimizin 
geleceğini karartmamak lazım. Onların tamamını hak kaybına uğratmak yerine ciddi bir güvenlik 
soruşturması yaparak içerisinde FETÖ’cü olanlar varsa veya diğer terör örgütleriyle irtibatı, iltisakı 
olanlar varsa bunların elenmesi gerekir. Hepsinin, tamamının toptan hak kaybına uğratılması hiçbir 
şekilde doğru bir uygulama olmayacaktır. 
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Yine, diğer taraftan, yasal bir sendika yüzünden -başka hiçbir irtibatı olmadığı kaydıyla söylüyorum- 
veya bilinçsiz bir kısım banka hareketleri yüzünden ihraç olunan, açığa alınan memurlarımız var. Bunlara 
ilişkin de daha sağlıklı soruşturma yapılarak işin üzerine gidilmesi lazım. Bu ihraçlar kamuoyunun 
vicdanını rahatsız etmektedir. Bunun üzerine gedilmesi gerekir diye düşünüyorum.

Belki -burada Sayın Bakanımız da var- şunu da ifade etmem lazım: Bir de hukuki olmayan, kanuni 
olmayan bir kısım uygulamalar da var. Örneğin, işte bu FETÖ’yle irtibatından dolayı bir tane kamu 
görevlisi diyelim ki ihraç edildi devletten, doğru olduğunu düşünelim. Şimdi, buna ilişkin başka bir 
uygulama yapılmıyor. Eğer bir suç varsa ortada bunu hapse atın. Herhangi bir adli takibat yok, idari 
takibat yok, tamamen ihraç edilmiş, sen yoluna ben yoluma denilmiş. Şimdi, bu insanlardan bazıları özel 
sektörde çalışmak istiyor. Kolay kolay zaten kimse iş vermiyor ama hadi iş vermeyi göze alanlar, asgari 
ücretle bir yerde çalışmaya razı olanlar var. Bunların SGK’ları açılmıyor, sisteme girilmiyor, anayasal 
bir hakları elinden alınıyor. Yani bu insanları, tamam, devletten ihraç ediyorsunuz, bunun şimdilik haklı 
olduğunu düşünelim ama diğer taraftan, eğer bir suçu yoksa yani adli takibatı gerektirecek bir durum 
yoksa bu insanlarımızın özel sektörde çalışmasının önüne geçmenin bir mantığı yoktur. Bu insanlar 
terörist mi olsun, ne olsun? Dolayısıyla buradaki bu idari bir problemdir, belki Hükûmetin de bundan 
haberi yoktur. Bu anayasal hakkın bu insanların elinden alınmaması lazım. 

Bu tür kanun dışı uygulamalarla bir yere gitmek mümkün değildir. Bunlara çok dikkat etmemiz 
lazım. Yaptığımız işin, mücadelenin tamamen meşru olması lazım. Meşru olmayan mücadele 
yolları terör örgütünü besleyecektir, terör örgütünün elini ovuşturmasına neden olacaktır ve Türkiye 
Cumhuriyeti devletine ve milletine zarar verecektir. Uluslararası mahkemelerde yarın bir gün bunların 
tazminatlarıyla uğraşmakla biz baş edemeyiz. Dolayısıyla haklı mücadelemizde haksız duruma 
düşmenin hiçbir anlamı yoktur. Sonuna kadar mücadele edilmelidir. Ancak, mücadele edilirken de 
hukuk ilkeleri çerçevesinde, hukuk kuralları çerçevesinde kalınmalıdır. 

Nihai olarak, biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak, başta FETÖ, IŞİD ve PKK olmak üzere, terörün 
kökü kazınana kadar, FETÖ’yle hesaplaşma bitene kadar, devletin elini güçlendirmek için olağanüstü 
hâlin üç ay süreyle uzatılmasına ilişkin tezkereye olumlu oy vereceğimizi ifade ederek Genel Kurulun 
siz değerli üyelerini saygılarımla selamlıyorum efendim. (MHP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Usta. 

Şimdi Halkların Demokratik Partisi Grubu adına Mardin Milletvekili Mithat Sancar konuşacaktır. 

Buyurun Sayın Sancar. (HDP sıralarından alkışlar)

HDP GRUBU ADINA MİTHAT SANCAR (Mardin) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. 

Pazar günü referandum yaşandı. Çok tartışmalı bir süreçti. İsterdik ki sonu tartışmalı olmasın, adil 
olsun ama öyle olmadı. Hem sürecin kendisi hem referandumun sonucu ağır şaibeler altındadır, büyük 
meşruluk sıkıntılarıyla yüklüdür. Bunları çok kısa aktaracağım ve konuyu olağanüstü hâlle bağlantılı 
hâle getirip anlatmaya devam edeceğim. 

Bir defa bu tür süreçlerde üç ana meşruiyet ölçütü uygulanır, daha fazlası da mümkündür ama ben 
ana meşruiyet ölçülerini söyleyeyim: Bir önemli Anayasa değişikliği yapılıyor, sistem değiştiriliyor. 
Bu değişiklik Mecliste kabul ediliyor ve referandum süreci başlıyor. Öncelikle bunun şeklen meşru 
olması gerekiyor yani mevcut kanunlara uygun yürümesi lazım sürecin ve seçimin kendisinin. Bu 
konuda süreçte çok büyük ihlaller yaşandı. Bizim, partilerin “hayır” cephesinin, partimizin ve “hayır” 
cephesinin diğer pek çok unsurunun yasal ve anayasal haklarını kullanmaları engellendi. Ben kendim 
de sahada bu çalışmaların içinde bulundum, pek çok şehri arkadaşlarımla birlikte gezdim, pek çok 
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yerde keyfî uygulamalarla karşılaştım. Oysa sürecin kanunlara uygun işleyebilmesi için Anayasa’nın 
tanıdığı bütün hakları, propaganda ve toplantı haklarını diğer partiler ama en başta Hükûmet partisi 
kadar rahat kullanmamız gerekiyordu. Öyle yapılmadı. Toplantılarımızın olduğu şehirlere girerken 
seçim otobüsümüz durdurulup bazen saatlerce arandı. Milletvekilleri hariç diğer bütün görevlilerin 
kimlikleri kontrolden geçirildi. Sorduk: Gerçekten, eğer AKP otobüsü olsaydı bunu yapmaya cesaret 
eder miydiniz? Tabii, buna cevap vermelerini beklediğimiz yok oradaki görevlilerin. Size soruyorum: 
Bir tek yerde otobüsünüz, AKP’nin otobüsü durduruldu mu? AKP’nin seçim çalışması yürüten 
görevlilerinin “kimlik kontrolü” adı altında saatlerce bekletilmesi söz konusu oldu mu? 

Bir anekdot gibi bir yaşanmışlığı aktarayım. Siirt’e gideceğiz, seçim otobüsündeyiz; milletvekilleri 
ve parti çalışanları var ama vali bizim Kurtalan ilçesinde araçtan inip ilçe binası önünde halkla 
buluşmamızın yasak olduğunu söyledi. Açtım telefonu, sordum: Neden sayın vali, neden? “Efendim, 
burada miting yasağı var, toplantı gösteri yasağı var.” dedi. Oysa birkaç gün önce Bilal Erdoğan orada 
bir mahalle kapatılacak şekilde bir toplantı yapmıştı.

İkincisi, şunu söyledi Siirt Valisi: “Efendim, siz öyle ‘halk buluşması’ adı altında miting yasağını 
dolanıyorsunuz.” El insaf. Siirt Valisinin kendisi “açılış törenleri” adı altında yapılan mitinglere 
Cumhurbaşkanı ve Başbakanla birlikte katılabiliyor, bu, seçim yasağını delmek olmuyor, seçim yasağını 
dolanmak olmuyor ama bizim halkla buluşmamız seçim yasağını, daha doğrusu olağanüstü hâl yasağını 
dolanmak oluyormuş. Israr ettik, izin vermediler; aracımızdan inmedik arkadaşlar, inemedik; yüzlerce, 
binlerce insan toplanmıştı, kendileriyle buluşamadık. Sayısız örneğini sadece kendi tecrübemden 
hareketle verebilirim. 

Anayasa’ya aykırıydı bu yapılanlar ama ahlaka da etiğe de aykırı. Neden? Biz kendi imkânlarımızla 
bütün bu zorluklara rağmen, adil bir yarış olsun diye ve sonuçlar adil çıksın diye çalışma yürütüyoruz; 
Cumhurbaşkanı, mevcut Anayasa’ya göre tarafsız olması gereken Cumhurbaşkanı bir taraf gibi sahada 
geziyor, günde üç dört kere canlı yayınlara çıkıyor. Kullanılan bahane: Açılış törenleri. İnanıyor 
musunuz? O açılan tesisler yeni mi açılmıştı? Cumhurbaşkanı sırf açılış töreni yapmak için mi gitti 
oralara? Başbakan sırf açılış törenleri yapmak için mi gitti oralara? Hayır. Dolayısıyla etik kurallara 
aykırı bir seçim süreci yaşadık. Üstelik bu gezilerin tamamı devlet bütçesinden karşılandı. Bu, haram 
paradır arkadaşlar. Bu parayla seçim kampanyası yürütmek haramdır. 

Muhalefet türlü engellerle karşılaşacak ama Cumhurbaşkanı, sadece Cumhurbaşkanı değil, 
defalarca Sayın Numan Hoca “açılış törenleri” adı altında canlı yayınlara çıkacak ve “Adil bir seçim 
sürecini, çok şükür, yürütmeyi başardık.” diyecek. Numan Hocadan burada gerçekten bir parça daha 
insaf beklerdim. Her şey bu kadar açıkken böyle bir iddiada bulunabilmek için etik kuralları biraz fazla 
zorlamak gerekiyor.

Devam edelim. “Toplumsal meşruiyeti de yoktur bu referanduma sunulan Anayasa değişikliğinin.” 
diyoruz. Neden? Anayasalar, toplumsal bütünleşmeyi barış ve demokrasi içinde sağlamak için 
yapılırlar. Oysa getirilen değişiklik ve bu değişikliğin getirilme sürecinde izlenen politikaların 
tamamı toplumu ayrıştıran bir niteliğe sahipti. Önce “’Hayır’ verenler teröristtir.” dediler, sonra tevil 
etmeye çalıştılar. Ağır sözler kullanmak âdetim değildir, gerçekten istemem ama zırva tevil götürmez 
arkadaşlar. Yani, baştan itibaren “hayır”ları, “hayır” cephesini terörist sayacaksınız, sonra “Yok, öyle 
demedik de teröristler de ‘hayır’ diyor.” diyeceksiniz. Sonra, “Haşa, herkes eşittir.” diyeceksiniz ve 
bütün bunları yaparken utanmayacaksınız orada laf atanlar -ona söylüyorum, bütün AKP’ye, burada 
oturan milletvekillerine değil, laf atana söylüyorum- bütün bunlar olurken utanmayacaksınız, öyle mi? 
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Bakın, arkadaşlar, bu topluma “Köprüler yaptık.” diyerek bu referandumda kampanya yürüttünüz 
ama fiziksel köprüleri yaptınız, doğru; toplumsal köprüleri çökerttiniz, toplum kesimleri arasında 
köprüleri tahrip ettiniz. Sürekli kavga dili, sürekli ötekileştiren bir dil, sahada sürekli tek taraflı, tek 
kale maç oynama yöntemi ve bütün bunlardan sonra “Adil bir referandum süreci oldu.” diyeceksiniz. 
Hayır arkadaşlar, bu süreç baştan aşağı demokratik meşruiyetten yoksundu. 

Şunu söylemeye bile gerek görmüyorum, hepinizin çok iyi bildiği bir şeydir: Bu partinin eş genel 
başkanları cezaevinde tutuluyor. Biz, dokunulmazlıklarla ilgili Anayasa değişikliği yapılırken uyardık, 
Meclisi uyardık, kamuoyunu uyardık, “Bakın, bu değişiklikten sonra önünüze -başkanlık sistemi ya 
da cumhurbaşkanlığı sistemi, adına ne derlerse desinler- bir değişiklik getirecekler. Bu değişikliği bu 
Meclisten ve referandumdan daha rahat geçirmek için dokunulmazlıklarla ilgili bu Anayasa değişikliğini 
şimdi öne sürüyorlar. Bir adım sonrası sistem değişikliği referandumudur.” dedik, maalesef burada 
Meclise bunu anlatamadık, nitekim öyle oldu. 

Sayın Erdoğan, kendisiyle cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışan ve o meydanlara coşku, heyecan, 
neşe ve umut veren Sevgili Başkanımız Demirtaş hapisteyken bir kampanya yürütülmesini içine 
nasıl sindirdi? 3 seçim eş başkanlarımız meydanları dar ettiler. Şimdi siz en güçlü, en etkili rakibinizi 
içeri tıkacaksınız eften püften gerekçelerle, ondan sonra da “Adil bir seçim kampanyası yürüttük.” 
diyeceksiniz. Adaletsizdi, dibine kadar adaletsiz bir süreçti. Sahadayken çalışma yaptığımız sırada 
gözaltına alınan milletvekilleri oldu. Sayısız sandık görevlisi talebimiz iptal edildi, sandık görevlisi 
olmaya hazırlanan arkadaşlarımız tutuklandı. Pek çok yerden sayısız ihlal iddiası geldi. Bunları 
incelemek üzere köylere heyet göndermeye çalıştık. Giden heyetteki arkadaşlar gözaltına alındı. 

Açık söylüyorum, eğer vicdanlarınızda da bu “evet”i yerleştirmek istiyorsanız bu ihlal iddialarının 
tamamını kamuoyuna inandırıcı bir biçimde açıklamak zorundasınız. Bu şüpheleri kaldırmadığınız 
sürece bu seçim süreci ve sonucu meşru olarak kabul edilmeyecektir. 

Evet, itirazlar karara bağlanabilir; evet, Yüksek Seçim Kurulu bir karar verebilir. Bu şekli bir 
geçerlilik sağlar. Şeklen, kanunen geçerli bir sonuç ortaya çıkar ama bu sonucun ve bu sürecin siyasi 
meşruiyeti, toplumsal meşruiyeti yoktur. 

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı hâlâ açıklayamıyor neden mühürsüz oyları geçerli saydıklarını. 
Saat on altıyı yirmi geçe toplanıyor YSK Genel Kurulu seçim günü ve apar topar AKP temsilcisinin 
talebi üzerine bir karar aldığını söylüyor. Ortada bir karar yok, bir karar metni yok, sadece bir cümlelik 
bir duyuru var YSK sitesinde, duyuru. “Karar aldık.” demiyor, şunu diyor o duyuruda: “Mühürsüz oylar 
geçerli sayılacaktır.” Gerekçe… Daha önceki içtihatlarınız ortada. Arkadaşlarım örneklerini verdiler, 
Bitlis’in Norşin ilçesindeki seçim iptalinin bir mühürsüz oy yüzünden gerçekleştiğini belirttiler. Buna 
benzer pek çok örnek var. 2014’te AKP’nin bu konudaki başvurusu var Yüksek Seçim Kuruluna, açıkça 
mühürsüz oyların geçersiz sayılması için ilke kararı talep etti AKP 2014’te ve bu karar da alındı. Şimdi, 
seçim başlamış, bitmiş bir bölgede, oylar sayılmaya başlanmış, birden Yüksek Seçim Kurulu karar 
değiştiriyor. Tekrar ediyorum: Bu mühürsüz oyların hangi illerde kullanıldığını, sayısının ne kadar 
olduğunu açıklamadan, inandırıcı, objektif bir şekilde ortaya koymadan bu seçimin meşruiyetini kabul 
ettiremezsiniz. Eğer YSK bu konuda inandırıcı, objektif verilerle hangi illerde ne kadar mühürsüz oy 
kullanıldığını açıklamazsa ağır bir toplumsal ve siyasal meşruiyet sorunu bu referandum sonuçlarının 
üzerinde ebediyen duracaktır. 

Tekrar bu meşruiyet meselesinin bir başka boyutuna dikkat çekeyim. Anayasalar toplumsal 
birlikteliği barış ve demokratik kurallar temelinde sağlamak için yapılırlar. Yüzde 51’e dayanan bir 
çoğunlukla bu kadar güçlü bir sistem değişikliği, bu kadar önemli bir sistem değişikliği yaparsanız 
bunun meşruiyeti kalmaz. Aranızda, Demokrat Parti geleneğini iyi bilen milletvekilleri vardır ve burada 
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Adalet Partisi geleneğini de iyi bilen arkadaşlarımız, değerli meslektaşlarımız var. 1961 Anayasası 
için en büyük sorun neydi Sayın Hocam? En büyük sorun, oylamada sürecin adil olmaması, oyun 
yüzde 61’e ancak çıkabilmesiydi. Adalet Partisi yirmi yıl boyunca “1961 Anayasası meşru değildir.” 
dedi, iki gerekçeyle: Kampanya yürütme konusunda Adalet Partisi yasaklanmıştı ve çevresi -yani DP 
çevresi demek istiyorum- “Sadece yüzde 61 oy çıktı.” demişlerdi. Yüzde 51 oy çok çürük bir temeldir 
arkadaşlar, güçlü bir sistem değişikliği için. Bu çürük temel üzerine bu kadar devasa bir binayı inşa 
edemezsiniz, edemezsiniz. Yol uzak değil, öncelikle meşruiyet tartışmasını açıklığa kavuşturmanız 
gerekiyor; bu sizin görevinizdir, YSK’nın görevidir. 

Öte yandan, toplumsal mutabakat aramaya başlamanız gerekiyor. “Ben yüzde 51’le geçirdim, millî 
irade burada tecelli etmiştir.” sözlerinin hiçbir inandırıcı tarafı yoktur. Millî irade milletin iradesi değil 
midir? Millet, burada yaşayanların yüzde 100’ünü kapsamaz mı? Sadece yüzde 51 millet sayılıyorsa 
millî irade anlayışına göre, kusura bakmayın ama bu 1700’lerde kaldı, geçti. Eğer güçlü bir anayasa 
değişikliği yapmak istiyorsanız demokratik kurallara uyacaksınız, toplumsal mutabakat arayacaksınız, 
şaibeli, çok şaibeli bir yüzde 51’i fırsat saymayacaksınız.

Zamanım azalıyor, tekrar olağanüstü hâl meselesine geleyim. Sayın Hocam, Numan Hocam, 
“OHAL sayesinde gayet şeffaf ve adil bir süreç yürütüldü.” dediniz. Buna inandığınıza inanmak 
isterdim. Pek çok yerde “Hayır.” çalışmaları engellendi, toplantılar yasaklandı, gözaltılar oldu ve demin 
saydığım etik ihlaller yani Hükûmetin ve Cumhurbaşkanının devlet kaynaklarını tek taraflı kullanarak 
bir kampanya yürütmesi söz konusu oldu. 

Televizyonlara bakın. Ya, biz milletin iradesiyle gelmedik mi kardeşim? Buradaki 6 milyonu, 
bize oy veren 6 milyonu milletin parçası saymıyor musunuz? Eğer sayıyorsanız biz de millî iradenin 
temsilcisiyiz. Nerede devlet televizyonlarının bize uzattığı mikrofonlar? Nerede bizim görüşlerimizi 
anlatacağımız medya? Tamamını yasakladıktan sonra bir seçim süreci yürüteceksiniz ve “Millî irade 
tecelli etti.” diyeceksiniz. Ya bu ülkenin yüzde 50’ye yakın kısmını milletten saymıyorsunuz böyle 
söylerken ya da gerçekten bir fırsatçılık yapıyorsunuz. Ülkenin geleceğini böyle bir temele oturtmaya 
kimsenin hakkı yok.

“Olağanüstü hâlin muhatabı halk değil.” dedi biraz önce sayın hocam. 120-130 bin insan işinden 
atıldı, binlerce dernek kapatıldı, binlerce gazete, binlerce yayın organı kapatıldı. Her an gözaltına 
alma tehdidi yaşayan milyonlar var, gözaltına alındığında da günlerce keyfî olarak tutuluyor. Ezkaza 
gözaltındakilerin tahliyesine bir savcı ve hâkim birlikte talep ve karar verirlerse derhâl kanun hükmünde 
kararnameyle görevden alınıyorlar ve burada, halka hiçbir şey olmamış diyeceğiz. 

Şimdi, Sayın Hocam, ya herkesi bu halkın parçası saydığınızı kanıtlayacaksınız ya da OHAL 
uygulamaları bu ülkeyi, bu ülkenin insanlarını, bu toplumu bölüyor, kabul edeceksiniz. Daha pek çok 
şey söylediniz: “Hayat normal sürüyor.” Ya, bizim gezdiğimiz yerlerde hiçbir normal şey görmedik. 
Galiba iktidar taraftarlarına her şey normal. Zaten olağanüstü hâl de iktidarın nimetlerinden daha iyi 
yararlanmak için getirildi. 

Bir son nokta: Almanya ve Fransa’yı katmanız sizi güçlendirmez, çok zayıflatır bu örneklerle. 
Affınıza sığınarak, mahcubiyetle söylüyorum, bu konuda kitaplar yazmış bir akademisyenim, 
Almanya’nın tarihini ve hesaplaşma sürecini sayısız yazıyla, Türkçede de bulabileceğiniz yazılarla 
anlattım. Öncelikle, Almanya’da o tasfiyelerde yöneticiler hedef alındı, o kararların altında haklı-haksız 
görevden alınan kamu görevlileriyle ilgili işlem yapılmadan önce o dönemin yöneticileriyle ilgili işlem 
yapıldı. Siz o insanları kamuya alan hangi bakan hakkında işlem yaptınız? Nerede siyasi sorumluluğun 
örnekleri? Ortada hiçbir şey yok. OHAL’i bu referandumu geçirmek için… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
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MİTHAT SANCAR (Devamla) – Bir dakika daha rica edeceğim Sayın Başkan. 

BAŞKAN – Tamamlayın lütfen bir dakikada. 

MİTHAT SANCAR (Devamla) – Öyle anlaşılıyor ki… 

Bir de Sayın Hocam, size hatırlatmama izin verin: 21 Temmuz, Ankara’da televizyon ve gazete 
temsilcileriyle bir basın toplantınız var, “Biz üç ay ilan ediyoruz ama üç ay sürdürmeyeceğiz, en fazla 
bir buçuk ayda bu olağanüstü hâli kaldırmayı hedefliyoruz.” dediniz. Sonra, şimdi sayısız tehdit örneği 
sunuyorsunuz. Kusura bakmayın, o açıklamanızı hatırlayıp onunla ilgili bir düzeltme, doyurucu bir 
açıklama yapma göreviniz var Sayın Bakan. 

Ayrıca, biz sahada engellenirken sizi de aradım, İçişleri Bakanını da aradım, kimse cevap vermedi 
bize, oysa sizinle daha önce başka konularda da diyalog kurardık. Bunları da hatırlatayım ve şunu 
söyleyeyim: Bu ülkenin barışa, demokrasiye, siyasal diyaloğa, toplumsal mutabakata ihtiyacı var. Bu 
referandum bunların hepsini tahrip ediyor. 

Saygılarımla efendim. (HDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Sancar. 

Sayın Bakanın söz talebi var. 

Buyurun Sayın Bakan. 

BAŞBAKAN YARDIMCISI NUMAN KURTULMUŞ (Ordu) – Sayın Sancar’ın hatırlatması için 
şunu ifade etmek isterim: İlk olağanüstü hâli ilan ederken samimi düşüncemiz oydu yani üç aylık bir 
süre için olağanüstü hâl ilan edildi ama işimizi bitiririz, FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle 
mücadelemizde artık daha bir olağanüstü hâle ihtiyaç kalmaz. Fakat işin içine girdikçe, FETÖ’yle olan 
bu mücadele devam ettikçe gördük ki şu an için dahi karda yürüyüp izini belli etmemiş çok sayıda bu 
grupla irtibatlı, iltisaklı insanlar var ve bunların devletin içerisinden temizlenmesi de bir sorumluluktur, 
Hükûmetin hükmetme sorumluluğudur. Dolayısıyla bir ihtiyaca binaen… Yani başta öyle düşünüyorduk, 
öyle olmasını ümit ediyorduk, o şekilde yola başladık, çıktık ama baktık ki meselenin aslı öyle değil. Ta 
1975’te harp akademilerinin, harp okullarının sorularını çalmış olan bir örgütten bahsediyoruz ve hâlâ 
devletin en ince noktalarına kadar girmiş, belki oralarda kendilerini saklayan örgütlerden bahsediyoruz. 

Konuşmamda da ifade ettim, Türkiye’nin gerçekten demokrasisini, birliğini, dirliğini yok etmeye 
çalışan çok sayıda terör grubundan bahsediyoruz. Dolayısıyla, mücadelenin zarureti dolayısıyla 
sürmüştür. Başlangıçtaki samimi niyetimiz hakikaten öyleydi, bu işi en kısa süre içerisinde bitirip 
Türkiye demokrasisinin normal bir şekilde yürümesini sağlamaktı ama maalesef bir ihtiyaç dolayısıyla 
bu ortaya çıkmıştır. Bunu yüce heyetinize arz ederim. 

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. 

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Sayın Akçay’ın da söz talebi var. Bir dakika ona da süre vereyim. 

Buyurun Sayın Akçay. 
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IV.- AÇIKLAMALAR (Devam) 

23.- Manisa Milletvekili erkan Akçay’ın, Tunceli’de yaşanan helikopter kazası nedeniyle hayatını 
kaybedenlere Allah’tan rahmet dilediğine ilişkin açıklaması

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Hepimizin bildiği üzere, birkaç saat evvel Tunceli’de bir helikopterimiz bilinmeyen bir nedenle 
düşmüştü ve şimdi aldığımız bir habere göre de 7 polis, 1 hâkim, 1 asker ve 3 mürettebatımızın 
hayatını kaybettiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Bu elim kaza nedeniyle hayatını kaybeden polislerimize, 
hâkim, asker ve mürettebatımıza Allah’tan rahmet ve başta aileleri olmak üzere milletimize başsağlığı 
dileklerimi iletiyorum. 

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. 

III.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI (Devam)

5.- Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın’ın, Tunceli’de yaşanan helikopter kazası 
nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dilediğine ilişkin konuşması

BAŞKAN – Biz de bu elim kazada hayatını kaybeden tüm şehitlerimize bir kez daha Allah’tan 
rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz.

V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)

B) Tezkereler (Devam)

1.- Başbakanlığın, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 21/7/2016 tarihli ve 1116 sayılı kararı’yla ülke 
genelinde ilan edilen ve 3/1/2017 tarihli ve 1134 sayılı kararı uyarınca devam etmekte olan olağanüstü 
hâlin 19/4/2017 Çarşamba günü saat 01.00’den geçerli olmak üzere üç ay süreyle uzatılmasına dair 
tezkeresi (3/931) (Devam)

BAŞKAN - Şimdi söz sırası, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Ankara Milletvekili Levent 
Gök’e aittir.

Sayın Gök, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)

CHP GRUBU ADINA LEVENT GÖK (Ankara) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
olağanüstü hâlin üç ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi hakkında Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubunun görüşlerini ifade etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlarım.

Biz de az önce öğrendik; Tunceli’de düşen helikopterdeki 12 kardeşimizin -içlerinde asker var, 
polis var, mürettebat var, hâkim var- hayatlarını kaybettiklerine dair bilgiler, haber olarak artık düşmeye 
başladı bütün haber sitelerine. 

Üzücü bir tablo, çok vahim bir tablo, bütün konuşma heyecanımızı üzerimizden alan bir tablo. Bir 
felaketle karşı karşıyayız. Bu tablo içerisinde hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize, bütün hepsine 
Allah’tan rahmet diliyorum, yakınlarına ve Türk ulusuna başsağlığı diliyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz Başbakanlık tezkeresi eğer 
Meclisimizden geçerse, tam bir yıllık bir süre içerisinde Türkiye olağanüstü hâl koşullarında yönetilmiş 
bir ülke olacak. Bu ayıp da bu iktidara, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri.

Sayın Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş az önce açıklamada bulundu “Biz, samimi olarak 
bu olağanüstü hâlin daha erken biteceğini düşündük.” diye. Ben, Sayın Numan Kurtulmuş’un ve 
iktidarın samimiyetine güvenmiyorum. 
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Sayın Numan Kurtulmuş samimi değilsiniz. Sizin bir özür borcunuz var. Siz, Başbakan 
Yardımcısısınız. Olağanüstü hâl konuşulmaya daha bu Meclise gelmeden önce ilk açıklamayı siz 
yaptınız ve üç aylık süre değil, kırk beş gün içerisinde olağanüstü hâli bitirmeyi planladığınızı ifade 
ettiniz. Siz nasıl plan yapıyorsunuz? Devleti yönetiyorsunuz. Neyi öngöremiyorsunuz? Yetki elinizde, 
her türlü devlet olanakları elinizde. 

Kırk beş gün içerisinde olağanüstü hâli bitireceğinizi ifade etmediniz mi Sayın Numan Kurtulmuş? 
Olağanüstü hâl burada görüşülüyor, Başbakan Yardımcısı “kırk beş gün” diyor, Adalet Bakanı -ki ben 
bu Adalet Bakanını gerçekten merak ediyorum, aynı konuyu, farklı konu da olsa bir başka gün farklı 
savunuyor, bir başka gün farklı savunuyor- çıktı bu kürsüye, koskoca devletin Adalet Bakanı “Üç aylık 
süre için yetki istiyoruz, üç ay içerisinde bitireceğiz.” dedi. Başbakan söyledi, sonra siz “kırk beş gün”, 
Adalet Bakanı “üç ay”. Arkadaşlar, bir yıla uzuyor, bir yıla, ne hakla ve niçin? 

“FETÖ terör örgütü” diyorsunuz. Doğrudur, bu FETÖ terör örgütünü eğer siz ortaya çıkarmak 
istiyorsanız, haydi bakalım Meclis Darbe Araştırma Komisyonu öncelikle bir açıklamasını yapsın, 
bunun siyasi ayaklarını bir görelim. Siz neden sıyrılmaya çalışıyorsunuz? Muhalefeti baskı altına al, 
sindir, haksız yere insanları ihraç et, tutuklamalar olsun. 

İbrahim Kaboğlu’ndan ne istiyorsunuz? Türkiye’nin en saygın anayasa profesöründen ne 
istiyorsunuz? FETÖ’yle ilişkisi mi var onun, neyi var? Binlerce insanı mağdur ediyorsunuz ve sonunda 
ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. Hükûmetin kafası karışık, iktidarın kafası karışık. 2 Kasım tarihinde 
Bakanlar Kurulu karar alıyor. 2 Kasım tarihinde aldıkları Bakanlar Kurulu kararıyla 15 kişiyi ihraç 
ediyorlar, o 15 kişiyi aynı Bakanlar Kurulu kararıyla tekrar görevlerine iade ediyorlar. Siz, Bakanlar 
Kurulunda birbirinize masal mı anlatıyorsunuz, hikâye mi anlatıyorsunuz? Ciddi bir iş yapın. Aynı 
Bakanlar Kurulu kararıyla nasıl 15 kişi hem ihraç edilir hem de göreve iade edilir? Dökülüyor, tel tel 
dökülüyor. 

Tabii, Sayın Numan Kurtulmuş’u gerçekten izlerken hayretler içerisinde kalıyoruz. FETÖ’yle 
mücadele edeceklermiş, PKK’yla mücadele edeceklermiş(!) Bu Mecliste biz, Beşiktaş’ta bomba 
atıldığı zaman, 10 Aralık tarihinde Anayasa değişikliği teklifini verdiğinizde bas bas bağırdık, “Gelin 
bütçe görüşmelerini bırakalım, bizden terörle ilgili ne istiyorsanız her türlü yasayı getirelim.” Bize 
ifade edildi: “Bizim terörle ilgili bir yasa değişikliğine ihtiyacımız yok, biz mücadelemizi yapıyoruz.” 
Bunu diyorlar, Kayseri’de patlama oldu, 15 askerimiz öldü; Rus elçisi öldürüldü, her yerde patlamalar, 
onlarca kişi ölüyor. “E, biz size yetki verelim.” “Yetkiye gerek yok.” Şimdi diyor ki Sayın Numan 
Kurtulmuş: “Biz olağanüstü hâlden aldığımız yetkilerle terörle mücadele edeceğiz.” Siz hiçbir şeyle 
mücadele edemezsiniz çünkü samimi değilsiniz. İnsanları zaman içerisinde aldatan ve yanıltan 
açıklamalarda bulunuyorsunuz. 

Bakın, değerli milletvekilleri; bu iktidar partisi bu ikircikli tavırlarıyla billboardlarda 1 Kasım 
seçimlerinde şöyle bir pankartı astı: “Olağanüstü hâl kalktı, baskılar bitti. Köyümde özgürce 
yaşıyorum.” Daha bir yıl önce. Şimdi, demek ki olağanüstü hâlde siz diyorsunuz ki: “Vatandaşlara 
baskı uygulanmaz.” E, o billboardlarda ne diyorsunuz? “Ben olağanüstü hâli kaldırıyorum, baskı 
bitiyor, özgürce yaşıyorum.” Peki, şimdi ne yapıyorsunuz, tam bir yıllık bir süre içerisinde? İnsanları 
inim inim inletiyorsunuz.

Değerli milletvekilleri, bu ülkenin bir Cumhurbaşkanı var, elbette bu Cumhurbaşkanının da 
Başbakanlık yaptığı bir dönem var. Tarih, 22 Haziran 2010. Size bir metin okuyacağım, Milliyetçi Hareket 
Partili arkadaşlarımız da dikkatle dinlerlerse sevinirim. Konuşan kişi şöyle diyor değerli arkadaşlarım, 
olağanüstü hâlle ilgili: “Terör örgütü Şemdinli’de vuruyor, istismarcılar anında Ankara’dan ses veriyor. 
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Terör örgütü, yeniden OHAL ilan edilsin, Türkiye yeniden 1990’ların Türkiye’si olsun, Türkiye üçüncü 
dünya ülkesi gibi görünsün diye kanlı eylemler yapıyor; Ankara’dan birileri, anında terör örgütünün 
ekmeğine yağ sürüyor -MHP’ye söylüyor bunu- malum muhalefet partisi ‘OHAL ilan edilsin.’” diyor…

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Kim söylüyor bunu?

LEVENT GÖK (Devamla) –…ve devam ediyor diyen kişi: “O, sizin karakterinizde var. Bizim 
iktidarımızın karakterinde OHAL yok. O, sizin aczinizin gereği. Terör istatistiklerinden olağanüstü hâl 
dönemlerinde terörün zirve yaptığını göreceksiniz. Olağanüstü hâl terörü derinleştirdi, halkı mağdur 
etti, terörün istismar zeminini güçlendirdi. Olağanüstü hâl istemek, terörün diline teslim olmaktır.” 
(CHP sıralarından alkışlar) Kim söylüyor bu sözü? Zamanın Başbakanı, şimdiki Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan söylüyor. Neymiş? Olağanüstü hâl istemek, terörün diline teslim olmakmış. 

Sayın Kurtulmuş, yani kalkın bunları bir açıklayın. Nasıl bir iktidar bu? Bir gün öyle, bir gün 
böyle; yanar döner bir iktidar. Sayın Numan Kurtulmuş, bir gün kırk beş gün diyor, bugün kalkmış… 
Hiç olmazsa bunu siz savunmayın. Yani ben öyle bir sözü söylesem şurada gelip kürsünün önünde 
bu olağanüstü hâli savunacak yüzü kendimde bulamam. (CHP sıralarından alkışlar) Böyle bir şey 
olabilir mi değerli arkadaşlarım? Böyle bir tablo içerisinde biz sizlerin neyinize güveneceğiz, nasıl 
güveneceğiz? Bir gün öyle söyle, bir gün böyle söyle.

Değerli arkadaşlarım, olağanüstü hâl döneminden örnek veriyor “Fransa’da da var, Belçika’da 
da var.” diye; verdiği örnekler yanlış, nasıl olduğu belli değil. Fransa’da İnsan Hakları Sözleşmesi 
var, Siyasal Haklar Sözleşmesi var, onlar da Birleşmiş Milletlere bildirdiler, tam 3 maddede çekince 
koydular “Biz insanların haklarını mahremiyet, özel hayatın gizliliği, seyahat özgürlüğü gibi konularda 
kısıtlayacağız.” diye. Biz tam 27 ana maddenin 13 tanesinde kısıtlama getirdik halkımıza. İfade 
özgürlüğü var, toplanma ve gösteri yürüyüşü özgürlüğü var, her şey var. Yani siz Fransa’yla nasıl 
kıyaslıyorsunuz? Fransa bildirmiş, 3 maddede kısıtlıyor insanların özgürlüğünü, Türkiye kısıtlıyor 13 
maddede. Niçin? FETÖ terör örgütüyle mücadele edeceklermiş(!) Siz mücadele edemezsiniz. FETÖ 
terör örgütünü bu memleketin başına siz bela ettiniz çünkü, siz bela ettiniz. (CHP sıralarından “Bravo!” 
sesleri, alkışlar) 

Bakın, neden? Değerli arkadaşlarım, sevgili yurttaşlarım; lütfen beni dikkatle dinleyiniz. Bu hükûmet 
bir kararname çıkarttı 2011 yılında. Hükûmet, Meclisten yetki aldı, bir kararname çıkarttı. Kararnamede 
TÜBİTAK’ın yapısını değiştirdiler, TÜBİTAK’ın Başkanını, Başkan yardımcılarını değiştirdiler. 
O zaman müdahale ettik “Yahu TÜBİTAK gibi bir kurumu siz niçin Mecliste konuşmuyorsunuz da 
kararnamelerle düzeltiyorsunuz?” diye. İtiraz ettiler, kararnameyle düzelttiler, TÜBİTAK’ın önemli bir 
bilim kurulunun başına Ankara Hayvanat Bahçesinin Müdürünü atadılar! Değerli arkadaşlarım, aynen 
böyle oldu. Gün geldi, Binali Yıldırım’a soruldu “Yahu, hayvanat bahçesi müdürünü siz TÜBİTAK’ın 
bir müdürlüğüne nasıl atarsınız?” diye. Sayın Başbakan Binali Yıldırım’ın verdiği cevabı okuyorum ve 
ondan sonra da ne olduğunu da anlatacağım. Sayın Binali Yıldırım, TÜBİTAK’taki çok önemli uzay 
üssünün başına Ankara Hayvanat Bahçesinin Müdürünün getirilmesiyle ilgili olarak diyor ki: “Bazen 
insanın kafası bozuk oluyor, doğru düzgün düşünemiyor, öyle bir anımıza gelmiştir.”

Peki, ne oldu biliyor musunuz değerli arkadaşlarım? O TÜBİTAK, Ergenekon, Balyoz davalarında 
yargılananların hepsiyle ilgili sahte raporlar verdi, yüzlerce insan mağdur edildi, dört yıl, beş yıl hapis 
yattı. Şimdi, FETÖ, bombayı yağdırdı, namuslu bir savcı, TÜBİTAK’la ilgili bir değerlendirmede 
bulunan iddianame yazdı, o iddianamenin TÜBİTAK’la ilgili maddesini okuyorum. O kararnamenin 
altında -ibret olsun- Recep Tayyip Erdoğan’ın ve bütün bakanların imzası var değerli arkadaşlarım. Bu 
da kararname! Bakın, kararnameler neye yol açıyor? Diyor ki iddianamede o sayın savcı: “Fetullahçı 
terör örgütü, 2011 yılında Hükûmete çıkarttırdıkları kararnameyle kurumu ele geçirdi, sahte bilirkişi 
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raporları düzenledi, sahte diplomalı uzmanları işe aldı, bakanlık genelgesine rağmen kadrolaştı ve bütün 
projeleri, millî güvenliği ilgilendiren konularda yabancı devletlere istihbarat verdi.” İşte, memleketi 
getirdiğiniz hâl bu. Altında sizin sizin imzalarınız var.

FETÖ’yle savaşacakmışsınız, hadi canım siz de; PKK’yla savaşacakmışsınız, hadi canım 
siz de! Yetki verelim diyoruz, kabul etmiyorsunuz. Ama niye? Olağanüstü hâl sürecek tabii ki, 
muhalefet sindirilecek, insanlar korkutulacak. Kafalarında bir proje var, bir başkanlık projesi var, 
bunu uygulayacaklar. Öyle koşullar olsun ki olağanüstü hâl döneminde kimse sesini çıkartmasın. Vali 
bir kararname çıkartsın, desin ki: “Gösteri yürüyüşlerini yasakladım, stant açılmasını yasakladım, 
bildiri dağıtılmasını yasakladım, pankart açılmasını yasakladım.” İşte, bunun dayanağı olarak siz 
getirdiniz olağanüstü hâl döneminde referandumu. Eğer mertseniz kaldırın olağanüstü hâli tekrar yapın 
referandumu, tekrar. (CHP sıralarından alkışlar) Eşit koşullarda yapalım. 

Televizyonda AKP, Cumhurbaşkanı 450 saat kullanıyor, Cumhuriyet Halk Partisinin sözcüleri kırk 
saat; onda 1’i bile değil. Bu, nasıl adalet? Bir de diyor ki Sayın Kurtulmuş “Tankların gölgesinde değil, 
polislerin gölgesinde değil.” Tam tersine, bu referandum, polislerin, emniyetin gölgesinde yapıldı. 
Çankaya İlçe Başkanlığımızın önüne pankart asamadık “hayır” diye. Bildiri dağıtanlar gözaltına alındı, 
tutuklandı, taciz edildi. Bunları nasıl görmüyorsunuz? Doğuda, güneydoğuda vatandaşlar “hayır” 
oyu kullanmışlar, sandıktan tüm olarak “evet” çıkıyor değerli arkadaşlarım. Nasıl oluyor bunlar? 
Olağanüstü hâlle beraber oluyor işte. Olağanüstü hâl, şu anda Türkiye’de ayıplı bir hâl almıştır değerli 
arkadaşlarım, savunulacak yanı yoktur. 

Tabii, kolay, kararnameyle ülkeyi yönet, kararnameyle her kurumu düzelt, kendi yandaşlarını 
doldur. Peki, Anayasa’mız ne diyor? Ancak olağanüstü hâl dönemine uygun kararlar alabilirsiniz. 

Sayın Kurtulmuş, olağanüstü hâli eğer siz FETÖ’yle, terör örgütleriyle mücadele için çıkardıysanız 
“Kış lastiği takmazsanız 1.698 lira para ödersiniz.” diye niye koydunuz o kararnameye? Ne ilgisi var? 
Rektör seçimlerini kararnameyle kaldırdınız; FETÖ’yle bir ilgisi var mı? At yarışlarını Varlık Fonu’na 
devretmenin FETÖ’yle mücadeleyle bir ilgisi var mı? Millî Piyangoyu Varlık Fonu’na devretmenin 
FETÖ’yle bir ilgisi var mı? Kamudaki kimi yerlerde grev ve lokavtı erteleme yetkisini genişletme 
hakkını Bakanlar Kuruluna vermenin FETÖ’yle bir ilgisi var mı? Yok. Neyle var? Millî iradeyle var. 

Değerli arkadaşlarım, bu tabloda yapılan referandum, başından itibaren meşruiyetine gölge düşen 
bir referandumdur. Silahlar eşit değildir. Hiçbir arkadaşımız bana silahların eşit olduğunu iddia edemez. 

Ben, burada “evet” diyen yurttaşlarımızı da kutluyorum, bağrıma basıyorum “hayır” diyenleri 
de ama değerli arkadaşlarım, “evet” diyenler de şu ortaya çıkan tabloda içlerine sine sine “Evet, 
Türkiye’de, devlet, YSK namusluca, dürüstçe, güven içerisinde bir seçim yaptı.” diyebiliyor mu? Böyle 
bir şey diyebiliyor musunuz?

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) – Evet, evet.

LEVENT GÖK (Devamla) - Hepiniz şaşkınsınız, hepiniz şaşkınsınız, “Ne oldu?” diyorsunuz. 

Yüksek Seçim Kurulu girmiş devreye. Biz, trafolara kedilerin girmesini engellemeye çalışırken 
esas patlak ana trafodaymış, ana trafoda. (CHP sıralarından alkışlar) 

FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) - YSK girdi trafoya, bu sefer YSK girdi trafoya

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) – “Evet” diyoruz, “evet”.
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LEVENT GÖK (Devamla) - YSK, aldığı talimatla, Meclisimizin vermediği yetkiyle, mühürsüz 
oyları geçersiz sayması… Buna ilişkin yapılan itirazlarda karar vermesi gereken YSK, Meclisin 
iradesine, kanunun üstüne çıkabilir mi? Nereden geliyor bu cüret? Kim kullandırıyor o cüreti? Nasıl 
yapıyorsunuz? Ne hakla? Ne cüretle? Onun için, bugün referandumla ilgili, kamu vicdanı tatmin 
olmamıştır, olmayacaktır da. Bu konular kesinlikle açığa kavuşacaktır değerli arkadaşlarım. 

Bizleri izleyen milyonlara, bütün vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum: Biz, “hayır” diyenlerin 
de, “evet” diyenlerin de hukukunu sürdürmek için, savunmak için her türlü yasal girişimimizi yapacağız 
meşru sınırlar içerisinde. Ama burada Hükûmete bir ses çıkmayacak mı? Biz çünkü emaneti size teslim 
etmişiz değerli arkadaşlarım, bizi koruyun, benim güvencem iktidar, Hükûmet ama Hükûmet, işin 
bozan tarafında, işin yanlış tarafında. Hükûmet, işi düzelteceğine, güveni artıracağına işi bozuyor, YSK 
işi bozuyor. İktidar sözcüleri, daha bugünden kutlamalar yapıyorlar, daha o saatlerde, YSK açıklama 
yapmadan kutlamalar yapıyorlar. İşin içerisinde hile var, hurda var, hileyle hurdayla bu Anayasa 
değişikliği yürümez değerli arkadaşlarım. Meşruiyettir her hukuksal olayın temelinde yatan tablo. 
Eğer meşruiyet insanların vicdanlarında yerleşmemişse adalet duygusu toplumda yerleşmemişse, siz 
istediğiniz kanunu çıkartın, istediğiniz değişikliği yapın, sürdüremezsiniz bu toplumu yönetemezsiniz. 
(CHP sıralarından alkışlar)

Değerli arkadaşlarım, şimdi burada konuşuyoruz, burada ifade ediyoruz. Evet, bu hafta Hazreti 
Muhammed’in Kutlu Doğum Haftası. Biz de geçen hafta Ankara’mızın Haymana ilçesinde Yurtbeyli 
köyünde Kutlu Doğum’a katılarak yurttaşlarımızla kucaklaştık ve bu mutlu ve kutlu günü kutladık 
değerli arkadaşlarım, bundan sonra da yapacağız. 

Peki, değerli arkadaşlarım, konusu ne Diyanetin bu yıl Kutlu Doğumla ilgili olarak? “Hazreti 
Muhammed ve Güven”, güven duyacaksınız diyor, güven. Kime güven duyulacak arkadaşlar? Yurttaş, 
güveni devletten bekler, kendisini yönetenlerden bekler; güven duyacaksınız, adalet duygusunu… Ee, 
peki, siz ne yapıyorsunuz? Siz, elinizin tersiyle bütün herkesi itin, hile hurda var, onları görmezden 
gelin; biz size emaneti teslim etmişiz, biz size güven duymak zorundayız, eğer iktidar sahipleri, 
güven duygusunu yaratamıyorsa ben, Hazreti Muhammed’in şu sözünü sizlere hatırlatırım: “Emaneti 
gözetmeyenin, imanı da yoktur.” Aynen böyle söylüyor Hazreti Muhammed. (CHP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, bu toplumdaki haklı haykırışlara ses verin, verin. Değerli arkadaşlarım, “evet” diyenlerin 
meşruiyeti için de verin, onların da hakkıdır, doya doya eğer sevineceklerse sevinsinler ama daha 
referandum sonuçları belli olmadan Cumhurbaşkanı çıkıyor kürsüye, balkona çıkıyor, diyor ki: “Atı 
alan Üsküdar’ı geçti.” Hangi atı alıyorsunuz arkadaşlar? Hangi Üsküdar’ı geçiyorsunuz? Burası, kapkaç 
memleketi mi? Neyi geçiyorsunuz? Daha sonuçlar açıklanmamış, Cumhurbaşkanı çıkmış ortaya, “Atı 
alan, Üsküdar’ı geçti.” diyor.

Şimdi, bu sözü söyleyenin iki tane yanlışı var bu konuşmada; bir kere, Üsküdar geçilmedi ki 
değerli arkadaşlarım, atı alan, Üsküdar’ı geçemedi ki, Üsküdar “hayır” diye bastı, “hayır” diye bastı 
tercihini. (CHP sıralarından alkışlar) Yani bir kere, Cumhurbaşkanı, Üsküdar’ı geçemedi; bir de 
Sayın Cumhurbaşkanı, at binmesini bilmez. (CHP sıralarından alkışlar) Bakın, değerli arkadaşlarım, 
şu resimde attan düşen kişi, zamanın Başbakanı, şimdiki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır. 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan, siz hem ata binmesini bilmiyorsunuz hem de Üsküdar’ı geçemediniz. 
O yüzden, biz bütün yurttaşlarımıza diyoruz ki: Sabırlı olun, herkes kendisine güvensin, Cumhuriyet 
Halk Partisine güvensin, “hayır” diyen herkese güvensin, biz öyle “Atı alan, Üsküdar’ı geçer.” anlayışı 
içerisinde değiliz; ata da sahip çıkacağız, Üsküdar’a da sahip çıkacağız. (CHP sıralarından “Bravo!” 
sesleri, alkışlar)
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Değerli yurttaşlarım, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisi olarak, 
Meclisteki sayısal çoğunluğa güvenerek getirilen, dayatılan bu olağanüstü hâl tezkeresine karşı 
olduğumuzu ifade ediyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Gök.

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Sayın Akçay, 60’a göre söz verdim, bir dakika süreyle buyurun.

IV.- AÇIKLAMALAR (Devam) 

24.- Manisa Milletvekili erkan Akçay’ın, Ankara Milletvekili levent gök’ün (3/931) esas numaralı 
Başbakanlık Tezkeresi üzerinde cHP grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin 
açıklaması

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Levent Gök’ün uyarısı üzerine, biz de Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak Sayın Gök’ü 
dikkatle dinledik. 

Şunu söylemek isterim: Bu, OHAL ilanıyla ilgili olarak geçmişten bugüne öngörü ve önerilerimizin 
isabetini teyit eden bir değerlendirmedir, herhangi bir isabetsizlik ve çelişki yoktur; ülke gerçekleri ve 
ihtiyaçları doğrultusunda Hükûmet tarafından alınan bir kararı Milliyetçi Hareket Partisi desteklemiştir, 
bugün de desteklemeye devam etmektedir. Mesele bundan ibarettir.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Akçay. 

V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)

B) Tezkereler (Devam)

1.- Başbakanlığın, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 21/7/2016 tarihli ve 1116 sayılı kararı’yla ülke 
genelinde ilan edilen ve 3/1/2017 tarihli ve 1134 sayılı kararı uyarınca devam etmekte olan olağanüstü 
hâlin 19/4/2017 Çarşamba günü saat 01.00’den geçerli olmak üzere üç ay süreyle uzatılmasına dair 
tezkeresi (3/931) (Devam)

BAŞKAN – Şimdi, gruplar adına son söz, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına İstanbul 
Milletvekili Hayati Yazıcı’ya aittir.

Buyurun Sayın Yazıcı. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

AK PARTİ GRUBU ADINA HAYATİ YAZICI (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Hükûmetimizin olağanüstü hâlin uzatılmasına ilişkin kararı hakkında AK PARTİ Grubunu temsilen söz 
almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Konuşmamın başında, Tunceli’de helikopter kazasında vefat eden bütün yurttaşlarımıza Allah’tan 
rahmet diliyorum ve ayrıca Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla önce milletvekillerimiz başta olmak üzere 
aziz milletimizin Kutlu Doğum Haftası’nı kutluyorum. 

Değerli milletvekilleri, pazar günü önemli bir süreci birlikte yaşadık. Dolayısıyla, bütün 
konuşmacıların temas ettiği gibi pazar günü yapılan halk oylamasına ilişkin değerlendirmemi sizlerle 
paylaşmak istiyorum. Bizim çok partili demokratik siyasal hayatımızda bildiğiniz gibi iki Anayasa’mız 
var: 1961, 1982 ve bu her iki Anayasa da darbeciler tarafından yapılmış, inşa edilmiş Anayasalardır 
ama şöyle bir soru yönelttiğimizde; Anayasa yapmak kimin hakkıdır… 

MUSTAFA ILICALI (Erzurum) – Milletin. 
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HAYATİ YAZICI (Devamla) – Hiç kuşkusuz milletin hakkıdır ve bu hak tekel bir haktır; 
vazgeçilmez, devredilmez bir haktır. Buna karşın aziz milletimiz bugüne kadar anayasa yapma 
hakkını hiçbir zaman kullanamamış -tekmil anayasa- ve bugün yürürlükte bulunan darbe anayasası 
82 Anayasası’yla alakalı 19 değişiklik gerçekleştirmişiz, bunlardan sonuncusunu pazar günü aziz 
milletimiz sandığa giderek onayladı. 18 anayasa değişikliğine kıyasla 19’uncu değişiklik, çok daha 
geniş kapsamlı, derinliği fazla olan bir değişiklik ve bununla da ilk defa aziz milletimiz, siyaset yoluyla 
ve yöntemiyle sistem ölçeğinde Anayasa’da en anlamlı değişikliği gerçekleştirmiştir. Bu değişikliğin 
bütün milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ve kampanya süresince hem “hayır” kampanyası 
yürüten hem “evet” kampanyası yürüten bütün yurttaşlarımız, kuruluşlarımız bazı yerlerde amaçlarını 
aşacak ölçekte de olsa, tolere edilemeyecek söylemde bulunmalarına karşın, bütünü itibarıyla baktığımız 
zaman fevkalade başarılı bir kampanya süreci geçirildiğinin de altını çizmek istiyorum. Dolayısıyla, 
tercihlerini bir demokratik hak olarak hangi yönde kullanmış olursa olsun bütün yurttaşlarımızı bu 
haklarını kullanmaları dolayısıyla kutluyor, tebrik ediyorum.

Bu değişiklik oylaması, son derece anlamlı, katılım bakımından anlamlı: Yüzde 86 -bir küsuratı 
var, tamamlayalım- ölçeğinde bir katılım. Elbette ki bu oran, insanımızın, Türk milletinin Anayasa’yla 
ilgili, hak ve özgürlüğüyle ilgili, geleceğine ilişkin ne denli duyarlı olduğunun, demokrasi ve hak ve 
özgürlükler kapsamında ne denli hassasiyet içerisinde olduğunun çok somut bir göstergesi. Bunun 
altını çizmek isterim.

Bu kampanya süresi itibarıyla dile getirilen söylemleri -artık muhasebesini yapmadan- bir yana 
bırakarak Türkiye’nin bugün bu anayasayla oluşmuş, millet egemenliğine dayalı yeni bir sistemin eksik 
alanlarını inşa etme konusunda birlik ve beraberlik içerisinde olması gerekir diye düşünüyor ve bunun 
altını çiziyorum.

Değerli dostlar, ortak değerlerimiz var. Daha önceki bir konuşmamda temas etmiştim, son derece 
önemsiyorum, bu vesileyle de altını çizmek istiyorum: Ortak değerlerimiz… Vatan hepimizin, 780 
bin kilometrekare ve nüfusumuz 80 milyon. Dolayısıyla, hiçbir ayrım yapmadan, etnik kimlik ayrımı 
yapmadan, mezhep ayrıştırması yapmadan, felsefi düşünce ayrımcılığı içerisine düşmeden, 80 milyon 
Türkiye Cumhuriyeti yurttaşının her birinin, 780 bin kilometrekare vatan toprağında eşit pay hakkı var. 

İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) – Bize göre öyle de size göre öyle değil Sayın Bakan. Eğer 
Cumhurbaşkanı yeminine sadık kalmıyorsa o öyle değil, sizin dediğiniz gibi değil Sayın Bakan.

BAŞKAN – Müdahale etmeyelim lütfen.

HAYATİ YAZICI (Devamla) – Bayrağımız ortak, kırmızı beyaz. Kırmızı renk, şehitlerimizi, 
toprağı vatan yapan şehitlerimizi temsil ediyor, hilal bağımsızlığımızı; yıldız, her bir şehidimizi temsil 
ediyor.

Dolayısıyla -gene döneceğim- bu ülkede 80 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşından bayrağı 
olmayan bir Allah’ın kulu var mı? O hâlde, bu topraklarda eline bir paçavrayı alıp “bayrak” diye 
sallayanlara ve elbette ki Türkiye’yi bölmeyi hedef olarak öngörenlere söyleyecek sözümüz var, işte 
bunlar bölücüdür, bunlar ayrımcıdır, bunları istisna tutuyoruz. Gene bu ülkede -devletimizin ismi 
Türkiye Cumhuriyeti devleti- devleti olmayan bir Allah’ın kulu var mı? Yok ve biz bir milletiz, buna 
“Türk milleti” diyoruz ve…

MUSTAFA AKAYDIN (Antalya) – “Tek millet” diyorsunuz, “Türk milleti” demiyorsunuz. 

HAYATİ YAZICI (Devamla) – …elbette ki “Türk milleti” kavramı kuşatıcıdır. 80 milyon Türkiye 
Cumhuriyeti yurttaşının ortak tarihî birikimi, kültürel değerleri, inanç değerleriyle birlikte kümülatif 
ismidir millet. 
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ERKAN AKÇAY (Manisa) – Bravo Sayın Bakan, bravo! 

HAYATİ YAZICI (Devamla) – Onun için biz siyasi yürüyüşümüzde her zeminde ve her yerde 
-bugün değil, ta kuruluş sürecinden itibaren- “tek millet”, “tek bayrak”, “tek vatan”, “tek devlet” 
diyerek yürüdük. Bu, bizim kırmızı çizgimiz ve siyasetin bu değerlere saygı üzerinden yürütülmesi 
gerektiğine inanıyoruz. Bu değerleri görmemenin, gözetmemenin, bunlar üzerinden birbirimize ölçü 
biçip nitelemeye kalkışmanın bu ülkede hiç kimseye bir yararı yoktur. Siyasette proje üzerinden rekabet 
yapmak suretiyle, Türkiye’nin geleceğini inşa etme doğrultusunda bir rekabetçi yarış içerisinde olmalıyız 
diye düşünüyorum. Böylece, oradan Anayasa’nın gerçekleştirilmesi dolayısıyla gündeme dönüyorum. 
Bugün, artık, Anayasa referandumu yapılmış, yakında Yüksek Seçim Kurulu resmî açıklamayı yapacak 
ve elbette ki bu Anayasa’nın uygulama süreci itibarıyla uyarlama çalışmaları yasalarda gerçekleşecek. 

İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) – Meşru değil Sayın Bakan, meşru değil. 

HAYATİ YAZICI (Devamla) – Demin, burada, Başbakan Yardımcım ifade etti, siyasette ve siyasi 
alan itibarıyla önemli dokümanların başında Anayasa gelir, Meclis İçtüzüğü gelir, Siyasi Partiler Kanunu 
gelir, Seçim Kanunu gelir. Seçme ve seçilmeye ilişkin mevzuat öncelikli ve önemlidir ve elbette ki bütün 
bunları kotarmanın anahtar alanı da Meclis İçtüzüğü’dür. Umarım ki bu çalışmalarda bütün partilerimiz 
bir yaklaşım içerisinde olur demokratik ölçekte; uzak durarak, sonra, bu değişikliklerle ilgili işte “Niye 
kolektif aklı devreye sokmadınız?”, “Niye paylaşımcı olmadınız?” söylemine sığınmaya kalkışmazlar. 
Temennimizi bu şekilde buradan ifade etmek istiyorum.

Değerli dostlar, evet, olağanüstü hâl ilan etmek tercih edilir bir durum değil. İş olsun diye olağanüstü 
hâl yönetimine geçilmez. Esas olan, olağan yönetimdir ve nitekim, biz, iktidara geldiğimizin hemen ilk 
ayında, 1987 yılından bu yana Türkiye’de devam eden, Türkiye’nin üçte 1’inde devam eden olağanüstü 
hâl yönetimine son verdik. Israrla, sebatla, kararlı bir biçimde, Türkiye’yi olağan kurallarla yönetmenin 
ve hedeflediğimiz yere taşımanın gayreti içerisinde olduk. Bu hedefimize varmak için de çok büyük 
riskler aldık, üstlendik siyaseten çünkü siyaset risk almak içindir, yan gelip yatmak değildir siyaset. 
Milletten yetki alıp Ankara’ya gelen, bu Mecliste oturan milletin vekilleri, gerektiği zaman, millet için, 
vatan için, bayrak için alması gereken riski almak zorunda. Biz bunu bu süreçlerde aldık ve olağan 
yönetimle Türkiye’ye çok büyük kazanımlar sağladık. 

Nereden başladı bu olağanüstü hâl yönetimi, Türkiye’nin gündemine nereden girdi, hepiniz 
biliyorsunuz. Yani bunu şimdi görmezden gelip “Türkiye’nin olağanüstü hâl yönetimine ihtiyacı mı 
var, niye uzatıyorsunuz?” demenin bir karşılığı olabilir mi, böyle bir şey olabilir mi? Türkiye, tarihinde 
görülmemiş, en alçak, en gaddar 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsüne maruz kalmış bir ülkedir. 
Bu, tarihte ilktir. Bunun bir örneği yok, insanlık tarihinde de yok. O gece, aziz millet, hiçbir ayrım 
yapmadan, kadın-erkek demeden, genç-yaşlı demeden, felsefi düşünce ayrımına girmeden, sosyal 
yaşam tarzı gözetmeksizin, Cumhurbaşkanımızın çağrısını, Başbakanımızın çağrısını da dikkate almak 
suretiyle o silahlar karşısında, F16’lar karşısında, tanklar önünde göğsünü siper etti; akşam başlayan 
darbeyi sabah olmadan önleyen bir millet.

Değerli milletvekilleri, bakın, milletin bu duruşu, bu darbeyi önleyişi de bizim tarihimizde ilktir. 
Tarihimiz, özellikle çok partili siyasal hayatımız her on yılda bir darbeye maruz kalmış, kimi doğrudan, 
kimi dolaylı, kimisi postmodern vesaire ve en ağırı, en alçağı da -elbette darbeler arasında kıyas olmaz 
ama- 15 Temmuz. Millî şairimiz ne diyor? “Tarihten ders alırsanız tarih tekerrür etmez.” Bu aziz 
millet, darbe tarihinden ders almış ve o gece duruşuyla darbeyi tekerrür ettirmemiş, darbeyi önleyen 
bir millettir.
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Değerli milletvekilleri, dolayısıyla o gece yaşanmış. Milletin duruşuyla bağlantılı, o alçak terör 
örgütüne karşı verdiğimiz şehitlerin kadrini de gözeterek başlanan süreci devam ettiren bir idari 
tedbirdir olağanüstü hâl yönetimi ve 21 Temmuzda ilan edilmiş, o günden bu yana çalışmalar devam 
ediyor.

Değerli milletvekilleri, Türkiye’de 21 Temmuz 2016 tarihinden bu yana olağanüstü hâl yönetim 
rejimini gerekli kılan en önemli faktör 15 Temmuzda maruz kaldığı alçak darbe teşebbüsü ve bu 
örgütün devletin yönetim şeması içerisinde hemen hemen her alana çok sinsi bir şekilde yerleşmiş 
olduğuna ilişkin veriler; birisi bu, diğeri de bulunduğumuz coğrafya. Hemen yanı başımızda çok 
önemli olaylar cereyan etmektedir. Doğumuzda, güven kalmamış, ülkelerde insanlar ve terör örgütleri 
yarış içerisine girmiş. Dolayısıyla ülkenin güvenliğini sağlamak, tesis etmek için normal yönetimin 
dışında bir olağanüstü hâl yönetimine geçme zarureti doğduğu aşikârdır. Devletin çok görevi var ama 
devletin en önemli görevi, kamu düzeni ve güvenliğini sağlamak, vatandaşın yaşama hakkını güvence 
altına almaktır. Onun için, aziz milletvekilleri, biz hep bu süreçlerde Şeyh Edebali’nin Osmanlı 
Devleti’ni kuran Osman Paşa’ya o özdeyişine atıfta bulunur, referans gösteririz: “İnsanı yaşat ki devlet 
yaşasın.” Dolayısıyla, bu topraklarda, 780 bin kilometrekare vatan toprağının her zerresinde, hiçbir 
vatandaşımızın can tehdidi altında olması asla kabul edilebilir değildir. Can güvenliğini sağlamak 
devletin, Hükûmetin bir numaralı görevidir. Dolayısıyla, 21 Temmuz 2016 tarihinden bu yana ilan 
edilmiş ve uygulaması devam eden olağanüstü hâl yönetim sürecinin hedefinde bütün terör unsurları ve 
teröristler yer almaktadır. Başta FETÖ’cü terörist unsurlar olmak üzere, PKK, PYD, DHKP-C ve DAİŞ 
olmak üzere hepsinin olağanüstü hâl yönetim kapsamında daha özenli ve olağanüstü hâlin öngördüğü 
kurallar çerçevesinde takibi yapılmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, bu süreç itibarıyla hem güvenlik güçlerimiz hem de elbette ki bağımsız 
yargı, bu süreçle alakalı çok yüklü görevleri ifa ve icra etmektedirler. Bu süreç o kadar ağır ki yapılan 
tasarruflar dolayısıyla haksızlığa uğradığını dile getiren kişilerin bu durumlarını ele almaya, hemen ele 
almaya müsait olmayacak kadar ağır bir süreçtir. Ama bütün bunlara karşın Cumhuriyet Hükûmeti, 
terörle mücadelede olağanüstü hâl süreci itibarıyla ve diğer alanlar da dâhil olmak üzere, terörle ve 
teröristlerle irtibatlı, iltisaklı, her ne şekilde bağlantıları varsa, ticari bağlantıları, iş dünyası bağlantıları, 
medya bağlantıları, bilişim bağlantıları dâhil olmak üzere, bu alanları da kapsayacak şekilde sıfır 
toleransla mücadelesini sürdürüyor. Toleransımız sıfır, terör örgütüyle irtibatlı, iltisaklıysa sıfır 
toleransla bakıyoruz ama aynı şekilde, bunlarla mücadele ederken vatandaşlarımızın irtibatlı ve iltisaklı 
olduklarına ilişkin uygulamalar alanında şüpheli durumlar karşısında da o kadar titiz davranıyoruz. 
Nitekim, Hükûmetimiz -takip etmişseniz bilirsiniz- bu alanlara ilişkin sorunlara çözüm üretecek bir 
mekanizmayı kararnameyle düzenlemiştir. 7 üyeden oluşacak, bunların da üyeleri bugün yarın atanacak 
ve öyle bir uygulama ki -gene Anayasa gereği- kanun hükmünde kararnamelerle yapılan tasarruflar 
karşısında yargı yolu kapalı. Bu getirdiğimiz mekanizmayla hem konular irdelenecek, incelenecek ve 
hem de bu kurulun kararlarına karşı yargısal sürecin de önünü açmış bulunuyoruz. 

Bir taraftan bunları eleştiriyorsunuz, bir taraftan da şunları söylüyorsunuz… Bakın, değerli dostlar, 
bu olağanüstü hâl uygulama sürecinde işte pek çok kararname Meclise gelmiş, kanunlaşmamış bekliyor. 
Pazar günü oylanan Anayasa’da biz bu alana ilişkin çok demokratik bir düzenleme getirdik, Türkiye 
tarihinde bundan böyle “sıkıyönetim” diye bir uygulama asla olmayacak. 

LEVENT GÖK (Ankara) – Öyle mi? Olağanüstü hâl olduktan sonra ne olacak?

HAYATİ YAZICI (Devamla) – Asla olmayacak.

LEVENT GÖK (Ankara) – Şu olağanüstü hâli bir kaldırın kutlayayım sizi, olağanüstü hâli kaldırın 
kutlayayım.
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ALİ ŞEKER (İstanbul) –Orduya güvenmedikleri için kaldırdılar. 

HAYATİ YAZICI (Devamla) – Sayın Gök, oraya da geleceğim, oraya da geleceğim. 

Bakın, çok bağırmak, sesinin yüksek çıkması söylediğinin doğru olduğu ya da haklı olduğunuz 
anlamına gelmez. 

LEVENT GÖK (Ankara) – Hayır… Ben, olağanüstü hâli kaldırın kutlayayım sizi. 

ALİ ŞEKER (İstanbul) – Orduya güvenmedikleri için sıkıyönetimi kaldırıyorlar. 

HAYATİ YAZICI (Devamla) – Doğru, sözdedir, söylemdedir, cümlededir. Müsaade edin de 
anlatayım. 

Sıkıyönetimi kaldırdık, tarihte olmayacak. 

ALİ ŞEKER (İstanbul) – Orduya güvenmiyorsunuz da ondan. Orduya güvenmiyorsunuz, onun 
için sıkıyönetimi kaldırdınız, itiraf edin.

HAYATİ YAZICI (Devamla) – Olağanüstü hâl yönetimiyle alakalı geçende birisi bu yetkinin 
Cumhurbaşkanına verildiğini söylüyor; gerçek dışı. Evet, Cumhurbaşkanı olağanüstü hâl uygulama 
kararı verecek ama Meclisin onayına tabi. 

LEVENT GÖK (Ankara) – Evet. Kaç ay sonra?

HAYATİ YAZICI (Devamla) – Bugün, Hükûmet, getirdiğimiz modelde…

LEVENT GÖK (Ankara) – Kaç ay sonra?

HAYATİ YAZICI (Devamla) – Bu yanlış. Siz hemen açın okuyun, onu söyleyeceğim şimdi. 

LEVENT GÖK (Ankara) – Olur mu öyle şey? 

HAYATİ YAZICI (Devamla) – Hayır, hayır. Bakın, sizin en büyük hatanız, en büyük çelişkiniz bu 
metni okumamanız.

LEVENT GÖK (Ankara) – Bir de siz okuyun Sayın Yazıcı, bir de siz okuyun Allah aşkına.

HAYATİ YAZICI (Devamla) – Hayır, okumamanız; çok ısrarla söylüyorum.

LEVENT GÖK (Ankara) – Bakın, biz okuduk. 

ALİ ŞEKER (İstanbul) – Biz okuduk, çok iyi anladık, çok iyi anladık. 

HAYATİ YAZICI (Devamla) – Ben bu konuda çok nezaketliyim, tekrar etmezseniz söylemem. 

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) – Kitabını yazdık.

ALİ ŞEKER (İstanbul) – Kitabını yazdık.

HAYATİ YAZICI (Devamla) – Bir defa ise hata derim ama tekrar ediyorsunuz. 

Bakın, getirilen düzenleme, olağanüstü hâl döneminde Meclise sevk edilen kanun hükmünde 
kararname. O dönemde kanun hükmünde kararnamedir; diğeri kararname, o dönemde kanun hükmünde 
kararname ve üç ay içinde…

LEVENT GÖK (Ankara) – Ben de onu söylüyorum zaten.

HAYATİ YAZICI (Devamla) – Hayır, sevk ediyor aynı gün.

...Meclis ele alıp görüşmezse otomatikman kalkıyor. Bugün var mı öyle bir şey?

LEVENT GÖK (Ankara) – Konuşuruz.

HAYATİ YAZICI (Devamla) – Bunu söylüyorum. Bu sorun yok, bu fevkalade ileri bir aşama.

LEVENT GÖK (Ankara) – Bizdeki Anayasa’da ...
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MAHMUT TANAL (İstanbul) - Var, var, bugünkü de “Uzatılamaz.” diyor zaten.
HAYATİ YAZICI (Devamla) – Ha, bir taraftan, bir taraftan, bir taraftan…
MAHMUT TANAL (İstanbul) – Tereciye tere satma, bugün de “Uzatılamaz.” diyor, aynı hüküm 

var. 
LEVENT GÖK (Ankara) – Otuz gün içerisinde…
MAHMUT TANAL (İstanbul) – Var aynısı, “Uzatılamaz.” diyor zaten.
HAYATİ YAZICI (Devamla) – Değil değil, bakın ona siz, farklı. Komisyonda bir ay bekler, Meclis 

Genel Kuruluna gelir.
LEVENT GÖK (Ankara) – Hah, aynen öyle işte. 
HAYATİ YAZICI (Devamla) – Öyle yani, öyle o. 
LEVENT GÖK (Ankara) – Söyleyin, o bir ayı da söyleyin. 
HAYATİ YAZICI (Devamla) – Ben iddialıyım, bu konuyu biliyorum.
LEVENT GÖK (Ankara) – Bir ayı da söyleyin ama.
HAYATİ YAZICI (Devamla) – Bu oylamanın meşruiyetini tartışmak abesle iştigaldir, kural belli. 
ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) – Çünkü meşru değil.
ALİ ŞEKER (İstanbul) – Meşru değil, tartışmaya gerek yok.
HAYATİ YAZICI (Devamla) – Kural belli, kural belli. Kural ne? Referanduma gideceksiniz. 

Seçenek ne? Onaylayan “evet” diyecek, onaylamayan “hayır” diyecek. Nasıl ölçülecek? Sizde ayrı 
kantar mı var, ayrı ölçü mü var? Böyle bir şey olur mu?

BÜLENT TURAN (Çanakkale) – CHP istemezse olmaz zannediyorlar.
MAHMUT TANAL (İstanbul) – “Olağanüstü hâlde Kıyı Kanunu düzenlenmez.” diyor, Kıyı 

Kanunu düzenliyorsun, Kıyı Kanunu. 
HAYATİ YAZICI (Devamla) – 51,4 millet “evet” demiş gitmiş. Meşruiyet tartışması yaparsanız 

konuyu yanlış yerden ele alırsınız.
MAHMUT TANAL (İstanbul) – İhale Kanunu’nda düzenleme yapılıyor Sayın Bakanım.
HAYATİ YAZICI (Devamla) – Meşruiyet tartışması…
ALİ ŞEKER (İstanbul) – Millî Piyangoyla ne alakası var?
HAYATİ YAZICI (Devamla) – Burada meşruiyet tartışması, uzlaşma kültürünün uzağına 

düşüyorsunuz demektir, bundan sonraki süreçlerin dışında kalacağız demektir. 
MAHMUT TANAL (İstanbul) – İhale Kanunu düzenleniyor.
ALİ ŞEKER (İstanbul) – Biz suçun içinde olmayız zaten. Suçun içinde niye olalım ki yani?
HAYATİ YAZICI (Devamla) – Yani böyle bir yanlışa ana muhalefet partisinin girmesini arzu 

etmem, istemem. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN – Lütfen bir dakikada tamamlayın Sayın Yazıcı.
HAYATİ YAZICI (Devamla) – Varsayalım ki Mecliste Anayasa değişikliği Anayasa’da tanımlandığı 

şekilde üçte 2’yle, 368’le kabul edildi, referanduma da gitmedi, birkaç madde. 
BÜLENT TURAN (Çanakkale) – Levent Bey onu görmezden geliyor.
HAYATİ YAZICI (Devamla) – “Meşru değil.” mi diyeceksiniz? 1 oy… Halka gelmiş, halk tercih 

etmiş işte; 1,5 milyon oy. “Meşru değil.” mi diyeceksiniz? (CHP sıralarından gürültüler)
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LEVENT GÖK (Ankara) – Öyle değil, öyle değil. 

HAYATİ YAZICI (Devamla) – Böyle bir şey olmaz, böyle bir şey olmaz.

ALİ ŞEKER (İstanbul) – Öyle değil, öyle değil.

LEVENT GÖK (Ankara) – Anayasa farklı bir şey Sayın Yazıcı.

HAYATİ YAZICI (Devamla) – Bakın, değerli arkadaşlar, dolayısıyla burada ayağı yere basmayan 
çok iddialar, isnatlar var. 

ALİ ŞEKER (İstanbul) – Mühür basmayan isnatlar mı?

HAYATİ YAZICI (Devamla) – Mesela, doğuda, güneydoğuda “hayır” oyu verilmiş, “evet”e 
dönüştürülmüş…

LEVENT GÖK (Ankara) – Evet, aynen öyle.

HAYATİ YAZICI (Devamla) – Yahu, ana muhalefet partisisiniz arkadaşlar, ayağınız yere bassın. 
Biraz ciddiyet, lütfen, biraz ciddiyet. Böyle bir şey olamaz.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Tarım işçisi Harran ilçesinde yok, oy kullanmış Sayın Yazıcı.

ALİ ŞEKER (İstanbul) – Tarım işçilerinin yerine oy kullanıldı, oy. 

HAYATİ YAZICI (Devamla) – Böyle bir şey olamaz. 

Dolayısıyla, burada HDP sözcüsü hoca doğuda, güneydoğudaki birtakım gözlemlerini aktardı. 
Bunların doğru olup olmadığını bir yana bırakayım ama daha önceki süreçlerde… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

HAYATİ YAZICI (Devamla) – …oralarda neler yaşandığını en iyi bilenlerdeniz, biz de çok iyi 
biliyoruz. 

ALİ ŞEKER (İstanbul) – Siz onlarla mı yarışıyorsunuz? Devlet yasaların uygulanmasını temin 
eder.

HAYATİ YAZICI (Devamla) – Daha önce yaşananların yaşanmaması sizleri üzmüşse onu bilemem, 
bunu da yakıştırmam. 

ALİ ŞEKER (İstanbul) – Yanlışla yanlış yapılmaz. Devlet kanuna uymak durumunda, yasa dışılığı 
kendine örnek veremezsin, yasa dışılığı kendine rehber edinemezsin.

HAYATİ YAZICI (Devamla) – Efendim, bu değişikliğin onaylanması gerektiği kanısıyla yüce 
Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Yazıcı.

LEVENT GÖK (Ankara) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Sayın Gök, buyurun. 

LEVENT GÖK (Ankara) – Sayın Başkan, Sayın Yazıcı konuşmasında, benim Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesi ile bugünkü durumu benim bilmediğimi ifade etti. Tam anlamıyla bir sataşmada bulundu. 
“Daha fazla konuşursanız da mahcup olursunuz.” dedi. Ben mahcup olmaya hazırım ama acaba Sayın 
Yazıcı hazır mı diye tartışmak da isterim kendisiyle.

BAŞKAN – O zaman, iki dakikadan fazla konuşma vermeyelim, iki dakikayla sınırlandıralım. 

Yeni bir sataşmaya meydan vermemek üzere, buyurun.
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VI.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Ankara Milletvekili levent gök’ün, istanbul Milletvekili Hayati yazıcı’nın (3/931) esas 
numaralı Başbakanlık Tezkeresi üzerinde Ak PArTi grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına 
sataşması nedeniyle konuşması

LEVENT GÖK (Ankara) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tabii, meseleyi nereye 
oturttuğunuza bağlı. Bizim şu andaki, mevcut Anayasa’mıza göre olağanüstü hâl döneminde çıkarılan 
kararnamelerin otuz gün içerisinde Mecliste görüşülmesi gerekiyor, karara bağlanması gerekiyor ama 
Meclis gereğini yapmıyor değerli arkadaşlar. Meclisin sayısal çoğunluğuna sahip olan iktidar partisi 
şu ana kadar çıkan 22 kararnameden 5 tanesini bu Meclise getirdi. Diğerleri nerede? Anayasa’ya 
bakıyorsunuz, İç Tüzük’e bakıyorsunuz Sayın Yazıcı, “Otuz gün içerisinde Meclis karar verir.” 
diyor. Şimdi, Sayın Yazıcı diyor ki: “Daha demokratik bir hâle getirdik.” Demokratik hâle getirdiği, 
“Cumhurbaşkanlığı kararnamesi üç ay içerisinde gelmezse düşer.” hükmünü bize örnek gösteriyor. 
E, burada otuz gün içerisinde Meclisin karara varacağını uygulamamışsınız da Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesinin denetimini kime yaptıracaksınız siz? Bu Meclisin, Anayasa Mahkemesinin denetim 
olanaklarını yok et; Cumhurbaşkanı bir kararname çıkartacak ve bu Meclis onun üzerinde bir karar 
alabilecek iradeyi gösterecek. Böyle bir tablo var mı? 

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) – Var, var.

LEVENT GÖK (Devamla) – Biz bu tabloyu biliyoruz, yaşıyoruz. Anayasa Mahkemesinin yapısını 
biliyoruz. Olağanüstü hâl döneminde çıkartılan kararnameleri “Olağanüstü hâlin gerekli kıldığı konular 
değil.” diyerek Anayasa Mahkemesine götürdük “Benim yetkim yok.” dedi. İşte biz de zaten sistemde 
denge yok, fren yok, birbirini engellemek yok meşruiyet içerisinde, bunlara itiraz ediyoruz. 

Sayın Yazıcı benim bilmediğimi ifade ediyor ama sanırım, herhâlde -bir gün bir açık televizyon 
kanalında tartışalım, bütün 80 milyon izlesin, kim haklı, kim haksız- şimdi, burada, kabul edilmelidir ki 
iki dakikalar da bu süreci anlatmaya yetmiyor. Ama, Sayın Yazıcı, ben tezimde haklıyım, ısrarlıysanız 
sizi televizyonlara davet ediyorum.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

HAYATİ YAZICI (İstanbul) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Sayın Yazıcı…

HAYATİ YAZICI (İstanbul) – 60’a göre söz istiyorum.

BAŞKAN – Buyurun, size de iki dakika süre veriyorum.

Lütfen bitirelim bu polemiği.

2.- istanbul Milletvekili Hayati yazıcı’nın, Ankara Milletvekili levent gök’ün sataşma nedeniyle 
yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

HAYATİ YAZICI (İstanbul) – Efendim, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

LEVENT GÖK (Ankara) – Ben daha önce de sizi televizyonda davet ettim Sayın Yazıcı.

HAYATİ YAZICI (Devamla) – Sayın Gök, çok büyük fark var; siz İç Tüzük’ten söz ediyorsunuz, 
biz Anayasa’dan.

LEVENT GÖK (Ankara) – Evet.

HAYATİ YAZICI (Devamla) – Normlar hiyerarşisinde tepede Anayasa var, sonra kanun var, İç 
Tüzük var.
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LEVENT GÖK (Ankara) – İç Tüzük nedir, İç Tüzük? Bu Meclis neyle yönetiliyor?

HAYATİ YAZICI (Devamla) – Bakın, sizin söylediğiniz İç Tüzük kuralı. İç Tüzük’e göre, sevk 
edilen kanun hükmünde kararnamelerin komisyonda bir ay içinde görüşülmesi lazım, komisyonda 
görüşülmezse Genel Kurula gelir. 

LEVENT GÖK (Ankara) – Efendim, Meclise gelecek de geliyor mu?

HAYATİ YAZICI (Devamla) – Geliyor ama Genel Kurulda görüşülmesine ilişkin bir zaman 
tahdidi yok.

LEVENT GÖK (Ankara) – Efendim, “Karara bağlanır” diyoruz burada.

HAYATİ YAZICI (Devamla) – Bizim getirdiğimiz Anayasa değişikliğinde Genel Kurulda 
görüşülmesiyle ilgili zaman tahdidi var, üç ay; üç ay içerisinde görüşülmezse kanun hükmünde 
kararname hükümsüz hâle gelir. Konu bundan ibaret. Meraklı olanlar açsınlar baksınlar, metinde aynen 
böyle yazıyor.

Saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

LEVENT GÖK (Ankara) – Sayın Başkan, sadece kayıtlara girsin.

BAŞKAN – Buyurun.

LEVENT GÖK (Ankara) – Meclis İçtüzüğü bizim çalışmalarımızı düzenleyen en önemli 
hükümdür ve Anayasa ve İç Tüzük hükümleri… Eğer İç Tüzük’te uygulamada bir aksaklık varsa 
Anayasa Mahkemesine başvurulur Sayın Yazıcı. Doğal olarak İç Tüzük hükümleri hepimizi bağlayan 
kurallardır.

Sayın Başkan, siz bu toplantıyı neye göre idare ediyorsunuz? İç Tüzük’e göre. Bu tartışmaları 
neye göre yapıyoruz? İç Tüzük’e göre. Şimdi, Sayın Yazıcı, tabii, Parlamentoya bakanlıktan daha yeni 
geldiği için bu konuları bilmeyebilir ama üç yıldır grup başkan vekilliği yapan şahsıma da bunları 
anlatacağını ben zannetmiyorum.

HAYATİ YAZICI (İstanbul) – Mahmut Bey’e sorun, Mahmut Bey’e.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Beni bilirkişi olarak atayın o zaman.

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz.

V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)

B) Tezkereler (Devam)

1.- Başbakanlığın, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 21/7/2016 tarihli ve 1116 sayılı kararı’yla ülke 
genelinde ilan edilen ve 3/1/2017 tarihli ve 1134 sayılı kararı uyarınca devam etmekte olan olağanüstü 
hâlin 19/4/2017 Çarşamba günü saat 01.00’den geçerli olmak üzere üç ay süreyle uzatılmasına dair 
tezkeresi (3/931) (Devam)

BAŞKAN – Şimdi, şahıslar adına ilk söz, Ankara Milletvekili Murat Alparslan’a aittir.

Buyurun Sayın Alparslan. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Süreniz on dakikadır.
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MURAT ALPARSLAN (Ankara) – Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Olağanüstü hâlin yarından itibaren üç ay uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresinin 
görüşmeleriyle ilgili şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Sözlerimin başında, Tunceli’de bir 
helikopter kazasında şehit olan vatandaşlarımızı, güvenlik güçlerimizi rahmetle anıyorum ve milletçe 
başsağlığı diliyorum.

Değerli milletvekilleri, ne mutlu ki bizlere mazisi, şanlı tarihi kahramanlıklarla dolu bir milletin 
mensubuyuz. Bu milletin bu topraklarda kutlu yürüyüşü 1071’de başlamış, 1299’da devam etmiş, 
1453’te yedi düvele nam salmış, 1453 ve sonrasında yine cumhuriyetin ilanıyla birlikte bu topraklarda 
bu devleti hep beraber kurmuşuz. Bu devletin kurulmasında şehitlerimizin ve şehitliğin önemini 
bilen bir milletiz ve o sebeple hem bayrağımızın hem devletimizin bizlerin şahsındaki kutsallığı son 
derece önemlidir. Onlara göz bebeğimiz gibi bakmak ve onlara kasteden her türlü müdahaleye karşı 
devletimizi, bayrağımızı, ülkemizi ve vatanımızı savunmak her birimizin boynunun borcudur. 

Değerli dostlar, olağanüstü hâlin uzatılmasıyla ilgili Başbakanlık tezkeresinde gruplar adına söz 
alan milletvekillerimiz ve hem de Hükûmet yetkilimiz bunun gerekçelerini uzun uzadıya anlattılar. 
Öncelikli olarak olağanüstü hâlin ilk defa ülkemizde uygulanmadığı hepimizce malum. İlk defa 1987 
yılında uygulanan ve çeşitli defalar tekrar edilen olağanüstü hâl uygulamalarının özellikle iktidarımızın 
ilk döneminde, 2002 yılında tarafımızca kaldırıldığı da malumdur. Yine, 2004 yılında, özellikle 
Anayasa’nın 15’inci maddesinde, olağanüstü hâlde uygulanabilecek tedbirlerle ilgili kişi hak ve 
özgürlüklerinin sınırlamasına dönük birtakım iyileştirmelerin de yine AK PARTİ döneminde yapıldığı 
bilinmektedir. 

Bu millet, bu devlet geçmişte çok ağır bedeller ödedi, çok büyük badireler atlatarak bugünlere 
geldi. Millet, 1923’te kurduğu Türkiye Cumhuriyeti devletini her türlü bedel ödeyerek, her türlü şer 
güçten kurtararak bugünlere kadar taşıdı ve geldi. Bunu yaparken de her zaman, millet iradesinin, millet 
egemenliğinin esas alındığı, milletin sözünün üstüne söz olmadığının bilindiği bir gerçekten hareketle 
her zaman millet devletine sahip çıktı. Ama maalesef, milletin iradesi ve egemenliği zaman zaman 
müdahalelerle, zaman zaman darbe teşebbüsleriyle, işgal girişimleriyle, vesayet müdahaleleriyle 
hep engellenmeye çalışıldı. Ama bu millet her zaman iradesine sahip çıktı, egemenliği üzerinde 
oluşturulamaya çalışılan ipoteklere, ayağına bağlanmaya çalışılan prangalara fırsat vermeyerek, 1960 
darbesinden, 1971 muhtırasından, 1980 darbesinden, 28 Şubattan kurtularak bugünlere geldi ve AK 
PARTİ döneminde yaşatılan 27 Nisan e-muhtırasına karşı da çok onurlu ve dik duruşu ortaya koydu. 
Özellikle 15 Temmuzda, belki bu toprakların, bu coğrafyanın, bu tarihin o güne kadar gördüğü en 
kanlı, en vahşi, en kalleş, en hain darbe teşebbüsünün ve işgal girişiminin yaşandığını hep beraber 
üzülerek gördük ve şahit olduk. Hamdolsun ki bu aziz ve kahraman milletimiz kendi iradesine, 
kendi egemenliğine, devletin bekasına, milletin birlik ve beraberliğine kasteden bu hainlere yine 
geçit vermedi. 1923’te Sakarya’dan, Dumlupınar’dan; Çanakkale’den ve Kurtuluş Savaşı’ndan beri 
oluşturduğu o istiklal ruhunu 15 Temmuzda tekrar canlandırarak yeni bir istiklal mücadelesi ruhuyla bu 
hainlere gereken dersi verdi ve dünyanın dört bir tarafına, tüm milletlere örnek bir şekilde, demokrasinin 
kitabını yazdığını ifade eden pek çok ülkeye de demokrasinin destanını yazarak göstermiş oldu. 

İşte, o günden sonra mevcut Hükûmet ve devlet yönetiminin olağan şartlarda idaresinin bu kasteden 
hainlere karşı yapılacak müdahalelerde ve bu mücadelede yeterli olamayacağı, daha hızlı, daha etkin 
ve daha faydalı sonuç elde edebilmek için olağanüstü hâl rejimlerinin tatbikinin mümkün olduğu da 
milletimiz tarafından kabul edildi. Zaten olağanüstü hâl, Anayasa’nın 120 ve 121’inci maddelerinde 
ifade bulan anayasal bir meşruiyettir ve kullanılmasının gerekli olduğu zamanlarda kullanmak da 
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bir hak olduğu kadar, bir de görevdir. Bu ülkenin, bu milletin yaşadığı onca sıkıntılara bakıldığında 
“Olağanüstü hâl şimdi değil de ne zaman uygulanacaktır?” diye her birimizin kendi kendimize sorması 
ve bu soru etrafında verilecek cevaba göre meseleye yaklaşılması önem arz etmektedir. 

Değerli arkadaşlar, olağanüstü hâlle ilgili ortaya konulan gerekçelere baktığımızda, özellikle 
ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyanın çok farklı kaos, kriz ve iç savaşlarla yeniden şekillenmeye 
başladığı ve buralardan oluşturulan planlanmış travmalarla ülkemize müdahale edilme gayretlerinin 
olduğu, birtakım taşeron terör örgütleriyle, ismi cismi, gerekçesi veya sebebi ne olursa olsun aslında 
saiklerinin ve amaçlarının bizim devletimizin bekası ve milletimizin birlik ve beraberliğinin olduğu 
bilindiği bir süreçte onlarla mücadelenin çok daha etkili bir şekilde yapılması mutlak bir zarurettir. 

Onun ötesinde, ülkemizin içerisinde yuvalanmış terör örgütleriyle mücadelenin de, bu şekilde, 
buna eklemlenerek topyekûn yok edilmesine katkı sağlayacak olağanüstü hâl rejiminin tatbiki buna ayrı 
bir zaruret eklemektedir. 15 Temmuzda ortaya çıkan ve devletin çok farklı kesimlerine sinsi bir şekilde 
yerleştikleri görünen ve bilinen FETÖ terör örgütüyle mücadelede de başarı olağanüstü hâl rejiminin 
tatbikiyle ancak imkân bulabilecektir. O sebeple, mevcut tehlikenin tamamen bertaraf edilebilmesi 
anlamında ve bu badireden daha süratle, daha hızlı bir şekilde kurtulabilmek anlamında Anayasa’da 
var olan, hem Anayasa’daki şartları haklı ve geçerli olarak gördüğümüz hem de toplumsal meşruiyeti 
anlamında yapılması gerekliliği konusundaki zamanın bu an olduğu konusunda mutabık kalınan 
OHAL’in, yine somut gerekçelerle de baktığımız noktada olağanüstü hâlin uzatılmasının faydalı 
olacağı kanaatindeyim. Bu şekilde, inşallah, devletimizin birlik ve beraberliğine kasteden düşmanlarla 
daha net bir mücadele ortaya konulacak ve devletimizin bekası, milletimizin birlik ve beraberliği de 
sağlanmış olacaktır. 

Değerli arkadaşlar, hafta sonu bir halk oylamasına hep beraber katılarak hem Genel Kurul 
aşamalarında hem kampanya döneminde hem de sandıklara gitmek suretiyle katkı sağladık, tarihî 
anlara şahitlik ettik. Emin olun bu Anayasa değişikliğiyle devletimizin bekası, milletimizin birlik 
ve beraberliği daha da kuvvetlenmiş ve 2023 hayallerimize daha da yaklaşılmış, 2053 perspektifi ve 
2071 perspektifi ve vizyonu daha da gerçekçi, reel bir zemine kavuşmuştur. İnşallah, geleceğimiz, 
bugünden çok daha aydınlık olacaktır. Milletimizin teveccühü, takdiri ve feraseti, bu halk oylamasında 
Anayasa’nın hüsnükabul görmesi karşısında aziz Türk milleti önünde saygıyla eğiliyorum. İnşallah, 
çok güzel günlere hep beraber, birlik ve beraberlik içerisinde emin adımlarla daha güzel bir şekilde 
yürüyeceğiz.

Değerli arkadaşlar -konuşmacılar da ifade etti- bu hafta aynı zamanda Kutlu Doğum Haftası. 
Kurtuluş elçisinin, rahmet peygamberinin bizlere verdiği mesajların daha anlaşılmasına fırsat vermesi 
anlamında bugünleri önemli gördüğümü ifade etmek isterim. Özellikle bu ülkü temasının insanlığın 
insana emanet olduğu düsturuyla bir tema olarak belirlenmesinin her birimize insanlık anlamında 
bireysel olarak bir duruş ortaya koymamız gerekliliğini ve sorumluluğunu verdiğini de bilmek ve 
bildirmek istiyorum. Her birimiz birlik ve beraberlik içerisinde, başta ülkemiz olmak üzere dünyanın 
dört bir yanındaki insanlığa ve insana sunabileceğimiz katkıları azami düzeye getirme konusunda bir 
gayret içerisinde olmalıyız diye düşünüyor, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. (AK PARTİ 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Alparslan. 

Şimdi, şahısları adına ikinci ve son konuşmacı İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu. 

Buyurun Sayın Bekaroğlu. (CHP sıralarından alkışlar)
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Sayın milletvekilleri, salonda bir uğultu var, lütfen, hatibi kürsüye davet ettim, insicamını 
bozmayalım. 

Buyurun Sayın Bekaroğlu. 

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Sözlerime Pülümür’de şehit olan, bir kazada şehit olan vatandaşlarımızı rahmetle anarak 
başlıyorum. Hepimizin başı sağ olsun. 

Değerli arkadaşlarım, geçtiğimiz pazar günü bu ülkenin geleceğini belirleyecek önemli bir halk 
oylaması yapıldı. Maalesef, bu halk oylamasının sonuçlarına gölge düştü. Buna hiç gerek yoktu 
değerli arkadaşlarım ama Yüksek Seçim Kurulunun yapmış olduğu, bile bile yapmış olduğu yanlış bir 
uygulama sonucu bu referanduma gölge düşmüştür, vicdanlar rahat değil. Bu iş böyle ilan edilebilir, 
kesinleşebilir fakat meşruiyeti sürekli bir şekilde tartışılacak ve bunun sorumlusu da Yüksek Seçim 
Kurulu olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, örnekler mevcuttur, arkadaşlarımız anlattılar ama en son, en önemli, Bitlis 
Güroymak’taki seçimin iptal edilmesi örneği önümüzde duruyor ama maalesef, Yüksek Seçim Kurulu, 
bu şekilde seçime, referanduma gölge düşürmüştür. Ondan önce yapılan haksızlıkları arkadaşlar 
dile getirdi. Bir Anayasa, ülkenin geleceğini belirleyecek önemli bir Anayasa değişikliği toplumsal 
uzlaşmayla yapılmadı. Dengesiz, adaletsiz, eşitsiz koşullarda bir kampanya süreci geçti. Ondan 
sonra da maalesef seçim günü yapılan dünya kadar haksızlık, hukuksuzluk var. Bu haksızlıklar ve 
hukuksuzluklar daha karara bağlanmadan Yüksek Seçim Kurulunun bu şekilde davranması gerçekten 
vicdanları kanatmaktadır. Bir haksızlık var, hukuksuzluk var ve değerli arkadaşlarım, bunu düzeltmeniz 
için sanıyorum siz molla Hayrettin’den bir fetva daha isteyeceksiniz, “Bu şekilde alınan seçim helaldir, 
bu oylar helaldir.” diye bir fetva almak durumunda kalacaksınız. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, olağanüstü hâlin üç ay daha uzatılmasıyla ilgili bir Hükûmet 
tezkeresi görüşüyoruz. 11 Eylülden sonra dünyanın genelinde şöyle bir eğilim var: Olağanüstü hâl hatta 
olağanüstü hâlleri olağanüstü düzenlere ve olağanüstü devletlere dönüştürme eğilimi var dünyanın her 
tarafında. Kazanılmış haklar askıya alınıyor. Hak ve özgürlükler ciddi bir şekilde budanıyor. Hatta ve 
hatta “Devlet küçülsün.” diyen liberaller bile devleti arkasına almaya hatta olağanüstü devlet gücünü 
arkasına almaya çalışıyor, Türkiye’de de böyle bir eğilim var. Şu anda olağanüstü hâl, bu yapılan 
haksızlıklar, hukuksuzluklar, mağduriyetler, bunları konuşuyoruz ama bunun ötesine geçen bir durumla 
karşı karşıyayız. Maalesef, bu zor süreçte o uygulamak zorunda kalınan olağanüstü hâlin cazibesine 
kapılıyorsunuz ve olağanüstü hâl düzenine hatta devletine evrilme gibi bir durumla karşı karşıyayız 
değerli arkadaşlarımız. Ne var ki tecrübeler, bu ülkenin, bu milletin tecrübeleri, olağanüstülüğü düzen 
hâline getirmenin ortaya çıkardığı çok ciddi, kapsamlı, yapısal sorunlar olduğu ve bu sorunlarla 
uğraşırken bazen uçurumlara kadar sürüklendiği örnekler mevcuttur. 

Değerli arkadaşlarım, Şükrü Hanioğlu Hoca şubat ayında bir makale yayımladı, bu makaleyi 
okumanızı öneririm, “Olağanüstülüğün dayanılmaz cazibesi” diye. Burada olayı anlatıyor; 11 Haziran 
1913’te Sadrazam Mahmut Şevket Paşa’nın öldürülmesiyle sonuçlanan darbe girişimi sonrası olanları 
anlatıyor ve daha sonra, ülkemizde benzer onlarca olaydan söz ediyor. Bu girişimden diyelim, 
başarısız darbe girişiminden sonra maalesef, Mahmut Şevket Paşa suikastıyla ilişkisi olmayan çok 
sayıda muhalif sürülüyor, çok sayıda muhalif hapsediliyor ve ülke sürekli şekilde olağanüstü hâllerle 
yönetiliyor. Nereye kadar gidiyor biliyor musunuz arkadaşlar? Harb-i Umumi’ye, oradan da Mondros 
Mütarekesi’ne kadar gidiyor. Benzetme şeklinde yapmıyorum, sadece hatırlatıyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, bu gidiş gerçekten tehlikeli bir gidiştir. Bakın, olağanüstü hâlle ilgili birtakım 
rakamlar var, geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı verdi: Bugüne kadar, 113.260 kişi -belki bu artmıştır, 
2 Nisan rakamları- gözaltına alınmıştır, bunlardan 47.155 kişi tutuklanmıştır, 120 bin kişiye yakın insan 
memuriyetten ihraç edilmiştir değerli arkadaşlarım ve bunlar olağanüstü hâl içinde yapılmıştır. Biraz 
evvel konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Levent Gök olağanüstü hâlin istismar 
edildiğine dair de açık ifadelerde bulundu. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasa çok açık, olağanüstü hâlde hangi konularda kanun hükmünde 
kararname çıkarılabilir bunlar çok açık ama böyle olmasına rağmen, olağanüstü hâl ciddi bir şekilde 
kötüye kullanılmış, istismar edilmiştir, hiç olağanüstü hâle neden olan sebeple, nedenle ilgisi olmayan 
çok sayıda konuda kanun hükmünde kararname çıkarılmıştır. Bu bile değerli arkadaşlarım, bundan 
sonra ülkenin nasıl yönetileceğini göstermesi açısından çok açık, net bir delil teşkil eder. 

Değerli arkadaşlarım, olağanüstü hâl kanun hükmünde kararnameleriyle çok sayıda insan hiçbir 
savunma hakkı kullanmaksızın görevinden atılmıştır, görevinden atılmıştır. Şimdi diyorsunuz ki: 
“Biz…” Bunlarda mahkeme yolu da kapalı bildiğiniz gibi çünkü Anayasa Mahkemesi daha evvel 
vermiş olduğu karara muhalefet ederek, o kararı bozarak olağanüstü hâlde çıkarılan kanun hükmündeki 
kararnamelerin Anayasa Mahkemesi tarafından incelenemeyeceğini karara bağlamıştı. 

Değerli arkadaşlarım, bir kere, kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilenlerin birçoğunun bu 
sebeple, FETÖ’yle filan hiçbir ilişkisi yoktur. Kaldı ki ilişkisi olsa bile, mutlaka ve mutlaka insanlara 
savunma hakkının kullandırılması gerekiyor. 

Değerli arkadaşlar, evet, demokrasilerde “olağanüstü hâl” diye bir yönetim var, Türkiye’de bunu 
gerektirecek bir olay 15 Temmuzda olmuştur. Zaten, Cumhuriyet Halk Partisi buraya gelmiştir ve 
size “Bu darbe girişimini yapanlarla mücadele etmek için ne yapmanız gerekiyorsa desteğe hazırız.” 
demiştir. Buna rağmen siz olağanüstü hâl ilan etmişsiniz ama bu olağanüstü hâli hukuk içinde yani 
kendi olağanüstü hukukunun içinde bile kullanmıyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, bakın, Sayın İçişleri Bakanı geçenlerde şöyle bir açıklama yaptı, dedi ki: 
“Bir seçim müziği gördüm, dinledim ve derhâl valiye telefon ettim, ‘yasaklayın’ dedim.” Ne oluyor? 
IV. Murat bile böyle yapmıyordu değerli arkadaşlarım. Yani bu, bütün bunlar, seçim boyunca olan çok 
sayıda olay, olağanüstü hâlin nasıl kötüye kullanıldığının çok açık bir şekilde delilini teşkil etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, hiç kimse şunu söylemesin: Evet, Türkiye, büyük bir badireden geçmiştir, 
ciddi bir tehlike atlatmıştır, neredeyse darbe yapılacaktı hatta ülkede iç savaş çıkarılacaktı; olağanüstü 
hâl ilan ettik ve bunlarla mücadele ediyoruz, bu arada kuruyla yaş da yanar, ne yapalım diyemezsiniz 
değerli arkadaşlarım; derseniz, söylediğiniz birçok lafı hamaset olarak kabul ederiz. Nedir o laflardan 
biri? “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.” Başka nedir ve çok sık başvurduğunuz? “Fırat’ın kenarında bir 
kuzu…” Değerli arkadaşlarım, insandan söz ediyoruz, Fırat’ın kenarında bir kuzudan değil. 

Bakın, suçun, cezanın kişiselliğinin çok ötesine geçilmiştir ve bu olağanüstü hâl dolayısıyla ya da 
FETÖ’yle bir şekilde ilgisi var diye gözaltına alınan, hapsedilen insanların çocuklarına, ailelerine, yedi 
sülalesine kadar giden uygulamalar vardır ve bu uygulamalarda dünya kadar insan mağdur olmaktadır 
değerli arkadaşlarım. Nitekim bunu siz de kabul ettiniz, sözcüleriniz defalarca bunları ilan etti değerli 
arkadaşlarım. Ama “Bir komisyon kurduk.” dediniz, peki nerede o komisyon? Hani, bu komisyon niye 
çalışmıyor? Nasıl çalışacak, hangi hukukla karar verecek? Bunların hiçbiri yok. 
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Değerli arkadaşlarım, şimdi diyorsunuz ki bunlar bizi ilgilendirmez. Ama Türkiye’nin tarihi, siyasal 
tarihi çok uzun. Geçmişte onlarca örnek var, siz de yaşadınız bu mağduriyetleri değerli arkadaşlarım. 
Sanıyorsunuz ki “Bizim elimizden bu iktidarı, bu gücü asla ve asla hiç kimse alamaz. Hatta almaması 
için her şeyi de yapıyoruz. YSK’mız da var, şu da var, bu da var.” Öyle değil, değerli arkadaşlarım, bu 
devran döner; bu haksızlıkların, gerçekten acı çeken bu insanların ahı çıkar değerli arkadaşlarım.

Saygılarımla. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Bekaroğlu. 

Sayın Gök, 60’a göre bir dakika süreyle söz veriyorum.

Buyurun.

IV.- AÇIKLAMALAR (Devam) 
25.- Ankara Milletvekili levent gök’ün, cumhurbaşkanı recep Tayyip erdoğan’ın 22 Haziran 

2010 tarihinde Başbakanlığı sırasında Ak PArTi grup toplantısında OHAl konusunda sarf ettiği bazı 
ifadelerine ilişkin açıklaması

LEVENT GÖK (Ankara) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, birazdan bir oylama yapacaksınız ama ben, az önce grubum adına konuşurken 
kullandığım birtakım tümceleri burada tekrar iktidar partisi grubuna hatırlatmak istiyorum. Görevimi 
yapıyorum, belki duymayanlar vardır, bir kısım arkadaş dışarıdaydı.

22 Haziran 2010, AK PARTİ grup toplantısı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan kürsüde ve diyor 
ki değerli arkadaşlarım: “Malum muhalefet partisi -burada MHP’yi kastediyor- OHAL ilan edilsin 
istiyor. O, sizin karakterinizde var. Bizim iktidarımızın karakterinde OHAL yok.” Yani AKP iktidarı 
döneminde, karakterinde OHAL yok. “O, sizin aczinizin gereği. Terör istatistiklerinden, olağanüstü hâl 
dönemlerinde terörün zirve yaptığını göreceksiniz. Olağanüstü hâl, terörü derinleştirdi, halkı mağdur 
etti, terörün istismar zeminini güçlendirdi. Olağanüstü hâl istemek terörün diline teslim olmaktır.” diyor.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BÜLENT TURAN (Çanakkale) – OHAL’i kaldıran biziz Sayın Başkan. O şartlar şimdi başka. 
Kayıtlara geçsin.

LEVENT GÖK (Ankara) – Ben de şimdi sesleniyorum: Hangi AK PARTİ iktidarı? Hangi AK 
PARTİ iktidarının karakterinde OHAL var, hangisinde yok, birazdan bunu göreceğiz.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Gök.

V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)
B) Tezkereler (Devam)
1.- Başbakanlığın, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 21/7/2016 tarihli ve 1116 sayılı kararı’yla ülke 

genelinde ilan edilen ve 3/1/2017 tarihli ve 1134 sayılı kararı uyarınca devam etmekte olan olağanüstü 
hâlin 19/4/2017 Çarşamba günü saat 01.00’den geçerli olmak üzere üç ay süreyle uzatılmasına dair 
tezkeresi (3/931) (Devam)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Başbakanlık tezkeresi üzerindeki görüşmeler böylece 
tamamlanmıştır.

Şimdi tezkereyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Tezkere kabul 
edilmiştir, hayırlı uğurlu olsun.

Şimdi, Danışma Kurulunun bir önerisi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017  O: 2

317 

VII.- ÖNERİLER
A) DAnışMA kurulu Önerileri
1.- Danışma kurulunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 97’nci yıl dönümünün ve 

ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlanması, günün anlam ve öneminin belirtilmesi gayesiyle 
genel kurulda özel gündemle görüşme yapılması için Türkiye Büyük Millet Meclisinin 23 nisan 2017 
Pazar günü saat 14.00’te toplanmasına, bu toplantıda yapılacak görüşmelerde siyasi parti grubu 
başkanlarına onar dakika süreyle söz verilmesine ve bu birleşimde başka konuların görüşülmemesine 
ilişkin önerisi 

       18/4/2017

Danışma Kurulu Önerisi

Danışma Kurulunun 18/4/2017 Salı günü yaptığı toplantıda, aşağıdaki önerinin Genel Kurulun 
onayına sunulması uygun görülmüştür.

   İsmail Kahraman

   Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

 Bülent Turan Levent Gök

 Adalet ve Kalkınma Partisi  Cumhuriyet Halk Partisi 

 Grubu Başkan Vekili  Grubu Başkan Vekili

 Ahmet Yıldırım Erhan Usta

 Halkların Demokratik Partisi  Milliyetçi Hareket Partisi

 Grubu Başkan Vekili Grubu Başkan Vekili

Öneri:

Danışma Kurulunun 18/4/2017 tarihinde yaptığı toplantıda Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
kuruluşunun 97’nci yıl dönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlanması, günün 
anlam ve öneminin belirtilmesi gayesiyle Genel Kurulda özel gündemle görüşme yapılması için Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin 23 Nisan 2017 Pazar günü saat 14.00’te toplanması, bu toplantıda yapılacak 
görüşmelerde siyasi parti grubu başkanlarına onar dakika süreyle söz verilmesi ve bu birleşimde başka 
konuların görüşülmemesi önerilmiştir.

BAŞKAN – Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Öneri kabul 
edilmiştir.

Birleşime on dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 18.41
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ÜÇÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 18.52

BAŞKAN: Başkan Vekili Ahmet AYDIN

KÂTİP ÜYELER: Mücahit DURMUŞOĞLU (Osmaniye), Ali Haydar HAKVERDİ (Ankara)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 84’üncü Birleşiminin Üçüncü 
Oturumunu açıyorum.

Halkların Demokratik Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi 
vardır, okutup işleme alacağım, oylarınıza sunacağım.

B) siyAsi PArTi gruBu Önerileri

1.- HDP grubunun, grup Başkanvekili Muş Milletvekili Ahmet yıldırım tarafından, cezaevlerinde 
yaşam riski sınırına ulaşmış olan açlık grevi eylemcilerinin taleplerinin insani yol ve yöntemlerle 
karşılanabilmesinin yollarının araştırılması amacıyla 18/4/2017 tarihinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, genel kurulun bilgisine sunulmak 
üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 18 nisan 2017 salı günkü birleşiminde sunuşlarda 
okunmasına ve ön görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi 

  18/4/2017

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulu 18/4/2017 Salı günü (bugün) toplanamadığından, grubumuzun aşağıdaki 
önerisinin İç Tüzük’ün 19’uncu maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını saygılarımla 
arz ederim.

  Ahmet Yıldırım

  Muş

  Grup Başkan Vekili

Öneri:

18 Nisan 2017 tarihinde Muş Milletvekili Grup Başkan Vekili Ahmet Yıldırım tarafından, 
cezaevlerinde yaşam riski sınırına ulaşmış olan açlık grevi eylemcilerinin taleplerinin insani yol ve 
yöntemlerle karşılanabilmesinin yollarının araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisine 
verilmiş olan 4386 sıra numaralı Meclis araştırması önergesinin Genel Kurulun bilgisine sunulmak 
üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 18/4/2017 Salı günlü birleşiminde sunuşlarda 
okunması ve görüşmelerin aynı tarihli birleşiminde yapılması önerilmiştir.

BAŞKAN – Önerinin lehinde ilk söz İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü’ye aittir.

Sayın milletvekilleri, salonda gerçekten bir uğultu var. Lütfen, konuşmacının insicamını 
bozmayalım.

Buyurun Sayın Kürkcü. (HDP sıralarından alkışlar) 
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ERTUĞRUL KÜRKCÜ (İzmir) – Sayın Başkan, sevgili arkadaşlar; hepinizi sevgi ve saygıyla 
selamlıyorum. Aslında, konuşmam hepinizi ilgilendirecek diye düşünüyorum çünkü cezaevleriyle 
ilgili biliyorsunuz ve daha dün pek çok AKP’li vekil arkadaşımızın kol kola gezdiği insanlar şu anda 
cezaevlerinde ve Türkiye’nin tarihi böyle, iktidar ya da muhalefetin yolu her zaman cezaevlerinden 
geçer.

Bu referandum sırasında gerçekleşen seçim yasaları ihlalleri ve başta Yüksek Seçim Kurulu 
Başkanı olmak üzere bütün görevlilerin işlemiş bulundukları bütün seçim suçlarının da pekâlâ yarın 
onları mahkeme karşısına ve cezaevine taşıması muhtemeldir. Bütün bu nedenlerle, cezaevinde olup 
bitenler aslında hepimiz için son derece önemlidir.

Herkes için ilginç olabilecek bir istatistik: Türkiye cezaevlerinde 210 bin tutuklu ve hükümlü 
var. Bunların yüzde 80’i referandumda “hayır” oyu kullandı, yüzde 20’si “evet” dedi. Demek ki 
cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler aslında cezaevindeki gidişattan hiçbir şekilde memnun değiller. 
Sadece bu bile, başlı başına burada bir tartışmayı bizim için önemli kılardı.

BAŞKAN – Sayın Kürkcü, bir dakika. 

Sayın milletvekilleri, lütfen uğultuyu keselim; gerçekten, insicamı bozulabilir sayın konuşmacının, 
istirham ediyorum. 

Buyurun Sayın Kürkcü.

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (Devamla) – Benim insicamım bozulmuyor da ben onların insicamını 
bozmak istiyorum.

Hakikaten çok önemli bir şeyden söz ediyorum çünkü bu cezaevlerinden daha çok insan gelip 
geçecek, düzeltirseniz iyi olur arkadaşlar, hepimizin başına gelebilir.

2012’de, bundan önce, bir açlık grevi için gene konuşmuşum, çok ilginç, o gün de açlık grevlerinin 
64’üncü günüymüş, bugün de Türkiye cezaevlerinde sürüp giden açlık grevlerinin 64’üncü günündeyiz 
ve bu açlık grevlerini sürdürenler yaşamsal tehdit sınırına çoktan yaklaştılar. Talepleri şunlar: İmralı F Tipi 
Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinde kalmakta olan Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması. 
Kürt demokrat ve muhalifler üzerinde yürütülen yaygın gözaltı tutuklama operasyonlarının, askerî ve 
siyasi baskının sonlandırılması. Cezaevlerinde gayriinsani ve kötü muamele teşkil eden uygulamaların 
sonlandırılması. 

Bugüne kadar bu taleplerine ne cezaevi yönetimlerinden ne Adalet Bakanlığından yanıt aldılar.

Ben İzmir Milletvekili olarak büyük çoğunluğunun kalmakta olduğu Aliağa Şakran Cezaevi 
kompleksi savcılarıyla görüştüm. Cezaevlerini ilgilendiren on temel husus hakkında iyileştirmeler 
yapılabileceği konusunda hemfikir olduk. Ancak ne yazık ki bu ilk iki talep konusunda cezaevi idareleri 
ellerinden gelen bir şey olmadığını ve konunun bakanlıkla çözülmesi gerektiğini belirttiler ancak 
bugüne kadar bakanlığın da bu konuda herhangi bir açıklaması olmadı.

Şimdi, bu taleplerin siyasi mahiyette olmasına bakarak bunların anlamsız ya da gereksiz olduğunu 
kimse söyleyemez çünkü bundan önceki bütün grevlerde de bu talepler gündemdeydi ve bütün bunları 
Meclis Cezaevleri Komisyonu ve diğer yetkililerle görüşmeler yoluyla çözebilmiştik. Özellikle 
Olağanüstü Hâl Yasası’ndaki değişiklikler ve olağanüstü hâl kararnameleri dolayısıyla cezaevlerine 
dayatılmış bulunan yaptırımlar dolayısıyla ortaya çıkan ihlaller son derece önemli bir sorun bloku 
oluşturmaktadır ve bunların çözümü pekâlâ mümkündür. Aslında, bu yolda bir adım atılmış olsa siyasi 
taleplerin uzun vadede ve başka zeminlerde de çözülebileceği göz önüne alınarak pekâlâ bu grevler 
sonlandırılabilecekken cezaevi idareleri bu yönde de bugüne kadar herhangi bir adım atmadılar.
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Çıplak arama, kitap ve diğer basılı malzemenin cezaevine sokulmaması, görüşlerin gardiyan 
nezaretinde yapılması, avukat görüşlerinin kaydedilmesi ve gene onların da gardiyan nezaretinde 
yapılması, doktorlar tarafından muayene, hastaneye sevk konularının savsaklanması, uygun adım 
yürütme mecburiyetinin dayatılması, koğuşlarda ayakta sayım istenmesi, havalandırma saatlerinin 
kısıtlanması, sosyal alanlara çıkışın kısıtlanması gibi pek çok hususun aslında bugünkü mevzuat 
içerisinde dahi çözülebileceği ortadayken bir tür disipline etme arzusu son derece açık bir biçimde 
gözükmektedir ve bu insanların aslında bu yoldan disipline edilemeyecekleri açık olduğu hâlde onlara 
bu dayatmalarda bulunulmaktadır. O nedenle, bir an önce bu cezaevleriyle ilgili bir araştırmaya 
girişilerek Meclisin inisiyatifi eline alması son derece yerinde olacaktır.

Ancak cezaevi savcıları ve cezaevi müdürleriyle yaptığım görüşmelerden edindiğim izlenim şudur 
ki onlar Cezaevleri Tüzüğüne dayanarak beslenmeyi reddeden tutuklu ve hükümlülerin isteklerine 
bakılmaksızın kurumda veya olanak bulunmadığı takdirde derhâl hastaneye kaldırılmak suretiyle 
tedavi ve beslenme gibi tedbirlere maruz bırakılacakları hükmüne güvenmek istiyorlar. Ancak şunu 
söylemek isterim: Türkiye’deki hiçbir cezaevi hekimi ve hiçbir hekim bu tüzüğün gereklerini yerine 
getiremez çünkü onların hekimliğe başlarken ettikleri Hipokrat yemini, bağlı bulundukları meslek 
kuruluşlarının hep birlikte kararlaştırdıkları Malta Bildirgesi, kendi rızaları ve iradeleri dışında bilinçleri 
açıkken bu tutuklu ve hükümlülere hiçbir tedbirin -ister tıbbi ister idari ister siyasi hiçbir tedbirin- 
uygulanamayacağı konusunda son derece açıktır. O nedenle, ben, Adalet Bakanlığının ve Ceza ve 
Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün ve cezaevleri yöneticilerinin bu tüzüğe sığınarak, esasen tıbbi etiğe 
aykırı, dolayısıyla insan haklarına aykırı bu tür işlemlere güvenerek, cezaevlerinde can kayıplarının 
önüne geçeceklerine güvenmemelerini dilerim. Cezaevlerinde can kayıplarını önlemenin biricik yolu, 
bu meselelerin çözümü konusunda somut bir adım atılmasının sağlanmasıdır. 

İkincisi: Şu an sadece hükümlüler değil aileleri de onlarla dayanışma için açlık grevindedirler; 
Cezaevlerinden haber alamamaktadırlar, kaygı, endişe ve sürekli olarak çektikleri görüşememe sıkıntısı 
dolayısıyla son derece geniş bir kesimin mağduriyetinden söz ediyoruz. Bizler milletvekilleri olarak bu 
tutuklu ve hükümlülerle görüşerek onların gerçek düşüncelerini öğrenebilmek bakımından hiçbir imkâna 
sahip değiliz. Keyfî bir biçimde Adalet Bakanlığı tarafından bu tutuklu ve hükümlülerle görüşmelerimiz 
önlenmektedir. Milletvekilleri olarak esasen bu haklara sahip olduğumuz hâlde Meclis İçtüzüğü’nden, 
milletvekili statüsünden kaynaklanan bu hakların kullanılması Adalet Bakanlığı genelgeleriyle 
önlenmektedir. Son derece gülünç olduğunu sizin de kabul edeceğinizi düşünüyorum. Hapisteki eş 
başkanlarımızla biz görüşemiyoruz fakat başka partilerin milletvekillerinin görüşmesi için Adalet 
Bakanlığı bu izinleri kolayca veriyor. Yani, bu, bir partiyi, bir parti grubunu topluca cezalandırma, aslında 
elde olmayan, Hükûmetin vekiller üzerinde uygulaması imkânı ve ihtimali teorik olarak bulunmayan 
bu yetkiyi Adalet Bakanlığını kullanarak bizlerin hem siyasi bakımdan olan biteni anlamamızı hem de 
tutuklu ve hükümlülerle görüşerek onların taleplerine çözüm getirilmesi ihtimalini ortadan kaldırıyor.

Bizler, açlık grevlerine girenlerin bu kararları kendi iradeleriyle verdiklerini biliyoruz. 
Adalet Bakanlığında ve cezaevi idaresinde hâkim düşünce ise bunların dışarıdan siyasi komutayla 
gerçekleştiğidir. Aslında bunun böyle olmadığı bugün de gazetelerde ve internet medyasında yaygın yer 
alan KCK önderliğinin bu konuda yaptığı açıklamayla da bellidir. Fakat buna rağmen cezaevlerindeki 
grevler bitmemektedir. Çünkü anlaşılan o ki bütün bu manevi güçlerle bile başa çıkılamayacak kadar 
büyük bir ezilme, haktan yoksun bırakılma ve baskı altında tutulma duygusuna insanlar sahiptir. 

Bir an önce cezaevlerindeki sorunlara çözüm bulmak için adım atmalıyız, insanlarımızı ölüme terk 
etmemeliyiz, cezaevlerindeki herkes diğer herkesle eşit haklara sahiptir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017  O: 3

321 

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (Devamla) – Unutmayın, en yakınlarınız cezaevindedir.

Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. (HDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Kürkcü.

Şimdi, önerinin aleyhinde ilk söz, Manisa Milletvekili Erkan Akçay’a aittir.

Buyurun Sayın Akçay. (MHP sıralarından alkışlar) 

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; muhterem heyetinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak konunun Türkiye Büyük Millet Meclisindeki İnsan 
Haklarını İnceleme Komisyonu ve bu Komisyon tarafından oluşturulacak bir heyet tarafından ele 
alınmasının daha doğru olacağını düşünüyoruz. Özellikle bu referandum sonrası bazı hassasiyetleri 
göstermenin yerinde olacağını düşünüyoruz.

Değerli milletvekilleri, pazar günü hükûmet sisteminin netleştirilmesi için reform niteliğinde bir 
Anayasa değişikliğini öngören bir referandumu hep birlikte gerçekleştirdik ve bu yapılan referandum 
sonunda vatandaşlarımız yüzde 51,4 oranında “evet” demiştir. Katılım oranıysa yüzde 85,5’u 
bulmuştur. Bu denli yüksek bir katılım oranıyla demokratik teamüller içerisinde kabul edilen anayasa 
değişikliği paketi hukukidir, meşrudur. Yapay kriz gayretleriyle veya meşruiyet tartışmalarıyla millet 
iradesi yok sayılmamalıdır. Milletimiz, millet ve devlet bekası için hassasiyetini pazar gününde 
sandıkta göstermiştir; ya “Evet” demiştir ya da “Hayır” tercihini kullanmıştır. Halk oylaması sonunda 
milletimiz hür iradesiyle ve tartışmasız bir şekilde “evet” demiş, Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine 
geçişi onaylamıştır. Milletimiz bu kararıyla demokrasimize, cumhuriyetimize, devletimizin istikbaline, 
milletimizin istiklaline sahip çıkmıştır. Anayasa değişikliğiyle 2007 Anayasa değişikliğiyle yarım 
bırakılan iş tamamlanmıştır. Hatırlarsanız, 21 Ekim 2007 Anayasa referandumuyla Cumhurbaşkanının 
halk tarafından seçilmesine karar verilmiştir. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesine ilişkin 
Anayasa değişikliği yapılırken Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli 2 Mayıs 2007 tarihinde yapmış 
olduğu açıklamada şu çok önemli ifadeleri kullanmıştır: “Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesinin 
Cumhurbaşkanının yetkilerinden bağımsız olarak ele alınamayacağı bir gerçektir. Bu konuların aceleye 
getirilmesi ileride başka sıkıntı ve sorunların yaşanmasına yol açabilecektir. Bu bakımdan, anayasal 
sistemimizde merkezî konumda bulunan Cumhurbaşkanlığına ilişkin düzenlemelerin seçimlerden 
sonra, yani 22 Temmuz 2007 seçimlerinden sonra oluşacak Meclis tarafından bir bütünlük içinde ele 
alınması siyasi basiretin icabı olacaktır.” Sayın Genel Başkanımızın 2007’de dikkat çektiği gelişmeler 
Ağustos 2014’te Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesiyle gerçekleşmiş ve adına “fiilî durum” 
denilen durum ortaya çıkmıştır. 2007’de yapılan yanlış, Milliyetçi Hareket Partisinin önerisiyle ve 
sağlanan mutabakat ve uzlaşmayla 16 Nisan 2017’de düzeltilmiştir.

Değerli milletvekilleri, demokrasi yolculuğumuzun doğal bir sonucu olarak Cumhurbaşkanlığı 
hükûmet sistemine geçiyoruz. Çok başlılık artık bitmiştir. Davul başkasında, tokmak başkasında 
devri sona ermiştir. Fiilî durum bitmiştir. Yetki başkasında, sorumluluk başkasında devri de bitmiştir. 
Hükûmet sistemi değişmiştir, maksat hasıl olmuştur. Böylece mesele çözümlenmiş, düğüm çözülmüştür 
ve güçlü ve büyük Türkiye’nin önü açılmıştır. Bundan böyle kriz mühendislerine, vesayet odaklarına, 
millet iradesine çelme takmak isteyenlere kapılar kapatılmıştır. Aziz milletimizin kararıyla Türkiye 
Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü yıkmaya yönelik oyunlar bozulmuştur. 
Türkiye’nin ayağındaki prangalar sökülmüştür. Birlik ve bekamıza sahip çıkılmış, birlik ve dayanışma 
ruhu öne çıkarılmıştır. Demokrasimize dışarıdan müdahalelere kapı kapatılmıştır. Cumhuriyetimiz 
daha da güçlenecektir ve ilelebet teminat altına alınmıştır. Millî devlet tahkim edilecek, ülkemizin 
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üzerindeki kara bulutlar dağıtılacaktır. Güçler ayrılığı kesinleşecek, her erk kendi içinde güçlenecektir 
ama güçlerin birbirine hâkim olmasının yolu anayasal olarak kapatılmıştır. Hükûmet sistemindeki 
denge, denetleme mekanizmaları kesinleşmiş, yetkisi olana sorumluluk da getirilmiştir. 

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile Parlamento seçimlerinin aynı gün yenilenmesi kuralıyla sistemin 
sigortası inşa edilmiştir, istikrarlı ve güçlü hükûmetlerin önü açılmıştır. 

Elbette bu referandumun sosyolojik, siyasi veya diğer bakımlardan analizleri yapılacaktır, 
yapılmalıdır da ancak öncelikle her seçimin ve oylamanın kendi kategorisi içinde değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Bu ne demektir değerli milletvekilleri? Milletvekili genel seçimlerinin kendine özgü 
şartları ve özellikleri vardır. Siyasi partilerin kendi programları, taahhüt ettikleri beyannameleri, adayları 
ve tüzel kişilikleri olarak bu milletvekili genel seçimleri gerçekleştirilmektedir. Yerel seçimlerin kendi 
içinde ayrı özel şartları ve özellikleri vardır, bunları da hepiniz biliyorsunuz, tekrarlamaya gerek yok. 
Ancak, referandumların da kendine özgü özellikleri ve şartları vardır. Referandumların da kendine 
özgü bu özel şartlar içerisinde değerlendirilip daha evvelki referandumlarla mukayese edilmesi gerekir. 
Yerel seçimlerin de yine önceki yerel seçimlerle mukayese edilmesi gerekir. Milletvekili seçimlerinin 
de yine aynı kategorideki milletvekili seçimleriyle mukayesesinin yapılması daha sağlıklı analizlere 
yol açacaktır. 

Referandum sonucuyla birlikte siyasetin falcıları tekrar ortaya çıkmıştır. Kazanan kim, kaybeden 
kim, âdeta ellerinde papatya, kazandı mı, kaybetti mi falı bakılmaktadır. Bu referandumun kazananı 
sadece ve sadece milletimizdir, demokrasimizdir. Kazanan Türkiye’dir; kazanan bayraktır, Türkiye 
Cumhuriyeti’dir, vatandır. Bunun dışında kazanan-kaybeden diye bir ayrım yapmak son derece 
hatalıdır. Ancak, daha ilk günden bu hataya düşerek haksız itham ve iddialarla ve yanlışlıklarla kamuoyu 
algısı oluşturma gayretlerine girenler de görülmektedir. Milletimizin iradesini hiçe sayma gayretleri 
beyhude bir gayrettir. Bunlar demokrasiye inanmayanların, vesayet arayışıyla gündemi meşgul 
etmek isteyenlerin ve millete güvenmeyenlerin değerlendirmeleridir. Hiç kimse toplumu kışkırtma 
girişiminde bulunmasın. Hiç kimse yeni kutuplaştırma ve kamplaştırma hayallerine dalmasın. Hiç 
kimse sakın sokaklara oynamaya kalkmasın. Hiç kimse yeni anayasa çağrılarıyla 16 Nisandaki yüzde 
51,4’lük kararı yok sayarak meşruiyet tartışmaları açmasın. Referandumun kendi mantığı gereği yüzde 
50+1’e ulaşan bir tercih bağlayıcıdır ve meşrudur. Bu referandumun meşruiyet sorunu yoktur. Sandığa 
yansıyan millî iradedir. İster “evet” deyin ister “hayır” deyin milletin iradesine inanmak ve güvenmek 
zorundayız, demokrasinin gereği budur. Bütün siyasetçileri, bütün vatandaşlarımızı sakın, soğukkanlı 
olmaya ve demokrasiye inanmaya, milletimize güvenmeye davet ediyorum.

Değerli milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi bu anayasa değişikliği sürecinde bir mutabakat 
ve uzlaşma içerisinde bir sorumluluk ve inisiyatif almıştır ve “evet” demiştir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Tamamlayın Sayın Akçay sözlerinizi.
ERKAN AKÇAY (Devamla) – Sözlerimi bitiyorum.
BAŞKAN – Bir dakika süre veriyorum.
Buyurun.
ERKAN AKÇAY (Devamla) – Bundan sonraki süreçte de yine aynı şekilde ilkeli, tutarlı ve kararlı 

tutumumuzu devam ettirerek bu sürecin nihayete erişine kadar ve sonuna kadar bu tutumumuzu devam 
ettireceğimizi buradan beyan etmek ister, hepinize saygılar sunarım. (MHP ve AK PARTİ sıralarından 
alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Akçay.

Önerinin aleyhinde ikinci söz, Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan’a aittir.

Sayın Sarıhan, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)
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ŞENAL SARIHAN (Ankara) -Değerli Başkan, değerli yazman üyeler, değerli milletvekili 
arkadaşlarım, basın emekçileri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sevgili arkadaşlar, biraz önce, benden bir önce konuşan Ertuğrul Kürkcü yerine oturduğu 
zaman arkadaşlarına söylediği şu sözü duydum: “Beni milletvekilleri dinlemediler ama ben insanlığa 
seslendim.” Ben de insanlığa seslenmek istiyorum fakat ondan önce Sayın Akçay’a da seslenmek 
istiyorum. Sayın Akçay’a sormak istiyorum: Acaba cezaevleri konusunda söyleyecek tek bir cümleleri 
yok muydu? 

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Var efendim, var. 

ŞENAL SARIHAN (Devamla) - Çünkü cezaevleri konusundaki önergenin aleyhine düşüncelerini 
açıklayacaklarını söylediler fakat bunun yerine referandumun nimetlerinden söz ettiler. Ben de bu 
konuda çok konuşma isteğiyle doluyum çünkü bugün günceli bu oluşturuyor ve bir hukukçu olarak 
benim kanaatim: Meşru olmayan bir referandum öncesini ve meşru olmayan bir referandum sonrasını 
yaşadık. 

Yine, Ertuğrul Kürkcü, biraz önce buradaki kalabalığa seslenirken, buradaki konuşmakta olan sayın 
milletvekillerine seslenirken “Arkadaşlar, siyasetçiler için cezaevleri çok yakındır, dikkat edin.” dedi. 
Hemen geçmişimdeki şu sözü anımsadım: Ben bir siyasi ceza dava avukatıyım. Bu sebeple, benim gibi 
siyasi cezalara özenen arkadaşlarıma derim ki: Aman ha arkadaşlar, tetikte olun, siyasi bir ceza avukatı 
için kürsünün iki yanı çok yakındır; ya sanık mevkisinde oturursunuz ya da avukat mevkisinde. Şimdi, 
düşünüyorum ve geçmişe bakıyorum: Gerçekten, bizim için de siyasetçiler için de iki yer çok yakın, 
cezaevleri ile şu kürsüler bize çok yakın. O sebeple değil elbette ama insanlık için cezaevlerinde neler 
yaşanmaktadır? Cezaevlerinde ne oluyor? Türkiye’de Anayasa değişikliği için biz uğraşırken insanlar 
işsizlikle mi uğraşıyorlar yoksa başka sıkıntıları mı var? Ya da cezaevlerine insanları doldurduk da, 
artık cezaevleri, zaten çekilemez durumda olan, zaten bir kötülük olan cezaevleri iyice yaşanamaz hâle 
mi geldi, bunlarla da ilgilenmek durumundayız. 

Değerli arkadaşlarım, İnsan Hakları Derneği Genel Merkezinin bana verdiği bilgiye göre, şu anda 
34 farklı cezaevinde toplam 305 siyasi tutuklu süresiz ve dönüşümsüz açlık grevinde. Bunların 67’sini 
kadınlar oluşturuyor. Şakran’da 63’üncü günde ve ciddi sağlık sorunları var. Biraz önce söyledim, 
“Bir siyasi dava avukatıyım.” dedim, bu sebeple çok iyi bilirim açlık grevleri süreçlerinin insanların 
yaşamlarını ne ölçüde etkilediğini; ya onları hayattan alıp götürdüğünü ya da “Wernicke-Korsakoff” 
denilen bir hastalık sebebiyle onları yaşayan ölüler hâline getirdiklerini bilirim. Oysa bizim Ceza İnfaz 
Yasamız son derece iyi değerlerle doldurulmuş olan bir yasadır ve şöyle der: “Cezaevindeki insanın 
yaşamının sınırı, yaşamıyla ilgili ya da temel hak ve özgürlükleriyle ilgili sınır sadece cezaları süresince 
onların özgürlüklerinden yoksun bırakılmasıdır. Yani cezaevi dışına gönderilmemesidir. Ama bunun 
dışındaki bütün temel hak ve özgürlükleri kendilerine tanınmak durumundadır.” Ana kural budur. 
“Birleşmiş Milletler Tutuklu ve Hükümlülerle İlgili Minimum Standartlar” diye anılan metinde de aynı 
gerekçe vardır, insandır tutuklu ya da hükümlü ve insan olma onurunun gerektirdiği bütün haklardan 
yararlanmak zorundadır.

Şimdi, İnsan Hakları Derneğinin -bana vermiş olduğu- Şakran hapishanesindeki açlık grevine 
katılmış olan tutuklu ve hükümlülerin talepleri var, birkaçını okuyacağım. Diyorlar ki: “Ağır tecrit 
uygulamalarına son verilsin. Koğuşlar çok kalabalık. Yatak yeterli değil. Korkunç bir havasızlık var. 10 
kişilik odalarda 20-25 kişi yatıyoruz. Havalandırmaya çıkarken ‘Ayakkabı çıkart.’ komutları veriliyor, 
bu onurumuzu kırıyor. Doktor ihtiyaçlarımız karşılanmıyor. Sosyal alanlar yasaklandı, kitaplar 
yasaklandı.”
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Yani bu arkadaşlar, bu tutuklu ve hükümlüler, bizden Anayasa değişikliği konusunda bir talepte 
bulunmuyorlar, onunla ilgili bir tartışma açmıyorlar ama diyorlar ki “Onurlu bir insan gibi yaşamak 
ihtiyacındayız, bu ihtiyacımız giderilsin.” 

Onlara kulak vermemek mümkün mü? Diyeceksiniz ki “Onlar siyasi tutuklular, Şakran’dakiler de 
sol siyasi tutuklu, ee, bize ne canım, hepsi teröristtir.” Böyle diyebilirsiniz. 

Ama şimdi bakalım Birleşmiş Milletler minimum standartlarına ve dönelim bizim Ceza İnfaz 
Yasamıza bakalım.

Orada ne diyor? Orada diyor ki “Tutuklu ve hükümlünün insan onuru her şeyin üzerindedir, ona 
zalimane muamelede bulunamazsınız, onun bütün haklarını korumak zorundasınız.” 

Bu yasaları siz yaptınız değerli arkadaşlar, bu yasaları bu Parlamento yaptı. Şimdi, biz, bu yasalara 
rağmen, cezaevlerindeki bu acıya kulaklarımızı tıkar ve yok sayar, bunun araştırılmasını reddedersek 
ya da bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun cezaevi alt 
komisyonuna havale edersek, cezaevi alt komisyonundan da bir sonuç almak mümkün olmayacaktır. 

Değerli arkadaşlar, bu sabah İnsan Hakları Derneği Ankara şubesini ziyaret ettim. Dün bir telefon 
geldi, dediler ki “10 kişilik açlık grevi yapmakta olan analar sizi ziyarete gelecekler.” “Kaçıncı 
günlerindeler?” diye sordum, yanıt verdiler. Dedim ki “Ben onların ayağına giderim. Onlar, o analar 
çocukları için, çocuklarının hakları için cezaevinin dışında kendilerine yeni bir cezaevi kurmuş olan 
analar, niye şu Türkiye Büyük Millet Meclisinin içine girmek için o kadar emek sarf etsinler, ben 
giderim.” dedim ve bugün ziyaret ettim. Beyaz yaşmaklarını örtmüşlerdi, acıyla oturuyorlardı. Ben 
sıradan bir milletvekiliyim, yapabileceğim şeylerin sınırı var ama bizim yapabileceğimiz şeyler var, 
hepimizin güç birliğiyle, el birliğiyle yapabileceğimiz şeyler var. 

Başka bir şeyden söz edeceğim size. Zamanımın da daralmakta olduğunun farkındayım. Yine 
birkaç gün önce bir anne aradı, önce mesaj atmış. Sonra onun avukatı bana Silivri’de sorunun ne 
olduğunu anlattı. Cezaevlerini İzleme Kurulu Silivri L Tipi Cezaevine gelmiş, biri İngilizce öğretmeni, 
biri Hava Harp Okulu öğrencisi 2 çocuk yakınmalarını söylemişler, yakınmalarını söyledikleri için 
bunları tecride atmışlar. 

Değerli arkadaşlar, Cezaevleri İzleme Kurulları yasal olarak kurulmuş kurullardır ve bu kurulların 
bu dertleri dinleme, şikâyetleri dinleme, dinledikleri şikâyetleri bize iletme -bize diyorum- Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonuna dört ayda bir iletme görevleri vardır. 
Bu, bir hakkın aranması… Birileri görev yapıyor, birileri soru soruyor fakat birileri de yani cezaevi 
yönetimi de çocuklar yakınmalarını, sorunlarını anlattılar diye onları tecride alıyor. 

Arkadaşlar, cezaevleri kaynıyor. İster sıkıyönetim olsun ister olağanüstü hâl olsun, biliyoruz ki 
böyle dönemlerde ülkemiz Türkiye 774 bin kilometrekarelik bir cezaevine dönüşür. Şimdi, bu gerçek 
cezaevlerine dönüp bakmazsak, oradaki hakları aramazsak burada yapacağımız konuşmaların, burada 
insanlar için, halk için, toplum için bir şey yaptığımız iddiasının hiçbir değeri kalmaz. 

Sevgili arkadaşlar, hepinizi sorumluluğa davet ediyorum, hepinizi insan yaşamının değerine bir 
kez daha dikkatle bakmanızı, içerdekileri kendi çocuklarınız gibi düşünmenizi… Şu Gülten Akın’ın, 
yakında kaybettiğimiz Gülten Akın’ın açlık grevinde söylediği “42 Gün” şiirlerini anımsayalım. Orada 
şöyle bir dize vardı, “Büyü de oğlum sana baban idamlar alacak.” diyordu. Şimdi, yeniden idamlar alma 
pazarlığına yönelme yerine, insan haklarını korumak için ayağa kalkalım. 

Teşekkür ederim. (CHP ve HDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Sarıhan.

Sayın Akçay, İç Tüzük 60’a göre bir dakika söz veriyorum, buyurun.
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IV.- AÇIKLAMALAR (Devam) 

26.- Manisa Milletvekili erkan Akçay’ın, Ankara Milletvekili şenal sarıhan’ın HDP grup önerisi 
üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli Milletvekili arkadaşımız Sayın Şenal Sarıhan’ın konuşması sırasında, HDP’nin grup 
önerisi hakkında konuşmadığımdan bahisle “Sayın Akçay’ın cezaevlerinin durumuyla ilgili söyleyecek 
bir sözü yok mu?” şeklinde bir değerlendirme yapmasına gerçekten çok üzüldüğümü ifade etmek 
istiyorum. Elbette söyleyecek çok sözümüz var. 

Öncelikle şunu ifade etmek isterim: HDP grup önerisi üzerine konuşmacımız Sayın Ruhi Ersoy 
idi, Ruhi Ersoy’u görevlendirmiştik. Ancak son anda, biraz evvel sizin odanızda da gruplar arasında 
yaptığımız görüşmeler, konuşmalar sonunda, HDP grup önerisindeki görüşmeler sırasında Milliyetçi 
Hareket Partisi Grubu adına konuşmaya ben karar verdim ve… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Tamamlayabilir miyim Sayın Başkan?

BAŞKAN – Tamamlayın lütfen.

ERKAN AKÇAY (Manisa) – …konunun tazeliği bakımından da… Tabii, bu referanduma 
ilişkin bir değerlendirme de yapamamıştım. Genel Kurulun bugün itibarıyla çalışmalarına son verme 
aşamasına geldiği bu süreçte bu değerlendirmeyi yapmayı tercih ettik. Ayrıca, kürsüdeki konuşmamın 
başında da HDP grup önerisi üzerindeki görüşümü çok kısa, bir iki cümle içerisinde de ifade etmiştim. 
Bu açıklamayı gerekli gördüm.

Teşekkür ederim Sayın Başkan.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

VII.- ÖNERİLER (Devam)

B) siyAsi PArTi gruBu Önerileri (Devam)

1.- HDP grubunun, grup Başkan Vekili Muş Milletvekili Ahmet yıldırım tarafından, cezaevlerinde 
yaşam riski sınırına ulaşmış olan açlık grevi eylemcilerinin taleplerinin insani yol ve yöntemlerle 
karşılanabilmesinin yollarının araştırılması amacıyla 18/4/2017 tarihinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, genel kurulun bilgisine sunulmak 
üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 18 nisan 2017 salı günkü birleşiminde sunuşlarda 
okunmasına ve ön görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi (Devam)

BAŞKAN – Öneri üzerinde son konuşmacı, Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta.

Buyurun Sayın Usta. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

LEYLA ŞAHİN USTA (Konya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri ve saygıdeğer milletimiz; 
hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Öncelikle, Tunceli’de gerçekleşen elim helikopter kazası için büyük üzüntü duyduğumuzu 
belirterek şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve tüm milletimize sabrıcemiller diliyorum. 
Başımız sağ olsun.

16 Nisan referandumuyla kabul edilen yeni hükûmet sistemimiz vatanımıza, milletimize ve 
Türkiye’yi tek umut olarak gören mazlum coğrafyaların tümüne hayırlı uğurlu olsun. 

Sandığa giderek oyunu kullanan, demokrasinin gereğini yerine getiren ve iradesini sandıkta tecelli 
ettiren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.
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Birlik ve beraberliğimizi bozmadan yeni ve güçlü Türkiye yolunda ilerlemenin gurur ve onurunu 
bu tarihî süreçte hep birlikte yaşıyoruz. Bu vatanın sahibi bu milletten başkası olamaz çünkü bu 
topraklar binlerce şehidimizin canıyla ve kanıyla kazanılmıştır. 

Hayatımızı tercihlerimiz şekillendirir, ya iyiden yanayızdır ya kötüden, ya doğrunun peşindeyizdir 
ya da yanlışın. Tıpkı insanlarda olduğu gibi devletlerin, milletlerin geleceğini de tercihleri ve 
seçimleri şekillendirir. HDP’nin tercih ettiği çukur ve hendek siyasetinin, söylemlerinin, Kürt halkını 
temsil ettikleri iddialarının bu millet tarafından tercih edilmediğini, kabul görmediğini 16 Nisan bize 
göstermiştir. Şöyle ki: Hakkâri’de yüzde 13,8’den yüzde 31’e, Şırnak’ta 12,3’ten yüzde 28,6’ya, 
Mardin’de yüzde 29’dan yüzde 41’e, Diyarbakır’da yüzde 21’den yüzde 32,5’a, Muş’ta yüzde 34,5’tan, 
yüzde 50,8’lik oy oranlarıyla bu millet tercihini kimden yana koyduğunu, iyiden ve doğrudan yana 
olduğunu göstermiştir. Siyaseti doğru, düzgün ve bu millet için yapanlar her daim takdir ve itibar 
görecektir. 

HDP’nin vermiş olduğu grup önerisinde cezaevlerindeki açlık grevi eylemcilerinin talepleri 
gündeme getirilmektedir. Yüce milletimiz asıl grevi sizlere yapmış ve grev yaparak onları yanıltmanıza 
bu kez prim vermemiştir. Bu yüzden sizlerin zihinsel bir arınma grevine ihtiyacınız vardır. Aklınızı, 
kalbinizi, gönlünüzü teröre yandaşlık yapmaktan arındırmalısınız. Öncelikle cezaevlerinde tutuklu 
bulunan mahkûmların tümünün yaşam hakları, sağlıkları, güvenlikleri bu devletin koruması ve teminatı 
altındadır. Bizzat terörist olarak veya teröre yardım ve yataklık yapmak suçuyla şu anda cezaevlerinde 
bulunanların taleplerini yalan yanlış iddialarla, haksız ithamlarla gündeme getirmek kamuoyunu 
yanıltma çabalarıdır. Açlık grevi yapan tutuklular arasında sağlık durumu kötüleşen biri yoktur. Vitamin 
ve diğer gerekli takviyeleri doktorlar tarafından reçete ediliyor ve kullanıyorlar. Ayrıca, yanlarına 
sağlık yönünden olumsuz bir durum yaşamamaları için açlık grevinde bulunmayan ve kendi talepleri 
doğrultusunda 2 hükümlü refakatçi olarak verilmiştir. Yaşam koşullarının daha zorlaştırıldığı tamamen 
yalandır. Telefonla görüşme hakları engellenmemiştir, avukatlarıyla görüşmeleri devam etmektedir.

Terörist ve teröre yardım ve yataklık yapan, suçları tespit edilmiş mahkûmlar için lüks koşullar 
sağlamamızı kimse bizden talep etmesin. Bu teröristler yüzünden yerinden yurdundan edilen, özellikle 
doğu ve güneydoğu illerindeki vatandaşlarımıza karşı vebalimiz ve sorumluluğumuz vardır. Binlerce 
şehidimizin, gazimizin yakınları, aileleri, sevenleri için vebalimiz ve sorumluluğumuz vardır.

Önergede de belirtildiği üzere, açlık grevleri anayasal haktır ancak teröristlerle pazarlık için bir 
araç olarak kullanılamaz. İnsanların yaşam haklarını ortadan kaldıran, devletimizi, vatanımızı ve 
milletimizi bölmeyi hedeflemiş canilerden, bölücülerden ve teröristlerden bahsediyoruz. Resmen terör 
faaliyetlerinin görmezden gelinmesini ve dahası, mahkûmlar arasında bu faaliyetlerini yapmalarına, 
yaymalarına imkân tanınmasını istiyorsunuz. Dünyanın her yerinde teröristlere yapılan muameleden 
farklı bir uygulama beklenemez. Ulusal ve uluslararası hukuk gereği neyse o yapılmaktadır.

İllaki terör örgütü mensuplarının koşullarını konuşacaksak, PKK’nın zorla dağa kaçırdığı çocukların, 
gençlerin, kızların durumlarını konuşalım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Neden o çocukların 
kurtarılması için çabalamıyorsunuz, üstünü örtüyorsunuz? Gerçi sizler oralarla görüşüyorsunuz hem 
de Avrupalı ortaklarınızı yanınıza alıp gidiyorsunuz, oradaki kötü yaşam koşullarını sürekli kamufle 
ediyorsunuz, katil teröristleri övmekten geri durmuyorsunuz.

Cezaevlerindeki teröristlerin terör faaliyetlerini sürdürmeleri için yapmış olduğunuz önergeyi ve 
çabaları yüce milletimizin takdirine sunuyorum. 

Biz bu milletin vekilleriyiz. Sizlere de hatırlatırım, terör örgütlerinin vekilleri olmaktan kendinizi 
kurtarmalısınız. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
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Söz konusu mahkûmlarla ilgili iddiaların doğru olmadığını ve tekraren, ulusal ve uluslararası hukuk 
kurallarının dışına çıkılmadığını ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti olduğunu hatırlatıyor, 
yüce Meclisimizi ve milletimizi saygıyla selamlıyorum. 

Teşekkür ederim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.

AHMET YILDIRIM (Muş) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Sayın Yıldırım, buyurun. 

AHMET YILDIRIM (Muş) – Şimdi, baştan sona bir partiyi itham ve ilzam etmek üzere kurgulanmış 
bir konuşma yaptı. 

BAŞKAN – Buyurun, iki dakika sataşmadan…

AHMET YILDIRIM (Muş) – Ertuğrul Kürkcü konuşacak.

BAŞKAN - Sayın Kürkcü, buyurun.

Lütfen yeni bir sataşmaya mahal vermeyelim.

VI.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam)

3.- izmir Milletvekili ertuğrul kürkcü’nün, konya Milletvekili leyla şahin usta’nın HDP grup 
önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine sataşması nedeniyle 
konuşması 

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (İzmir) – Sayın Başkan, sevgili arkadaşlar; hatibe hanımefendinin beni hiç 
dinlemediğini, eline verilmiş olan kâğıdı okumaktan başka bir şey yapmadığını söylemek isterim çünkü 
ben yalan yanlış bir talep, kendime ait bir talep ileri sürmedim, hangi taleplerle bu açlık grevlerinin 
başladığını ifade ettim. 

LEYLA ŞAHİN USTA (Konya) – Önergeniz, önergeniz. Önergenizde yazıyor talepler. 

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) – Gerçekler, gerçekler…

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (Devamla) - Hangi taleplerle başladıysa bunlar Adalet Bakanlığı 
tarafından da biliniyor, bunlar Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafında da biliniyor. Bu bilenen 
hakikatleri ifade ettim. 

İkincisi: Bu şikâyetlerin hepsi varittir. Şikâyet şikâyettir. Bu şikâyetin hakikat olup olmadığını 
tespit etmek, ancak Meclisin önündeyse bu mesele, Meclisin bununla ilgili bir araştırma heyeti 
kurmasıyla mümkündür veya Adalet Bakanlığı yetkililerini buraya çağırarak onlardan bilgi istemesiyle 
mümkündür. Bunların hiçbirisi yapılmadan bizim bu konularda bir şeyler uydurduğumuzu söylemek 
kendisi bir şey uydurmaktan ibarettir. 

Üçüncüsü: Teröristlerin faaliyetleri vesaire… Siz, bu “terörist” lafını kullanırken biraz dikkat 
edin. Daha önce “terörist” diye hapse tıktığınız generallerin, avukatların, hukukçuların, yöneticilerin 
hepsinin karşısında hazır ola geçip özür dilediniz “bizi kandırmışlar” diye. Belki de hâlâ yanlış biliyor 
olabilirsiniz. 

LEYLA ŞAHİN USTA (Konya) – FETÖ’cülerin yaptığını söylüyorsunuz. 

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (Devamla) - Adaletin verdiği karar her zaman doğru olmayabilir. Bugün 
terörist dediklerinizi yarın kahraman görebilirsiniz. O nedenle, siz siz olun, bu uyduruk lafların arkasına 
geçmeyin; arkasına geçeceğiniz tek şey, insan hakları ve insan haklarının bir bileşeni olarak tutuklu ve 
hükümlü hakları olmalıdır. 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017  O: 3

328 

Benden önce konuşan Cumhuriyet Halk Partisi temsilcisinin çok güzel ifade ettiği gibi, tutuklu 
hakkı bir temel insan hakkıdır, bu temel hakkın ihlal edilmiş olması hepinizi ilgilendirir.

İnanın bana, genç olanlar daha çok inanın, günün birinde mutlaka oradan geçeceksiniz, “Ertuğrul 
demişti.” dersiniz. (HDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

LEYLA ŞAHİN USTA (Konya) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurun Sayın Şahin Usta.

LEYLA ŞAHİN USTA (Konya) – Sayın Başkan, sataşmadan kısa bir söz…

BAŞKAN – 60’a göre yerinizden bir dakika söz veriyorum.

Buyurun.

IV.- AÇIKLAMALAR (Devam) 

27.- konya Milletvekili leyla şahin usta’nın, izmir Milletvekili ertuğrul kürkcü’nün sataşma 
nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

LEYLA ŞAHİN USTA (Konya) – Saygıdeğer Başkan, en önemli talep, bu milletin kanını dökmüş, 
terör örgütünün başı olarak bilinen Öcalan’ın tecritinin kaldırılmasından bahsediyorlar önergede. Bu, 
terörist olduğu kesin, ispatlanmış kişi için edilen talepten daha vahim bir durum ne olabilir? 

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (İzmir) – Türk mevzuatında tecrit diye bir hüküm var mı?

LEYLA ŞAHİN USTA (Konya) – Bizim burada terör örgütlerinin vekilliğini yapmadığımızı, 
bu milletin vekilliğini yaptığımızı tekrar sözle ifade ediyorum (AK PARTİ sıralarından alkışlar) ve 
HDP’nin de bu yöndeki tavırlarını milletin takdirine sunduğumuzu ve bu takdiri de milletin zaten çok 
iyi değerlendirdiğini, kimin terörist, kimin terörist olmadığını milletin çok açık ve ayan bir şekilde 
ortaya koyduğunu tekrar ortaya koyarak söylüyorum. Millet bu kararların hepsini çok iyi biliyor. 

Bizden teröristler için lüks koşullar sağlanmasını kimse istemez. Ulusal ve uluslararası hukukun 
kuralları neyse bunların hepsi yerine getirilmektedir. Adalet Bakanlığından aldığım bilgilerle bu 
konuşmayı yapmaktayım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

VII.- ÖNERİLER (Devam)

B) siyAsi PArTi gruBu Önerileri (Devam)

1.- HDP grubunun, grup Başkan Vekili Muş Milletvekili Ahmet yıldırım tarafından, cezaevlerinde 
yaşam riski sınırına ulaşmış olan açlık grevi eylemcilerinin taleplerinin insani yol ve yöntemlerle 
karşılanabilmesinin yollarının araştırılması amacıyla 18/4/2017 tarihinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, genel kurulun bilgisine sunulmak 
üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 18 nisan 2017 salı günkü birleşiminde sunuşlarda 
okunmasına ve ön görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi (Devam)

BAŞKAN – Halkların Demokratik Partisi Grubu önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… 
Kabul etmeyenler… Öneri kabul edilmemiştir.

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi 
vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.
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2.- Ak PArTi grubunun, genel kurulun 18/4/2017 salı günkü birleşiminde gündemin 
“Başkanlığın genel kurula sunuşları” kısmında yer alan 17/4/2017 tarihli ve (3/931) sayılı olağanüstü 
hâlin uzatılmasına dair Başbakanlık Tezkeresi’nin görüşmelerinin bitiminden sonra herhangi bir işin 
görüşülmemesine, genel kurulun 19, 20, 25, 26, 27 nisan 2017 salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 
toplanmamasına ilişkin önerisi

  18/4/2017

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulu 18/4/2017 Salı günü (bugün) toplanamadığından grubumuzun aşağıdaki 
önerisinin İç Tüzük’ün 19’uncu maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim.

  Bülent Turan

  Çanakkale

  AK PARTİ Grup Başkan Vekili

Öneri:

Genel Kurulun 18/4/2017 Salı günkü (bugün) birleşiminde gündemin “Başkanlığın Genel 
Kurula Sunuşları” kısmında 17/4/2017 tarihli ve (3/931) sayılı Olağanüstü Hâlin Uzatılmasına Dair 
Başbakanlık Tezkeresi’nin görüşmelerinin bitiminden sonra herhangi bir işin görüşülmemesi, 

Genel Kurulun 19, 20, 25, 26, 27 Nisan 2017 Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri toplanmaması,

Önerilmiştir. 

BAŞKAN – Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… 
Kabul etmeyenler… 

MUSA ÇAM (İzmir) – Hayır diyoruz, hayır; Meclis çalışsın.

BAŞKAN – Öneri kabul edilmiştir.

Alınan karar gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 97’nci yıl dönümü ile 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlanması ve günün anlam ve öneminin belirtilmesi 
amacıyla yapılacak görüşmeler için, 23 Nisan 2017 Pazar günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşimi 
kapatıyor, hayırlı akşamlar diliyorum.

Kapanma Saati: 19.39
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VIII.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI
1.- istanbul Milletvekili Didem engin’in, kapalıçarşı esnafının sorunlarına ve 

ekonominin canlandırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sorusu ve gümrük 
ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin cevabı (7/8397) (ek cevap)
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2.- istanbul Milletvekili Mustafa sezgin Tanrıkulu’nun, Hamzabeyli sınır kapısı’ndan 
Türkiye’ye kaçak olarak kedi sokulması olayına ve hayvan hakları ihlallerine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve gümrük  ve  Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin cevabı (7/8860) 
(ek cevap)
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3.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, THy ile ilgili çeşitli hususlara,
THy ile ilgili çeşitli hususlara,
ilişkin soruları ve Maliye Bakanı naci Ağbal’ın cevabı (7/10494), (7/10495)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
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4.- siirt Milletvekili kadri yıldırım’ın, THy’nin siirt seferlerinin kaldırılmasına ilişkin 
sorusu ve Maliye Bakanı naci Ağbal’ın cevabı (7/11177)
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

5.- istanbul Milletvekili Filiz kerestecioğlu Demir’in, bir grup gazete çalışanının gözaltı 
süreciyle ilgili iddialara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/11277)



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

342 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

343 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

344 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

345 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

346 

6.- Burdur Milletvekili Mehmet göker’in, karşılıksız çek sayısındaki artışa ilişkin sorusu 
ve gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin cevabı (7/11473)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Aşağıdaki sorularımın Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent Tüfenkci tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.
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7.- izmir Milletvekili Müslüm Doğan’ın, istanbul’da bir inşaatta çalışan ve üzerine 
beton düşen bir üniversite öğrencisinin hayatını kaybetmesine ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Çalışma ve sosyal güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun cevabı (7/11498)



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

350 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

351 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

352 

8.- kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan’ın, Hereke ipek halılarına sahip çıkılması ve 
müteşebbislerin desteklenmesine ilişkin sorusu ve Bilim, sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk 
Özlü’nün cevabı (7/11509)
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9.- Artvin Milletvekili uğur Bayraktutan’ın, Bakanlık tarafından özel şahıslardan 
kiralanan taşınmaz ve araçlar ile bunlara ödenen kiralara ilişkin sorusu ve Bilim, sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün cevabı (7/11510)



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

357 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

358 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

359 

10.- niğde Milletvekili Ömer Fethi gürer’in, 657 sayılı kanun’un 4/B maddesi 
kapsamındaki sözleşmeli personele kadro verilip verilmeyeceğine ilişkin sorusu ve Çalışma 
ve sosyal güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun cevabı (7/11511)



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

360 

Güvenli Elektronik İmzalı
Aslı ile Aynıdır.



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

361 

11.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, cenevre’de yapılan kıbrıs Müzakerelerine 
ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun cevabı (7/11517)



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

362 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

363 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

364 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

365 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

366 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

367 

12.- istanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bir uluslararası kredi kuruluşunun Türkiye’ye 
dair son değerlendirmesine ve ekonomik tedbirlere ilişkin sorusu ve ekonomi Bakanı nihat 
zeybekci’nin cevabı (7/11519)



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

368 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

369 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

370 

13.- Artvin Milletvekili uğur Bayraktutan’ın, 1/1/2003 tarihi itibarıyla Bakanlık 
tarafından özel şahıslardan kiralanan taşınmaz ve araçlar ile bunlara ödenen kiralara ilişkin 
sorusu ve gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin cevabı (7/11535)



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

371 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

372 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

373 

14.- niğde Milletvekili Ömer Fethi gürer’in, çiftçilere kullanmakta oldukları hazine 
arazilerinin satışına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı naci Ağbal’ın cevabı (7/11544)



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

374 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

375 

15.- Manisa Milletvekili Mazlum nurlu’nun, Türkiye Varlık Fonu yönetimi Anonim 
şirketine atanan yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlere ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Başbakan yardımcısı nurettin canikli’nin cevabı (7/11572)



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

376 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

377 

16.- niğde Milletvekili Ömer Fethi gürer’in, sanayi üretimindeki düşüşe ilişkin sorusu ve Bilim, 
sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün cevabı (7/11592)



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

378 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

379 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

380 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

381 

17.- siirt Milletvekili kadri yıldırım’ın, siirt fıstığının üretiminin artırılmasına yönelik AB destekli 
projenin uygulanmasına ilişkin sorusu ve Bilim, sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün cevabı 
(7/11593)



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

382 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

383 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

384 

18.- niğde Milletvekili Ömer Fethi gürer’in, ekonomiye güvenin artırılmasına yönelik çalışmalara 
ilişkin sorusu ve ekonomi Bakanı nihat zeybekci’nin cevabı (7/11601)



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

385 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

386 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

387 

19.- niğde Milletvekili Ömer Fethi gürer’in, üniversite hastanelerinin kamudan alacaklarıyla 
ilgili sorunların çözümüne ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı naci Ağbal’ın cevabı (7/11623)



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

388 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

389 

20.- niğde Milletvekili Ömer Fethi gürer’in, savunma harcamalarındaki artışın nasıl 
karşılanacağına ilişkin sorusu ve Millî savunma Bakanı Fikri ışık’ın cevabı (7/11631)



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

390 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

391 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

392 

21.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı’nın, Türkiye Varlık Fonu’na devredilen kuruluşlara 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan yardımcısı nurettin canikli’nin cevabı (7/11667)



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

393 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

394 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

395 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

396 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

397 

22.- Artvin Milletvekili uğur Bayraktutan’ın, sarp sınır kapısı’nda görevli polislerin ve diğer 
memurların çalışma saatlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkci’nin cevabı (7/11669)



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

398 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

399 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

400 

23.- Artvin Milletvekili uğur Bayraktutan’ın, sarp sınır kapısı’nda görevli polislerin ve diğer 
memurların çalışma saatlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkci’nin cevabı (7/11669) (ek cevap)



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

401 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

402 

24.- istanbul Milletvekili Dursun Çiçek’in, Varlık Fonu’na ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Başbakan yardımcısı nurettin canikli’nin cevabı (7/11675)



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

403 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

404 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

405 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

406 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

407 

25.- istanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Varlık Fonu’na ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Başbakan yardımcısı nurettin canikli’nin cevabı (7/11677)



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

408 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

409 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

410 

26.- istanbul Milletvekili erdal Ataş’ın, istanbul’da bir inşaat şantiyesinde işçilerin bazı hak 
ihlallerine maruz kaldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve sosyal güvenlik Bakanı Mehmet 
Müezzinoğlu’nun cevabı (7/11707)



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

411 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

412 

27.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı’nın, tarım ve tekstil ticaret alanlarında rusya ile yaşanan 
sorunlara ilişkin sorusu ve ekonomi Bakanı nihat zeybekci’nin cevabı (7/11716)



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

413 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

414 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

415 

28.- niğde Milletvekili Ömer Fethi gürer’in, iller Bankasının belediyelere yaptığı ödemelerdeki 
kesintilere ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı naci Ağbal’ın cevabı (7/11741)



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

416 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

417 

29.- istanbul Milletvekili Mustafa sezgin Tanrıkulu’nun, istanbul’da bir inşaatta çalışan üniversite 
öğrencisinin ölümünün soruşturulmasına ve iş kazalarıyla ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Çalışma ve sosyal güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun cevabı (7/11773)



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

418 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

419 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

420 

30.- istanbul Milletvekili Mustafa sezgin Tanrıkulu’nun, Varlık Fonu’na ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Başbakan yardımcısı nurettin canikli’nin cevabı (7/11779)



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

421 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

422 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

423 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

424 

31.- istanbul Milletvekili Mustafa sezgin Tanrıkulu’nun, işletmesini kapatan esnafa ve 2017 
yılında sağlanacak kOBi desteklerine ilişkin Başbakandan sorusu ve gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkci’nin cevabı (7/11791)



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

425 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

426 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

427 

32.- izmir Milletvekili Ali yiğit’in, işsizlik sigortası Fonu’ndan yararlanmak için yıllar itibariyle 
yapılan başvurulara ve ödemelere ve Fon’da biriken miktarın nasıl değerlendirildiğine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Çalışma ve sosyal güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun cevabı (7/11798)



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

428 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

429 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

430 

33.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, Varlık Fonu’nun gelir ve giderlerine ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Başbakan yardımcısı nurettin canikli’nin cevabı (7/11799)



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

431 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

432 

34.- istanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 657 sayılı kanun’un 4/c maddesi kapsamındaki 
personelin kadrolu personel statüsüne geçirilmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve sosyal 
güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun cevabı (7/11805)



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

433 

Güvenli Elektronik İmzalı
Aslı ile Aynıdır.



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

434 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

435 

35.- edirne Milletvekili Okan gaytancıoğlu’nun, tarım kredisi sağlayan bir kamu bankasının 
sigorta ve kasko oranlarına ilişkin sorusu ve Başbakan yardımcısı Mehmet şimşek’in cevabı (7/11811)



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

436 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

437 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

438 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

439 

36.- niğde Milletvekili Ömer Fethi gürer’in, deterjanların insan ve çevre sağlığı açısından yarattığı 
sorunların takibi ve alternatif ürünlerin desteklenmesine yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına 
ilişkin sorusu ve ekonomi Bakanı nihat zeybekci’nin cevabı (7/11825)



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

440 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

441 

37.- Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak’ın, işsizlik Fonu’nda biriken miktara ve Fon’dan 
yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve sosyal güvenlik Bakanı Mehmet 
Müezzinoğlu’nun cevabı (7/11916)



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

442 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

443 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

444 

38.- Aydın Milletvekili Metin lütfi Baydar’ın, rusya’nın suriye özel temsilcisi tarafından yapılan 
bir açıklamaya ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun cevabı (7/11924)



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

445 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

446 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

447 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

448 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

449 

39.- istanbul Milletvekili garo Paylan’ın, 687 sayılı kHk ile getirilen işveren destek ödemesine ve 
işsizlik sigortası Fonu’na ilişkin sorusu ve Çalışma ve sosyal güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun 
cevabı (7/11956)



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

450 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

451 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

452 

40.- Artvin Milletvekili uğur Bayraktutan’ın, Artvin-Hopa cankurtaran Tüneli’nin açılışına ilişkin 
sorusu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun cevabı (7/11964)



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

453 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

454 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

455 

41.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, yurt dışında yaşayan vatandaşların Anayasa 
referandumu için askıya çıkarılan seçmen listelerine süresi içinde yaptıkları kayıt taleplerinin 
konsolosluklar tarafından reddedildiğine dair şikayetlere ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu’nun cevabı (7/11965)



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

456 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

457 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

458 

42.- Denizli Milletvekili kazım Arslan’ın, Pakistan ile serbest ticaret alanı tesis eden anlaşmanın 
yürürlük tarihinin ertelenmesine ve tekstil sektörünü olumsuz etkilememesi için alınan önlemlere ilişkin 
sorusu ve ekonomi Bakanı nihat zeybekci’nin cevabı (7/11967)



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

459 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

460 

43.- izmir Milletvekili Murat Bakan’ın, trafik elektronik denetleme işinin özel sektöre devredileceği 
iddiasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı naci Ağbal’ın cevabı (7/11987)



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

461 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

462 

44.- niğde Milletvekili Ömer Fethi gürer’in, kamu kurum ve kuruluşlarının yerli Malı Tebliği’ne 
uymaksızın temin ettiği araçlara ilişkin sorusu ve Bilim, sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün 
cevabı (7/12039)



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

463 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

464 

45.- ısparta Milletvekili nuri Okutan’ın, ısparta süleyman Demirel OsB’nin ikinci etabı için 
yapılan kamulaştırmalara ilişkin sorusu ve Bilim, sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün cevabı 
(7/12040)



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

465 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

466 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

467 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

468 

46.- niğde Milletvekili Ömer Fethi gürer’in, gece vardiyasında çalışan kadın işçilere ilişkin 
sorusu ve Çalışma ve sosyal güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun cevabı (7/12042)



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

469 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

470 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

471 

47.- kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında yapılan araç kiralama 
hizmeti alımlarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve sosyal güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun 
cevabı (7/12045)



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

472 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

473 

48.- kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında yapılan araç kiralama 
hizmeti alımlarına ilişkin sorusu ve ekonomi Bakanı nihat zeybekci’nin cevabı (7/12054)



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

474 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

475 

49.- istanbul Milletvekili edip semih yalçın’ın, canlı hayvan ve hayvansal ürün ithalat ve 
ihracatının denetimine ve denetimi yapan meslek gruplarına ilişkin sorusu ve gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent Tüfenkci’nin cevabı (7/12065)



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

476 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

477 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

478 

50.- istanbul Milletvekili gülay yedekci’nin, ev alanların vazgeçme hakkının yüz seksen güne 
çıkarılmasıyla tüketicinin uğradığı zararın giderilmesine ve OHAl’in sözleşmelere etkisine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin cevabı (7/12112)



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

479 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

480 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

481 

51.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğinin şirket 
isimlerinin Türkçe olmasına yönelik hükmüne ilişkin sorusu ve Çalışma ve sosyal güvenlik Bakanı 
Mehmet Müezzinoğlu’nun cevabı (7/12128)



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

482 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

483 

52.- niğde Milletvekili Ömer Fethi gürer’in, takograflarını dijital takograf ile değiştirmek 
zorundaki araçların mevcut takograflarını muayene ve damgalama işlemi yaptırarak kullanmalarına 
imkan verecek bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Bilim, sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Faruk Özlü’nün cevabı (7/12179)



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

484 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

485 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

486 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

487 

53.- zonguldak Milletvekili şerafettin Turpcu’nun, işkur tarafından Toplum yararına Çalışma 
Programı ödeneğinin belediyelere dengesiz dağıtıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Çalışma ve sosyal 
güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun cevabı (7/12180)



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

488 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

489 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

490 

54.- izmir Milletvekili Murat Bakan’ın, tüketici güven endeksini yükseltmek maksadıyla alınan 
tedbirlere ilişkin sorusu ve ekonomi Bakanı nihat zeybekci’nin cevabı (7/12186)



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

491 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

492 

55.- izmir Milletvekili Murat Bakan’ın, mutfak enflasyonuna karşı alınan önlemlere ilişkin sorusu 
ve ekonomi Bakanı nihat zeybekci’nin cevabı (7/12238)



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

493 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

494 

56.- Aydın Milletvekili Metin lütfi Baydar’ın, rusya’da bir siyasi parti başkanının Türkiye’nin 
nATO üyeliği hakkındaki ifadelerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu’nun cevabı (7/12264)



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

495 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

496 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

497 

57.- Bursa Milletvekili Orhan sarıbal’ın, kOsgeB tarafından işletmelere verilecek kredi faiz 
desteğine ve bankaların kOsgeB tarafından onaylanan bazı işletmelere kredi vermemesine ilişkin 
sorusu ve Bilim, sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün cevabı (7/12294)



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

498 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

499 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

500 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

501 

58.- ısparta Milletvekili nuri Okutan’ın, Mesut Barzani’nin Türkiye ziyaretindeki bayrak 
uygulamasına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun cevabı (7/12302)



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

502 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

503 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

504 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

505 

59.- Mardin Milletvekili Mithat sancar’ın, OHAl kapsamında ihraç edilen bildiri imzacısı 
akademisyenlere ve intihar eden bir araştırma görevlisine ilişkin sorusu ve ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın cevabı (7/12333)



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

506 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

507 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

508 



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

509 

60.- istanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, devlet memurlarının usulüne uygun olarak verdikleri 
istifa dilekçelerinin işleme alınıp alınmadığına ve bu şekilde görevden ayrılanların görevlerine geri 
dönüp dönemeyeceğine ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve sosyal güvenlik Bakanı Mehmet 
Müezzinoğlu’nun cevabı (7/12351)



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

510 

Güvenli Elektronik İmzalı
Aslı ile Aynıdır.
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61.- izmir Milletvekili selin sayek Böke’nin, 27 Ocak 2017 tarihli resmi gazete’de yayımlanan 
sicil affı düzenlemesinden faydalanan kişi ve şirketlere ilişkin Başbakandan sorusu ve gümrük ve 
Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin cevabı (7/12355)



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017

514 
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62.- istanbul Milletvekili Mustafa sezgin Tanrıkulu’nun, Dışişleri Bakanının Almanya’da kanuna 
aykırı şekilde seçim propagandası yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu’nun cevabı (7/12357)



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017
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63.- Artvin Milletvekili uğur Bayraktutan’ın, Toplum yararına Çalışma Programı kapsamında 
işe alımlara ilişkin sorusu ve Çalışma ve sosyal güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun cevabı 
(7/12367)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
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Güvenli Elektronik İmzalı
Aslı ile Aynıdır.
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64.- eskişehir Milletvekili utku Çakırözer’in, eskişehir’de Toplum yararına Çalışma Programı 
kapsamında yapılacak işe alımlar için ilçe belediyelerine ayrılan kontenjanlara ilişkin sorusu ve 
Çalışma ve sosyal güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun cevabı (7/12368)
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Güvenli Elektronik İmzalı
Aslı ile Aynıdır.

18/04/2017
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65.- niğde Milletvekili Ömer Fethi gürer’in, farklı hukuki statülerde olup aynı işi yapan kamu 
görevlilerinin durumuna ilişkin sorusu ve Çalışma ve sosyal güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun 
cevabı (7/12374)
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Güvenli Elektronik İmzalı
Aslı ile Aynıdır.
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66.- Ankara Milletvekili levent gök’ün, Türkmenistan’da alacağı bulunan firmalara ve 
Türkmenistan’a yapılan ihracatta karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik girişimlere ilişkin sorusu 
ve ekonomi Bakanı nihat zeybekci’nin cevabı (7/12383) 
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67.- izmir Milletvekili selin sayek Böke’nin, işkur tarafından TyÇP kapsamındaki kadroların 
belediyelere dengesiz dağıtıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Çalışma ve sosyal güvenlik Bakanı Mehmet 
Müezzinoğlu’nun cevabı (7/12469)



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017
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Güvenli Elektronik İmzalı
Aslı ile Aynıdır.

18/04/2017
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68.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Almanya’da görevli Diyanet işleri Başkanlığı imamları 
hakkındaki iddialara ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun cevabı (7/12487)
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69.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Toplum yararına Program kapsamındaki geçici işçi 
alımlarına ve güvenlik soruşturmasının kriterlerine ilişkin Başbakan’dan sorusu ve Çalışma ve sosyal 
güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun cevabı (7/12542)
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Güvenli Elektronik İmzalı
Aslı ile Aynıdır.

18/04/2017
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70.- istanbul Milletvekili Dursun Çiçek’in, tarihin en büyük istihdam seferberliği olarak tanıtımı 
yapılan kampanyaya ilişkin sorusu ve Çalışma ve sosyal güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun 
cevabı (7/12654)



TBMM B: 84 18 . 4 . 2017
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	 DÖNEM:	26	 YASAMA	YILI:	2

84’ÜNCÜ	BİRLEŞİM
18	NİSAN	2017	SALI

SAAT:	15.00



DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ
1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün denetim konularına (Anayasanın süreye 

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşler”in görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde birleşimin 
başında bir saat süre ile Sözlü Soruların görüşülmesi, “Sunuşlar” ve işaret oyu ile yapılacak seçimlerin 
her gün yapılması önerilmiştir.

(Genel Kurulun 15.12.2015 tarihli 14’üncü Birleşiminde kabul edilmiştir.)

GRUP ÖNERİLERİ
1.- 307 Sıra Sayılı Kanun Teklifi’nin İçtüzüğün 91’inci maddesine göre Temel Kanun olarak 

görüşülmesi ve birinci bölümünün 1 ila 8’inci maddelerden, ikinci bölümünün Geçici Madde 1 dâhil 
olmak üzere 9 ila 17’nci maddelerden oluşması önerilmiştir.

(Genel Kurulun 25.4.2016 tarihli 80’inci Birleşiminde kabul edilmiştir.)
2.- Genel Kurulun, 26’ncı Dönem 2’nci Yasama Yılı sonuna kadar Salı günleri 15.00 – 21.00, 

Çarşamba ve Perşembe Günleri 14.00 – 21.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesi önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 4.10.2016 tarihli 2’nci Birleşiminde kabul edilmiştir.)
3.- Genel Kurulun, 2’nci Yasama Yılı sonuna kadarki birleşimlerinde saat 24.00’e kadar 

çalışmalarına devam etmesi önerilmiştir.
(Genel Kurulun 22.01.2017 tarihli 65’inci Birleşiminde kabul edilmiştir.)
4.- 466 ve 469 Sıra Sayılı Kanun Tasarıları’nın İçtüzüğün 91’inci maddesine göre Temel Kanun 

olarak görüşülmesi,
466 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı’nın birinci bölümünün 1 ila 16’ncı maddelerden, ikinci bölümünün 

17 ila 27’nci maddelerden (25’inci maddenin birinci fıkrası; ikinci fıkrası; üçüncü, dördüncü ve beşinci 
fıkraları; altıncı fıkrası; yedinci fıkrası; Geçici 1’inci madde; Geçici 2’nci madde; Geçici 3’üncü madde; 
Geçici 4’üncü madde; Geçici 5’inci madde dâhil) oluşması,

469 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı’nın birinci bölümünün 1 ila 25’inci maddelerden, ikinci bölümünün 
26 ila 49’uncu maddelerden (Geçici 1’inci madde; Geçici 2’nci madde; Geçici 3’üncü madde dâhil) 
oluşması,

önerilmiştir.
(Genel Kurulun 14.03.2017 tarihli 81’inci Birleşiminde kabul edilmiştir.)

KOMİSYON TOPLANTILARI

* Meclis Araştırması Komisyonu 
   (Aladağ İlçesinde Kız Öğrenci Yurdunda Meydana Gelen Yangın Vakası) 
   19.4.2017 Çarşamba - Saat: 11.00



TÜRKİYE	BÜYÜK	MİLLET	MECLİSİ	GÜNDEMİ
84’ÜNCÜ	BİRLEŞİM	 								18	NİSAN	2017	SALI	 SAAT:	15.00

1	–	BAŞKANLIĞIN	GENEL	KURULA	SUNUŞLARI
1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 21.07.2016 Tarihli ve 1116 Sayılı Kararı ile Ülke Genelinde 

İlan Edilen ve 03.01.2017 Tarihli ve 1134 Sayılı Kararı Uyarınca Devam Etmekte Olan Olağanüstü 
Halin, 19.04.2017 Çarşamba Günü Saat 01.00’den Geçerli Olmak Üzere 3 Ay Süre ile Uzatılmasına 
Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/931) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2017)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun Milletvekili Seçim Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin (2/70) İçtüzük’ün 37’nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önerge

2	–	ÖZEL	GÜNDEMDE	YER	ALACAK	İŞLER

❆  ❆  ❆

3 – SEÇİM

❆  ❆  ❆

4	–	OYLAMASI	YAPILACAK	İŞLER

1.- Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Çevre Bakanlığı Arasında 
Çevre Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın açık 
oylaması (1/634) (S. Sayısı: 354) 

5	–	MECLİS	SORUŞTURMASI	RAPORLARI

❆  ❆  ❆
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1.- Antalya Milletvekili Hüseyin Samani ve 23 Milletvekilinin, seracılığın geliştirilmesi ve 
yaygınlaştırılması yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1) 

2.- Ardahan Milletvekili Orhan Atalay ve 25 Milletvekilinin, boşanma olaylarının sebeplerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/2) 

3.- Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve 21 Milletvekilinin, kayısının üretiminden pazarlanmasına 
kadar tüm sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/3) 

4.- Konya Milletvekili Muhammet Uğur Kaleli ve 23 Milletvekilinin, Konya Kapalı Havzası ile 
ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/4) 

5.- Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt ve 28 Milletvekilinin, tıbbi ve aromatik 
bitkilerin satılması ve bu konuda girişimciliğin desteklenmesi yollarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/5)

6.- Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ve 27 Milletvekilinin, istilacı yabancı türlerin çevresel, 
ekonomik ve sağlık alanlarındaki olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/6) 

7.- Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ve 30 Milletvekilinin, ülkemizdeki korunan alanların etkin 
yönetimi ve sürdürülebilirliği yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

8.- Rize Milletvekili Hasan Karal ve 22 Milletvekilinin, bal ve diğer arı ürünlerinin üretiminde ve 
pazarlanmasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/20) 

9.- Konya Milletvekili Mustafa Baloğlu ve 23 Milletvekilinin, mevsimlik tarım işçilerinin çalışma 
koşulları ve bu konudaki tüm sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/21)

10.- İstanbul Milletvekili Erol Kaya ve 21 Milletvekilinin, su kirliliği ile daha etkin mücadele 
edebilmek için çözüm önerilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/22) 

11.- Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç ve 22 Milletvekilinin, kadına şiddetin önlenmesi 
adına yürütülen çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/23) 

12.- Adana Milletvekili Necdet Ünüvar ve 21 Milletvekilinin, iş kazaları ve meslek hastalıklarının 
toplum üzerindeki sosyal ve ekonomik etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/24) 

13.- Adana Milletvekili Necdet Ünüvar ve 21 milletvekilinin, kanser hastalarının ve yakınlarının 
yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/25)
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14.- Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun ve 20 milletvekilinin, ülke genelinde iklim değişikliklerinin 
yol açtığı çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

15.- Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin ve 26 milletvekilinin, mobilya sektörünün önündeki engellerin 
kaldırılarak dünyadaki üretim payının arttırılması yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 

16.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 22 milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu’da meydana 
gelen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

17.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 22 milletvekilinin, Türkiye’de meydana gelen seçim 
ihlallerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/29) 

18.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 23 milletvekilinin, sınır güvenliği sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 

19.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili ve Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in, Türkiye-Rusya 
arasındaki gelişen olaylar konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/1) 

20.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 22 milletvekilinin, Ardahan’ın Göle ilçesinde meydana 
gelen ölüm olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/31) 

21.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 23 milletvekilinin, toplumsal cinsiyet eşitsizliği 
ve kadına yönelik şiddetin hukuksal boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32)

22.- CHP Grubu adına Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, iş kazalarının 
önlenebilmesi yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

23.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili ve Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in, IŞİD ile petrol 
ticareti yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34)

24.- CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Manisa Milletvekili Özgür Özel, Ankara Milletvekili 
Levent Gök ve İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın, basın özgürlüğü ile ilgili ihlaller konusunda bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/2) 

25.- CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Levent Gök, Manisa Milletvekili 
Özgür Özel ve İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın, basın ve ifade özgürlüğüne yönelik ihlallerin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 

26.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve 46 milletvekilinin, silika kullanılan ve silikoz gelişme riski 
olan sektörlerde çalışma koşullarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/36) 

27.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 19 milletvekilinin, engelli vatandaşların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/37) 
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28.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 22 Milletvekilinin, Tahir Elçi’nin öldürülmesi olayının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/38)

29.- Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve 26 Milletvekilinin, çiftçilerin yaşadığı mağduriyetlerin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/39) 

30.- İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir ve 23 Milletvekilinin, eğitim sisteminde yaşanan sorunlar ve 
öğretmen ihtiyacının karşılanması yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/40) 

31.- Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve 21 milletvekilinin, kaçak yapılaşmadan rant sağlayanların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/41) 

32.- Aydın Milletvekili Deniz Depboylu ve 20 milletvekilinin, erken evliliğe zorlanan kız çocuklarının 
korunması yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

33.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 23 milletvekilinin, Adana’da yaşanan suda boğulma 
vakalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/43) 

34.- CHP Grubu adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, 24’üncü Yasama Dönemi 
680 Sıra Sayılı araştırma komisyonu raporu konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/3) 

35.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in, Türkiye’de engelli 
bireylerin yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

36.- Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ve 22 milletvekilinin, Türkiye’de engelli bireylerin 
yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

37.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ve 20 milletvekilinin, zihinsel engelliliğin önüne geçilmesi 
yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/46) 

38.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in, madenlerde iş 
güvenliği ve işçi sağlığı koşullarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

39.- MHP Grubu adına Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Suriye ve Irak’ta 
meydana gelen gelişmelerin milli güvenliğe ve Türkmen varlığına etkileri konusunda bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/4) 

40.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in, Doğu ve 
Güneydoğu’da meydana gelen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 

41.- İstanbul Milletvekili Eren Erdem ve 20 Milletvekilinin, IŞİD’e silah sevkiyatı yapıldığı iddialarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/49) 
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42.- İzmir Milletvekili Özcan Purçu ve 22 Milletvekilinin, Roman vatandaşların barınma sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/50) 

43.- İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ve 23 milletvekilinin, kadın sığınma evlerindeki 
koşulların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/51) 

44.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel’in, kadına şiddetin 
önlenmesi adına yürütülen çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

45.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel’in, kadın 
cinayetlerinin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

46.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel’in, kadına şiddetin 
önlenmesi adına yürütülen çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/54) 

47.- Siirt Milletvekili Besime Konca ve 21 milletvekilinin, kadına şiddetin önlenmesi adına yürütülen 
çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

48.- Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ve 23 milletvekilinin, göçmenlik ve mültecilik 
konusunda ülkemizde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56) 

49.- İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner ve 23 milletvekilinin, Rusya resmi makamlarının Türkiye 
ile ilgili iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

50.- Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan ve 21 milletvekilinin, genç ve kadın işsizliği ile mücadelede 
uygulanması gereken politikaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

51.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 21 milletvekilinin, öğretmenlerin ve öğretmenlik 
mesleğinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/59) 

52.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 21 milletvekilinin, IŞİD terör örgütü tarafından 
gerçekleştirilen eylemlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

53.- Manisa Milletvekili Özgür Özel ve 20 milletvekilinin, Diyarbakır’da gayri resmi bir tim 
bulunduğu iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

54.- Edirne Milletvekili Erdin Bircan ve 20 milletvekilinin, Ergene Nehrini kirleten kaynakların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/62) 



6 – GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER

8 84’ÜNCÜ BİRLEŞİM

55.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve 20 milletvekilinin, Riva Deresi ve havzasındaki 
kirliliğin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

56.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 milletvekilinin, genç işsizliği ile mücadelede 
uygulanması gereken politikaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

57.- Hakkari Milletvekili Selma Irmak ve 23 milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu’da yaşanan düşük 
olaylarında şiddet ortamının etkisinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/65) 

58.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 milletvekilinin, taksicilerin ve 
minibüsçülerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

59.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 milletvekilinin, çocuklara karşı cinsel 
istismar ve saldırı vakalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/67) 

60.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 milletvekilinin, çocuğa karşı şiddetin 
önlenmesi yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/68) 

61.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 milletvekilinin, ekonomik kriz riskinin ve 
ekonomideki kırılganlığının sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/69) 

62.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 milletvekilinin, ülkemizde yaşanacak 
olası bir deprem durumunda alınabilecek tedbirlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/70) 

63.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 milletvekilinin, orman yangınlarının 
sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

64.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 milletvekilinin, son yıllarda hayvan 
sayısının düşmesi ve et fiyatlarının yükselmesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/72) 

65.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 23 milletvekilinin, Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 
yapılacak olan termik santralin çevreye olası zararlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 

66.- Ankara Milletvekili Murat Emir ve 24 milletvekilinin, Ankara’daki şehir için ulaşım ve trafik 
sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/74) 

67.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ve 21 milletvekilinin, zeytincilikte yaşanan sorunların ve dış 
ticaret olanaklarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/75) 
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68.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 28 milletvekilinin, ülkemize sığınan Suriyeli mültecilerin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/76) 

69.- Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve 20 milletvekilinin, jeotermal santrallerin kurulması yollarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/77) 

70.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 milletvekilinin, aile yapısı ve sosyal 
dokusunu bozan unsurların saptanması ve kadına şiddetin önlenmesi adına yürütülen çalışmaların araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/78) 

71.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 20 milletvekilinin, Konya-Ereğli ve Niğde-Bor 
havzalarında petrollü şeyl bulunduğu iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

72.- Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ve 20 milletvekilinin, genç işsizliği ile mücadelede 
uygulanması gereken politikaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/80) 

73.- Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu ve 20 milletvekilinin, sebze ve meyve üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

74.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 20 milletvekilinin, Niğde’de bulunan tarihi zenginliklerin 
korunması yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/82) 

75.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20 milletvekilinin, engelli vatandaşların 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

76.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20 milletvekilinin, aile hekimlerinin ve 
hastanelerin yaşadığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/84) 

77.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in, Tahir Elçi’nin 
öldürülmesi olayının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 

78.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen ve 25 milletvekilinin, yolsuzlukla etkin mücadele için gerekli 
yolların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/86) 

79.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen ve 27 milletvekilinin, Türkiye-Yunanistan arasındaki ada ve 
adacıkların hukuki statüsü ve ve buralardaki egemenliğin hangi ülkeye ait olduğunun araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/87) 

80.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen ve 26 milletvekilinin, şeker üretiminde istikrarı sağlamak için 
gerekli politikaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 



6 – GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER

10 84’ÜNCÜ BİRLEŞİM

81.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen ve 26 milletvekilinin, Türkiye’nin ve KKTC’nin münhasır 
ekonomik bölge üzerindeki haklarının korunması yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/89) 

82.- Muğla Milletvekili Akın Üstündağ ve 25 milletvekilinin, Güvercinlik Turizm Merkezi projesinin 
yasal altyapısının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/90) 

83.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 24 milletvekilinin, Tahir Elçi’nin öldürülmesi 
olayının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/91) 

84.- İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi ve 26 milletvekilinin, Türkiye’nin Suriyeli göçmenler 
sebebiyle karşılaşabileceği sosyolojik problemlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

85.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 28 milletvekilinin, Doğu Karadeniz bölgesinde yaşanan 
afetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/93) 

86.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 29 milletvekilinin, Artvin’de yaşanan sel felaketinin 
bölgede yarattığı tahribatın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

87.- Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt ve 26 milletvekilinin, Konya’nın Karapınar 
ilçesinde meydana gelen obrukların tehlike oluşturma ihtimalinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/95) 

88.- Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt ve 29 milletvekilinin, memur adaylarının yaşadıkları 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/96) 

89.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 27 milletvekilinin, tarım üreticilerinin 
üzerindeki vergi yükünün araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/97) 

90.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 milletvekilinin, Diyarbakır’da gayri resmi 
bir tim bulunduğu iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/98) 

91.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen ve 25 milletvekilinin, Rusya’nın ekonomik yaptırımlarından 
etkilenecek sektörlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

92.- Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve 25 milletvekilinin, TOKİ’de yaşandığı öne sürülen 
yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

93.- İzmir Milletvekili Ali Yiğit ve 30 milletvekilinin, Diyarbakır, Suruç ve Ankara’da yaşanan 
patlamaların birbiriyle bağlantılı şekilde araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 
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94.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 26 milletvekilinin, ülkemizde yaşanan çocuk 
kaçırma olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

95.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 27 milletvekilinin, Çay-Kur işletmesinin 
zarar etmesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103) 

96.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 27 milletvekilinin, çocuk mahkumların 
hapishane koşullarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/104) 

97.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 28 milletvekilinin, çocuklara karşı cinsel 
istismar ve saldırı vakalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

98.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 27 milletvekilinin, kamuda çalışan avukatların 
yaşadığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/106) 

99.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 27 milletvekilinin, bitkisel yağ sektörünün 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/107) 

100.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 25 milletvekilinin, insan ve yük taşımacılığında 
kullanılan asansörlerin bakım sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/108) 

101.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 27 milletvekilinin, ASELSAN çalışanlarının 
şüpheli ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/109) 

102.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 29 milletvekilinin, seçim sonuçlarının 
denetlenmesi ve kamuoyu tarafından ölçülebilir hale getirilmesi için yapılacak çalışmaların araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110) 

103.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 26 milletvekilinin, ruhsal hastalıkların ve 
antidepresan kullanımının gelir düzeyi ile bağlantısının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/111) 

104.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 28 milletvekilinin, hasta mahkumların sağlık 
hizmeti alırken yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

105.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 26 milletvekilinin, İstanbul’a göç edenlerin 
yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/113) 

106.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 27 milletvekilinin, gençler arasında yaygınlaşan 
uyuşturucu kullanımı ve madde bağımlılığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/114) 
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107.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 25 milletvekilinin, İstanbul’un suç haritasının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/115) 

108.- Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ve 28 milletvekilinin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakıfları çalışanlarının yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/116) 

109.- Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ve 28 milletvekilinin, Kaz Dağlarında yaşanan 
çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/117) 

110.- Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara ve 28 milletvekilinin, yerel basının karşılaştığı sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/118) 

111.- Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt ve 29 milletvekilinin, sağlık çalışanlarına uygulanan 
şiddetin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/119)

112.- Ankara Milletvekili Murat Emir ve 27 milletvekilinin, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetin 
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/120) 

113.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen ve 26 milletvekilinin, uluslararası çevre hukukuna aykırı 
eylemlerin neden olduğu zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/121) 

114.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen ve 27 milletvekilinin, elektrik dağıtımının özelleştirilmesi 
sonrasında tüketicilerin yaşadığı mağduriyetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/122) 

115.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen ve 25 milletvekilinin, Karadeniz bölgesinde yaşanan sel 
felaketlerinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/127) 

116.- Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara ve 24 milletvekilinin, askerlik görevini yapan kişilerin 
şüpheli ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/128) 

117.- İstanbul Milletvekili Ali Özcan ve 26 milletvekilinin, memur ve emekli maaşlarının zam 
oranlarının TÜFE’ye uygunluğunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/129) 

118.- İstanbul Milletvekili Ali Özcan ve 24 milletvekilinin, faili meçhul cinayetlerin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/130) 

119.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ve 24 milletvekilinin, Afet Riski Altındaki Alanların 
Dönüştürülmesi Hakkında Kanun sonrası mağdur olan vatandaşların sorunlarının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 
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120.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ve 23 milletvekilinin, İstanbul’un Kurbağalıdere mevkiindeki 
çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/132) 

121.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ve 24 milletvekilinin, İstanbul Tuzla’daki kent dokusunun 
zarar gördüğü iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/133) 

122.- İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve 30 milletvekilinin, Rusya ile ilişkilerde yaşanan sorunlar 
nedeniyle Rusya’da zorluk çeken vatandaşların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/134) 

123.- Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu ve 23 milletvekilinin, Rusya’ya yapılan yaş meyve sebze 
ihracatında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/135) 

124.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen ve 28 milletvekilinin, HES’lerin sosyo-ekonomik, biyolojik 
ve çevresel etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/136) 

125.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ve 25 milletvekilinin, bir yabancı casus yazılım şirketinin 
ülkenin iç ve dış güvenliğini tehdit ettiği iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/137) 

126.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ve 28 milletvekilinin, 23 Ekim 2014 tarihinde gerçekleşen bir 
cinayetin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/138) 

127.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 25 milletvekilinin, Artvin’in Yusufeli ilçesinin baraj 
suları altında kalması sebebiyle vatandaşların yaşadığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/139) 

128.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve 26 milletvekilinin, yetiştirme yurdundan ayrılan 
gençlerin yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/140) 

129.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 20 milletvekilinin, Organize Sanayi Bölgelerinin 
mevcut sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/141) 

130.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 20 milletvekilinin, esnaf ve sanatkarların yaşadıkları 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/142) 

131.- Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 19 milletvekilinin, Muğla’da turizm alanlarının özel 
şirketlere ihale yoluyla devredilmesinin meydana getireceği sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/143) 

132.- Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 20 milletvekilinin, kamuda çalışan avukatların yaşadığı 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/144) 
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133.- Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 20 milletvekilinin, mahalle ve köy muhtarlarının 
mevcut sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/145) 

134.- Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 20 milletvekilinin, arı yetiştiriciliği ve bal üretimi yapan 
vatandaşların mevcut sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/146) 

135.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 23 milletvekilinin, Mersin’de kurulacak nükleer santralin 
vereceği olası zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/147) 

136.- CHP Grubu adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, ceza infaz koruma 
memurlarının mevcut sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/148) 

137.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan ve 22 milletvekilinin, faili meçhul cinayet davalarının 
zamanaşımına uğramasını önlemek üzere yapılacak çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/149) 

138.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 46 milletvekilinin, Balıkesir’de kurulması planlanan 
HES’lerin yol açacağı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/150) 

139.- Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ve 34 milletvekilinin, Türkiye’deki yargı sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/151) 

140.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 32 milletvekilinin, yasadışı telefon ve ortam dinlemelerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/152) 

141.- Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın ve 28 milletvekilinin, Antalya Büyükşehir Belediyesi 
personelinin yaşadığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/153) 

142.- Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ve 31 milletvekilinin, çocuk yaşta evliliklerin olumsuz 
etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/154) 

143.- Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara ve 32 milletvekilinin, Suriyeli sığınmacıların toplum 
sağlığına etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/155) 

144.- Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ve 33 milletvekilinin, 6360 sayılı kanun sonrası yerel 
yönetimlerde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/156) 

145.- MHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Manisa Milletvekili 
Erkan Akçay’ın, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/157) 
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146.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in, Diyarbakır, 
Suruç ve Ankara’da yaşanan terör olaylarındaki ihmal iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/158) 

147.- Şırnak Milletvekili Ferhat Encu ve 23 milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu’daki çatışmalar 
sebebiyle eğitimde yaşanan aksaklıkların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/159) 

148.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ve 22 Milletvekilinin, basın özgürlüğünün sağlanması için 
yapılacak çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/160) 

149.- Hatay Milletvekili Serkan Topal ve 21 Milletvekilinin, dış politikada yaşanan sorunların sosyo-
ekonomik etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/161) 

150.- Van Milletvekili Lezgin Botan ve 22 milletvekilinin, sokağa çıkma yasaklarının yol açtığı 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/162) 

151.- Hatay Milletvekili Serkan Topal ve 20 Milletvekilinin, yolsuzlukların önlenmesi için gerekli 
çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/163) 

152.- İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ve 35 Milletvekilinin, basın özgürlüğünün sağlanması için 
yapılacak çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/164) 

153.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu ve 20 milletvekilinin, üniversitelerdeki terör örgütü 
yapılanmalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/165) 

154.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu ve 20 Milletvekilinin, aile hekimlerinin yaşadıkları sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/166) 

155.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu ve 20 Milletvekilinin, Suriyeli sığınmacıların oluşturdukları 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/167) 

156.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu ve 20 Milletvekilinin, Fatih projesi için özel bir müfredat 
oluşturulması ihtiyacının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/168) 

157.- Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul ve 21 Milletvekilinin, sağlık harcamalarındaki artışın 
yol açtığı sosyoekonomik sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/169) 

158.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 21 Milletvekilinin, Turgutlu Çaldağı’nda nikel madeni 
çıkarılmasının olumlu ve olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/170) 
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159.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 20 Milletvekilinin, Gediz nehrinin kirlenme sebeplerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/171) 

160.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 20 Milletvekilinin, ülkemizdeki su kaynaklarının etkin 
idare yöntemlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/172) 

161.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 21 Milletvekilinin, ülkemizdeki tarımsal sulama sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/173) 

162.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 21 Milletvekilinin, Soma Termik Santralinde kükürt arıtma 
tesisi bulunmaması sebebiyle yaşanan hava kirliliği sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/174) 

163.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 21 Milletvekilinin, olası bir deprem felaketinin yol 
açacağı zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/175) 

164.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 21 Milletvekilinin, ülkemizde yaşayan Balkan 
göçmenlerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/176) 

165.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 21 Milletvekilinin, demiryolu taşımacılığının 
geliştirilmesi yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/177) 

166.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 21 Milletvekilinin, ülkemizde yaşayan Ahıska 
Türklerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/178) 

167.- Aydın Milletvekili Deniz Depboylu ve 20 Milletvekilinin, kayıp çocukların kaybolma sebeplerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/179) 

168.- İstanbul Milletvekili Arzu Erdem ve 21 Milletvekilinin, ceza infaz kurumlarının işleyişinde 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/180)

169.- Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya ve 21 Milletvekilinin, Rusya krizi nedeniyle zarar gören 
narenciye üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/181) 

170.- İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter ve 22 Milletvekilinin, üniversitelerdeki terör örgütü 
yapılanmalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/182) 

171.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 19 Milletvekilinin, engelli vatandaşların kamusal 
hizmetlerden tam olarak yararlandırılması yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/183) 
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172.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 19 Milletvekilinin, Türkiye ve İzmir’de 
yaşanabilecek olası bir deprem felaketinin yol açacağı zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/184) 

173.- İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve 51 Milletvekilinin, 17-25 Aralık soruşturmaları sonrası 
idarenin tasarruf ve eylemlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/185) 

174.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in, PKK terör 
örgütü tarafından alıkonulan asker, polis ve kamu görevlilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/186) 

175.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in, düzensiz göç ve 
insan kaçakçılığının yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/187) 

176.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel’in, gözaltı ve 
cezaevindeki kadınlara yönelik cinsel taciz ve şiddet olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/188)

177.- Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul ve 20 Milletvekilinin, Antalya’nın turizm ile ilgili 
sorun ve ihtiyaçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/189) 

178.- MHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve İzmir Milletvekili 
Oktay Vural’ın, rüşvet ve yolsuzluk olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/190) 

179.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken ve Diyarbakır 
Milletvekili Çağlar Demirel’in, Türkiye’de geçmişten bugüne yaşanan yolsuzluk olaylarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/191) 

180.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 22 Milletvekilinin, Suriyeli sığınmacıların sosyal ve 
ekonomik sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/192) 

181.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ve 21 Milletvekilinin 6360 sayılı kanun sonrası yerel 
yönetimlerde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/193) 

182.- Çorum Milletvekili Tufan Köse ve 24 Milletvekilinin, Türkiye’deki sendikaların siyasal iktidarla 
olan ilişkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/194) 

183.- Çorum Milletvekili Tufan Köse ve 23 Milletvekilinin, bilinçsiz avlanmaların ekolojik dengeye 
etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/195) 

184.- Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu ve 21 Milletvekilinin, eğitim sisteminde yaşanan 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/196) 
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185.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu ve 19 Milletvekilinin, çölyak hastalığının sebeplerinin ve 
sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/197) 

186.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve 20 Milletvekilinin, Balıkesir bölgesindeki akarsuların 
kirliliklerinin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/198)

187.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 19 Milletvekilinin, yerli sanayinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/199) 

188.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 19 Milletvekilinin, ülkemizin gelecekte ihtiyaç 
duyacağı mesleklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/200) 

189.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu ve 21 Milletvekilinin, 2015 yılı içerisinde öğretmenlerin hizmet 
içi eğitim seminerine katılmasının yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/201) 

190.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu ve 20 Milletvekilinin, eğitimli işsizlerin karşılaştıkları sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/202) 

191.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu ve 19 Milletvekilinin, öğretmenlerin ve öğretmenlik mesleğinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/203) 

192.- Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 23 Milletvekilinin, Rusya ile yaşanan kriz sebebiyle 
yaş meyve sebze üreticilerinin yaşadığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/204) 

193.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 19 Milletvekilinin, denizlerimizdeki kirlilik ve 
kirliliğe neden olan etkenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/205) 

194.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in, şüpheli asker 
ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/206) 

195.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, kalkınma ajanslarının amaçlarına 
ulaşıp ulaşmadığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/207) 

196.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, ülke kalkınmasına etki edecek 
yeni teşvik modellerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/208) 

197.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, maden bölgelerindeki geçim 
sorunlarının sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/209)
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198.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, özel sektörün aşırı borçlanmasına 
neden olan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/210) 

199.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, iç göçlerin sebeplerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/211) 

200.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, ülkemizden gerçekleşen beyin 
göçünün sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/212) 

201.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, ülkemizdeki istatistik sisteminin 
dünyaya uyumlaştırılması yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/213) 

202.- Erzurum Milletvekili Kamil Aydın ve 19 Milletvekilinin, kaçak ve sahte tüketim mallarının 
üretiminin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/214)

203.- İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ve 23 Milletvekilinin, hasta tutuklu ve 
hükümlülerin koşullarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/215) 

204.- Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve 23 Milletvekilinin, Suriye uyruklu bazı kişilerin El-
Nusra örgütüne teslim edildiği iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/216) 

205.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 21 Milletvekilinin, dershanelerin kapatılması sonrasında 
eğitim sisteminde yaşanan karışıklığın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/217) 

206.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 22 Milletvekilinin, Güneydoğu Anadolu Projesine bağlı 
olarak yapılması planlanan sulama kanallarının son durumunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/218) 

207.- CHP Grubu adına Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Levent Gök, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu’da uygulanan politikaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/219) 

208.- İzmir Milletvekili Zeynep Altıok ve 25 Milletvekilinin, aydınlatılamamış faili meçhul cinayetlerin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/220) 

209.- Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve 23 Milletvekilinin, sınır illerindeki sosyal uyum 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/221) 

210.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 22 Milletvekilinin, Rusya ile yaşanan siyasi krizin 
ekonomiye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/222) 



6 – GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER

20 84’ÜNCÜ BİRLEŞİM

211.- Mersin Milletvekili Baki Şimşek ve 20 Milletvekilinin, mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/223) 

212.- Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 20 Milletvekilinin, turizm sektöründe yaşanan sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/224) 

213.- Isparta Milletvekili Nuri Okutan ve 20 Milletvekilinin, yetiştirme yurdunda yetişip yurttan ayrılan 
çocukların karşılaşacakları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/225) 

214.- Aydın Milletvekili Deniz Depboylu ve 20 Milletvekilinin, 6360 sayılı kanundan kaynaklanan 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/226) 

215.- MHP Grubu adına Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, rüşvet ve yolsuzluk 
iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/227) 

216.- Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve 23 Milletvekilinin, ülkemizdeki yolsuzluk olaylarının gelir 
dağılımı üzerindeki etkisinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/228) 

217.- Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve 22 milletvekilinin, süt üreticilerinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/229) 

218.- Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve 21 milletvekilinin, rehabilitasyon merkezleri, 
bakım evleri ve çocuk yuvalarında istihdam edilen personelin niteliğinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/230) 

219.- İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya ve 23 milletvekilinin, sendikacılık ile ilgili sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/231) 

220.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü ve 22 milletvekilinin, ayçiçeğinin yurt içi üretiminin 
arttırılması yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/232) 

221.- İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ve 34 milletvekilinin, çocuk işçiliğinin tüm boyutlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/233) 

222.- Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu ve 20 milletvekilinin, demir-çelik sektörünün 
yaşadığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/234) 

223.- Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu ve 19 milletvekilinin, Hatay ilinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/235) 
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224.- Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım ve 22 milletvekilinin, İŞ-KUR’un işçi alımlarıyla ilgili bazı 
iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/236) 

225.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, son dönemde dış 
politikada yaşanan olumsuzlukların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/237) 

226.- Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ve 21 milletvekilinin, IŞİD’in Gaziantep’teki faaliyetlerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/238) 

227.- İstanbul Milletvekili Ali Şeker ve 21 milletvekilinin, İstanbul’da yapımı devam eden bazı 
projelerin çevreye olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/239) 

228.- İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ve 30 milletvekilinin, amatör spor kulüplerinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/240) 

229.- Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ve 19 milletvekilinin, Gezi olayları sürecinde 
yaşananların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/241) 

230.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 22 milletvekilinin, kayısının üretiminden pazarlanmasına 
kadar tüm sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/242) 

231.- Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ve 20 milletvekilinin, madencilik faaliyetlerinin turizm 
ve tarım alanlarındaki olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/243) 

232.- Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ve 20 milletvekilinin, özelleştirme işlemleri 
konusundaki yargı kararlarının uygulanmaması nedeniyle oluşan kamu zararlarının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/244) 

233.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ ve 19 milletvekilinin, antep fıstığı üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/245) 

234.- Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu ve 21 milletvekilinin, Kırklareli’nin İğneada beldesinde 
yapılması planlanan nükleer enerji santralinin bölgeye vereceği olası zararların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/246) 

235.- MHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Manisa Milletvekili 
Erkan Akçay’ın, 24 ‘üncü Yasama Dönemi 680 Sıra Sayılı araştırma komisyonu raporu konusunda bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/5) 

236.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken ve Diyarbakır 
Milletvekili Çağlar Demirel’in, derin devlet uygulamalarının varlığının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/247) 
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237.- İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve 21 milletvekilinin, taşeron işçi ve sözleşmeli personelin 
kadroya geçirilmesi ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/248) 

238.- Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ve 22 milletvekilinin, Paris’te üç PKK’lı kadının 
öldürülmesi olayının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/249) 

239.- Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk ve 22 milletvekilinin, çocuk cezaevleri ile ilgili yaşanan 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/250) 

240.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 22 milletvekilinin, Geri Gönderme Merkezlerinde 
yaşandığı iddia edilen şüpheli mülteci ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/251) 

241.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan ve 22 milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu’da yaşandığı 
iddia edilen çocuk ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/252) 

242.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan ve 22 milletvekilinin, kamu görevlilerinin gerçekleştirdiği 
iddia edilen cinsel şiddet olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/253) 

243.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 24 milletvekilinin, Artvin’in Yusufeli ilçesinde yapılan 
baraj sebebiyle yapılan kamulaştırmalardan kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/254) 

244.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 25 milletvekilinin, Sarp sınır kapısında yaşanan 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/255) 

245.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 24 milletvekilinin, Ardanuç-Yalnızçam-Ardahan 
karayolu inşaatının tamamlanamaması sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/256) 

246.- İstanbul Milletvekili Ali Özcan ve 25 milletvekilinin, kamu ihalesi mevzuatının değiştirilmesine 
yönelik çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/257) 

247.- İstanbul Milletvekili Ali Özcan ve 24 milletvekilinin, Elazığ ve çevre illerde yaşanacak olası bir 
depremle ilgili yapılacak çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/258) 

248.- İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi ve 24 milletvekilinin, çocuk yaşta yapılan evliliklerin ve 
çocuk istismarının önlenmesi yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/259)

249.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 22 milletvekilinin, Artvin’in Şavşat ilçesinde yaşanan 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/260) 
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250.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 21 milletvekilinin, Artvin’in Borçka ilçesinde yaşanan 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/261) 

251.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 24 milletvekilinin, Karadeniz bölgesinde yaşanan 
kanser vakalarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/262)

252.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 24 milletvekilinin, Artvin şehir merkezindeki madencilik 
faaliyetlerinin çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/263) 

253.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 24 milletvekilinin, Artvin’in Ardanuç ilçesinde 
yapılan çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/264) 

254.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 24 milletvekilinin, Artvin’in Damar Beldesinde 
madenlerden kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/265) 

255.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 24 milletvekilinin, 12 Eylül 1980 askeri yönetiminin 
Artvin’deki uygulamalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/266) 

256.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 24 milletvekilinin, tavukçuluk sektörünün sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/267) 

257.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 24 milletvekilinin, faili meçhul cinayetlerin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/268) 

258.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 23 milletvekilinin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakıflarından muhtaç vatandaşlara yapılan yardımların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/269) 

259.- Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt ve 24 milletvekilinin, bir şirketteki işçilerin haksız 
yere işten çıkartıldığı iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/270) 

260.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 21 milletvekilinin, çocuk işçiliği ile ilgili sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/271) 

261.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 25 milletvekilinin, orman köylüleri ve ormancılık 
kooperatiflerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/272) 

262.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 25 milletvekilinin, eski hükümlülerin topluma uyumu 
çerçevesinde yaşadığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/273) 
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263.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 25 milletvekilinin, dericilik sektörünün sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/274) 

264.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 24 milletvekilinin, patates üretiminde yaşanan sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/275) 

265.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 24 milletvekilinin, Bolu ve Düzce illerinin olası bir depreme 
ne kadar hazır olduklarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/280) 

266.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 24 milletvekilinin, süt ve süt ürünleri sektörünün sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/281) 

267.- Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu ve 19 milletvekilinin, Zonguldak’ta gerçekleşmiş 
maden kazaları sebebiyle yaşamını kaybeden madencilerin ailelerinin sorunlarının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/282) 

268.- Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve 22 milletvekilinin, beyaz et sektörünün sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/283) 

269.- Mersin Milletvekili Oktay Öztürk ve 19 milletvekilinin, bir yargı kararının idare tarafından 
uygulanmadığı iddiasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/284) 

270.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 20 milletvekilinin, çiftçilerin kredi borçları nedeniyle 
içinde bulunduklar-ı durumun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/285)

271.- Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ve 22 milletvekilinin, başta Antalya’dakiler olmak 
üzere koruma altındaki alanlarda oluşan tahribatın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/286) 

272.- Burdur Milletvekili Mehmet Göker ve 24 milletvekilinin, ülkemizde yaşanan çevre sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/287) 

273.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 22 milletvekilinin, belediye başkanlarının malvarlıklarında 
usulsüz artış olup olmadığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/288)

274.- İstanbul Milletvekili Ali Özcan ve 21 milletvekilinin, turizmin canlandırılması yollarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/289) 

275.- Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve 24 milletvekilinin, atık yağların neden olduğu su ve 
çevre kirliliğinin boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/290)
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276.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 22 milletvekilinin, sahte içki üretimi ve satışı dolayısıyla 
meydana gelen ölüm olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/291)

277.- Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ve 22 turizm sektöründe çalışanların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/292) 

278.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ve 20 milletvekilinin, ODTÜ üzerindeki olumsuz algının 
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/293) 

279.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 22 milletvekilinin, başta Tekirdağ ili olmak üzere 
Marmara bölgesinde yaşanan hava kirliliğinin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/294)

280.- Ankara Milletvekili Murat Emir ve 25 milletvekilinin, Kur’an kurslarında yaşanan denetim 
eksikliği ve diğer eksikliklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/295)

281.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 24 milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu’daki sokağa 
çıkma yasakları sebebiyle yaşandığı iddia edilen hak ihlalleri konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/6)

282.- İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu ve 23 milletvekilinin, yardımcı Hizmetler Sınıfı 
personelinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/296)

283.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 20 milletvekilinin, zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/297) 

284.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 20 milletvekilinin, bağcılık sektörü ve üzüm üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/298) 

285.- Isparta Milletvekili Nuri Okutan ve 19 milletvekilinin, Eğirdir gölünün tabii zenginliklerinin 
korunması yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/299)

286.- Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan ve 21 milletvekilinin, ihracatta yaşanan düşüşün 
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/300) 

287.- Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan ve 21 milletvekilinin, Dahilde İşleme Rejimi 
uygulamasının oluşturduğu sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/301)

288.- Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul ve 20 milletvekilinin, sağlık sektöründeki kamu özel 
ortaklığı projelerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/302) 
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289.- Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul ve 21 milletvekilinin, hemşirelik mesleğinin ve 
hemşirelerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/303)

290.- Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve 24 milletvekilinin, Tokat’ta gerçekleştirilmesi planlanan 
HES projelerinin olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/304) 

291.- İzmir Milletvekili Tacettin Bayır ve 28 milletvekilinin, İşsizlik Sigortası Fonunun daha etkin 
kullanılması yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/305) 

292.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 25 milletvekilinin, Geri Gönderme Merkezlerinde yaşandığı 
iddia edilen hak ihlallerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/306) 

293.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 26 milletvekilinin, TRT sınavlarındaki torpil 
iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/307) 

294.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 24 milletvekilinin, Habur sınır kapısında 
bekletilen kamyon ve tır şoförlerinin mağduriyetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/308) 

295.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 22 milletvekilinin, kara taşımacılığının sektörünün sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/309)

296.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu ve 27 milletvekilinin, demir-çelik üretimi ile ilgili sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/310)

297.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 24 milletvekilinin, 26 Aralık 1978 tarihinde 
Kahramanmaraş’ta yaşanan olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/311)

298.- İzmir Milletvekili Özcan Purçu ve 23 Milletvekilinin, Roman vatandaşların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/312)

299.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı ve 25 Milletvekilinin, Rusya ile yaşanan siyasi kriz sonrası 
Denizli tekstil sektörünün karşılaştığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/313)

300.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 24 Milletvekilinin, Uludere’de yaşanan olayın 
tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/314)

301.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve 25 Milletvekilinin, trafik kazalarının azaltılması yollarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/315)
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302.- Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt ve 23 Milletvekilinin, meslek hastalıklarını oluşturan 
sebeplerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/316)

303.- İstanbul Milletvekili Didem Engin ve 26 Milletvekilinin, İstanbul’daki hava kirliliğinin 
sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/317)

304.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 Milletvekilinin, Sağlık Net Projesi ile 
ilgili çekincelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/318)

305.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ve 25 Milletvekilinin, enerji verimliliğini arttırma yollarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/319)

306.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 24 Milletvekilinin, 2012 - 2015 yılları arasında 
gerçekleştirilen tüm kamu alımlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/320)

307.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 26 Milletvekilinin, mevsimlik tarım işçilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/321)

308.- Çanakkale Milletvekili Bülent Öz ve 28 Milletvekilinin, jeotermal enerjinin yaygınlaşması ile 
ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/322)

309.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 25 Milletvekilinin, zorunlu trafik sigorta primlerinin 
meydana getirdiği mağduriyetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/323)

310.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 22 Milletvekilinin, 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara’da 
gerçekleşen terör saldırısının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/324)

311.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 23 Milletvekilinin, ASELSAN çalışanlarının 
şüpheli ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/325)

312.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 22 Milletvekilinin, sokak hayvanlarının yaşam 
haklarına dair sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/326)

313.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken ve Diyarbakır 
Milletvekili Çağlar Demirel’in, yerel yönetimlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/327) 

314.- Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu ve 20 Milletvekilinin, rödevanslı maden 
işletmelerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/328) 
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315.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in, 10 Ekim 2015 
tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen terör saldırısının tüm boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/329) 

316.- Burdur Milletvekili Mehmet Göker ve 20 Milletvekilinin, yerel basının karşılaştığı sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/330) 

317.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 28 Milletvekilinin, göçmen kaçakçılığı ile ilgili 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/331) 

318.- Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt ve 26 Milletvekilinin, bebek ölümlerinin nedenlerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/332)

319.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 22 Milletvekilinin, avukatların ve avukatlık mesleğinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/333) 

320.- Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu ve 26 Milletvekilinin, Alaşehir ovası su kaynaklarının 
kirlenmesi ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/334) 

321.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ve 20 Milletvekilinin, basın ve medya sektörü üzerindeki 
baskı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/335)

322.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 20 Milletvekilinin, mevsimlik tarım işçilerinin barınma, 
ulaşım ve sağlık konularındaki sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/336) 

323.- Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt ve 20 Milletvekilinin, kaçak göçmenler ile ilgili 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/337) 

324.- Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara ve 21 Milletvekilinin, kamu ve özel sektörde çalışan 
taşeron işçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/338)

325.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 21 Milletvekilinin, elma ve patates üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/339) 

326.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen ve 22 Milletvekilinin, Türkiye ile KKTC arasındaki 
su temini projesindeki anlaşmazlıkların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/340) 

327.- CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Levent Gök, Manisa Milletvekili 
Özgür Özel ve İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın, basın - yayın mensupları ve kuruluşlarına yapılan 
saldırıların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/341)
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328.- Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir ve 19 Milletvekilinin, yerel yönetimler mevzuatı ile ilgili 
eksikliklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/342)

329.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 Milletvekilinin, Gerçekleri Araştırma 
Komisyonu kurulması adına yapılacak çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/343) 

330.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ve 24 Milletvekilinin, Türkiye genelinde sit alanı olmaktan 
çıkarılıp yapılaşmaya açılmış yerlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/344)

331.- Manisa Milletvekili Özgür Özel ve 24 Milletvekilinin, Sultanahmet Meydanında gerçekleşen 
terör saldırısının tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/345) 

332.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 24 Milletvekilinin, Çukobirlik’in genel durumunun 
tetkiki için yapılacak çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/346) 

333.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in, Türkiye’de 
IŞİD terör örgütü mensubu canlı bombaların yaptığı eylemlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/347)

334.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 21 Milletvekilinin, kamuda çalışan avukatların özlük 
haklarıyla ilgili mağduriyetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/348) 

335.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ ve 23 Milletvekilinin, zorunlu trafik sigorta primlerinin 
meydana getirdiği mağduriyetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/349)

336.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in, Hrant Dink 
cinayeti ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/350)

337.- Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu ve 22 Milletvekilinin, elektrik dağıtım hizmetlerinin 
aksamasından kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/351) 

338.- İzmir Milletvekili Ali Yiğit ve 20 Milletvekilinin, sağlık turizminin geliştirilmesi için 
yapılabilecek çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/352)

339.- Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ve 22 Milletvekilinin, nükleer santrallerin yaşam ve çevre 
hakkı konusunda oluşturacağı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/353)

340.- Mardin Milletvekili Mithat Sancar ve 22 Milletvekilinin, çocukların şiddete maruz kalmasından 
kaynaklanan sorunların ve ayrımcılık iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/354) 
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341.- İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ve 22 Milletvekilinin, eğitimcilere ve 
akademisyenlere baskı yapıldığına yönelik iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/355) 

342.- Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ve 22 Milletvekilinin, cemevlerinin yasal statüye 
kavuşması için yapılması gereken çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/356)

343.- İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ve 22 Milletvekilinin, kamu çalışanlarının ifade 
özgürlüğü ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/357) 

344.- Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ve 22 Milletvekilinin, sokağa çıkma yasağının uygulandığı 
bölgelerde çalışan sağlık görevlilerinin yaşadığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/358) 

345.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel’in, toplumsal 
cinsiyete duyarlı bütçeleme konusunda yapılacak çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/359)

346.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 19 Milletvekilinin, zeytin üreticilerinin ve zeytincilik 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/360) 

347.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 23 Milletvekilinin, Roman vatandaşların 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/361) 

348.- Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu ve 22 Milletvekilinin, yetiştirme yurtlarından ayrılan 
gençlerin yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/362)

349.- Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel ve 20 Milletvekilinin, dış politikada yaşanan sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/363) 

350.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 27 Milletvekilinin, yayla alanlarındaki yapılaşmadan 
kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/364) 

351.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ve 25 Milletvekilinin, uyuşturucu kullanımı ve madde 
bağımlılığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/365)

352.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici ve 24 Milletvekilinin, bankalarla ilgili kredi geri ödemelerinde 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/366) 

353.- İzmir Milletvekili Özcan Purçu ve 21 Milletvekilinin, Roman vatandaşların yaşadıkları sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/367) 
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354.- Ordu Milletvekili Seyit Torun ve 25 Milletvekilinin, fındık üretiminin yapısal sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/368)

355.- Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve 27 Milletvekilinin, Sungurlu Barajı’nın 
yapımından kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/369) 

356.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka ve 28 Milletvekilinin, arkeoloji mesleğinin ve arkeologların 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/370)

357.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka ve 27 Milletvekilinin, trafik kazalarının nedenlerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/371)

358.- Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan ve 22 Milletvekilinin, tutuklu ve hükümlülerin başka 
cezaevlerine nakillerinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/372) 

359.- Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu ve 19 Milletvekilinin, Hatay’ın turizm 
potansiyelinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/373) 

360.- Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu ve 19 Milletvekilinin, yerel medya 
kuruluşlarının ve çalışanlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/374)

361.- Mersin Milletvekili Baki Şimşek ve 20 Milletvekilinin, iş kazalarının azaltılması yollarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/375) 

362.- Isparta Milletvekili Nuri Okutan ve 19 Milletvekilinin, ödenmeyen çek ve senetlerle ilgili yaşanan 
olumsuzlukların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/376) 

363.- Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ve 22 Milletvekilinin, hasta tutuklu ve hükümlülerin 
yaşadığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/377)

364.- Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve 22 Milletvekilinin, gençler arasında yaygınlaşan 
uyuşturucu kullanımı ve madde bağımlılığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/378) 

365.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 22 Milletvekilinin, dilencilik şebekelerinin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/379) 

366.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 22 Milletvekilinin, Ezidileri Avrupa’ya yasadışı yollarla 
götüren insan kaçakçılığı şebekelerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/380)
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367.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 22 Milletvekilinin, Şeyh Said isyanında idam edilen kişilerin 
mezar yerlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/381)

368.- MHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Manisa Milletvekili 
Erkan Akçay’ın, Kıbrıs sorununun çözüm yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/382) 

369.- Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak ve 19 Milletvekilinin, zorunlu trafik sigorta 
primlerinin meydana getirdiği mağduriyetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/383)

370.- Isparta Milletvekili Nuri Okutan ve 20 Milletvekilinin, arı ve bal ürünlerinin üretiminde ve 
pazarlanmasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/384) 

371.- Ankara Milletvekili Mustafa Mit ve 20 Milletvekilinin, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının 
Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulamalarındaki eksiklik ve aksaklıklar konusunda bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/7) 

372.- Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ve 21 Milletvekilinin, Afşin - Elbistan Termik Santralinin 
çevreye ve insan sağlığına verdiği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/385) 

373.- Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm ve 24 Milletvekilinin, faili meçhul siyasi cinayetlerin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/386) 

374.- Batman Milletvekili Saadet Becerekli ve 22 Milletvekilinin, Ilısu Barajı’nın Hasankeyf Bölgesine 
vereceği zararın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/387) 

375.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 21 Milletvekilinin, cezaevlerindeki çocuk tutuklu 
ve hükümlülerin durumlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/388)

376.- Mersin Milletvekili Baki Şimşek ve 19 Milletvekilinin, HGS ve OGS sistemlerinden gelen hatalı 
cezalardan kaynaklanan mağduriyetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/389) 

377.- Mersin Milletvekili Baki Şimşek ve 19 Milletvekilinin, seracılık faaliyetlerinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/390) 

378.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in, sosyal güvenlik 
kurumlarının edindikleri gayrimenkullerin durumunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/391) 

379.- Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve 36 Milletvekilinin, Kadastro Kanunu ve Medeni Kanuna 
aykırı olarak mülkiyet hakkı elinden alınan tapu sahiplerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/393) 
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380.- İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve 21 Milletvekilinin, trafik kazalarının azaltılması yollarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/394) 

381.- Sivas Milletvekili Ali Akyıldız ve 21 Milletvekilinin, kapatılan Sivas Demir Çelik Fabrikası 
işçilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/395) 

382.- İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ve 23 Milletvekilinin, Doğu Karadeniz’de yapılan 
çay üretimi ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/396) 

383.- Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan ve 21 Milletvekilinin, Ergene Nehrini kirleten kaynakların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/397)

384.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 Milletvekilinin, domuz gribinden 
kaynaklanan ölümlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/398) 

385.- Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor ve 20 Milletvekilinin, Kahramanmaraş’ın turizm 
yatırımlarından daha fazla yararlanması yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/399) 

386.- İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu ve 21 Milletvekilinin, kamu yönetimindeki 
teşkilatlanmaya ilişkin yapısal sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/400) 

387.- Antalya Milletvekili Devrim Kök ve 22 Milletvekilinin, Antalya’nın Demre ilçesinde meydana 
gelen fırtına ve hortum nedeniyle mağduriyet yaşayan üreticilerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/401) 

388.- İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci ve 23 Milletvekilinin, Yedikule bostanları ve çevresinin 
korunması ile ilgili çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/402) 

389.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ve 21 Milletvekilinin, FATİH projesi ile ilgili usulsüzlük 
iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/403) 

390.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka ve 21 Milletvekilinin, Akkuyu Nükleer santralinin oluşturacağı 
risklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/404) 

391.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ve 22 Milletvekilinin, hayvancılık sektöründe yaşanan 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/405) 

392.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka ve 22 Milletvekilinin, Ankara’da bulunan organize sanayi 
bölgelerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/406) 
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393.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, faili meçhul cinayetlerin her 
yönüyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/407) 

394.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 24 Milletvekilinin, Malezya’da yaşanan yolsuzluklar 
ile Türkiye’deki yolsuzlukların benzer yönlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/408) 

395.- Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor ve 19 Milletvekilinin Kahramanmaraş’taki 
Suriyeli mültecilerin sebep olduğu sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/409) 

396.- İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu ve 20 Milletvekilinin, Türk Personel Rejiminin aksayan 
yönleri ve kamu çalışanlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/410) 

397.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu ve 20 Milletvekilinin, kadına yönelik şiddetin sebeplerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/411) 

398.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu ve 20 Milletvekilinin, işçi ölümlerinin artışının sebeplerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/412) 

399.- Ankara Milletvekili Zühal Topçu ve 20 Milletvekilinin, meslek lisesi öğrencileri ve mezunlarının 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/413) 

400.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu ve 20 Milletvekilinin, öğretmen atamaları ve ücretli öğretmenlik 
ile ilgili yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/414) 

401.- Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan ve 20 Milletvekilinin, orta vadeli programların 
makro hedefleri ve öngörüleri arasındaki farkların nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/415) 

402.- Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan ve 20 Milletvekilinin, bir banka ile ilgili basında çıkan 
haberler sonrası ilgili kuruluşların yapması gereken çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/416) 

403.- Isparta Milletvekili Nuri Okutan ve 19 Milletvekilinin, kaçak ağaç kesimi ve orman yangınlarının 
sebep olduğu zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/417) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

404.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen ve 23 Milletvekilinin, TCDD’nin yüklenici firma 
işçilerine tazminat ödemek zorunda kaldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/418) 

405.- İstanbul Milletvekili Selina Doğan ve 21 Milletvekilinin, azınlık okullarının yaşadığı sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/419) 
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406.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan ve 22 Milletvekilinin, Çaltı Çayının kirletilmesinin önlenmesi 
ile ilgili çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/420) 

407.- Van Milletvekili Adem Geveri ve 22 Milletvekilinin, Türkiye’deki mültecilerin hukuka aykırı 
alıkonulduğu iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/421) 

408.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 22 Milletvekilinin, kamusal alanda ana dil kullanımının 
engellendiği gerekçesiyle yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/422) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2016)

409.- Mardin Milletvekili Erol Dora ve 22 Milletvekilinin, insan hakları temelinde iç mevzuatta 
yapılabilecek çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/423) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2016)

410.- Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ve 22 Milletvekilinin, TOKİ ihalelerinde ortaya çıktığı 
iddia edilen kamu zararlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/424) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2016)

411.- Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ve 22 Milletvekilinin, elektrik dağıtımındaki kayıp 
kaçak tahsilatı sebebiyle yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/425) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2016)

412.- Antalya Milletvekili Devrim Kök ve 22 Milletvekilinin, Antalya’nın Alakır Vadisi’nde yapılacak 
olan HES’lerin çevreye vereceği olası zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/426) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2016)

413.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 22 Milletvekilinin, özel sektörde çalışan çevre 
mühendislerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/427) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2016)

414.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 21 Milletvekilinin, ulaşım işkolunda yaşanan sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/428) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2016)

415.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 21 Milletvekilinin, AK Partili belediyelerin sivil 
toplum kuruluşlarına yönelik tutumlarına ilişkin bazı iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/429) (Başkanlığa geliş tarihi: 
08.02.2016)

416.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 22 Milletvekilinin, emeklilerin yaşadığı maddi ve 
manevi sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/430) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2016)

417.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 22 Milletvekilinin, cezaevlerindeki tutuklu ve 
hükümlülere uygulanan disiplin ceza ve tedbirlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/431) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2016)

418.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 21 Milletvekilinin, Artvin genelindeki HES projelerinin 
vereceği olası zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/432) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2016)
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419.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 21 Milletvekilinin, kamuda çalışan mühendis ve 
mimarların özlük haklarıyla ilgili mağduriyetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/433) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2016)

420.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 21 Milletvekilinin, Afet ve Acil Durum İl 
Müdürlüklerinde çalışanların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/434) 

421.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 22 Milletvekilinin, işsizlik sigortası fonunda usulsüzlük 
yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/435) 

422.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 21 Milletvekilinin, İller Bankasının bazı ihalelerinde 
usulsüzlük olduğu iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/436) 

423.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 21 Milletvekilinin, Artvin’deki Milli Eğitim 
atamalarında usulsüzlük iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/437)

424.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 21 Milletvekilinin, TOKİ inşaatlarında meydana gelen 
ölümlü iş kazalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/438) 

425.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 21 Milletvekilinin, kapatılan il özel idarelerine ait 
malların devri ile ilgili yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/439) 

426.- İstanbul Milletvekili Zeynel Emre ve 22 Milletvekilinin, çocuk işçilerin yaşadığı sorunların ve 
çalışma şartlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/440) 

427.- İzmir Milletvekili Ali Yiğit ve 22 Milletvekilinin, çocuk işçiliğinin azaltılmasına yönelik 
politikaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/441) 

428.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 21 Milletvekilinin, inşaat sektöründeki iş güvenliği 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/442) 

429.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in, Cizre’de yaşandığı 
iddia edilen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/443) 

430.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen ve 21 Milletvekilinin, TOKİ’nin bazı konut ve iş yerlerini 
geç teslim etmesi sebebiyle vatandaşların uğradığı mağduriyetin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/444) 

431.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 22 Milletvekilinin, Cizre’deki sokağa çıkma 
yasaklarında yaşandığı iddia edilen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/445) 
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432.- Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel ve 31 Milletvekilinin, bütçe denetim raporlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/446) 

433.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar ve 21 Milletvekilinin, katı atık ve kâğıt toplayıcılığında 
yapılması gereken düzenlemelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/447) 

434.- İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel ve 24 Milletvekilinin, Melen Çayının kirletildiği 
iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/448) 

435.- Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın ve 23 Milletvekilinin, üniversite hastanelerinden yasal 
alacaklarının tahsil edemeyen tıbbi malzeme üreticisi ve tedarikçisi kuruluşların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/449) 

436.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 23 Milletvekilinin, Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı’ndaki bazı personelin özlük ve çalışma koşullarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/450) 

437.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 30 Milletvekilinin, kağıt toplayıcılığında 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/451) 

438.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen ve 22 Milletvekilinin, fındık üreticilerinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/452) 

439.- İstanbul Milletvekili Eren Erdem ve 21 Milletvekilinin, medyaya baskı uygulandığı iddialarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/453) 

440.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 21 Milletvekilinin, Cankurtaran Tünelinin inşaatında 
yaşanan aksaklıkların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/454) 

441.- Uşak Milletvekili Özkan Yalım ve 26 Milletvekilinin, çocuk istismarlarının ve çocukların yaşam 
standartlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/455) 

442.- Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar ve 25 Milletvekilinin, faili meçhul cinayetlerin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/456) 

443.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 26 Milletvekilinin, tutuklu ve hükümlü annelerin yanında 
kalan çocukların yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/457) 

444.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen ve 21 Milletvekilinin, cezaevlerinde sağlık hizmetlerinin 
sunumunda yaşanan aksaklık ve eksikliklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/458) 
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445.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 20 Milletvekilinin, Dolmabahçe görüşmeleri ile ilgili 
bazı iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/459) 

446.- Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ve 27 Milletvekilinin, sanayi sektöründe yaşanan 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi.) (460) 

447.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 24 Milletvekilinin, atanamayan polislerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/461) 

448.- Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu ve 24 Milletvekilinin, Kırklareli ilinin ekonomik, kültür, 
tarım ve turizm sektörlerindeki sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/462) 

449.- Ordu Milletvekili Seyit Torun ve 23 Milletvekilinin, kırmızı et sektöründeki fiyat 
istikrarsızlıklarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/463) 

450.- Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ve 22 Milletvekilinin, Cizre’de yaşandığı iddia edilen 
olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/464)

451.- Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman ve 22 Milletvekilinin, sokağa çıkma yasağı ilan edilen 
yerlerde yaşandığı iddia edilen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.. (10/465) 

452.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 29 Milletvekilinin Toplum Yararına Çalışma Programı 
kapsamında işe alınan personelle ilgili usulsüzlük iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/466)

453.- Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu ve 20 Milletvekilinin, Turgutlu Çaldağı’nda nikel madeni 
çıkarılmasının olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/467) 

454.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen ve 27 Milletvekilinin, son dönemlerde yaşanan terör 
olayları ve diplomatik krizlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/468) 

455.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 Milletvekilinin, Ankara’da toplu taşımada 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/469) 

456.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, son dönemlerde yaşanan 
terör olayları ve diplomatik krizlerin turizm sektörüne verdiği zararların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/470) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 11.02.2016)

457.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu ve 26 Milletvekilinin, Türkiye’ye gelen sığınmacıların 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/471) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)
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458.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ve 24 Milletvekilinin, teknik bilimler öğrencileri ve 
mezunlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/472) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

459.- İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci ve 29 Milletvekilinin, Hasankeyf’in kültürel ve tarihsel 
mirasının korunması yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/473) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

460.- Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu ve 26 Milletvekilinin, kamu kurum ve kuruluşlarındaki 
sınavlardaki usulsüzlük iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/474) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

461.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 30 Milletvekilinin, toplu açılış törenlerinde 
daha önce açılan tesislerin yeniden açılışa konu edildiği iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/475) (Başkanlığa geliş tarihi: 
11.02.2016)

462.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ve 29 Milletvekilinin, artan hava kirliliği ile ilgili sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/476) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

463.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar ve 29 Milletvekilinin, din eğitimi ve dini kurumların 
gözden geçirilmesi ile ilgili çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/477) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

464.- İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel ve 21 Milletvekilinin, çocuk işçiliği ile ilgili sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/478) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

465.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ve 28 Milletvekilinin, Cumhurbaşkanı’na yönelik hakaretlerin 
nedenlerinin ve bu nedenlerin giderilmesi yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/479) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

466.- İstanbul Milletvekili Didem Engin ve 23 Milletvekilinin, turizm sektöründe yaşanan sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/480) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

467.- Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor ve 19 Milletvekilinin, Afşin - Elbistan termik 
santralinin çevreye verdiği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/481) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

468.- Isparta Milletvekili Nuri Okutan ve 19 Milletvekilinin, kırmızı et fiyatlarındaki yükselişin 
sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/482) (Başkanl

469.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve 19 Milletvekilinin, 2001 yılından bugüne Genel Tarım 
Sayımının yapılmamış olmasının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/483) 

470.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve 19 Milletvekilinin, Balıkesir bölgesinin termal turizm ile 
ilgili sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/484) 
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471.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve 19 Milletvekilinin, atanamayan öğretmenlerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/485) 

472.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve 19 Milletvekilinin, öğretmenlerin sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/486) 

473.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve 19 Milletvekilinin, erdek’te nüfus oranlarının düşmesinin 
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/487) 

474.- CHP Grubu adına Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, ekmek israfını önleme 
adına yapılması gerekenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/488)

475.- CHP Grubu adına Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, hayvancılık sektöründe 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/489) 

476.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in, Türkiye’de bir 
siyasi kriz yaşandığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/490) 

477.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken ve Diyarbakır 
Milletvekili Çağlar Demirel’in, 1978 yılında Kahramanmaraş’ta yaşanan olayların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.(10/491) 

478.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 21 Milletvekilinin, kamu görevlilerinin gerçekleştirdiği 
iddia edilen kötü muamelelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/492)

479.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 21 Milletvekilinin, Suruç Devlet Hastanesinin kapasitesinin 
bölge ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/493) 

480.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 21 Milletvekilinin, uyuşturucu bağımlılığının ve satışının 
engellenmesi yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/494) 

481.- Milletvekili Mahmut Toğrul ve 22 Milletvekilinin, Türkiye’de spor müsabakalarındaki nefret ve 
ayrımcılık söylemlerinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/495) 

482.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 24 Milletvekilinin, işkence ve eziyet suçlarının 
önlenmesi yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/496) 

483.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 23 Milletvekilinin, mevsimlik tarım işçilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/497) 
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484.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen ve 22 Milletvekilinin, elektrik arıza ve kesintileri ile 
ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/498) 

485.- Burdur Milletvekili Mehmet Göker ve 28 Milletvekilinin, süt üreticilerinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/499) 

486.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel’in, sokağa çıkma 
yasaklarında yaşandığı iddia edilen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.(10/500) 

487.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken ve Diyarbakır 
Milletvekili Çağlar Demirel’in, Türkiye’nin Suriye politikası konusunda bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi. (8/8)

488.- Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan ve 21 Milletvekilinin, Cizre’de yaşandığı iddia edilen 
olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/501) 

489.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel’in, özel istihdam 
bürolarının işçilere ve çalışma koşullarına etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/502) 

490.- CHP Grubu adına Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, elektrik üretim 
maliyetlerine yasal olmayan şekilde eklenen bedellerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/503) 

491.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve 25 Milletvekilinin, olası bir İstanbul depremine yönelik 
alınan tedbirlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/504) 

492.- Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt ve 21 Milletvekilinin, emniyet kemeri kullanımı 
konusunda toplumsal bilincin arttırılması yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/505) 
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1.- Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz’ün, kamu personelinin hakları ile ilgili çalışmalara ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/20)

2.- Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz’ün, istihdam verilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/21)

3.- Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz’ün, istihdam verilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/22)

4.- Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun’un, enerji yatırımları ve kaynak çeşitlendirmesi konularında 
yürütülen çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/23)

5.- Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun’un, yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/24)

6.- Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun’un, son yıllarda yapılan petrol ve doğal gaz sondajlarının 
miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/25)

7.- Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun’un, Akkuyu ve Sinop nükleer santrallerinden elde edilmesi 
planlanan elektrik üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/26)

8.- Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun’un, son on üç yılda elektrik üretimindeki artış düzeyine ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/27)

9.- Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun’un, TANAP Projesi’ne ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/28)

10.- Karaman Milletvekili Recep Konuk’un, hayvansal üretimin artırılması amacıyla geliştirilen 
projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/29)

11.- Karaman Milletvekili Recep Konuk’un, organik tarımın geliştirilmesine yönelik çalışmalara 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/30)

12.- Karaman Milletvekili Recep Konuk’un, son on yılda toplulaştırılan tarım arazisi miktarına ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/31)

13.- Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun’un, 2002-2015 yılları arasında gerçekleşen tarımsal ihracata 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/32)

14.- Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun’un, tarımsal desteklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/33)

15.- Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun’un, 2002-2015 yılları arasındaki tarımsal büyüme düzeyine ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/34)

16.- İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir’in, telekomünikasyon, internet ve bilişim sektöründe 
kaydedilen gelişmelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/47)

17.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, HES inşaatları kapsamında yapılması gereken peyzaj 
çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/59)

18.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, ülkeye kaçak yollarla çay sokulmasına ve engellenmesi 
için yapılan çalışmalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/60)

19.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait araçların deneyimli 
personel eksikliği nedeniyle kaza yaparak hurdaya çıktığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru 
önergesi (6/61)
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20.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, hidroelektrik santrallerin kapasitelerine ve üretilen enerji 
miktarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/62)

21.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, ceza ve tevkifevleri ile ilgili sorunlara ilişkin Adalet 
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/63)

22.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, Atasu Barajı Havzası’nın korunmasına ilişkin İçişleri 
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/64)

23.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, Karadeniz Bölgesi’nde yapılması planlanan HES’lere 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/65)

24.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, ÇAYKUR yönetimindeki tasarruflara ilişkin Başbakan’dan 
sözlü soru önergesi (6/67)

25.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan 
sözlü soru önergesi (6/69)

26.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, Yeşil Yol Projesi’ne ilişkin Başbakan’dan sözlü soru 
önergesi (6/70)

27.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, Trabzon’dan yoğun olarak gerçekleşen göçe ve yapılan 
çalışmalara ilişkin Başbakan’dan sözlü soru önergesi (6/71)

28.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, Trabzon’daki işsizlik verilerine ve istihdam olanaklarının 
artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kalkınma Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/72)

29.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, Trabzon’a yönelik yatırımlara ilişkin Kalkınma 
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/73)

30.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, Trabzon’un bir mahallesinin içme suyu ile ilgili sorunlara 
ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/75)

31.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, çimento fabrikalarında lastik yakılmasına ve oluşan çevre 
kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/76)

32.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, Doğu Karadeniz ormanlarının kurumasının sebeplerine ve 
alınan önlemlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/77)

33.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, TİKA’nın faaliyetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan 
(Veysi Kaynak) sözlü soru önergesi (6/78)

34.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, 2002 yılından itibaren Trabzon’a yapılan kamu 
yatırımlarına ilişkin Kalkınma Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/80)

35.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, et ithalatına ve et üretimine yönelik teşviklere ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/84)

36.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, Bakanlık aleyhine açılan davalara ve kamunun zarara 
uğratılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/85)

37.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, eğitim kurumu müdürleri ile ilgili Danıştay İDDK kararı 
uyarınca gerçekleştirilen işlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/86)

38.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, eğitim kurumları yöneticilerinin görevlendirmeleri ile ilgili 
yönetmelik nedeniyle Bakanlık aleyhine açılan davalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/88)
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39.- Aydın Milletvekili Deniz Depboylu’nun, rehber öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/92)

40.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, kamuda işe alım, terfi ve meslekten çıkarma uygulamaları 
ile ilgili iddialara ilişkin Başbakan’dan sözlü soru önergesi (6/94)

41.-  Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, Karadeniz Bölgesi’ndeki HES’lere ve doğaya etkilerine 
ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/95)

42.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, Balıkesir’de kurulan bir tesisin tarım arazilerine olası 
etkilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/101)

43.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, son yıllarda tarım arazilerinde meydana gelen azalmalara 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/102)

44.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, Balıkesir’de kurulan bir tesisin su kaynaklarına olası 
etkilerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/103)

45.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, Balıkesir’de kurulan bir tesisin çevreye olası etkilerine 
ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/104)

46.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, Balıkesir’de kurulan bir tesiste fosil yakıtlar kullanılarak 
enerji elde edilmesine ve çevreye olası etkilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan sözlü soru 
önergesi (6/105)

47.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, silah altındaki vatandaşların askerlik görevi süresince 
sigortalı sayılmalarına yönelik bir çalışma bulunup bulunmadığına ilişkin Milli Savunma Bakanı’ndan sözlü 
soru önergesi (6/106)

48.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, floresan lambaların insan sağlığına etkilerine ilişkin 
Sağlık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/111)

49.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, ekmek üretimine yönelik kontrollere ilişkin Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/112)

50.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, buğday üretimine yönelik desteklere ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/113)

51.- Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın’ın, Antalya Döşemealtı L Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu 
bulunan bir mahkumun tedavisinin engellendiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/114)

52.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, nadir görülen bir hastalığın tedavi olanaklarına ilişkin Sağlık 
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/115)

53.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın, sokağa çıkma yasaklarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan 
sözlü soru önergesi (6/116)

54.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın, Antalya L Tipi Kapalı Cezaevinde kalan hasta bir 
tutuklunun sevkinin yapılmamasına ilişkin Adalet Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/117)

55.- Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın, beyaz et sektöründeki sorunlara ilişkin Ekonomi Bakanı’ndan 
sözlü soru önergesi (6/118)

56.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’nın Akhisar ilçesindeki bir okulun ısınma sisteminde 
yaşanan soruna ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/119)
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57.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, hakim ve savcı adaylarının seçimi için yapılan mülakatlara 
ilişkin Adalet Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/120)

58.- Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak’ın, son dönemde Türkiye’nin dış politikasında yaşanan 
gelişmelerin turizme etkisine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/121)

59.- Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak’ın, Antalya’da kış aylarında yaşanan hava kirliliğine 
ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/122)

60.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde ilinde yürütülen ağaçlandırma çalışmalarına 
ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/123)

61.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde iline yönelik bazı ulaşım yatırımlarına ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/124)

62.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde ilindeki bazı yol yapım çalışmalarına ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/125)

63.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Ulukışla ilçesinde yapılması planlanan bir 
gölete ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/126)

64.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Çamardı-Kışlakçı-Pozantı duble yol yapım çalışmalarına 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/127)

65.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, yüksek gerilim hatlarının yer altına alınmasına ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/129)

66.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, dizüstü bilgisayarların insan sağlığına etkisine ilişkin 
Sağlık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/130)

67.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, Trabzon’un Ortahisar ilçesinde burun estetiği olan bir 
vatandaşın hayatını kaybetmesine ilişkin Sağlık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/131)

68.- Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın’ın, Antalya’nın Kumluca ilçesinin Adrasan beldesinde 
bulunan ve doğal sit alanı olan bir köye ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/132)

69.- Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın’ın, Antalya’nın Kumluca ilçesinin Adrasan beldesinde 
bulunan ve doğal sit alanı olan bir köye ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/133)

70.- İstanbul Milletvekili Ali Özcan’ın, 2011-2015 yılları arasında yapılan otoyollar ile ilgili verilere 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/135)

71.- İstanbul Milletvekili Ali Özcan’ın, bebek ölüm oranlarına ve bebek ölümlerinin engellenmesi için 
yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/136)

72.- İstanbul Milletvekili Ali Özcan’ın, KKTC Su Temin Projesi’ne ilişkin Orman ve Su İşleri 
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/137)

73.- İstanbul Milletvekili Ali Özcan’ın, Hükümetin kişi başına düşen milli gelir hedefine ulaşılabilmesi 
için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Mehmet Şimşek) sözlü soru önergesi (6/138)

74.- İstanbul Milletvekili Ali Özcan’ın, Hükümetin kişi başına düşen milli gelir hedefine ulaşılabilmesi 
için yapılan çalışmalara ilişkin Ekonomi Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/139)

75.- İstanbul Milletvekili Ali Özcan’ın, Hükümetin kişi başına düşen milli gelir hedefine ulaşılabilmesi 
için yapılan çalışmalara ilişkin Maliye Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/140)
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76.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’ye bağlı bir köyün içme suyu sorununa ilişkin 
Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/142)

77.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’ye bağlı bir köyün sağlık hizmetleri ile ilgili 
sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/143)

78.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’ye bağlı bir mahalledeki kentsel dönüşüm 
çalışmalarına ve tarihi yapılar ile ilgili incelemelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan sözlü soru 
önergesi (6/144)

79.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’deki kaza riski bulunan bir yol ile ilgili alınan 
önlemlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/145)

80.- Isparta Milletvekili Nuri Okutan’ın, terörle mücadeleyle ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri 
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/146)

81.- Isparta Milletvekili Nuri Okutan’ın, Isparta’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Maliye 
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/147)

82.- İstanbul Milletvekili Ali Özcan’ın, müzeler ve ören yerlerine giriş ücretlerine ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/148)

83.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, yaban keçilerinin avlanmasına izin verilmesine ilişkin 
Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/149)

84.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, gıda güvenilirliğine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/150)

85.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, gıda hijyeni ve güvenilirliği konusunda tüketici 
duyarlılığının artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/151)

86.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’deki kütüphanecilik hizmetlerine ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/158)

87.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, tarımsal desteklemelerle ilgili etki analizi yapılıp 
yapılmadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/159)

88.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, 2010 yılında genel tarım sayımı yapılmamış olmasına ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/160)

89.- Şırnak Milletvekili Ferhat Encu’nun, sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı yerlerde yasağı ihlal 
ettiği gerekçesiyle hakkında işlem yapılanlara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/161)

90.- Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu’nun, Giresun’da yoğun kar yağışı nedeniyle 
kapanan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/162)

91.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’deki fasulye üreticilerinin mağduriyetine ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/164)

92.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, asansörler ve yürüyen merdivenler ile ilgili çeşitli 
hususlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/165)

93.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Tuz Gölü’nün dip temizliği ile atıklardan arındırılmasına 
ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/166)

94.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, belediyeler tarafından engellilere yönelik olarak yapılan 
yol ve kaldırım çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/167)



7 – SÖZLÜ SORULAR

84’ÜNCÜ BİRLEŞİM 47

95.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de içme suyu şebekelerinde asbestli borular 
bulunup bulunmadığına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/168)

96.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de sulama ve içme suyu sorunu bulunan bir 
yerleşim bölgesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/169)

97.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, tapu çalışanlarının sorunlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik 
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/173)

98.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 2015 yılı Stratejik 
Planında yer alan bazı tespitlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/174)

99.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de AVM’lerin şehir dışına alınması ve şehir içinde 
parklar yapılması ile ilgili çalışmalar olup olmadığına ilişkin Başbakan’dan sözlü soru önergesi (6/175)

100.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, esnaflar için bazı teşviklerin uygulanmasına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/176)

101.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de uygulanan arazi toplulaştırmalarına ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/177)

102.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de hakkında icra takibi bulunan kişilere ilişkin 
Adalet Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/178)

103.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde Mahalli İdareler Halıcılık, El Sanatlarını 
Geliştirme ve Yayma Birliğinin son beş yıl içinde açmış olduğu kurslara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü 
soru önergesi (6/179)

104.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın’ın, akaryakıt fiyatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/181)

105.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, insansız hava araçları ile ilgili yasal mevzuata ilişkin 
Başbakan’dan sözlü soru önergesi (6/182)

106.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde Defterdarlığı personeline yönelik çalışmalara 
ilişkin Maliye Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/184)

107.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, SODES kapsamındaki meslek edindirme kurslarının 
katılımcılarına ilişkin Kalkınma Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/185)

108.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de yapılan sulama uygulamalarına ilişkin Orman 
ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/186)

109.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’deki okullarda yapılan sosyal, kültürel ve sportif 
faaliyetlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/187)

110.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de okul, veli ve öğrenciler arasındaki işbirliğine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/188)

111.- Isparta Milletvekili Nuri Okutan’ın, zorunlu trafik sigortası fiyatlarındaki artışa ilişkin Başbakan 
Yardımcısı’ndan (Mehmet Şimşek) sözlü soru önergesi (6/189)

112.- Aydın Milletvekili Deniz Depboylu’nun, Aydın’ın Kuşadası ilçesinde AVM inşası için yapılan bir 
kazı neticesinde yaşanan sorunlara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/190)

113.- Aydın Milletvekili Deniz Depboylu’nun, Aydın’ın Kuşadası ilçesinde AVM inşası için yapılan bir 
kazı neticesinde yaşanan sorunlara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/191)



7 – SÖZLÜ SORULAR

48 84’ÜNCÜ BİRLEŞİM

114.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, Bakanlık aleyhine açılan davalara ve kamunun zarara 
uğratılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/192)

115.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Doğu ve Güneydoğu’daki okul ve yurtların güvenliğinin 
sağlanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/193)

116.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Türkiye’den Avrupa’ya kaçak yollardan geçiş yapan 
mültecilere ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/194)

117.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Doğu ve Güneydoğu’daki çatışmalardan etkilenen 
bölgelerdeki vatandaşların vergi ödemelerinin ertelenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Maliye Bakanı’ndan 
sözlü soru önergesi (6/196)

118.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Doğu ve Güneydoğu’daki çatışmalardan etkilenen 
bölgelerdeki vatandaşların çeşitli ödemelerinin ertelenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan 
Yardımcısı’ndan (Mehmet Şimşek) sözlü soru önergesi (6/197)

119.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Suriye sınırına yakın bölgelerde bulunan okullarla ilgili 
alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/198)

120.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Ulukışla ilçesindeki Bolkar Dağlarında kış 
turizmi ile ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/199)

121.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Ulukışla ilçesinde içme ve sulama suyu 
konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/200)

122.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Bakanlığa belediyeler tarafından yapılan başvurulara 
ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/201)

123.- Ankara Milletvekili Nihat Yeşil’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele 
çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/205)

124.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın, Silivri Cezaevindeki bazı mahkumların yaşam 
koşulları ile ilgili çeşitli şikayetlerine ilişkin Adalet Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/206)

125.- Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak’ın, Antalya’daki doğal koruma alanları ile orman 
alanlarında yapılan tahsislere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/207)

126.- Ankara Milletvekili Nihat Yeşil’in, geleneksel irfan merkezlerine ve cemevlerine hukuki statü 
verilmesine ilişkin Adalet Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/208)

127.- Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım’ın, Şırnak’ın Cizre ve Silopi ilçelerinde görev yapan öğretmenler 
için düzenlenen hizmet içi eğitimlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/209)

128.- Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım’ın, rüzgar enerji santrali yapımı nedeniyle zarar gören ormanlık 
alanlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/210)

129.- Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım’ın, güneş enerjisi santrali yapımı nedeniyle zarar gören tarım 
arazilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/211)

130.- Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım’ın, yenilenebilir enerji ile ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/212)

131.- Ankara Milletvekili Nihat Yeşil’in, TBMM’nin içinde bulunduğu bölgenin “TBMM Külliyesi” 
olarak adlandırılmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı’ndan sözlü soru önergesi (6/213)
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132.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, şap hastalığına karşı alınan önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/214)

133.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Rusya’dan alınan doğal gaz miktarına ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/215)

134.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın, Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanlığına ve 
coğrafi işaret çalışmalarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/216)

135.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, Sabiha Gökçen Havalimanı’nın temizlik ve hijyen 
koşullarının iyileştirilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/217)

136.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde Yeşilgölcük’ün ilçe yapılmasına ilişkin İçişleri 
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/218)

137.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı bir köyde yaşanan 
elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/219)

138.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Çiftlik ilçesindeki Uyuz Göleti ile ilgili 
çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/220)

139.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Çiftlik ilçesindeki Uyuz Göleti’nin bazı 
hastalıkların tedavisinde kullanılmasına ilişkin Sağlık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/221)

140.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de kapanan sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık 
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/222)

141.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı bir köyün yol 
sorununa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/223)

142.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin hızlı tren projesi kapsamı dışında bırakıldığı 
iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/224)

143.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde ilinden geçen demir yolu hattına ilişkin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/225)

144.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin havaalanı ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/226)

145.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde-Adana arasında uygulanan karşılıklı tren 
seferlerinin yeniden başlatılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan sözlü soru 
önergesi (6/227)

146.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, kaçak çocuk işçiliğine karşı alınan önlemlere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/230)

147.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, çocuk işçiliğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/231)

148.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, çocuk işçilerin çalışma sürelerine ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/232)

149.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de kullanılmayan bir meslek yüksekokulu 
binasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/233)
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150.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de taşımalı eğitime geçilen yerlerde kapatılan köy 
okullarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/234)

151.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Çiftlik ilçesine bağlı Kitreli Köyü’nün tarihi 
yapısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/235)

152.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Çiftlik ilçesine bağlı Kitreli Köyü’nün tarihi 
yapısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/236)

153.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Altunhisar ilçesindeki Keçikalesi’nin turizme 
kazandırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/237)

154.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Altunhisar ilçesine bağlı Keçikalesi 
Kasabası’ndaki tarihi yapılara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/238)

155.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de bulunan bazı tarihi ve turistik bölgeler ile ilgili 
çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/239)

156.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de bulunan bazı tarihi ve turistik bölgeler ile ilgili 
çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/240)

157.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de bulunan Kavlaktepe Yeraltı Şehri’nin turizme 
kazandırılması adına yürütülen çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/241)

158.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de bulunan Kavlaktepe Yeraltı Şehri’nin turizme 
kazandırılması adına yürütülen çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/242)

159.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de bulunan Kavlaktepe Yeraltı Şehri’nin turizme 
kazandırılması adına yürütülen çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/243)

160.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Ulukışla ilçesindeki tarihi bir kervansaraya 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/244)

161.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Yeşilburç Beldesindeki tarihi bir hamama 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/245)

162.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Ulukışla ilçesindeki mağaraların turizme 
kazandırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/246)

163.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Ulukışla ilçesindeki tarihi bir kalenin turizme 
kazandırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/247)

164.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Fertek yerleşmesindeki tarihi yapılarla ilgili 
çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/248)

165.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Fertek yerleşmesindeki tarihi bir hamama 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/249)

166.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Yeşilburç Beldesinde bulunan tarihi yapılarla 
ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/250)

167.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Yeşilburç Beldesinin turizme kazandırılması 
adına yürütülen çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/251)

168.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Altunhisar ilçesindeki Avören Antik Kenti ile 
ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/252)
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169.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Çiftlik ilçesindeki Sülün Mağarası’nın 
turizme kazandırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/253)

170.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’deki Bozköy Peribacalarının ve Kula 
Mağaralarının turizme kazandırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/254)

171.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Altunhisar ilçesindeki Avören Antik Kentinin 
turizme kazandırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/255)

172.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Altunhisar ilçesindeki Avören Antik Kentine 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/256)

173.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın’ın, Okul Sütü Projesi’ne ve süt tüketiminin artırılmasına 
yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/257)

174.- Isparta Milletvekili Nuri Okutan’ın, sigara kullanımını önlemek için yapılan çalışmalara ilişkin 
Sağlık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/258)

175.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, Trabzon’un turizm bakımından desteklenen iller kapsamına 
alınmamasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/260)

176.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi’ne ve Proje 
kapsamında TÜBİTAK’ın geliştirdiği Ulusal Akıllı Kart Çipi’ne ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/261)

177.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, engelli öğrencilere yönelik çalışmalara ilişkin Milli 
Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/262)

178.- Şırnak Milletvekili Ferhat Encu’nun, Doğu ve Güneydoğu illerinin TÜİK’in açıkladığı İllerde 
Yaşam Endeksi’ndeki yerine ve DAP Eylem Planı’na ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/263)

179.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgesi’ne ilişkin Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/264)

180.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, Trabzon’un Sürmene ilçesindeki katı atık arıtma tesisine 
ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/265)

181.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, Trabzon’un Sürmene ilçesindeki katı atık arıtma tesisine 
ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/266)

182.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, Trabzon’un Sürmene ilçesindeki katı atık depolama 
sahasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/267)

183.- Mardin Milletvekili Ali Atalan’ın, güvenlik kuvvetlerinin kullandığı zırhlı araçlarda bulunan bir 
sisteme ilişkin Milli Savunma Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/268)

184.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Bor ilçesindeki Hitit Kaya Anıtı’nın 
korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/270)

185.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, denetimli serbestlik uygulamasına ilişkin Adalet 
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/271)

186.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki ÇED uygulamalarına 
ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/272)

187.- Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım’ın, Suriye’ye son üç yılda yapıldığı iddia edilen silah ve 
mühimmat satışına ilişkin Milli Savunma Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/273)
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188.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen’in, Adana’nın Kozan, İmamoğlu ve Ceyhan ilçelerini 
kapsayan sulama projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/274)

189.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen’in, Adana’nın Feke-Mansurlu-Gaffaruşağı yolunun 
bakım ve onarımının yapılmamasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan sözlü soru 
önergesi (6/275)

190.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen’in, Adana Metrosu ve Adana’ya hızlı tren hattının 
getirilmesi ile ilgili çalışmalara ilişkin Başbakan’dan sözlü soru önergesi (6/276)

191.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen’in, Adana’nın Karaisalı ilçesindeki orman kadastrosu 
çalışmalarına ilişkin Başbakan’dan sözlü soru önergesi (6/277)

192.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen’in, Adana’nın Yüreğir ilçesindeki hastane ihtiyacına ve 
Kozan Devlet Hastanesinin hizmete girmemesine ilişkin Sağlık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/278)

193.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen’in, Adana’nın Tufanbeyli ilçesindeki devlet hastanesinin 
sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/279)

194.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen’in, Adana’nın merkez ve ilçelerindeki elektrik dağıtım 
şebekeleri ile ilgili sorunlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/280)

195.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen’in, elektrik faturalarına yansıtılan ek bedellere ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/281)

196.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen’in, Adana’nın Karataş ilçesindeki bir mahallenin köy 
konağı talebine ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/282)

197.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, yem ve gübredeki KDV indiriminin fiyatlara yansımamasına 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/283)

198.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, iç ve dış borç miktarındaki artışa ilişkin Maliye Bakanı’ndan 
sözlü soru önergesi (6/284)

199.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, Balıkesir’deki Emniyet Köprülü Kavşağı ile Altıeylül 
Kavşağı yapımı işine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/285)

200.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, aday öğretmenlere danışmanlık yapacak olan öğretmenlerin 
belirlenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/286)

201.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, televizyon kanallarında yer alan evlendirme programlarının 
olumsuz etkilerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/287)

202.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin bir uygulamasına 
ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/288)

203.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, ücretli öğretmenlik uygulamasına ve atama bekleyen 
öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/289)

204.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, süt üreticilerinin sattıkları süt karşılığında yem almaya 
zorlandıkları iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/290)

205.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, hayvancılık destekleme ödemelerine ve TÜRKVET bilgi 
sistemine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/291)

206.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde madencilik faaliyetleri için 
verilen ruhsatlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/292)
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207.- Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın’ın, görme engellilere eğitim veren okullara ve engelli 
öğretmeni açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/293)

208.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde kurulması planlanan küçük 
hidroelektrik santrallerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/294)

209.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde kurulması planlanan küçük 
hidroelektrik santrallerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/295)

210.- Şırnak Milletvekili Ferhat Encu’nun, organize sanayi bölgelerinde açılan kreşlere ilişkin Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/296)

211.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, ülkemize son beş yılda sokulan kaçak çay miktarına ve 
kaçak çay ticaretine karşı alınan önlemlere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/297)

212.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, televizyon kanallarında yer alan evlendirme programlarının 
olumsuz etkilerine ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Numan Kurtulmuş) sözlü soru önergesi (6/299)

213.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, şeker pancarı üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/300)

214.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, nişasta bazlı şeker üretim kotasının artırılmasına ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/301)

215.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, şeker pancarı üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/302)

216.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, şeker fabrikalarının üretim ve personel durumuna ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/303)

217.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı’nın bir açıklamasına 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/304)

218.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı’nın Çay Deresi 
Islahı Projesi ile ilgili bir açıklamasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/305)

219.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın’ın, Balıkesir İkinci Amatör Küme Marmara-Gönen 
Grubu’ndaki bir futbol müsabakasında yaşanan hakem ölümüne ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan sözlü 
soru önergesi (6/306)

220.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın’ın, Ankara-Balıkesir arasındaki Karesi Ekspresi ve Mavi Tren 
seferlerinin yol yenileme çalışmaları nedeniyle kaldırılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/307)

221.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki idareler tarafından 
hizmet binası olarak kullanılmak üzere kiralanan binalara ilişkin Maliye Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/308)

222.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil’in, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesine 
İlişkin Eylem Planı kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/309)

223.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, Mera Yönetmeliği’nde yapılan bir değişikliğe ve imara 
açılan mera alanlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/310)

224.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil’in, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesine 
İlişkin Eylem Planı kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Adalet Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/312)
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225.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın, Bakanlık tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
dolayısıyla hazırlanan bir videoya ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/313)

226.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Bakanlığın İstanbul iline yönelik yatırım ve harcamalarına 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/314)

227.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların hizmet binalarına 
ilişkin Sağlık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/315)

228.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların hizmet binalarına 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/316)

229.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların hizmet binalarına 
ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/317)

230.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların hizmet binalarına 
ilişkin Adalet Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/318)

231.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, Başbakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların hizmet 
binalarına ilişkin Başbakan’dan sözlü soru önergesi (6/319)

232.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların hizmet binalarına 
ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/320)

233.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların hizmet binalarına 
ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/321)

234.- Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım’ın, KOSGEB’den hibe veya teşvik alan işletmelere ilişkin 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/322)

235.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, Şanlıurfa’daki sulama birliklerinin elektrik borcuna ilişkin 
Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/323)

236.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, Şanlıurfa’daki organize sanayi bölgelerine ilişkin Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/324)

237.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, Trabzon’un Uzungöl bölgesi ile ilgili imar çalışmalarına 
ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/325)

238.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, hayvancılıkla uğraşan vatandaşların su borçlarına ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/326)

239.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, şeker ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/327)

240.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, hayvancılıkla uğraşan vatandaşların sorunlarına ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/328)

241.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, hibe desteği vaadi ile dolandırılan çiftçilere ve bu konuda 
alınan önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/329)

242.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, tarımda enerji kullanımına ve enerji verimliliğini sağlamaya 
yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/330)

243.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, hayvancılık sektöründe yaşanan dolandırıcılık vakalarına 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/331)



7 – SÖZLÜ SORULAR

84’ÜNCÜ BİRLEŞİM 55

244.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, sahte kimlik kartı kullanımına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan 
sözlü soru önergesi (6/332)

245.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, asayiş olaylarına ve suça iten nedenlere yönelik çalışmalara 
ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/333)

246.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, çalıntı araçlara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru 
önergesi (6/334)

247.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarına ilişkin Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/335)

248.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, intihar vakalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/336)

249.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, tarımda enerji kullanımına ve enerji verimliliğini sağlamaya 
yönelik çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/338)

250.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, Trabzon’un Özdil Beldesinin toplu taşıma hizmeti ile ilgili 
sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/339)

251.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın’ın, Balıkesir Devlet Hastanesi Onkoloji bölümünün doktor ve 
sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/340)

252.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde ilinde tarımsal tahmin ve erken uyarı istasyonu 
kurulmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/341)

253.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, Şanlıurfa ilinin metro ve hafif raylı sistem ihtiyacına 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/342)

254.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, CNG sisteminin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalara 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/343)

255.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, bazı tarımsal ürünlerdeki fiyat artışına ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/344)

256.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı 
kapsamına alınmamasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/345)

257.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Türkiye Taş Kömürü Kurumu ile bir 
madencilik şirketi arasındaki rödovans sözleşmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan sözlü 
soru önergesi (6/346)

258.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Türkiye Taşkömürü Kurumunun personel 
ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/347)

259.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, küresel ısınmanın etkilerine ve alınacak önlemlere 
ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/348)

260.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, Şanlıurfa’nın adliye binası ihtiyacına ilişkin Adalet 
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/349)

261.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, Şanlıurfa’da bölge adliye mahkemesi kurulması talebine 
ilişkin Adalet Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/350)

262.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen’in, Adana’nın Ceyhan ilçesindeki atık su arıtma tesisinin 
yaydığı kokuya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/351)
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263.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen’in, Adıyaman’ın Kahta ilçesindeki atık su arıtma 
tesisinin çalışmamasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/352)

264.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de yeni mera alanları oluşturulması çalışmalarına 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/353)

265.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’deki bir antik kentin turizme kazandırılmasına 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/354)

266.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Bakanlığın Niğde Üniversitesine tıp fakültesi açılması 
ile ilgili kararına ilişkin Sağlık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/355)

267.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri Yüksek Hızlı Tren 
Hattının güzergâhına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/356)

268.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri Yüksek Hızlı Tren 
Projesi’ne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/357)

269.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de bulunan Akkaya Barajı yanındaki tarihi bir 
alanın turizme kazandırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/358)

270.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’deki Akkaya Barajı’nda meydana gelen kirliliğe 
ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/359)

271.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Bakanlığın fuhuş ve uyuşturucu konusundaki 
çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/360)

272.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’deki amatör spor kulüplerine yapılan yardımlara 
ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/361)

273.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, derneklerle ilgili çeşitli verilere ve denetimlerine ilişkin 
İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/362)

274.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu Dericilik 
Bölümünün kapanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/363)

275.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de Vakıflar Genel Müdürlüğünce bakım ve 
onarımı yapılan tarihi eserlere ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Veysi Kaynak) sözlü soru önergesi (6/364)

276.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, organik ürün belgesi alan firmalara yönelik denetimlere 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/365)

277.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de elma ve diğer meyve ürünleri için paketleme 
ve depolama tesisleri kurulmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/366)

278.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de patatese eşdeğer ve iklim yapısına uygun 
alternatif ürünlerin ekiminin özendirilmesi çalışmalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan 
sözlü soru önergesi (6/367)

279.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de tarımsal sulama ile ilgili çalışmalara ilişkin 
Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/368)

280.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de toprak ve yaprak analizi yapılabilen 
laboratuvarlara yönelik desteklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/369)
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281.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Ecemiş suyunun Niğde’de tarımsal sulama amaçlı 
kullanılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/370)

282.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Tasfiye Halinde T.Emlak Bankası A.Ş.’nin yeniden 
bankacılık hizmeti vermesi talebine ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Mehmet Şimşek) sözlü soru önergesi 
(6/371)

283.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de seracılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalara 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/372)

284.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Kitreli Köyü’ndeki kükürtlü su kaynağına 
ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/373)

285.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Ulukışla ilçesindeki Darboğaz Göleti’ne 
ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/374)

286.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, ilkokul müfredatına yerel konularla ilgili ders 
konulmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/375)

287.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, alternatif tıp uygulamalarının denetimine ilişkin Sağlık 
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/376)

288.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Bor ilçesindeki Akkaya Barajı’nda meydana 
gelen kirliliğe ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/377)

289.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde ve Aksaray illerinde ilçe yapılması planlanan 
kasabalara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/378)

290.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, İstanbul’un Anadolu yakasında yeni ilçeler kurulması 
çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/379)

291.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın’ın, astsubayların özlük haklarında iyileştirme yapılmasına 
ilişkin Milli Savunma Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/380)

292.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın’ın, uzman erbaşların özlük haklarında iyileştirme yapılmasına 
ilişkin Milli Savunma Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/381)

293.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Bakanlığın Antalya iline yönelik yatırım ve harcamalarına 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/382)

294.- Şırnak Milletvekili Ferhat Encu’nun, Şırnak merkez ve Silopi’de TEOG sınavına girecek 8. sınıf 
öğrencilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/383)

295.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Bakanlığın İzmir iline yönelik yatırım ve harcamalarına 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/384)

296.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Akkaya Barajı’nda yapılan temizleme çalışmalarına 
ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/385)

297.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde Üniversitesine tıp fakültesi açılması çalışmalarına 
ilişkin Sağlık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/386)

298.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Bor Şeker Fabrikasında geçici işçi statüsünde çalışanların 
kadroya alınmasına ilişkin Maliye Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/387)

299.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, 1990-2016 yılları arasında yapılan özelleştirmelere 
ilişkin Maliye Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/388)
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300.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde Havaalanı için ayrılan ödenek miktarına ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/389)

301.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde Çiftehan’da jeotermal su potansiyelini artırmak 
için yapılan çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/390)

302.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde Narlıgöl’de seracılık ihtisas organize sanayi 
bölgesi kurulması talebine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/391)

303.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Bor ilçesindeki öğretmenevinin fiziki 
yetersizliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/392)

304.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, Sürmene Çamburnu Kutlular Düzenli Katı Atık Depolama 
Sahası’na ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/393)

305.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, yatılı bölge okullarında eğitim gören öğrencilere ilişkin 
Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/394)

306.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, kütüphane sayısının artırılmasına ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/395)

307.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasına yönelik 
çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/396)

308.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Hızlı Geçiş Sistemi ücretlerinde indirim yapılmasına 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/397)

309.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Bakanlığın Mardin iline yönelik yatırım ve harcamalarına 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/398)

310.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Bakanlığın Diyarbakır iline yönelik yatırım ve harcamalarına 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/399)

311.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Türkiye’nin elektrik ihtiyacına ve hidroelektrik santralleri 
ile üretilen elektrik miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/400)

312.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinin ardından parti değiştiren 
belediye başkanlarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/401)

313.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinin ardından parti değiştiren 
belediye başkanlarının belediyelerine sağlanan desteklere ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/402)

314.- Şırnak Milletvekili Ferhat Encu’nun, Aydın’da bir üniversite öğrencisinin kaldığı yurttan atılması 
ile ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/404)

315.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, soğuk hava ve don olaylarından etkilenen üreticilerin 
zararlarının karşılanmasına yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru 
önergesi (6/405)

316.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, üreticilerin doğal afetlerden korunmasına yönelik 
çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/406)

317.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de don olaylarından etkilenen üreticilerin kredi 
borçlarının ertelenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru 
önergesi (6/407)
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318.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, ülkemize kaçak yollardan şeker girişine ve alınan 
önlemlere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/410)

319.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, nişasta bazlı şeker üretim kotasının artırılmasına ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/411)

320.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, mısır şurubunun sağlığa zararlarına ilişkin Sağlık 
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/412)

321.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, bir elektrik dağıtım şirketinin almış olduğu güvence 
bedellerini zamanında iade etmediği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan sözlü soru 
önergesi (6/414)

322.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, elektrik kesintileri nedeniyle dağıtım şirketleri tarafından 
ödenmesi gereken tazminatlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/415)

323.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın’ın, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve Enerji 
Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanılmasında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik kapsamında yapılan 
verimlilik artırıcı proje başvurularına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/418)

324.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, bir elektrik dağıtım şirketinin uygulamalarıyla ilgili 
iddialara ilişkin Başbakan’dan sözlü soru önergesi (6/419)

325.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, bir elektrik dağıtım şirketinin uygulamalarıyla ilgili 
iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/420)

326.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, bir elektrik dağıtım şirketinin uygulamalarıyla ilgili 
iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/421)

327.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, elektrik dağıtım şebekesinden kaynaklanan hasar 
bedellerinin dağıtım şirketleri tarafından ödenmediği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan 
sözlü soru önergesi (6/422)

328.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, kaçak şekerle mücadeleye ve yakalanan kaçak şeker 
miktarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/423)

329.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, yurt dışına satış gibi gösterilerek yurt içine yapılan şeker 
satışına ve alınan önlemlere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/424)

330.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, yüksek yoğunluklu tatlandırıcı ithalatına sınırlama 
getirilmesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/425)

331.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, şeker üreten şirketlerin denetimine ilişkin Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/426)

332.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Şeker Enstitüsünün bütçesine ve yeniden 
yapılandırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/427)

333.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Şeker Kurumunun idari giderleri için tahsil edilen 
katılım paylarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/428)

334.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye bağlı fabrikalarda 
rafineri kısmında şekerle temas eden makine ve aksamların krom nikel malzeme ile değiştirilmesine ilişkin 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/429)
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335.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’nin personel ihtiyacına 
ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/430)

336.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’nin üretim maliyetlerinin 
düşürülmesine yönelik çalışmalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/431)

337.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, madencilik politikasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/432)

338.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, madencilikle ilgili kurumlarda istihdam edilen 
mühendislerin işten ayrılmalarının önlenmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan sözlü soru 
önergesi (6/433)

339.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, nişasta bazlı şeker üretim kotasının artırılmasına ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/434)

340.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, şeker pancarı üreticilerine ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/435)

341.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, nişasta bazlı şeker üretim kotasının artırılmasına ilişkin 
Başbakan’dan sözlü soru önergesi (6/436)

342.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, fırınlarda çalışanların sağlık kontrollerine ilişkin Sağlık 
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/437)

343.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de don olaylarından etkilenen üreticilere yapılan 
ödemelerin geri alınmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/438)

344.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Çiftlik ilçesine bağlı bazı yerleşim yerlerinin 
afet alacaklarının ödenmemesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/439)

345.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın’ın, Balıkesir’de gıda güvenliğini sağlamaya yönelik olarak 
2014 yılından itibaren gerçekleştirilen kesimhane, kasap ve et satışı yapılan market denetimlerine ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/441)

346.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de entegre bir patates işleme tesisi kurulmasına 
ve patates üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/443)

347.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, MTA Mağara Araştırmaları Projesi kapsamında 
Niğde’de incelenen ve açığa çıkarılan mağaralara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan sözlü soru 
önergesi (6/447)

348.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de İl Özel İdaresi ve belediyelerin MTA ile 
birlikte yürüttüğü çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/448)

349.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Doğu Akdeniz’deki jeotermal enerji aramalarına ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/449)

350.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Melendiz ve Hasan Dağı’nın jeotermal potansiyelinin 
araştırılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/450)

351.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Kitreli Beldesi’nde MTA tarafından yapılan 
su sondajlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/451)
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352.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Nevşehir’in Acıgöl, Derinkuyu ve Gülşehir ilçelerindeki 
jeotermal sahalarda yürütülen çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/452)

353.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Nevşehir’de patates üretimi yapmak için bitki pasaportu 
sistemine kayıt yaptıran çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/453)

354.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, mevsimsel değişimler ve küresel ısınmadan etkilenen 
hayvan ve bitki türlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/454)

355.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Aksaray’da patates üretimi yapmak için bitki pasaportu 
sistemine kayıt yaptıran çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/455)

356.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de patates üretimi yapmak için bitki pasaportu 
sistemine kayıt yaptıran çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/456)

357.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Kitreli Beldesi’nde MTA tarafından yapılan 
su sondajlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/457)

358.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Çiftlik ilçesinde bulunan Uyuz Göleti’nin 
suyunun tedavi amaçlı kullanılmasına ilişkin Sağlık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/458)

359.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Mardin Kalesi’nin turizme açılmasına yönelik çalışmalara 
ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/459)

360.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Mardin Kalesi’nin turizme açılmasına yönelik çalışmalara 
ilişkin Milli Savunma Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/460)

361.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, esnaf ve sanatkarlara yönelik faizsiz kredi uygulamasına 
ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/462)

362.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, suça sürüklenen çocuklara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan 
sözlü soru önergesi (6/464)

363.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, pasaport verilerine ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü 
soru önergesi (6/465)

364.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Bolkar Dağlarında bulunan bir karınca türüne ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/468)

365.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Ulukışla ilçesinde bulunan Karasit 
Mağaralarındaki şifalı maden suyu kaynaklarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/469)

366.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Hızlı Geçiş Sistemi’nden 2015 yılında etiketsiz geçen 
araçlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/470)

367.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, kamu iktisadi teşebbüslerinin yurt dışında kurduğu 
şirketlere ilişkin Maliye Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/471)

368.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, kamu kurum ve kuruluşlarının yazılım projelerine ilişkin 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/472)
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369.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde ilindeki öğrencilerin yurt sorununa ilişkin Gençlik 
ve Spor Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/473)

370.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde iline bağlı köylerde yaptırılan spor sahalarına 
ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/474)

371.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde ilinde cep telefonu ile iletişim sağlanamayan 
köylere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/475)

372.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, kentsel dönüşüm alanlarında yer alan tarihi yapılara 
ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/476)

373.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde ilinde peyzaj çalışması yapılan köylere ilişkin 
Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/477)

374.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde ilinde 2015 yılında yapılan fidan dikim 
çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/478)

375.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde ilindeki bazı köylerin sulama suyu sorununa 
ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/479)

376.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Bolkar Dağlarında kış sporları için yapılan çalışmalara 
ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/481)

377.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar bölgesinde 
dağcılık okulu açılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/482)

378.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, bitki ve hayvan kaçakçılığı konusunda toplumun 
bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/483)

379.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, koruma altına alınan alanlara ve denetimlerine ilişkin 
Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/484)

380.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, risk altında bulunan hayvan türlerine ilişkin Orman ve 
Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/485)

381.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, nesli tehlike altındaki kuş türlerini barındıran alanlara 
ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/486)

382.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Bolkar Dağlarındaki endemik bitki ve hayvan türlerinin 
korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/487)

383.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, trafik işaret ve levhalarının değiştirilmesine ilişkin 
İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/488)

384.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, boşanma oranındaki artışa ve boşanma nedenlerine 
ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/489)

385.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, ataması yapılmayan öğretmenlerin mağduriyetlerinin 
giderilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/491)

386.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, televizyon dizilerindeki bazı sahnelere ilişkin Başbakan 
Yardımcısı’ndan (Numan Kurtulmuş)  sözlü soru önergesi (6/494)

387.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, şans oyunlarına ilişkin Başbakan’dan sözlü soru önergesi 
(6/495)
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388.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, tarım meslek liselerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan 
sözlü soru önergesi (6/496)

389.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, atanamayan polis meslek yüksek okulu mezunlarına 
ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/497)

390.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Devlet Demir Yollarında kapatılan istasyonlara ve işten 
çıkarılan personele ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/498)

391.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde-Çamardı arasındaki yol yapım çalışmalarına 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/499)

392.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Bor ilçesine bağlı köylerde yapılması 
planlanan göletlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/500)

393.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, sivil memurların özlük haklarının iyileştirilmesine 
yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan’dan sözlü soru önergesi (6/501)

394.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, internet üzerinden kumar oynatılan sitelere ilişkin 
İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/502)

395.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde ilindeki fasulye üreticilerinin sorunlarına ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/503)

396.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde ilindeki Kızılca Deresi’ne dökülen atığa ve alınan 
önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/504)

397.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin il merkezi ile Bor ilçesinin yüksek hızlı tren 
ağı kapsamına alınmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/505)

398.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, patates üretiminde pazarlama sorunu yaşanmaması için 
alınan önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/506)

399.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde ilindeki bazı köylerde gölet yapılması talebine 
ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/507)

400.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde ilindeki Akkaya Baraj Gölü’nün koruma alanı 
kapsamına alınmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/508)

401.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, İŞKUR tarafından bazı illerde istihdam edilen kişilere 
ve açılan kurslara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/510)

402.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, meslek lisesi öğrencilerinin staj yaptıkları iş yerlerinde 
mesleki eğitimlerini geliştirecek işlerde çalıştırılmalarının sağlanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/511)

403.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, işçilere normal çalışma süresinin üzerinde yaptırılan 
çalışmalara ve iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/512)

404.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, toplu iş sözleşmesinde yetki sisteminin değiştirilmesine 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/513)

405.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanunu’nda yer alan teşmil sistemine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/514)
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406.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, sendikal yasaların ILO normlarına uygun hale getirilmesi 
ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması adına yürütülen çalışmalara ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/515)

407.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, ticari faaliyetlerine devam eden emekli esnaf ve 
sanatkarlardan sosyal güvenlik destek primi kesilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan 
sözlü soru önergesi (6/516)

408.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, inşaatlarda meydana gelen asansör kazalarına ve alınan 
önlemlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/517)

409.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Altunhisar ilçesinde çok sayıda tarihi eser 
barındıran bir bölgeye yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/518)

410.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Altunhisar ilçesinde çok sayıda tarihi eser 
barındıran bir bölgeye yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/519)

411.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Tepeköy bölgesindeki tarihi yapılarla ilgili 
çalışma yapılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/520)

412.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Karamahmutlu Köyü’ndeki 
mağaralarla ilgili bilimsel çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/521)

413.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, bilimsel kazı çalışmaları ile ilgili verilere ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/522)

414.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Bolkar Dağları üzerinde kayak tesisi kurulmasına 
yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/523)

415.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Yaylayolu Köyü’nde bulunan tarihi yapılarla 
ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/524)

416.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Yaylayolu Köyü’ndeki tarihi Hasan Paşa 
Konağı’nın onarılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/525)

417.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Ballı Köyü’nde bulunan tarihi yapılarla ilgili 
çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/526)

418.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Ballı Köyü’nde bulunan tarihi yapılarla ilgili 
çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/527)

419.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’deki Hasaköy Kilisesi’nin onarılmasına yönelik 
çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/528)

420.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, görme engelliler için kütüphanelerde kitap okuyan 
gönüllülere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/529)

421.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, 2014-2015 yıllarında Bakanlık tarafından basılan 
kitaplara ve abone olunan süreli yayınlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/530)

422.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde ilinde tespit ve tescil edilmiş taşınmaz kültür 
varlıklarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/531)

423.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtılmasına 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/532)
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424.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de halıcılığın korunması için yapılan çalışmalara 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/533)

425.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Dündarlı Kasabası’ndaki tarihi alanlar ile 
ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/534)

426.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’deki Damlataş Mağarası’nın turizme 
kazandırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/535)

427.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’deki Kiçiağaç ve Çamardı Kiliselerinin 
onarılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/536)

428.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Dündarlı Kasabası’nda bulunan bir taşla ilgili 
çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/537)

429.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de bulunan tarihi bir bedesten ile konağa ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/538)

430.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde Kalesi ile ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/539)

431.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde ilindeki bir tarihi yapının restore edilerek müzeye 
dönüştürülmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/540)

432.- Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt’un, TSK bünyesinde gerçekleşen asker intiharlarına 
ve alınan önlemlere ilişkin Milli Savunma Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/541)

433.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de bulunan Murtandı Kalesi’nin onarılmasına 
yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/542)

434.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de bulunan Darboğaz Sıdıran Kalesi’nin 
tanıtımına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/543)

435.- Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt’un, tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan 
abonelere devlet desteği sağlanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/544)

436.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Ballı Köyü’nde bulunan tarihi yapılarla ilgili 
çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/545)

437.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de bulunan H. Prodromos Manastırı’na ait kilise 
binasının onarılarak müzeye dönüştürülmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/546)

438.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Tepeköy bölgesindeki tarihi yapılarla ilgili 
çalışma yapılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/547)

439.- Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt’un, aile sağlığı elemanlarının sorunlarına ve özlük 
haklarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan sözlü soru 
önergesi (6/548)

440.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Tepeköy bölgesindeki tarihi yapılarla ilgili 
çalışma yapılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/549)

441.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de bulunan tarihi Yeraltı Karız Su Kanalları ile 
ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/550)
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442.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de bulunan Osmanlı dönemine ait cami ve 
kiliselere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/551)

443.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’deki Alaaddin Camii ile ilgili yürütülen 
çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/552)

444.- Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt’un, Esenboğa Havalimanı’ndan yurt dışına yapılan 
direkt uçuşlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/553)

445.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Ulukışla ilçesinde bulunan tarihi yapı ve 
alanlarla ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/554)

446.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’deki Alaaddin Camii’nin tanıtılmasına ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/555)

447.- Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt’un, son on yılda meslek hastalığı sebebiyle yaşamını 
yitiren ve tedavi gören kişilere ilişkin Sağlık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/556)

448.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Tepeköy Köyü’nde yapılan kaçak kazılara ve 
alınan önlemlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/557)

449.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde Kalesi’nin bulunduğu alanda bilimsel kazı 
çalışması yapılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/558)

450.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Yaylayolu Köyü’nde bulunan tarihi yapılarla 
ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/559)

451.- Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt’un, İŞKUR tarafından yürütülen Toplum Yararına 
Çalışma Programı kapsamında belediyelere ayrılan kontenjanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/560)

452.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Yaylayolu Köyü’nde bulunan tarihi yapılarla 
ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/561)

453.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Yaylayolu Köyü’nde bulunan tarihi yapılarla 
ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/562)

454.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Yaylayolu Köyü’nde bulunan tarihi yapılarla 
ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/563)

455.- Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt’un, TSK bünyesindeki Kabul Toplama Merkezlerinin 
fiziki koşullarına ilişkin Milli Savunma Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/564)

456.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Gösterli Köyü’nde bilimsel kazı çalışmaları 
yapılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/565)

457.- Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt’un, otizmli çocukların eğitimi için sağlanan devlet 
desteğinin artırılmasına ilişkin Sağlık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/566)

458.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’deki Gösterli yerleşmeleri ile ilgili çalışmalara 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/567)

459.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Hamamlı Köyü’ndeki tarihi yapılarla ilgili 
çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/568)

460.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de bulunan bazı tümülüslerle ilgili çalışmalara 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/569)
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461.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Hamamlı ile Kumluca arasında kalan 
bölgesindeki tarihi yapılarla ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/570)

462.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Yaylayolu Köyü’nde bulunan tarihi yapılarla 
ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/571)

463.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Altunhisar ilçesinde çok sayıda tarihi eser 
barındıran bir bölgeye yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/572)

464.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de bulunan bazı mezar ve tümülüslerle ilgili 
çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/573)

465.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Yaylayolu Köyü’nde bulunan tarihi yapılarla 
ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/574)

466.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Altunhisar ilçesinde çok sayıda tarihi eser 
barındıran bir bölgeye yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/575)

467.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Yaylayolu Köyü’nde bulunan tarihi yapılarla 
ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/576)

468.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Altunhisar ilçesinde çok sayıda tarihi eser 
barındıran bir bölgeye yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/577)

469.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Çavdarlı Köyü’ndeki tarihi yapılarla ilgili 
çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/578)

470.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de bulunan bazı tümülüslerle ilgili çalışmalara 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/579)

471.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Yeşilgölcük Beldesi’ndeki tarihi yapılarla 
ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/580)

472.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Bor ilçesinin Sokubaşı Mahallesi’nde bulunan 
yer altı şehrine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/581)

473.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Bor ilçesinde bulunan bir yer altı şehri ile 
ilgili çalışma yapılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/582)

474.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde ilindeki yer altı şehirleri ile ilgili çalışmalara 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/583)

475.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Yeşilgölcük Beldesi’ndeki tarihi yapılarla 
ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/584)

476.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Aladağlar ve Bolkarlar’ın Niğde ili sınırları içinde kalan 
kısımlarındaki mağaralara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/585)

477.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Aladağlar ve Bolkarlar’ın Niğde ili sınırları içinde kalan 
kısımlarındaki antik dönem yerleşmeleri ile ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü 
soru önergesi (6/586)

478.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Uluağaç Köyü’ndeki tarihi yapılarla ilgili 
çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/587)
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479.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Altunhisar ilçesinde çok sayıda tarihi eser 
barındıran bir bölgeye yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/588)

480.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Altunhisar ilçesinde çok sayıda tarihi eser 
barındıran bir bölgeye yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/589)

481.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Uluağaç Köyü’ndeki tarihi yapılarla ilgili 
çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/590)

482.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de bulunan Bağlama Yeraltı Şehri ile ilgili 
çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/591)

483.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin İçmeli yerleşmesinde bulunan tarihi yapılarla 
ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/592)

484.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Orhanlı Kasabası’nda bulunan tarihi yapılarla 
ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/593)

485.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Kiçiağaç Köyü’ndeki tarihi yapılarla ilgili 
çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/594)

486.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de bulunan Çınara yerleşmesi ile ilgili çalışmalara 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/595)

487.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Değirmenli Kasabası’nda bulunan mağara ile 
ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/596)

488.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Balcı Köyü’ndeki tarihi 
eserlerle ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/597)

489.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Edikli Beldesi’nde bulunan tarihi yapılarla 
ilgili çalışma yapılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/598)

490.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, pamuk üretimine ve pamuk üreticilerinin desteklenmesine 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/599)

491.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Tarım Sigortaları Kanunu kapsamında sigortalı olan 
çiftçi sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/600)

492.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Çiftçi Kayıt Sistemi ve tarımsal sigorta uygulamasının 
yaygınlaştırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/601)

493.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, tarımsal ürünlerin pazarlama sistemine ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/602)

494.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde-Ankara Otoyolu Projesi’ne ilişkin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/603)

495.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Pozantı-Çiftehan-Ulukışla-Zengen yolunun 
genişletilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/604)

496.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, engelli çocukların eğitimine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/605)

497.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, taşımalı eğitim uygulamasına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/606)
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498.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, sendikalı işçi çalıştıran iş yeri sayısına ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/607)

499.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, engellilerin erişebilirliklerinin sağlanmasına yönelik 
kamu kuruluşları ve belediyeler tarafından yapılan çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan sözlü 
soru önergesi (6/608)

500.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, kamu kurum ve kuruluşlarında engelli istihdamına 
ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/609)

501.- İzmir Milletvekili Atila Sertel’in, Yüksek Hakem Kurulu üyeliğine atanan bir kişiye ilişkin 
İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/610)

502.- Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir’in, Ağrı’nın Diyadin Belediyesinin Kürtçe tabelasının 
indirilmesine ve Kürtçe’nin kullanılmasını engelleyenler hakkında yapılan işlemlere ilişkin İçişleri 
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/611)

503.- İzmir Milletvekili Atila Sertel’in, kamuda çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmasına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/612)

504.- İzmir Milletvekili Atila Sertel’in, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ardından gazetecilere ve basın 
kuruluşlarına yönelik işlemlere ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Numan Kurtulmuş)  sözlü soru önergesi 
(6/613)

505.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Ulukışla ilçesinin içme suyu sorununa ilişkin 
Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/614)

506.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, asbestli içme suyu borularının değiştirilmesine ilişkin 
Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/615)

507.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, yer altı sularının çekilmesi sonucu oluşan obruklara 
karşı alınan önlemlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/616)

508.- Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir’in, vergi muafiyetinden faydalandırılan bir vakfa ilişkin 
Maliye Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/617)

509.- İzmir Milletvekili Atila Sertel’in, AVM’lerin şehir dışına taşınması ile ilgili çalışmalara ilişkin 
Gümrük ve Ticaret Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/618)

510.- İzmir Milletvekili Atila Sertel’in, Gediz Nehri’ndeki kirliliğe ve yapılan temizleme çalışmalarına 
ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/619)

511.- İzmir Milletvekili Atila Sertel’in, TFF 1. Lig maçlarının televizyondan yayınlanmamasına ilişkin 
Gençlik ve Spor Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/620)

512.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de tarımsal ürün işleme ve gıda sanayiine yönelik 
yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/621)

513.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, okullarda seçmeli olarak Arapça dersi okutulmasına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/622)

514.- İzmir Milletvekili Atila Sertel’in, Devlet Demiryollarında geçici işçi ve sözleşmeli işçi statüsünde 
çalışanların kadroya alınmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/623)

515.- İzmir Milletvekili Atila Sertel’in, Türkiye’de yabancıların işlettiği maden ocaklarına ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/624)
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516.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Irak’ın Kerkük ili nüfusuna kayıtlı olan Türkmenlerden 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına kabul edilenlerin sayısına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru 
önergesi (6/625)

517.- Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir’in, Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesindeki bir ortaokulda gıda 
güvenilirliği ve hijyen konularında yapılan denetimlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/626)

518.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, tarım arazilerinin tarım dışı amaçlarla kullanımı 
nedeniyle uygulanan yaptırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/627)

519.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin tarım ve hayvancılıkta çevre illere sağlanan 
desteklerden yararlanamamasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/628)

520.- Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu’nun, FETÖ ile bağlantılı kuruluşlara ilişkin Başbakan’dan 
sözlü soru önergesi (6/629)

521.- Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu’nun, 2016 yılında esnaf sayısında meydana gelen 
azalmaya ilişkin Maliye Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/630)

522.- Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu’nun, Mersin’de kayıtlı çiftçi sayısında ve tarım 
alanlarının kullanımında meydana gelen değişimlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü 
soru önergesi (6/631)

523.- Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu’nun, KOBİ’lerde yaşanan işten çıkarmalara ve alınan 
önlemlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/632)

524.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın’ın, Balıkesir’de organik tarımın geliştirilmesine yönelik 
yürütülen çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/633)

525.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın’ın, Balıkesir’in Burhaniye ilçesine bağlı Kırtık Yaylası’na 
elektrik hizmeti götürülmemesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/634)

526.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Çamardı ilçesindeki elma üreticilerinin 
sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/635)

527.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’deki üreticilerin borçlarının ertelenmesi ve 
desteklenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/636)

528.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Bor Şeker Fabrikasının teknolojik bakımdan 
yenilenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/637)

529.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de kurulması planlanan askeri birliğe ilişkin Milli 
Savunma Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/638)

530.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde-Ankara Otoyolu için yapılan kamulaştırmaların 
bedellerinin ödenmemesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/639)

531.- İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir’in, Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi’ne ilişkin Milli Eğitim 
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/640)
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532.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, TİGEM aleyhine son dört yılda açılan iş kazası 
davalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/641)

533.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, TİGEM işletmelerinde taşeron işçi uygulamasına ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/642)

534.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, TİGEM’in son yıllarda artan sulama ve mekanizasyon 
yatırımlarına rağmen buğday ve arpa üretiminin düşmesinin nedenlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/643)

535.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, TİGEM işletmelerinde yapılan kütlü pamuk ve ayçiçeği 
üretimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/644)

536.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, TİGEM işletmelerindeki buzağı ölüm oranlarına ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/645)

537.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, TİGEM’de son beş yılda yaşanan teknik personel 
istifalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/646)

538.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, 2014-2016 yılları arasında TİGEM’de meydana gelen iş 
kazalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/647)

539.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, TİGEM aleyhine son üç yılda damızlık hayvan ve 
tohumluk satışları nedeniyle açılan davalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru 
önergesi (6/648)

540.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, TİGEM’in endüstri ürünleri üretimindeki verimliliğinin 
artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/649)

541.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, yurt dışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşlarına ilişkin Dışişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/650)

542.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Konya Kapalı Havzası Master Planı kapsamında Niğde 
Şekerpınarı içme suyu ile ilgili yapılan çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru 
önergesi (6/651)

543.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yurt dışındaki 
taşınmazlarına ilişkin Dışişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/652)

544.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, 4/C’li personelin özlük hakları ile ilgili çalışmalara 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/653)

545.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, emeklilikte yaşa takılanlara yönelik çalışmalara ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/654)

546.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, geçici ve taşeron işçilerin kadroya alınmasına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/655)

547.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, ülkemizdeki mülteci çocukların eğitimine ilişkin Milli 
Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/656)

548.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, İstanbul Haydarpaşa-Pendik Demiryolu Hattı’nın 
yapımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/657)

549.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Devlet Hava Meydanları İşletmesinin İzmir’deki Urla 
Arama Kurtarma İstasyonu Eğitim Tesisini kullanım hakkının kaldırılmasına ilişkin Maliye Bakanı’ndan 
sözlü soru önergesi (6/658)
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550.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, İzmir Devlet Hava Meydanları İşletmesine Ege 
Denizi’nde arama ve kurtarma faaliyetleri için taşınmaz tahsisi yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/659)

551.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, DHMİ’nin işlettiği havalimanlarından zarar eden olup 
olmadığına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/660)

552.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Genç Çiftçi Projesi kapsamında ithal edilen hayvanlara 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/661)

553.- Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir’in, Ağrı’da dernek ve vakıflara tahsis edilen arazilere ilişkin 
Maliye Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/662) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2016)

554.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Zengen-Ulukışla-Pozantı yolunun duble yol yapılmasına 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/663)

555.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, bakan korumalarının yolcu uçaklarına silahla binmelerinin 
oluşturduğu risklere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/664)

556.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, KPSS-2016/1 Yerleştirme İşlemleri kapsamında 
Bakanlığa yerleştirilen mimar ve mühendislerin atamalarının yapılmamasına ilişkin Çevre ve Şehircilik 
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/665)

557.- Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer’in, Adana’nın Ceyhan ilçesinde 2 Ocak 2017 tarihinde 
meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/666)

558.- Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer’in, Adana’nın Ceyhan ilçesinde 2 Ocak 2017 tarihinde 
meydana gelen olaya ilişkin Milli Savunma Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/667)

559.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de tarımsal sulama için kullanılan elektriğin 
üretim maliyetlerini artırdığı gerekçesiyle elektrik fiyatlarında indirim yapılması ve mevcut elektrik 
borçlarının faizlerinin silinmesi talebine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/668)

560.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, kış saati uygulamasına geçilmemesi nedeniyle 
konutlarda elektrik ve doğal gaz tüketiminde meydana gelen artışa ve 2017 yılında kış saati uygulamasına 
geçilip geçilmeyeceğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/669)

561.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Ulukışla ilçesine Şekerpınarı suyunun 
getirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/670)

562.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, ithal mamullerin satış değeri toplamının işletmenin 
satışa sunduğu tüm mamullerin toplam satış değerinin yüzde yirmisini aşmamasına yönelik bir düzenleme 
yapılmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/671)

563.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, elektrik arz sıkıntısı nedeniyle organize sanayi 
bölgelerinde meydana gelen üretim kaybına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan sözlü soru 
önergesi (6/672)

564.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, belediyelerin bilimsel kazı yapabilmelerine ve bu 
amaçla belediyelere arkeolog ile sanat tarihçisi istihdamı için kadro verilmesine ilişkin İçişleri Bakanı’ndan 
sözlü soru önergesi (6/673)

565.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, sürekli yaz saati uygulaması nedeniyle trafik kazalarının 
arttığı iddiasına ve alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/674)
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566.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, KOSGEB kredilerinden kahvecilerin yararlandırılmadığı 
iddiasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/675)

567.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde Demirciler ve Oto Tamircileri Odası üyelerinin 
KOSGEB kredisinden yararlanamadığı iddiasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan sözlü soru 
önergesi (6/676)

568.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Bor ilçesindeki Karma Organize Sanayi 
Bölgesinde “Teknoloji Park” kurulması ile ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/677)

569.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Ankara-Aksaray-Adana ve Antalya-Aksaray-Nevşehir-
Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan sözlü soru 
önergesi (6/678)

570.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde Havaalanı’nın ihale tarihine ilişkin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/679)

571.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, optisyenlerin kamuda istihdamına ilişkin Sağlık 
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/680)

572.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, iş yeri denetimlerine ve iş kazalarının önlenmesine 
yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/681)

573.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde Kızılca Deresi Islah Projesi’ne ilişkin Çevre ve 
Şehircilik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/682)

574.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, özel şahıslara ait tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların 
korunmasına ve yaşatılmasına yönelik bir düzenleme yapılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan 
sözlü soru önergesi (6/683)

575.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, özel olarak beslenmesi gereken engellilerin beslenme 
ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan sözlü soru 
önergesi (6/684)

576.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesinin 
eğitime başlama tarihine ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/685)

577.- Mardin Milletvekili Erol Dora’nın, bireysel emeklilik sistemiyle ilgili yeni düzenlemeye ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/686)

578.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın, Adana E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda 
meydana gelen yangına ilişkin Adalet Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/687)

579.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, sobalı ve kömür kaloriferli okulların sayısı ile doğal 
gazla ısıtılan okulların sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/688)

580.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, 2015 ve 2016 yıllarında engelli çocuklara yönelik 
gerçekleşen fiziksel ve cinsel taciz vakalarına ve önlenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/689)

581.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, 2015 ve 2016 yıllarında suda boğulma sonucu hayatını 
kaybeden kişilere ilişkin Sağlık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/690)

582.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, AVM’lerin esnafa olumsuz etkisi konusunda bir 
araştırma yapılıp yapılmadığına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/691)
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583.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, 2014-2016 yılları arasında uyuşturucudan yakalanan ve 
tedavi altına alınan kişilere ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/692)

584.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda yürütülen 
çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/693)

585.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, 2015 ve 2016 yıllarında sit alanı olmaktan çıkarılan 
yerlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/694)

586.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, 2015 ve 2016 yıllarında meydana gelen trafik kazalarına 
ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/695)

587.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, birleştirilmiş sınıflarda eğitim verilen okullara ilişkin 
Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/696)

588.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, öğretmelerin özlük ve çalışma koşullarının 
iyileştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/697)

589.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü 
soru önergesi (6/698)

590.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, salgın hastalığa yakalanan Suriyeli sığınmacılara ve 
sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybedenlere ilişkin Sağlık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/699)

591.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, meslek hatalıklarındaki artışa ve iş yerlerindeki çalışma 
koşullarının denetimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/700)

592.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, işçilerin sosyalleşmesine yönelik yürütülen proje ve 
çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/701)

593.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Kurulunun 
bulunmamasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/702)

594.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde 
görev yapan müşavirlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/703)

595.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Bakanlığa 2017 yılında alınacak personele ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/704)

596.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, AB İlerleme Raporu’nda veteriner hekimlik hizmetleri 
konusunda yer alan bir öneri ile ilgili çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru 
önergesi (6/705)

597.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, hayvancılık alanında AB kriterlerine uyum çalışmalarına 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/706)

598.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, veteriner halk sağlığı faaliyetlerine ve arazi toplulaştırma 
uygulamalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/707)

599.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Zoonotik ve Vektörel 
Hastalıklar Daire Başkanlığında daire başkanı olarak veteriner hekimlerin görev alıp almadığına ilişkin 
Sağlık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/708)

600.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, veteriner hekimlerin sayısına ve veteriner hekimlik 
hizmetlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/709)
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601.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde Patates Üretim Enstitüsünün patates konusunda 
tek tohum üretim merkezi yapılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/710)

602.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, TİGEM ve Niğde Patates Üretim Enstitüsünün ortak 
projelerinin olup olmadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/711)

603.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, mazot ve köprü geçiş ücretlerinde indirim yapılmasına 
ilişkin Maliye Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/712)

604.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, özelleştirilmesinin ardından faaliyetleri sonlandırılan 
kamu kuruluşlarına ilişkin Başbakan’dan sözlü soru önergesi (6/713)

605.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, kamu kurum ve kuruluşlarının özelleştirilmesi 
kapsamında yapılan taşınmaz satışlarına ilişkin Başbakan’dan sözlü soru önergesi (6/714)

606.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de taşra teşkilatı bulunmayan kamu kurum ve 
kuruluşlarına ilişkin Başbakan’dan sözlü soru önergesi (6/715)

607.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, kişi başına tüketilen hayvansal besin miktarının günlük 
protein ihtiyacını karşılayıp karşılamadığına ilişkin Sağlık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/716)

608.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, ülkemizdeki kuş cennetlerinin korunmasına ve sularının 
temizliğine yönelik denetimlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/717)

609.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Uluslararası Cenevre Veteriner Hekimliği Anlaşmasına 
göre kamu veteriner hekimliği örgütlenmesinin yeniden yapılandırılmasına yönelik bir çalışma olup 
olmadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/718)

610.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği 
Taslağı’na ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/719)

611.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, veteriner hekimlerin maaşlarında düzenleme yapılmasına 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/720)

612.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, TİGEM’in son üç yılda verimlilik açısından ülke 
ortalamasının altında kaldığı ürünlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/721)

613.- Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer’in, kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin Çevre ve 
Şehircilik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/722)

614.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, sözleşmeli personelin kadroya alınmasının planlanıp 
planlanmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/723)

615.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına ve 
önlenmesi konusunda yürütülen çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/724)

616.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, mahrumiyet derecesine göre öğretmenlere zorunlu 
hizmet tazminatı ödenip ödenmediğine ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/725)

617.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, ek ders ücretlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan 
sözlü soru önergesi (6/726)

618.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, uygulanmayan yargı kararı olup olmadığına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/727)
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619.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, öğretmen açığına ve yeterli sayıda hizmetli ve memur 
kadrosu bulunmayan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/728)

620.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, öğretmen alımlarında mülakat yönteminin kaldırılmasının 
planlanıp planlanmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/729)

621.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarının norm kadrolarında 
rehber öğretmenlere yer verilip verilmediğine ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/730)

622.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde Merkeze bağlı Çavdarlı Köyü’nün imam 
ihtiyacına ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Numan Kurtulmuş) sözlü soru önergesi (6/731)

623.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Uğur Mumcu cinayetiyle ilgili MİT’te bulunan belgelere 
ilişkin Başbakan’dan sözlü soru önergesi (6/732)

624.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 3 Aralık 1994 tarihinde bir gazetenin bombalanmasıyla 
ilgili MİT’te bulunan bilgi ve belgelere ilişkin Başbakan’dan sözlü soru önergesi (6/733)

625.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, TCDD’nin yük taşımacılığındaki payını artırmaya 
yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/734)

626.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, demir yollarının çift hatlı hale getirilmesine yönelik 
çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/735)

627.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, TCDD’nin yol yapım çalışmaları ile ray ve travers 
değiştirme çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/736)

8	–	KANUN	TASARI	VE	TEKLİFLERİ	İLE	KOMİSYONLARDAN	GELEN	DİĞER	İŞLER
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