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3.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, emeklilerin bankalardan 

promosyon alabilmeleri için bankaların öne sürdüğü koşullara ilişkin 
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6.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, 15 Temmuz şehitleri ve gazileri 

anısına basılan hatıra paralarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan 

Yardımcısı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/12162)
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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
TBMM Genel Kurulu saat 15.04’te açılarak üç oturum yaptı.

(Birinci Oturum)
Oturum Başkanı TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 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 bir konuşma yaptı.

Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, referandum sonucunun hayırlı uğurlu olmasını dilediğine,
Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan, kabul edilen Anayasa değişikliğinin hayırlı uğurlu olmasını 

dilediğine,
Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, referandum sonucunun millî irade ferasetinin eseri olduğuna 

ve Erzurumluların seçimlerde gösterdikleri dikkat ve sağladıkları huzur ortamına teşekkür ettiğine,
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Cumhurbaşkanının Niğde’yle ilgili bazı ifadelerine ve 

Yüksek Seçim Kurulu kararları nedeniyle Anayasa oylaması sonuçlarının meşru olmadığına,
Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, 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,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, OHAL koşullarında, mühürsüz kullanılan oyların geçerli 
sayılmasıyla ve Cumhurbaşkanının “evet” oyları için olağanüstü çalışmasıyla yapılan referandumun 
meşruiyetine gölge düştüğüne,

İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, yüksek bir katılımla yapılan halk oylamasında oy veren 
bütün vatandaşlara şükranlarını sunduğuna,

Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, 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,

Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Kutlu Doğum Haftası’nı kutladığına,
Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, millet iradesiyle sistem değişikliğinin hayata geçirildiğine 

ve bu tarihî süreçte emeği geçen herkese şükranlarını sunduğuna,
Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, referandumda oy kullanan tüm vatandaşlara şükranlarını 

sunduğuna ve yapılan Anayasa değişikliğiyle Türkiye’nin kazandığına,
Uşak Milletvekili Özkan Yalım, referandumda sandığa giden bütün vatandaşlara saygı ve 

sevgilerini sunduğuna ve Türkiye sınırları içerisinde yüzdelik olarak “hayır” oylarının kesinlikle daha 
fazla olduğuna,

Afyonkarahisar Milletvekili Hatice Dudu Özkal, başta Afyonkarahisarlılar olmak üzere tüm 
seçmenlere teşekkür ettiğine ve Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin hayırlı uğurlu olmasını 
dilediğine,

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

Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin hayırlı olmasını 
dilediğine,

Mersin Milletvekili Serdar Kuyucuoğlu, OHAL koşullarında ve eşit olmayan bir referandum yarışı 
yaşandığına,
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Ankara Milletvekili Levent Gök, 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,

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, 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,

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

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 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,

İlişkin birer açıklamada bulundular. 

Oturum Başkanı TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Tunceli’de yaşanan helikopter kazası 
nedeniyle millete başsağlığı dilediğine ilişkin bir açıklamada bulundu. 

Oturuma saat 15.51’de son verildi.

  İsmail KAHRAMAN
  Başkan 

 Mücahit DURMUŞOĞLU   Mustafa AÇIKGÖZ
 Osmaniye  Nevşehir

 Kâtip Üye  Kâtip Üye

(İkinci ve Üçüncü Oturumlar)

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, 

Yapılan halk oylamasında millî iradeyi yüzde 85’in üzerinde sandığa yansıtan tüm vatandaşlara 
teşekkür ettiğine ve halk oylaması sonuçlarının hayırlar getirmesini temenni ettiğine,

Kutlu Doğum Haftası’nı kutladığına,

İlişkin birer açıklamada bulundu. 

Ankara Milletvekili Levent Gök, 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 bir açıklamada bulundu. 

Ankara Milletvekili Murat Emir ve 22 milletvekilinin, kamu yararına faaliyet gösteren vakıf ve 
derneklerin bağış adı altında para toplamasının (10/506),

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 milletvekilinin, kent konseylerinin genel durumu ile 
sorunlarının (10/507),

Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya ve 20 milletvekilinin, ekmek fiyatlarındaki artışların 
nedenlerinin ve ekmek üreticilerinin yaşadığı sorunların (10/508),

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.
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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) Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

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) görüşmeleri tamamlanarak kabul edildi.

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, 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,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Tunceli’de yaşanan helikopter kazası nedeniyle hayatını 
kaybedenlere Allah’tan rahmet dilediğine, 

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

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

İlişkin birer açıklamada bulundular. 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Tunceli’de yaşanan helikopter kazası 
nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dilediğine ilişkin bir açıklamada bulundu.  

Ankara Milletvekili Levent Gök, İstanbul Milletvekili Hayati Yazıcı’nın (3/931) esas numaralı 
Başbakanlık Tezkeresi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Hayati Yazıcı, Ankara Milletvekili Levent Gök’ün sataşma nedeniyle yaptığı 
konuşması sırasında şahsına, 

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar. 

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 kabul edildi. 

HDP Grubunun, 18/4/2017 tarihinde 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 Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (4386 sıra no.lu), Genel Kurulun 
bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 18 Nisan 2017 Salı günkü (bugün) 
birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin 
önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

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

İlişkin birer açıklamada bulundular. 

İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü, Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta’nın HDP grup önerisi üzerinde 
yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı. 

AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun 18/4/2017 Salı günkü (bugün) 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 kabul edildi. 

Alınan karar gereğince, 23 Nisan 2017 Pazar günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşime 
19.39’da son verildi.

  Ahmet AYDIN
  Başkan Vekili 

 Mücahit DURMUŞOĞLU   Ali Haydar HAKVERDİ
 Osmaniye  Ankara

 Kâtip Üye  Kâtip Üye
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II.- GELEN KÂĞITLAR
No: 122

20 Nisan 2017 Perşembe

Tasarı

1.- Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/833) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2017)

Teklifler

1.- Ankara Milletvekili Erkan Haberal’ın; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/686) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet 
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2017)

2.- İzmir Milletvekili Ali Yiğit’in; İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu 
Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi (2/1687) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 05.04.2017)

3.- İzmir Milletvekili Ali Yiğit’in; Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi (2/1688) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2017)

4.- İzmir Milletvekili Ali Yiğit’in; Eğitim Bayramı ile İlgili Kanun Teklifi (2/1689) (Milli Eğitim, 
Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2017)

5.- İzmir Milletvekili Ali Yiğit’in; Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Teklifi (2/1690) (Adalet ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 05.04.2017)

6.- İstanbul Milletvekilleri Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve Barış Yarkadaş ile 1 Milletvekilinin; 
4/12/1984 Tarihli ve 3093 Sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun; 2’nci 
Maddesinin Birinci Fıkrasının (b), 4’üncü Maddesinin (c), 5’inci Maddesinin (c) Bendleri, Yürürlükten 
Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1691) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2017)

7.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin; 29.08.1977 Tarih ve 2108 Sayılı Muhtar 
Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
(2/1692) (Plan ve Bütçe; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 07.04.2017)

8.- Tunceli Milletvekili Gürsel Erol’un; Emniyet Teşkilat Kanunu ile Devlet Memurları 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1693) (İçişleri ile Plan ve Bütçe 
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2017)

Yazılı Soru Önergeleri
1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık personelinin referandum 

kampanya etkinliklerine katılımının zorunlu tutulduğu iddiasına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru 
önergesi (7/12903) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2017) 
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2.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, bakan ve milletvekilleri ile beraber referanduma 
yönelik seçim çalışmalarına katılan vali ve kaymakamlara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/12904) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2017) 

3.- Van Milletvekili Adem Geveri’nin, 1935-1938 yıllarında Dersim’de yaşananlarla ilgili bir 
çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12905) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 27.03.2017) 

4.- Ankara Milletvekili Murat Emir’in, Ankara’da referandum çalışmaları nedeniyle tehdit, taciz 
ve baskıya uğradıkları iddiasıyla emniyet güçlerine yapılan şikayetlere ilişkin Başbakan’dan yazılı soru 
önergesi (7/12906) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2017) 

5.- Ankara Milletvekili Nihat Yeşil’in, Diyarbakır’daki Nevruz kutlaması sırasında bir kişinin 
hayatını kaybetmesi olayına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12907) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 28.03.2017) 

6.- Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan’ın, Suriyeli sığınmacılara ilişkin Başbakan’dan yazılı 
soru önergesi (7/12908) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2017) 

7.- Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan’ın, engelli evde bakım parasının gelir artışı sebebiyle 
kesilmesi uygulamasına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12909) (Başkanlığa geliş tarihi: 
29.03.2017) 

8.- Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir’in, Ağrı’nın Diyadin ilçesi Yukarı Satıcılar köyüne giden 
bir seçim aracını durdurdukları iddiasıyla haklarında şikayette bulunulan korucularla ilgili işlemlere 
ve seçim çalışmaları için uygun koşulların sağlanmasına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/12910) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2017) 

9.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Ankara’da gözaltına alınan hamile 
bir kadının nezarethanede doğum yaptığına dair iddialara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/12911) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017) 

10.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Anayasa değişikliği referandumu sürecindeki baskı 
iddialarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12912) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2017) 

11.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın, Kadıköy Cemil Topuzlu Caddesi’nde meydana gelen 
bir trafik kazasına ve bölgede kazaların engellenmesi için alınan önlemlere ilişkin Başbakan’dan yazılı 
soru önergesi (7/12913) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2017) 

12.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında yurt dışındaki 
görevlerinden geri çağrılan ancak ülkeye dönmeyen kamu görevlileri ile ilgili yapılan işlemlere ilişkin 
Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12914) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2017) 

13.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Desteği 
Programına ve bankalar tarafından geri çevrilen başvurulara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/12915) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2017) 

14.- Ankara Milletvekili Nihat Yeşil’in, Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki bir camiden bir 
miting için anons yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12916) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 05.04.2017) 

15.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, YGS’ye geç kaldığı için alınmayan 
bir öğrencinin intiharına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12917) (Başkanlığa geliş tarihi: 
05.04.2017)
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16.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, çocuk tacizi vakalarına ve Elazığ’daki 
bir çocuk tacizi vakası ile ilgili yargılamaya ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12918) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2017) 

17.- Kars Milletvekili Ayhan Bilgen’in, DEAŞ terör örgütünün referandumda kullanacağı oya dair 
yaptığı bir açıklamaya ve örgütün siyasi tercihleriyle ilgili güvenlik birimlerince yapılan çalışmalara 
ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12919) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2017) 

18.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, genç seçmenlere referandumla ilgili olarak gönderdiği 
mektupların masrafına ve seçmenlerin adres bilgilerine ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/12920) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.04.2017) 

19.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Haymana ilçesinde yer alan Yamak-Emirler 
mahalleleri arasındaki yolun onarılmamasına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12921) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 07.04.2017) 

20.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüslerin ve 
personelin referandum mitinglerinde kullanıldığı iddiasına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/12922) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.04.2017) 

21.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, 2011 genel seçimleri öncesinde Ankara’da yapılacağı 
açıklanan projelerin gerçekleştirilmesine ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12923) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 07.04.2017) 

22.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Türkiye Varlık Fonu’na devredilen kamu şirketlerinin 
2016 yılı kâr dağıtımlarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12924) (Başkanlığa geliş tarihi: 
07.04.2017) 

23.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın’ın, KOSGEB kredisinden yararlanan esnafın faiz 
indirimli diğer bir krediden yararlandırılmamasına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12925) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2017) 

24.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Türkiye Varlık Fonu’na ilişkin Başbakan’dan yazılı 
soru önergesi (7/12926) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2017) 

25.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’da okul, hastane, toplu taşıma kapasitelerinin 
nüfusa göre durumuna ve metropollere göçün önlenmesine ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/12927) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2017) 

26.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Van İpekyolu İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nce ilçedeki okullara gönderildiği iddia olunan bir yazıya ilişkin Başbakan’dan yazılı soru 
önergesi (7/12928) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2017) 

27.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, TRT’nin yayın politikasına ve iktidar partisi yanlısı 
yayınlar yaptığı iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi 
(7/12929) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2017) 

28.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, Hazine tarafından yapılan bir döviz piyasası işlemine 
ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/12930) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 05.04.2017) 

29.- Şırnak Milletvekili Aycan İrmez’in, Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi’nde açlık grevinde olan beş 
mahkumun başka cezaevine nakline ve cezaevlerindeki hak ihlali iddialarına ilişkin Adalet Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/12931) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2017) 
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30.- Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım’ın, cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülerin kamerayla 
izlenmesine ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12932) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2017) 

31.- Şırnak Milletvekili Leyla Birlik’in, İzmir Şakran Cezaevi’nde açlık grevinde olan tutuklu ve 
hükümlülerin koğuşlarının kolluk güçleri tarafından basıldığına ve tehdit edildiklerine dair iddialara 
ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12933) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2017) 

32.- Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan’ın, cezaevinde hayatını kaybeden bir mahkumun 
cezasını tamamlamış olmasına rağmen tahliye edilmediği iddialarına, hasta tutuklu ve hükümlülere ve 
cezaevlerindeki açlık grevlerine ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12934) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 31.03.2017) 

33.- İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya’nın, bir sendikanın yönetici ve üyelerinin çıkar amaçlı 
suç örgütü kurucusu ve üyesi olmaktan hapse mahkum edildiği mahkeme kararının ve FETÖ üyeleri 
tarafından alınan mahkeme kararlarının gözden geçirilmesine ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/12935) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017) 

34.- Şırnak Milletvekili Aycan İrmez’in, cezaevinde hayatını kaybeden bir mahkumun sağlık 
durumunun ağırlaşmasına rağmen tahliyesinin geciktirildiğine dair iddialara ve hasta tutuklu ve 
hükümlülere ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12936) (Başkanlığa geliş tarihi: 
31.03.2017) 

35.- Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım’ın, cezaevlerindeki açlık grevlerine ve hak ihlali 
iddialarına ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12937) (Başkanlığa geliş tarihi: 
03.04.2017) 

36.- Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan’ın, Tarsus C Tipi Cezaevi’ne dair bazı iddialara, 
cezaevlerinin doluluk oranlarına ve denetimlerine ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/12938) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2017) 

37.- Mardin Milletvekili Erol Dora’nın, 2002-2017 yılları arasında AİHM’de Türkiye aleyhine 
açılan davalara ve ödenen tazminatlara ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12939) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 07.04.2017) 

38.- Mardin Milletvekili Erol Dora’nın, Anayasa Mahkemesine 2012 yılından bu yana yapılan 
bireysel başvurulara ve ödenen tazminatlara ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12940) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 07.04.2017) 

39.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, yurtlarda kalan çocuklara sağlanan eğitim ve iş 
olanaklarına ve suça karışan çocuklara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/12941) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2017) 

40.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Bakanlığa bağlı yurtlarla ilgili çeşitli verilere 
ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12942) (Başkanlığa geliş tarihi: 
05.04.2017) 

41.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, cinsel istismar suçuna ve çocuklara verilen uzman 
desteğine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12943) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 10.04.2017) 

42.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, çelik sektöründeki sorunlara ve üretime ara veren bir 
çelik fabrikası işçilerinin mağduriyetine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/12944) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2017) 
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43.- Mardin Milletvekili Ali Atalan’ın, Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında yapılan 
işe alımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12945) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 27.03.2017) 

44.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan’ın, İzmir’de bir üniversite kantininde çalışan bir kadının 
referandum tercihi sebebiyle işten çıkarıldığı iddiasının soruşturulmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12946) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2017) 

45.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Türkiye İş Kurumu’nda bulunan iş ve meslek 
danışmanı kadrolarına ve yapılan atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı 
soru önergesi (7/12947) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2017) 

46.- İstanbul Milletvekili Garo Paylan’ın, arşiv dijitalleştirme projesine ve arşivin zarar gördüğüne 
dair bazı iddialara ilişkin Dışişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12948) (Başkanlığa geliş tarihi: 
05.04.2017) 

47.- Ankara Milletvekili Nihat Yeşil’in, Türkiye ekonomisini ilgilendiren bir beyanına ilişkin 
Ekonomi Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12949) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2017) 

48.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, enflasyona ve döviz kurundaki yükselişe karşı alınan önlemlere 
ilişkin Ekonomi Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12950) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2017) 

49.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın’ın, EPDK tarafından belirlenen tarifelere ve indirimlerin 
tüketiciye yansımamasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12951) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2017) 

50.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Iğdır’da bulunan spor tesislerine, 
düzenlenen spor organizasyonlarına, faaliyet gösteren lisanslı sporculara ve spor kulüplerine ilişkin 
Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12952) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017) 

51.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Hakkari’de bulunan spor tesislerine, 
düzenlenen spor organizasyonlarına, faaliyet gösteren lisanslı sporculara ve spor kulüplerine ilişkin 
Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12953) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017) 

52.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Erzurum’da bulunan spor tesislerine, 
düzenlenen spor organizasyonlarına, faaliyet gösteren lisanslı sporculara ve spor kulüplerine ilişkin 
Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12954) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017) 

53.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Erzincan’da bulunan spor tesislerine, 
düzenlenen spor organizasyonlarına, faaliyet gösteren lisanslı sporculara ve spor kulüplerine ilişkin 
Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12955) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017) 

54.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Elazığ’da bulunan spor tesislerine, 
düzenlenen spor organizasyonlarına, faaliyet gösteren lisanslı sporculara ve spor kulüplerine ilişkin 
Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12956) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017) 

55.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Düzce’de bulunan spor tesislerine, 
düzenlenen spor organizasyonlarına, faaliyet gösteren lisanslı sporculara ve spor kulüplerine ilişkin 
Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12957) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017) 

56.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır’da bulunan spor tesislerine, 
düzenlenen spor organizasyonlarına, faaliyet gösteren lisanslı sporculara ve spor kulüplerine ilişkin 
Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12958) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017) 
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57.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, okul sporları kapsamında bazı okulların turnuva 
katılım masraflarının ödenmediği ve ödemelerin referandum sonrasında gerçekleştirileceği iddiasına 
ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12959) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2017) 

58.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, hayvancılık sektörünün gelişmesi için yapılan çalışmalara 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12960) (Başkanlığa geliş tarihi: 
05.04.2017) 

59.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa’da verilen tarımsal üretim desteklerine ve 
çiftçilerin ödemelerine bloke koyulduğu iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/12961) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2017) 

60.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, süt üretimine ve tüketimin artırılmasına yönelik 
çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12962) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 10.04.2017) 

61.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara Çubuk Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi’nin tamamlanma zamanına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/12963) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2017) 

62.- Mardin Milletvekili Ali Atalan’ın, Mardin’in Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan 
edilen köylerde yaşandığı iddia olunan hak ihlallerine ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/12964) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2017) 

63.- Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer’in, Manisa’da bir ilçe belediye başkanı tarafından resmi 
nikah kıyımında uygulandığı iddia olunan yöntemlere ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/12965) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2017) 

64.- Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir’in, Diyarbakır’daki Nevruz kutlaması sırasında bir kişinin 
hayatını kaybetmesi olayına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12966) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 28.03.2017) 

65.- Çanakkale Milletvekili Bülent Öz’ün, Çanakkale Zaferi için stadyumda düzenlenen törenlere 
Çanakkalelilerin giremediğine dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12967) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017) 

66.- Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı’nın, bir kaymakamın bazı muhtarları 
referandumda kullanacakları oy konusunda tehdit ettiğine dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/12968) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017) 

67.- Mardin Milletvekili Ali Atalan’ın, Mardin’in Nusaybin ilçesinde sokakta buldukları cismin 
patlamasıyla iki çocuğun hayatını kaybettiği olaya ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/12969) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.04.2017) 

68.- Ankara Milletvekili Murat Emir’in, FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle görevden uzaklaştırılan, 
ihraç edilen ve görevine iade edilen Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına ilişkin İçişleri 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12970) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2017) 

69.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, il özel idarelerince yapılan halı sahalarla ilgili 
çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12971) (Başkanlığa geliş tarihi: 
05.04.2017) 

70.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, astsubaylıktan subaylığa geçiş sınavı şartlarına ilişkin 
İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12972) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2017) 
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71.- Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran’ın, Batman’da bir kişinin ve kullandığı siyasi parti 
aracının saldırıya uğradığı olaya ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12973) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 05.04.2017) 

72.- İstanbul Milletvekili Garo Paylan’ın, Üsküdar Meydan Projesine ilişkin İçişleri Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/12974) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2017) 

73.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan’ın, Şanlıurfa merkez ve bazı ilçelerde güvenlik 
nedeniyle kapatılan yollar ve sosyal alanlar nedeniyle mağdur olan esnafa ve vatandaşlara ilişkin 
İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12975) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.04.2017) 

74.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan’ın, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kültür sarayı 
inşaatının yapıldığı araziye ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12976) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 07.04.2017) 

75.- Şırnak Milletvekili Leyla Birlik’in, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli bir 
vatandaşa verilen akülü sandalyenin geri alındığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/12977) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.04.2017) 

76.- İzmir Milletvekili Zeynep Altıok’un, 3. Milli Kültür Şurası Sahne Sanatları Sonuç 
Bildirgesinde yer alan repertuarların yeniden ele alınması, sahne sanatlarının beş yıl içinde 
özelleştirilmesi ve sanatçıların emekli edilmesi konularına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan yazılı 
soru önergesi (7/12978) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017) 

77.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, turizm sektörünün yaşadığı sorunlara ve alınan tedbirlere 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12979) (Başkanlığa geliş tarihi: 
05.04.2017) 

78.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, bazı referandum mitingleri ve panellerine öğretmen 
ve öğrencilerin katılımı için okullara yazılan yazı ve gönderilen kısa mesajlara ilişkin Milli Eğitim 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12980) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2017) 

79.- Ankara Milletvekili Murat Emir’in, Ankara Keçiören’deki bazı mahalleleri içine alan 
bölgenin lise ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12981) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 28.03.2017) 

80.- İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir’in, Elazığ’da cinsel istismar iddiasıyla 
yargılanan bir okul müdürünün başka bir okulda görevlendirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/12982) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2017) 

81.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, müdür yardımcısı kadrolarına yapılan atamalara 
ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12983) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2017) 

82.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın, İzmir’deki bürokratların, okul müdür ve müdür 
yardımcılarını bazı gazetelere abone olmaya zorladıkları iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/12984) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2017) 

83.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 15 Nisan’da bazı üniversitelerde yapılacak olan 
sınavlara ve referandum gerekçesiyle sınavların ertelenmesi talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/12985) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2017) 

84.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’da referandum mitingine katılan ve referanduma 
yönelik sosyal medya paylaşımlarında bulunan bir ilçe milli eğitim müdürüne ilişkin Milli Eğitim 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12986) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.04.2017) 
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85.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, otizm hakkındaki araştırmalara ve Otizm Eylem 
Planı’nın hayata geçirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12987) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2017) 

86.- Şırnak Milletvekili Leyla Birlik’in, Şırnak’ın Besta bölgesinde meyve ağaçlarının 
kesilmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12988) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 30.03.2017) 

87.- Ankara Milletvekili Murat Emir’in, Bilkent Şehir Hastanesi’nin ihale sürecine ve inşaatta 
çalışan işçilerin bazı sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12989) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 28.03.2017) 

88.- Ankara Milletvekili Murat Emir’in, SSPE vakalarına ve hastalığa karşı alınan önlemlere 
ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12990) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2017) 

89.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucaova 
Mahallesi’ndeki sağlık ocağının hizmet vermediği yönündeki şikayetlere ilişkin Sağlık Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/12991) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2017) 

90.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Düzce’nin Çilimli ilçesinde sağlık hizmetinde 
yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12992) (Başkanlığa geliş tarihi: 
10.04.2017) 

91.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, evlerden internet erişiminin yaygınlaştırılması 
kapsamında sağlanan desteklere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/12993) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2017) 

92.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul Kadıköy’de bir lisenin önünden geçen 
caddenin okul çevresine ve yaya geçişine uygun hale getirilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/12994) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.04.2017)

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri
1.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın, Adana’da devam eden bir yargılamada duruşmanın 

aleniliğinin bertaraf edildiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11270) 
2.- Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer’in, tutuklu bir milletvekiline ilişkin Adalet Bakanı’ndan 

yazılı soru önergesi (7/11271) 
3.- Şırnak Milletvekili Aycan İrmez’in, tutuklu bir milletvekiline ilişkin Adalet Bakanı’ndan 

yazılı soru önergesi (7/11272) 
4.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan’ın, tutuklu bir milletvekiline ilişkin Adalet Bakanı’ndan 

yazılı soru önergesi (7/11273) 
5.- İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin, hapishanelerle ilgili çeşitli iddialara ilişkin 

Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11274) 
6.- Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan’ın, tutuklu bir milletvekiline ilişkin Adalet Bakanı’ndan 

yazılı soru önergesi (7/11275) 
7.- Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran’ın, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde bazı hak 

ihlallerinin gerçekleştiği yönündeki iddialara ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11276) 
8.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, bir savcıyla ilgili iddialara ilişkin Adalet Bakanı’ndan 

yazılı soru önergesi (7/11278) 
9.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, şikayetten vazgeçilen bazı hakaret davalarına ilişkin 

Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11279) 
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10.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın, Adana Ceyhan Cezaevi’nde yaşandığı iddia 
olunan hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11280) 

11.- Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca’nın, tutuklu bir milletvekiline ilişkin Adalet 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11281) 

12.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil’in, KHK ile ihraç edilen öğretim üyelerine ilişkin Adalet 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11282) 

13.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında işlem 
yapılan kişilere ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/11283) 

14.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlık kadrolarında ve bağlı kurum ve kuruluşlarda 
çalışan kişi sayısı ile kadın, erkek ve engelli istihdam verilerine ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/11284) 

15.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, 1.1.2003 tarihi itibarıyla Bakanlık tarafından özel 
şahıslardan kiralanan taşınmaz ve araçlar ile bunlara ödenen kiralara ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı 
soru önergesi (7/11285)

 

No: 123
21 Nisan 2017 Cuma

Yazılı Soru Önergeleri
1.- Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı’nın, Türkiye Varlık Fonu’nun giderlerine ve lüks bir makam 

aracı alındığı iddiasına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12995) (Başkanlığa geliş tarihi: 
27.03.2017) 

2.- Ankara Milletvekili Necati Yılmaz’ın, İçişleri Bakanlığı’na sınır ötesi görevler kapsamındaki 
mal ve hizmet alımlarında istisna getiren bir Bakanlar Kurulu Kararı’na ilişkin Başbakan’dan yazılı soru 
önergesi (7/12996) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2017) 

3.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, Adil Öksüz’ün kaçırılmasıyla ilgili bazı siyasiler hakkında 
basında çıkan iddiaların soruşturulmasına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12997) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2017) 

4.- Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp’ın, referandum öncesinde ulusal kanalların yayınlarına 
bir siyasi partinin temsilcilerinin çağırılmadığı iddiasına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/12998) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2017) 

5.- Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan’ın, Van’ın Özalp ilçesinde bulunan bir parkın 
yıkılmasına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/12999) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2017) 

6.- Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir’in, 11 Şubat 2017 tarihinden itibaren siyasi parti 
temsilcilerinin TRT’de yayınlanan programlarda yer alma sürelerine ilişkin Başbakan’dan yazılı soru 
önergesi (7/13000) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2017) 

7.- Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir’in, Mardin’in Nusaybin ilçesinde yerde buldukları 
cismin patlamasıyla iki çocuğun hayatını kaybettiği olaya ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/13001) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2017) 
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8.- Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir’in, Şanlıurfa’da imar planında yeşil alan olarak geçen 
bir alandaki ağaçların kesilmesine ve iş makineleriyle yapılan çalışmaya ilişkin Başbakan’dan yazılı 
soru önergesi (7/13002) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2017) 

9.- Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir’in, referandum çalışmaları sırasında güvenlik güçleri 
tarafından yapılan kayıtlara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/13003) (Başkanlığa geliş tarihi: 
12.04.2017) 

10.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Ağrı’nın Tutak ilçesine bağlı on yedi 
köye verilen tarım destekleme kredilerinin bankada bloke edildiğine dair iddialara ilişkin Başbakan’dan 
yazılı soru önergesi (7/13004) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2017) 

11.- Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer’in, taşeron işçilere ve verilen sözlere ilişkin 
Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/13005) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2017) 

12.- İstanbul Milletvekili Garo Paylan’ın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Denetleme 
Kuruluna Hazine Müsteşarının atanmasına ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Mehmet Şimşek) yazılı 
soru önergesi (7/13006) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2017) 

13.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, THY’ye ait uçaklarda yolculara dağıtılan gazetelerin 
belirlenmesine ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/13007) (Başkanlığa geliş tarihi: 
27.03.2017) 

14.- Mardin Milletvekili Ali Atalan’ın, Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Koruköy’de gözaltında 
işkence gördüğü iddia edilen bir şahsa ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/13008) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2017) 

15.- Van Milletvekili Nadir Yıldırım’ın, Diyarbakır’da 2006 yılında gaz fişeği nedeniyle bir 
çocuğun yaşamını yitirmesi olayına yönelik dava sürecine ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/13009) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2017) 

16.- Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca’nın, İzmir Şakran Cezaevi’nde başlatılan açlık grevine 
ve Cezaevi Müdürü ile ilgili iddialara ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/13010) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2017) 

17.- Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran’ın, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza 
İnfaz Kurumu müdürünün darbe girişimiyle ilişkili olarak cezaevinde tutulanlar ile diğer mahkumlar 
arasında farklı muamele yaptığına dair iddialara ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/13011) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017) 

18.- Muş Milletvekili Burcu Çelik’in, Tokat T Tipi Kapalı Cezaevinde başlatılan açlık grevine 
ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/13012) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2017) 

19.- Muş Milletvekili Burcu Çelik’in, Kandıra F-1 Kapalı Cezaevinde başlatılan açlık grevine 
ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/13013) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2017) 

20.- Muş Milletvekili Burcu Çelik’in, Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevinde başlatılan açlık grevine 
ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/13014) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2017) 

21.- Muş Milletvekili Burcu Çelik’in, Bandırma Kapalı Cezaevinde başlatılan açlık grevine ilişkin 
Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/13015) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2017) 

22.- Muş Milletvekili Burcu Çelik’in, Silivri 5 No’lu Kapalı Cezaevinde başlatılan açlık grevine 
ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/13016) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2017) 

23.- Muş Milletvekili Burcu Çelik’in, Gebze M Tipi Kapalı Cezaevinde başlatılan açlık grevine 
ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/13017) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2017) 
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24.- Muş Milletvekili Burcu Çelik’in, Menemen T-2 Kapalı Cezaevinde başlatılan açlık grevine 
ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/13018) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2017) 

25.- Muş Milletvekili Burcu Çelik’in, Bayburt M Tipi Kapalı Cezaevinde başlatılan açlık grevine 
ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/13019) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2017) 

26.- Muş Milletvekili Burcu Çelik’in, Ceyhan M Tipi Kapalı Cezaevinde başlatılan açlık grevine 
ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/13020) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2017) 

27.- Muş Milletvekili Burcu Çelik’in, Düzce T Tipi Kapalı Cezaevinde başlatılan açlık grevine 
ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/13021) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2017) 

28.- Muş Milletvekili Burcu Çelik’in, Kepsut T Tipi Kapalı Cezaevinde başlatılan açlık grevine 
ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/13022) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2017) 

29.- Muş Milletvekili Burcu Çelik’in, Hatay T Tipi Kapalı Cezaevinde başlatılan açlık grevine 
ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/13023) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2017) 

30.- Muş Milletvekili Burcu Çelik’in, Antalya L Tipi Kapalı Cezaevinde başlatılan açlık grevine 
ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/13024) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2017) 

31.- Muş Milletvekili Burcu Çelik’in, Siirt E Tipi Kapalı Cezaevinde başlatılan açlık grevine 
ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/13025) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2017) 

32.- Muş Milletvekili Burcu Çelik’in, Bolu F Tipi Kapalı Cezaevinde başlatılan açlık grevine 
ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/13026) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2017) 

33.- Muş Milletvekili Burcu Çelik’in, Tarsus Kadın Kapalı Cezaevinde başlatılan açlık grevine 
ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/13027) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2017) 

34.- Muş Milletvekili Burcu Çelik’in, Tekirdağ T-1 Kapalı Cezaevinde başlatılan açlık grevine 
ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/13028) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2017) 

35.- Muş Milletvekili Burcu Çelik’in, Şakran T-4 Kapalı Cezaevinde başlatılan açlık grevine 
ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/13029) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2017) 

36.- Muş Milletvekili Burcu Çelik’in, Sincan Kadın Kapalı Cezaevinde başlatılan açlık grevine 
ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/13030) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2017) 

37.- Muş Milletvekili Burcu Çelik’in, Şakran Kadın Kapalı Cezaevinde başlatılan açlık grevine 
ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/13031) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2017) 

38.- Muş Milletvekili Burcu Çelik’in, Şakran T-3 Kapalı Cezaevinde başlatılan açlık grevine 
ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/13032) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2017) 

39.- Muş Milletvekili Burcu Çelik’in, Şakran T-2 Kapalı Cezaevinde başlatılan açlık grevine 
ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/13033) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2017) 

40.- Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir’in, Antalya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu ve 
hükümlülerin radyo, gazete, dergi, kitap ve mektuplarına el konulduğuna dair iddialara ilişkin Adalet 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/13034) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2017) 

41.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Sinop’taki bir mitingde bir çocuğa 
taşıtılan pankarta ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/13035) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2017) 

42.- İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, genel sağlık sigortası koşullarını içeren reklam filminin 
maliyetine ve yayınlanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/13036) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2017) 
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43.- İzmir Milletvekili Zeynep Altıok’un, Isparta Ayazmana ve Gökçay’da bulunan ve 400-500 
yıllık olduğu tahmin edilen biri anıt ağaç beş kestane ağacının kesimine ve anıt ağaçlara ilişkin Çevre ve 
Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/13037) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2017) 

44.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 16 Nisan 2017 Anayasa Referandumu 
öncesinde elektrik kesintilerine yönelik olarak alınan önleyici tedbirlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/13038) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2017) 

45.- Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat’ın, Bitlis’in Ahlat ve Tatvan ilçelerinde çiftçilere mazot ve 
gübre desteği ödemelerinin geciktirilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/13039) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2017) 

46.- Adana Milletvekili İbrahim Özdiş’in, Adana’da yağış, dolu ve selden zarar gören çiftçilere 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/13040) (Başkanlığa geliş tarihi: 
13.04.2017) 

47.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, gübrede dolara bağlı yaşanan fiyat artışına karşı alınacak 
önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/13041) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 13.04.2017) 

48.- Şırnak Milletvekili Aycan İrmez’in, Şırnak’ın Silopi ilçesinde polislerin bir siyasi partinin 
çalışanlarıyla birlikte referandum için broşür dağıttığına dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı 
soru önergesi (7/13042) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2017) 

49.- Şırnak Milletvekili Leyla Birlik’in, Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki yirmi köydeki yirmi 
bir sandığın başka köylere taşınmasına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/13043) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2017) 

50.- Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir’in, Ağrı’da bulunan bir kültür merkezinin kapatılmasına 
ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/13044) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2017) 

51.- Van Milletvekili Adem Geveri’nin, Kürtçe öğretmeni atamalarına ve anadilde eğitime ilişkin 
Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/13045) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2017) 

52.- İstanbul Milletvekili Erdal Ataş’ın, 9.45’ten sonra geldikleri için YGS’ye alınmayan adayların 
durumuna ve geç kalmalarına rağmen sınava alınan adaylara ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı 
soru önergesi (7/13046) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2017) 

53.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İran-Ermenistan sınır hattında yapılan mayın 
temizliğine ilişkin Milli Savunma Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/13047) (Başkanlığa geliş tarihi: 
13.04.2017) 

54.- İzmir Milletvekili Zeynep Altıok’un, veteriner hekim istihdamı ile barınakların, hayvanat 
bahçelerinin ve veteriner hekimlerin denetimine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/13048) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2017) 

55.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 3. Boğaz Köprüsü ve Avrasya Tüneli’nin maliyetine 
ve şirketlere verilen geçiş güvencesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı 
soru önergesi (7/13049) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2017)

Geri Alınan Yazılı Soru Önergesi
1.- Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 102’nci yıl dönümü 

kutlamaları için düzenlenen törene ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesini 20.04.2017 
tarihinde geri almıştır. (7/12967)
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23 Nisan 2017 Pazar
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 14.00

BAŞKAN: İsmail KAHRAMAN
KÂTİP ÜYELER : Mücahit DURMUŞOĞLU (Osmaniye), Ali Haydar HAKVERDİ (Ankara)

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 26’ncı Dönem İkinci Yasama Yılı 85’inci Birleşimini 
açıyorum.

Şimdi İstiklal Marşı’mız okunacaktır.
(İstiklal Marşı)

III.- ÖZEL GÜNDEM
A) 23 NİSAN GÖRÜŞMELERİ
1.- Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 97’nci yıl dönümünün ve Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramı’nın kutlanması, günün anlam ve öneminin belirtilmesi görüşmeleri
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, gündemimize göre Genel Kurulun 18 Nisan 2017 tarihli 

84’üncü Birleşiminde alınan karar uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 97’nci yıl 
dönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlanması ve günün anlam ve öneminin 
belirtilmesi gayesiyle yapacağımız görüşmelere başlıyoruz. 

Biraz sonra Sayın Cumhurbaşkanımız Meclisimizi teşrif edeceklerdir. Kendilerini hepiniz adına 
saygıyla selamlıyor ve “Hoş geldiniz.” diyorum. 

MUSA ÇAM (İzmir) – Gelmedi daha, niye bekliyoruz?
BAŞKAN – Efendim zamanında geldi, ben içeride kendisini ağırladım, ondan sonra ben buraya 

geldim. Hepimiz dakikiz elhamdülillah. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Ama bazı mazeretler ortaya 
çıkabilir ve bizler de hoş görmek durumundayız değil mi? 

VELİ AĞBABA (Malatya) – Şimdi geldi, söyleyebilirsiniz!
IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) ÇEŞİTLİ İŞLER
1.- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Genel Kurulu teşrifleri
BAŞKAN - Efendim, bendenizin bir takdimi olacak. Muhterem Cumhurbaşkanımız dinleyici 

locasındaki yerlerini alarak yüce Meclisimizi onurlandırmışlardır. Kendilerine Meclisimiz adına “Hoş 
geldiniz.” diyorum. (AK PARTİ ve Bakanlar Kurulu sıralarından ayakta alkışlar) 

III.- ÖZEL GÜNDEM (Devam)
A) 23 NİSAN GÖRÜŞMELERİ (Devam)
1.- Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 97’nci yıl dönümünün ve Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramı’nın kutlanması, günün anlam ve öneminin belirtilmesi görüşmeleri (Devam)
BAŞKAN – Muhterem Cumhurbaşkanım, sayın milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Meclisinin 

açılışının 97’nci yıl dönümüne ulaşmanın bahtiyarlığı içinde sizleri saygıyla selamlıyorum.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız kutlu olsun. 
Milletimizin birliğinin temsilcisi Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışından bugüne kadar 

emek vermiş değerli zevatı minnet ve şükranla anıyorum.
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ATİLA SERTEL (İzmir) – Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına da saygı duruşunda 
bulunalım.

BAŞKAN – Meclisimiz millî iradenin tecelligâhıdır, Kurtuluş Savaşı’nı bizzat idare eden Gazi 
Meclistir. 

ATİLA SERTEL (İzmir) – Sayın Başkan, unutuyorsunuz, saygı duruşu yapalım.
BAŞKAN – Böyle bir usul yok. Aynen eskisi gibi devam ediyoruz efendim, bir eksiklik yok.
ATİLA SERTEL (İzmir) – Saygı duruşu yapalım, saygı duruşu!
BAŞKAN – Değerli zevatı minnet ve şükranla anıyorum. 
İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) – Saygı duruşu Başkan!
BAŞKAN – Meclisimiz millî iradenin tecelligâhıdır, Kurtuluş Savaşı’nı bizzat idare eden Gazi 

Meclistir. Dünyada başka bir parlamentonun sahip olmadığı böyle bir unvana layık görülmüştür.
İçinde bulunduğumuz 26’ncı Dönem siyasi tarihimizde müstesna yer işgal edecek dönemlerden 

biridir. Bu dönemde Meclisimiz ikinci defa “gazilik” unvanını hak etmiştir. Devletimizin birlik 
bütünlüğüne ve bekasına kasteden melun terör odakları ve onları yönlendiren müstevli devletlerin yerli 
iş birlikçilerinden olan FETÖ, PKK, PYD, DEAŞ, DHKP-C, MLKP ve benzerlerinin hain planları 
milletimiz tarafından boşa çıkarılmıştır. Ve siz, Gazi Meclisin gazi milletvekilleri 15 Temmuz 2016 
gecesi, halktan aldığınız vekalet görevinin gereğini hakkıyla ifade ettiniz, herhangi bir parti farkı 
gözetmeden bir bütün hâlinde ay yıldızlı bayrağımızın altında “darbeye hayır” dediniz. Bu vesileyle, 
aziz milletimizi meydanlara direnişe çağıran ve hain darbe girişimini önlemede en büyük rolü 
üstlenen Sayın Cumhurbaşkanımıza, kurumlarımıza, kurullarımıza, siyasi partilerimize, sivil toplum 
kuruluşlarımıza ve demokrasiyi tümüyle özümsemiş necip milletimize şükranlarımı sunuyorum. (AK 
PARTİ sıralarından alkışlar) Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. 

İnanıyorum ki 15 Temmuz darbe girişiminin önlenmesi Türkiye’de darbeler döneminin sona 
erdirilmesini sağlamıştır. Hangi siyasi partiden olursa olsun milletimiz bütünüyle demokrasi dışında bir 
rejimi kabul etmeyeceğini açıkça ifade etmiştir. 

26’ncı Dönemimizin bir diğer başarısı da 1982 Anayasası’nda sistem değişikliğini kabul etmesidir. 
Meclisimizden geçen değişikliğin 16 Nisan halk oylamasıyla milletimizce kabul edilmesi siyasi 
hayatımız için yeni bir dönüm noktasıdır. Yüksek Seçim Kurulunca açıklanan geçici verilere göre, halk 
oylaması büyük bir katılımla sonuçlanmış ve Mecliste kabul edilen metin halkımız tarafından da kabul 
görmüş, tasdik edilmiştir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Milletimiz olgunluk içinde demokrasi 
imtihanını hep birlikte başarıyla vermiştir. Sonucun ve yeni dönemin ülkemiz, milletimiz ve devletimiz 
için bereketli ve uğurlu olmasını niyaz ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

Bilinmelidir ki değişim tabii bir hâldir. Değişmezlik üzerine kurulu bir sistem bugüne kadar icat 
edilmemiştir. Zamanın ve şartların değişmesiyle hukuki hükümler de değişmektedir. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi yasama, denetim ve temsil yetkilerinin sahibidir. Halk oylamasıyla yapılan değişiklik 
gereği yasama olarak Meclisimiz hukuk devleti ilkelerine, evrensel normlara ve çoğulcu demokrasi 
kurallarına uygun mevzuat değişikliklerini yapmak için kesif bir çalışma dönemine girecektir. Bu 
meyanda, Seçim Kanunu, Siyasi Partiler Kanunu, milletvekilleri kanunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Teşkilatı Kanunu, Meclis İçtüzüğü gibi konularda icap eden değişiklikler ele alınacaktır, aksaklık ve 
yanlışlıklar kısa sürede giderilecektir.

Halk oylamasıyla daha da güçlü hâle gelen yasama organımıza hayırlı başarılar nasip olmasını 
temenni ediyorum. Bu vesileyle Muhterem Cumhurbaşkanımıza da tebriklerimizi arz ediyor, üstün nice 
hizmetlere nail olmasını niyaz ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
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Yasama olarak hedefimiz, yürütme ve yargıyla birlikte adil ve kalkınmış bir Türkiye’nin inşası için 
bize düşen görevi en iyi şekilde yapmaktır. Unutmayalım ki yarınlar yorgun ve bezgin kimselere değil, 
çalışkan ve gayretli insanlara ait olacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti büyük bir medeniyetin varisidir. Bizler, köklü medeniyetimizi geliştirerek 
yaşatmak sorumluluğunu taşıyoruz. İnanç, soy ve tarih birliği taşıdığımız kültür coğrafyamızdaki 
milyonlarca insanın bizimle beraber olduğunun ve bizden önderlik beklediğinin şuuru içinde olmalıyız. 
İnancım odur ki ümidini bizlere bağlayanlara hayal kırıklığı yaşatmayacağız. 

Zirve bir medeniyetin sahibi ve mirasçısı necip bir milletiz. Nice badireleri atlattık, tarihe nice 
şanlı sayfalar ekledik. Üç kıtaya, yedi denize adaletle, insaniyetle hükmetmiş bir cihan devletinin 
varisleriyiz. Dünkü topraklarımızda bugün elli üç devlet var. Bizden dostça ve kardeşçe rehberlik ve 
önderlik bekleyen geniş bir kültür coğrafyamız var.

Ne üzücüdür ki, dünyada kurulu uluslararası düzen, devletler arasındaki problemleri çözmekten 
çok uzaktır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki beş daimi üyeden birinin veto yetkisini 
kullanması, alınan herhangi bir kararı hükümsüz kılmaktadır. Muhterem Cumhurbaşkanımızın sıkça 
tekrarladığı “Dünya beşten büyüktür.” sözünün gereği yapılmalıdır. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
Bunun için devletler arasında yeni düzenlemelere gidilmelidir.

Birçok meselede olduğu gibi, tarihî ve kültürel bağlarımız olan Suriye’deki iç savaşın önlenmesi 
için üzerine düşeni yapmayan bir dünya var. Sadece Suriye’de değil, Orta Doğu’da, Asya’da, Avrupa’da, 
Afrika’da ve dünyanın birçok yerinde benzeri problemlerin olduğu malumunuzdur. Güçlünün güçsüzü 
ezdiği bir dünya düzenini sürdürmek mümkün değildir. Türkiye olarak, zorlukların aşılmasında, barış 
ve huzur ortamının sağlanmasında elimizden geleni muhakkak ki yapacağız. 

Muhterem Cumhurbaşkanım, değerli milletvekilleri; 23 Nisanın “millî egemenlik” kavramına 
vurgusu yanında bir diğer özelliği de 23 Nisan 1920’de Mustafa Kemal Atatürk tarafından bu bayramın 
çocuklarımıza armağan edilmiş olmasıdır. İstikbalimizin güneşi olan çocuklarımız geleceğimizin 
teminatıdır. Onlara temiz, güvenilir, emniyet içinde, yaşanılır ve adil bir dünya bırakmak bizim 
vazifemizdir. Çocuklar, üstüne çizgi çekilmemiş defter yaprakları gibi bembeyazdır, saftır ve masumdur. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, çocuklarımızın, tarih şuuruna sahip, manevi ve millî değerlere 
saygılı, şahsiyetli kişiler olarak hayata hazırlanmalarını temin edecek kararları ve tedbirleri almak 
mecburiyetindeyiz. Çocuklarımıza yapacağımız her yatırım yarınlarımızı teminat altına almak demektir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, çocuklarımızı manen ve maddeten korumak, bedenen, ruhen ve zihnen 
sağlıklı nesiller yetiştirmek için her türlü tedbiri almak kararlılığı içindedir. Çocuklarımızın korunması 
hususu devlet olarak en çok önem verdiğimiz ve üzerinde hassasiyetle durduğumuz konulardan 
biridir. 23 Nisan gününü Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlamakla, istikbalimiz demek 
olan çocuklarımıza “millî hâkimiyet” gibi en temel bir değerimiz kadar önem vermekte olduğumuzu 
göstermekteyiz. 

Muhterem Cumhurbaşkanım, değerli milletvekilleri; bu anlamlı gün vesilesiyle, Birinci Meclisten 
günümüze kadar hizmetleri geçmiş bütün tarihî şahsiyetleri bir kez daha minnet ve şükran duygularımla 
anıyorum. Devletimiz ve milletimiz için canlarını seve seve veren, bir gül bahçesine girercesine kara 
toprağa giren, şehadet şerbeti içen ve mekânları cennet olan bütün şehitlerimize ve 15 Temmuzda şehit 
olan asil evlatlarımıza Cenab-ı Hak’tan rahmetler niyaz ediyorum. 

Sizlere sağlık, sıhhat ve afiyetler içinde hayırlı çalışmalar diliyor, nice bayramlara kavuşmamız 
temennisiyle saygılarımı sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (AK PARTİ ve MHP sıralarından alkışlar) 
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LEVENT GÖK (Ankara) – Sayın Başkan… 
VELİ AĞBABA (Malatya) – Sayın Başkan, bu Meclisin kurucusunun adını hatırlayamadınız ya 

da unuttunuz!
LEVENT GÖK (Ankara) - Sayın Başkanım…
BAŞKAN – Levent Bey, buyurun. 
LEVENT GÖK (Ankara) – Sayın Başkanım, çok tarihî ve özel bir günde, elbette bu Meclisin 

açılmasında, cumhuriyetimizin kuruluşunda, Ulusal Kurtuluş Savaşı kahramanımız ve ilk 
Cumhurbaşkanımız, liderimiz Sayın Mustafa Kemal Atatürk ve bütün silah arkadaşlarını da ismen 
belirtmek suretiyle anmanızın yararlı ve yerinde olacağını düşünüyoruz.

Bundan çekinmenizi gerektiren bir durum olduğunu düşünmüyorum. Mustafa Kemal Atatürk, 
hepimizi birleştiren bir liderdir ve sonucunda Mustafa Kemal Atatürk’ü de bir saygıyla andığınızı 
duymak hepimizi mutlu edecektir, bütün Türkiye’yi mutlu edecektir. 

Bundan çekinmenizi anlamıyoruz ve en azından Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla andığınızı 
ifade etmenizi bekliyoruz efendim sizden. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Levent Bey, herhâlde dikkatle dinlediniz, bendeniz bu görevi yerine getirdim efendim. 
Biz bütün tarihî şahsiyetlere saygı duyuyoruz ve bütün emek verenlere saygı duyuyoruz. (CHP 

sıralarından gürültüler)
Çok teşekkür ediyorum. 
VELİ AĞBABA (Malatya) – Ayıp, ayıp!
BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar) – Tarihi şahsiyet değil, bu Meclisin kurucusunu anıyorsunuz. 
VELİ AĞBABA (Malatya) – Ayıp! Yazıklar olsun! 
BAŞKAN – Bir diğer mevzu da, değerli bir milletvekilimizin talebi oldu; “Saygı duruşu” dediler. 

Bugüne kadar teamüllerimizde böyle bir durum mevzubahis olmadığı için bunu yapmadık. İstiklal 
Marşı var efendim.

VELİ AĞBABA (Malatya) - Yazıklar olsun! Yakışmadı, yakışmadı bu.
BAŞKAN - Alınan karar gereğince, Türkiye Büyük Meclisinde temsil edilen siyasi parti gruplarının 

grup başkanlarına onar dakika süreyle söz vereceğim. 
Söz sırasını okuyorum: Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı, 

Başbakan, İzmir Milletvekili Sayın Binali Yıldırım; Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Meclis 
Grubu Başkanı, İzmir Milletvekili Sayın Kemal Kılıçdaroğlu; Halkların Demokratik Partisi Genel 
Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı İstanbul Milletvekili Sayın Selahattin Demirtaş’ın yerine…

PERVİN BULDAN (İstanbul) – Cezaevinde Başkanım. 
BAŞKAN - …Grup Başkan Vekili ve Muş Milletvekili Sayın Ahmet Yıldırım; Milliyetçi Hareket 

Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı, Osmaniye Milletvekili Sayın Devlet Bahçeli.
Efendim, ilk söz, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı, Meclis Grubu Başkanı, Başbakan, 

İzmir Milletvekili Sayın Binali Yıldırım’a aittir. 
Buyurunuz Sayın Başbakan. (AK PARTİ ve Bakanlar Kurulu sıralarından ayakta alkışlar)
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI 

BİNALİ YILDIRIM (İzmir) – Sayın Cumhurbaşkanım, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Değerli 
Başkanı, sayın milletvekilleri, değerli misafirler; millî iradenin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin açılışının 97’nci yıl dönümü vesilesiyle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. (AK 
PARTİ sıralarından alkışlar)
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Aziz milletimizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bütün kalbimle kutluyorum. Bu güzel 
günün mübarek Miraç Gecesi’ne denk gelmesi bizi ayrıca mutlu etmiştir. Sizlerin ve aziz milletimizin 
mübarek Miraç Gecesi’ni de tebrik ediyorum. 

Millî iradeyi hâkim kılarak ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için 
Türkiye Büyük Millet Meclisi açılışından bugüne kadar, başta ilk Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanımız 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşları olmak üzere, Meclis çatısı altında çalışan, bütün 
milletimizin vekillerinden vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Hayatta olanlara ülkemiz adına 
teşekkür ediyorum. 

Saygıdeğer milletvekilleri, Meclisimizin açılışının 97’nci yıl dönümünü kutlarken bu günü çocuklara 
bayram olarak armağan eden bir ülke olmanın aynı zamanda gururunu yaşıyoruz. Çocuklarımızın 
milletimizin değerlerine sahip çıkarak fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür olarak ve öz güvenleri yüksek bir 
şekilde yetişmesini arzu ediyoruz. Onların millî iradeye her şartta sahip çıkmalarını, daha demokratik, 
daha özgür yarınları inşa etmelerini ümit ediyoruz. Bu yolda önemli mesafe aldığımızı da ifade etmek 
isterim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye Cumhuriyeti’nin bu günlerini hakkıyla anlayabilmek 
için doksan yedi yıl önceki zor şartları hatırlamamız gerekiyor. Unutmayalım ki Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin kurulduğu o günlerde yurdumuzun birçok yeri işgal edilmiş, orduları dağıtılmış, 
ülke fakruzaruret içerisindeydi. Bu şartlar içerisinde tek umut veren şey, milletimizin gönlünde canlı 
ve dipdiri olan bağımsızlık aşkı ve vatan sevgisiydi. Bu aşk ve sevgiyle vatanın dört bir yanından 
gelen milletvekillerinin katılımıyla 23 Nisan 1920’de Meclisimiz heyecanla, umutla ve dualarla 
açıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı egemenliğin millete ait olduğunun ve millî iradenin 
üstünlüğünün ifadesiydi. 

Millî Mücadele’miz Meclis öncülüğünde, Gazi Mustafa Kemal liderliğinde bir halk mücadelesidir. 
Meclisimiz bu mücadeleyi başarıyla yürüterek cumhuriyeti kurmuştur. Devlet kuran Meclisimiz 
dünyadaki tek Gazi Meclistir. Meclis, doksan yedi yıl önce olduğu gibi bugün de tam istiklalimizin, 
aydınlık geleceğimizin ve millet olarak bir arada yaşama azim ve kararlılığımızın teminatı olmaya 
devam ediyor. 

Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Meclis Başkanım, değerli milletvekilleri; millî egemenlik 
demokrasiyle anlamlıdır. Millî iradeyi zayıflatmaya yönelik bütün girişimler gayrimeşrudur. Halk 
iradesinin yok sayılarak demokratik rejimin kesintiye uğratılması maalesef milletimize acı bedeller 
ödetmiştir. 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 27 Nisan gibi açık ve örtülü müdahalelerin 
yaşattığı acılar hâlâ zihinlerimizdedir. Millî egemenliği çiğnetmemek, Meclisin hukukunu ve milletin 
egemenliğini korumak bu yüce Meclisin görevidir, hepimizin görevidir. Bu görev anlayışıyla aziz 
milletimizin temsilcisi olan yüce Meclisimiz 15 Temmuzda millî iradeye karşı kalkışılan FETÖ ihanet 
şebekesinin darbe girişiminde dimdik durmuş ve millî iradeyi alçaklara teslim etmeyeceğini bir kez daha 
göstermiştir. Gazi Meclisin “gazi” sıfatını hakkıyla kazandığını o gece, 15 Temmuz gecesi dost düşman 
bütün dünyaya bir kez daha göstermiştir. Bundan sonra da bu tür girişimlere karşı tek yürek olarak karşı 
koymak, millî iradeyi korumak, demokrasimizi geliştirmek hepimizin ortak sorumluluğudur. O gece 
ülkemize, istiklalimize, istikbalimize sahip çıkan başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Hükûmetimiz ve 
Mecliste grubu bulunan bütün partilerin üyelerine milletim huzurunda tekrar şükranlarımı sunuyorum. 
(AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Bu darbenin önlenmesinde şüphesiz en büyük katkı yüce Türk milletinindir. Milletin kararlılığı 
ve cesareti darbecilere darbe indirmiştir. Yüksek ve hızlı bir değişim sürecinde, birlik ve beraberlik 
içinde, ülkemizin ve milletimizin beklentisi doğrultusunda demokrasimizi daha da geliştireceğiz. Bu 
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konuda iktidarıyla muhalefetiyle hepimize, bu çatı altında görev yapan hepimize büyük sorumluluklar 
düşüyor. Hepimiz işimizi daha iyi yapmaya ve daha sorumlu davranmaya mecburuz. Toplumsal 
sorunlar değişerek halkın gündeminde her zaman yer alır. Bilim, akıl ve uzlaşmayla sorunların çözüm 
yeri milletin evidir, Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Bunun gereğini yerine getirmek de bu Mecliste 
yer alan bütün hepimizin görevidir. Bu Meclis Gazi Meclistir, bu Meclis aynı zamanda kahraman bir 
Meclistir. Böyle bir Meclisin üyesi olarak bu millete hizmet etmek bizim için şereflerin en büyüğüdür. 
Bu anlayışla Türkiye’nin çocuklarına daha güvenli, demokrasisi daha gelişmiş, hukuk düzeni sağlam 
temeller üzerine oturmuş bir ülke devretmek için çalışıyoruz. Bu yolda önemli mesafeler aldık, almaya 
devam ediyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye’nin nereden nereye geldiğini ve hangi badirelerden geçtiğini 
unutmamak durumundayız. Çok partili hayata girdiğimiz 1950’den sonra demokrasiye ilk darbe 1960’ta 
olmuştur. 1960’tan bugüne millî iradeye müdahale anlayışı sürekli tehdit olarak hep var olmuştur. 27 
Mayıs darbelerin anasıdır ve onun getirdiği düzen içerisinde âdeta darbeler süreklilik kazanmıştır. Her 
on yılda bir demokrasimizle birlikte yüce Meclis de saldırıya uğramış yer yer kapatılmıştır. Darbe 
sonrası hazırlanan anayasaların demokrasi dışı müdahaleleri önlemediği de tecrübeyle sabit olmuştur. 
Bunun temel nedeni, Anayasa’nın millet iradesi dışında vesayetçi bir anlayışla hazırlanmış olmasıdır. 
Bu muhtıra, bildiğiniz gibi, Cumhurbaşkanı seçilme tartışmalarıyla birlikte yine gündeme gelmiştir 
ve maalesef 2007’de Cumhurbaşkanının seçilememesiyle başlayan yeni bir sürece bu Meclis şahit 
olmuştur. O gün Meclis Cumhurbaşkanını seçemediği için...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Buyurun, açtım efendim, devam edin.

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI 
BİNALİ YILDIRIM (Devamla) – ...bir Anayasa değişikliği zorunlu hâle gelmiş ve Cumhurbaşkanının 
millet tarafından doğrudan seçilmesi gerçekleşmiştir, yapılan halk oylamasında milletimiz bu değişikliği 
onaylamıştır. Ondan sonra devam eden süreç artık, milletin iradesine dışarıdan müdahaleleri önleyecek 
şekilde bu Meclisin gereken adımları atması olmuştur. En son gerçekleştirilen Anayasa değişikliği yüce 
Meclisimizde milletin vekilleri tarafından, millet iradesini elinde tutan bu Meclis tarafından görüşülmüş 
ve nihayet halk oylamasıyla millete götürülmüştür. Milletimiz bu değişiklik yönünde kararını vermiş ve 
böylece Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin önümüzdeki genel seçimden itibaren devreye girmesi 
benimsenmiştir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Bu sistemle beraber artık sürekli istikrar ve güçlü 
iktidar dönemi başlamış, milletin doğrudan yetkilendirdiği bir yürütme tesis edilmiştir. Aynı zamanda 
yeni değişiklikle birlikte yüce Meclis daha da güçlenmiş ve asli işleri yasama ve denetleme konusundaki 
görevleri artarak devam edecektir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu yapılan değişikliğin ülkemize, milletimize hayırlı 
olmasını dilerken, cumhuriyeti bize emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 
ve cumhuriyetimiz için, bağımsızlığımız için hayatını seve seve veren bütün şehitlerimizi şükranla, 
rahmetle, minnetle anıyoruz.

Şunu ifade etmek isterim ki hedefimiz muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmaktır. (AK 
PARTİ sıralarından alkışlar) Bunu da bugün 97’nci yıl dönümünü kutladığımız Millî Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı’nı ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz çocuklara gösterdiğimiz, verdiğimiz 
önemin bir göstergesi olarak ifade etmek istiyor ve yüce Meclisimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
(AK PARTİ ve Bakanlar Kurulu sıralarından ayakta alkışlar, MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Çok teşekkür ediyorum. AK PARTİ Genel Başkanı, Meclis Grubu Başkanı, Başbakan 
Sayın Binali Yıldırım’a teşekkür ediyorum. 
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Efendim, şimdi söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı, İzmir 
Milletvekili Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Beyefendi’de. 

Buyurunuz efendim. (CHP sıralarından ayakta alkışlar) 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI KEMAL 
KILIÇDAROĞLU (İzmir) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ekranları başında bizi izlemekte olan 
değerli yurttaşlarım, sevgili çocuklar; hepinizi saygıyla selamlıyor, Miraç Kandili’nizi ve bayramınızı 
içtenlikle kutluyorum. 

Değerli milletvekilleri, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisan 1920’de, 97 yıl önce bugün bu 
saatlerde Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Ulus’taki ilk binasına adımını attığı anda hissettiklerini 
şöyle anlatır: “23 Nisan cuma günü, öğleden sonra, takriben saat ikide, Meclis binasının kapısından 
girerken günlerden ve gecelerden beri bütün mevcudiyetimi işgal eden efkâr ve duygusallık içinde 
bulunuyordum. Ancak içeriye gelip Meclis salonunu dolduran milletvekillerinin emniyet ve itimat 
eden bakışlarıyla bana yönelmiş olduklarını gördüğüm zaman, teşebbüsümüzün milletin amaçlarına 
tamamen uygun olduğunu bir kere daha idrak ettim ve artık, fikir ve amaçta ortak milletimizi temsil 
eden bu kader arkadaşlarımla beraber çalışacağımdan ötürü bahtiyarım.” diyor. Çünkü, Mustafa Kemal 
Atatürk için 23 Nisan -yine onun deyimiyle- Türkiye millî tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönüm 
noktası; bütün bir cihanı husumete karşı kıyam eden Türkiye halkının Türkiye Büyük Millet Meclisini 
vücuda getirmek hususunda gösterdiği harikadır.

Evet, hepimizi çatısı altında toplayan bu Gazi Meclis Türkiye millî tarihinin başlangıcı ve bizzat 
Türkiye halkının vücuda getirdiği bir harikadır. Ayrıca, 23 Nisan 1920’nin Mustafa Kemal Atatürk 
tarafından çocuklarımıza armağan edilmesi, aynı zamanda cumhuriyetimizin de her zaman bir çocuk 
kadar saf, temiz ve yalın kalacağına duyulan inancı ifade eder. Milletimizin Türkiye Cumhuriyeti’ne 
duyduğu sevgi ve bağlılığın kaynağında da bu inanç vardır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Millî Mücadele’yi yönetmesi nedeniyle dünyada “gazi 
meclis” unvanına sahip tek parlamento olan Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulduğu ilk günden 
itibaren hükûmetin denetlenmesi görevini kararlılıkla sürdürdü. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
değerli üyeleri Kurtuluş Savaşı’nın en kritik dönemlerinde dahi, Kurtuluş Savaşı’nın en kritik 
dönemlerinde dahi denetim sorumluluklarından ödün vermediler. Örneğin, Sinop Mebusu Şerif Bey’in 
bakanlıklardaki bazı memurların görevlerinden azledilmesi hakkında verdiği istizah takriri yani gensoru 
önergesinin 5 Temmuz 1920 tarihindeki görüşmelerinde bazı iç Ege kasabaları Yunanlılar tarafından 
işgal ediliyordu. Şerif Bey en yaşlı üye sıfatıyla 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
açılış konuşmasını yapan kişidir; bu Gazi Meclisin kutsal çatısının altında yankılanan ilk nutuk, Sinop 
Mebusu Şerif Bey’in nutkudur. Haziran 1920’de Saruhan Mebusu Refik Şevket Bey, Ankara Erkek 
Öğretmen Okulunun başka bir yere nakledilmesiyle ilgili sözlü soru önergesini dönemin Millî Eğitim 
Bakanına yönelttiğinde aralarında İsmet İnönü’nün de bulunduğu bazı Millî Mücadele kahramanları 
hakkında İstanbul’da kurulan harp mahkemesi idam kararı almaya hazırlanıyordu.

Değerli milletvekilleri, bu örnekleri şunun için veriyorum: En zor koşullarda bile Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, hükûmeti denetleme görevini yapmış ve hiç kimse kürsüye çıkıp “Memleket savaş 
hâlinde, siz soruları niçin soruyorsunuz?” ya da “Bu gensoruyu niçin veriyorsunuz?” diye sormamıştır. 
(CHP sıralarından alkışlar) Çünkü bu onurlu milletvekilleri hükûmet üzerinde denetim görevlerini 
yaparak Parlamentoya saygınlık kazandırmışlardır. Milletvekillerinin sözlü ve yazılı soru önergeleri 
ile gensoru önergeleri yoluyla denetim yetkilerini kullanmaları bazı küçük tartışmalar dışında sorun 
edilmemiş, asla ayak bağı olarak nitelendirilmemiştir. 
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Bugün gelinen noktaya bakalım sayın milletvekilleri: Yüksek Seçim Kurulu tarafından meşruiyeti 
tartışılır hâle getirilen mühürsüz seçimle bizler yani biz milletvekilleri bu kürsüye çıkıp bir bakana bir 
sözlü soru dahi soramayacağız. Soruyu sorsak dahi sayın bakan bu kürsüye çıkıp bizlerin sorularına 
cevap verme tenezzülünde dahi bulunmayacaktır. Yaratılan bu acı tabloyu vicdanı sızlayan herkesin iyi 
duymasını isterim. (CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, bu bağlamda Millî Mücadele’nin hemen sonrasında müzakerelerine 
başlanan yeni Anayasa tartışmalarını da hatırlatmakta fayda görüyorum. Tarihimizi iyi bileceğiz. 
Tarihimizi iyi bileceğiz ki geleceği iyi inşa edelim. 

23 Mart 1924, 1924 Anayasası görüşülür ve Anayasa’nın 25’inci maddesi, öneri şöyledir: 
“Meclisin kendiliğinden seçimlerin yenilenmesine karar verebileceği gibi Cumhurbaşkanı da 
Hükûmetin değerlendirmesini aldıktan sonra gerekçesini Meclise ve millete bildirmek şartıyla seçime 
karar verebilir.” Dönemin milletvekilleri, bu görüşülürken, Hükûmetin değerlendirmesini almak ve 
gerekçesini Meclise ve millete açıklama zorunluluğuna rağmen fesih yetkisine karşı çıkmışlardır. 
Örneğin Saruhan Mebusu Reşat Bey kürsüye çıkıp şunları söylemiştir, 1924’te: “Gazi Paşa hazretleri 
katiyen emin olsunlar ki millet, yine kendi tabir ve tavsiyeleri veçhile hâkimiyetlerinden bir 
zerresini ismi ve makamı ne olursa olsun ve kim olursa olsun hiçbir makama, ferde tevdi ve teslim 
etmeyecektir.” (CHP sıralarından alkışlar) Mahmut Esat Bey yine kürsüye çıkar “Dünyanın hangi 
köşesinde, hangi devlet teşkilatında hâkimiyetin kayıtsız şartsız milletin olduğu anlayışının tecellisi 
Meclisi feshedilebilmektedir? ‘Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir.’ diyoruz, sonra bu kadar büyük 
bir kuvveti Cumhurbaşkanı feshedebilmektedir. Bunu doğru bulmuyoruz.” diye itiraz eder. Saraçoğlu 
Şükrü Bey bize…

HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) – Verilen fesih değil yalnız. Verilen fesih yetkisi değil.
CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI KEMAL 

KILIÇDAROĞLU (Devamla) – Rahatsız olduğunuzu biliyorum, vicdan azabı çektiğinizi de biliyorum. 
(CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler) Millî iradeye saygı göstermediğinizi de 
biliyorum ama beni dinlemek zorundasınız. Beni dinlemek zorundasınız. (CHP sıralarından alkışlar, 
AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN – Değerli milletvekilleri, lütfen…
CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI KEMAL 

KILIÇDAROĞLU (Devamla) – “Millî irade, millî irade” diyorsunuz, millî iradeyi satıyorsunuz. (AK 
PARTİ sıralarından gürültüler)

HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) – Fesih yetkisi değil.
BAŞKAN – Değerli milletvekilleri… 
Bir dakika Sayın Kemal Bey. Sayın Genel Başkan…
CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI KEMAL 

KILIÇDAROĞLU (Devamla) – Millî irade varsa millî irade burada tecelli etmiştir. Hiçbir makam, 
hiçbir mevki, hiçbir kişi, hiçbir sınıf bu Türkiye Büyük Millet Meclisini feshedemez. Nokta. Bu kadar. 
Feshedemez. (CHP sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar; AK PARTİ sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN – Sayın Genel Başkan, Kemal Bey, affedersiniz... 
Efendim, lütfen müdahale etmeyiniz. 
Hatibin insicamını bozmayalım. Herkes kendi görüş ve kanaatlerini serdetmekte tabii ki serbesttir. 
CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI KEMAL 

KILIÇDAROĞLU (Devamla) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurun Sayın Genel Başkan.
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CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) – Ben bu Meclisin itibarını korumak zorundayım. (AK PARTİ 
sıralarından gürültüler) Ben aldığım her oyun hakkını vermek zorundayım. Ben millî iradeye saygı 
göstermek zorundayım. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Evet, teşekkür ederim. 
Buyurun efendim. 
CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI KEMAL 

KILIÇDAROĞLU (Devamla) – Saraçoğlu Şükrü Bey çıkar kürsüye, “Bize, tarih, hukuk, ihtilal açıkça 
gösteriyor ki bugün Millet Meclisinin kişiliğinde toplanmış haklarından hiçbir şey geriye doğru 
döndürülemez.” der ve 25’inci madde oylanırken reddedilir.

Tarih böyleyken Türkiye Büyük Millet Meclisi, köklü geçmişine, kurucu değerlerine sahip çıkmak 
yerine, Meclisin fesih yetkisini bir kişiye, üstelik hiçbir gerekçe göstermeden verilmesini istemiştir. 

BENNUR KARABURUN (Bursa) – Yalan söylemeyin lütfen. 
CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI KEMAL 

KILIÇDAROĞLU (Devamla) – Bu anlayış millî irade üzerine düşen en büyük gölgedir ve millî iradenin 
reddidir. Tarih, milletin egemenliğini bir şahsa teslim etmenin yolunu açan milletvekillerini elbette ve 
asla unutmayacaktır. (CHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, Sayın Cumhurbaşkanı yurt dışına çıktığında veya görevinden geçici olarak 
ayrıldığında ona zatıaliniz vekâlet ediyordu çünkü siz seçimle gelen bir milletvekilisiniz.

BÜLENT TURAN (Çanakkale) – Bu gündem bitti ama artık. 
CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI KEMAL 

KILIÇDAROĞLU (Devamla) – Ayrıca…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN – Devam ediniz efendim. 
CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) – …Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına da seçimle 
geliyorsunuz. Millî iradenin kalbi olan Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil ediyorsunuz. Aynı 
zamanda, tüm parti gruplarına karşı da tarafsızlığınızı korumak zorundasınız. Üzülerek ifade edeyim 
ki: Yeni tek adam rejiminde siz, Sayın Cumhurbaşkanına vekâlet edemeyeceksiniz. Daha acı olanı ise, 
Sayın Cumhurbaşkanına vekâleti seçimle gelen bir kişi değil, atamayla gelen bir başkan yardımcısı 
yapacaktır. Bizim tarihimizde bu durum, darbe dönemlerine uygun bir uygulamadır. Bu acı gerçeğin, 
bu geriye gidişin de unutulmaması gerekir. (CHP sıralarından alkışlar)

Değerli milletvekilleri, bu Meclis kuruluşunda liyakate dayalı bir devlet yönetiminin Türkiye’nin 
bekası açısından ne kadar önemli olduğunu bilen bir Meclistir. Yani ülkeyi yönetenlerin işi ehline 
vermeleri kuralını öngörmüştür. Devlette liyakat sisteminin kurallarını keyfî uygulamalara yol 
açmaması açısından hep bu Meclis belirlemiştir. Yürütme organı da bugüne kadar bu kuralları esas 
alarak atama yapmıştır. Şimdi, üzerine YSK tarafından şaibe düşürülen mühürsüz seçimle bu yetki de 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin elinden alınmıştır. Böylece, devlet yönetiminde liyakat değil keyfî 
yönetim anlayışının egemen olmasının yolu açılmıştır. (CHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, üzülerek ifade edeyim ki bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi büyük bir itibar 
kaybına uğramıştır, yetkileri alınmıştır. O kadarki Yüksek Seçim Kurulu dahi Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin çıkardığı kanuna uymamayı kural edinmekte, kanunsuzluğu meşru hâle getirmektedir. Bir 
Parlamentonun bu duruma düşmesi gerçekten de çok dramatik bir tablodur. (CHP sıralarından alkışlar) 
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Değerli milletvekilleri, bu Meclisi yaralayan, millî iradeyi sakatlayan bir başka gerçek de 
uygulanan yüzde 10 seçim barajıdır. Yüzde 10 seçim barajı millî egemenliği hiçe sayan, yurttaşlarımızın 
tercihlerini görmezden gelerek temsiliyet haklarını çalan ve iktidarda kalmak için her şeyi reva gören 
çarpık bir zihniyetin ürünüdür. Darbecilerin getirdiği bu düzenlemeyi savunanların darbecilerle aynı 
paralelde olduklarını da unutmamak gerekir.

Hepinize en içten selamlarımı, saygılarımı sunuyorum değerli milletvekilleri. (CHP sıralarından 
“Bravo” sesleri, ayakta alkışlar)

BAŞKAN – Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı, İzmir 
Milletvekili Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Beyefendi’ye teşekkür ediyorum.

V.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

1.- Oturum Başkanı TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı 
ve Meclis Grubu Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin konuşması

BAŞKAN - Sayın Genel Başkan, müsaade ederseniz, bana hitaben söylediğiniz birkaç cümle var, 
onlara kısa da olsa dokunmak istiyorum. (CHP sıralarından gürültüler)

ATİLA SERTEL (İzmir) – Cevap hakkınızı mı…

BAŞKAN – Nasıl?

ATİLA SERTEL (İzmir) – Karşılıklı cevap konuşması mı bu?

BAŞKAN – Bir açıklama getireceğim. Sayın Genel Başkan, Beyefendi bana bir sualde tevcih 
buyurdular. 

Efendim, malumualiniz, kuvvetler ayrılığı; yasama, yürütme, yargı. Bunların birbirine karışmaması 
demokrasinin ideal şeklidir ve esaslarındandır kuvvetler ayrılığının. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI KEMAL 
KILIÇDAROĞLU (İzmir) – Size göre…

BAŞKAN – Bendeniz Meclis Başkanı olarak yani yasamanın başında bir kişi olarak yürütmenin 
de içinde olmuş olmanın verdiği sıkıntıyı bilenlerdenim. Bir gün burada toplantıyı idare ederken bir 
not geldi: “Şu anda Cumhurbaşkanımız yurt dışına çıktılar, siz Cumhurbaşkanına vekâlet ediyorsunuz, 
Başkanlığı bir başka arkadaşa devredin.” Devrettik. (CHP sıralarından gürültüler) Oysa ben yasamanın 
başındayım, yürütmenin değil. Yani bu Anayasa hakkındaki tartışmalara girmiyorum. (AK PARTİ 
sıralarından alkışlar, CHP sıralarından gürültüler) 

ÜNAL DEMİRTAŞ (Zonguldak) – Siz millî iradenin temsilcisisiniz.

BAŞKAN – Girmiyorum, buna girmiyorum. Ne durumum icabı ne zaman itibarıyla ne de gündem 
itibarıyla girmiyorum ama sadece bu noktadaki arzımı ifade ettim.

Buyurun Kemal Bey.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI KEMAL 
KILIÇDAROĞLU (İzmir) – İzin verirseniz kürsüde, beş dakikayı aşmamak üzere…

BAŞKAN – Nasıl isterseniz efendim. 

Buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)
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VI.- AÇIKLAMALAR

1.- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 
Oturum Başkanı TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin 
açıklaması

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI KEMAL 
KILIÇDAROĞLU (İzmir) – Sayın Başkan, duyarlılığınız için teşekkür ederim. 

Ben Türkiye’yi seçimle gelenlerin yani millî iradeyle gelenlerin yönetmesini isterim. Sayın 
Cumhurbaşkanı seçimle gelmiştir. Seçimle gelen bir yurttaşın, bir vatandaşın, bir cumhurbaşkanının 
yerine vekâlet edecek kişinin de seçimle gelmesi lazım. (CHP sıralarından alkışlar) Eğer seçimle 
gelmiyorsa millî iradenin saygınlığına gölge düşmüş olur. Seçimle geliyor Sayın Başkan, milletvekili; 
Sayın Başkan tarafsız, cumhurbaşkanının da tarafsız olması lazım. Ancak ve ancak darbe dönemlerinde 
seçimle gelmeyenler Türkiye’yi yönetmiştir. Seçimle gelmeyenlerin Türkiye’yi yönetmesi, bir gün bile 
olsa, bir saat bile olsa, bir dakika bile olsa, bir saniye bile olsa bizim kabul edeceğimiz bir demokratik 
anlayış değildir. Nokta. (CHP sıralarından ayakta alkışlar)

BAŞKAN – Efendim, özel gündem ve Danışma Kurulunun aldığı bir çerçeve karar var, dışına 
çıkmak ve Sayın Genel Başkanla da ikili bir müzakere tarzına dökmek istemem. 

Ben kuvvetler ayrılığı prensibinin demokrasinin ana ve temel esası olduğuna inanan bir insanım. 
Türkiye kuvvetler birliğini tatbik etti 1950’ye kadar, şimdi, kuvvetler ayrılığına geçtik. İnşallah hayırlı 
olacak ve güzel olacak.

MUHARREM ERKEK (Çanakkale) – Kuvvetler ayrılığını, demokrasiyi yok eden…

BAŞKAN – Şunu hatırlatmak isterim: Bu sıralarda bakanlarımız oturuyor. Peki, hepsi seçimle 
mi geliyor? Dışarıdan seçilen, getirilen yok mu? Yani sistemin müzakeresine girmeyelim zira bir açık 
oturuma döner. Benim naçiz kanaatim bu, zatıalinizin bu efendim. 

HALİL ETYEMEZ (Konya) – Sayın Başkan, millet kararını vermiştir.

LEVENT GÖK (Ankara) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Levent Bey, buyurun.

LEVENT GÖK (Ankara) – Sayın Başkanım, biz demokratik bir parlamenter sistemi savunuyoruz 
ve her şeyin de seçimle gelindiğinde meşru olacağını kabul ediyoruz. Bu, herkes için böyle, 
Cumhurbaşkanı için de böyle, diğer seçilenler için de öyle olmak durumunda.

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) – Sandıktan karar çıktı, iş bitti, millet kararını verdi.

LEVENT GÖK (Ankara) – Genel Başkanımızın ifade ettiği konuyu herhâlde yeteri kadar 
değerlendiremediniz ama siz zaten değerlendirme makamında olacak durumda değilsiniz bugün. Siz 
Meclisi yönetiyorsunuz, İç Tüzük’e göre tartışmalara katılamazsınız.

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) – Milletin kararına saygı duyacaksın.

LEVENT GÖK (Ankara) – Yani İç Tüzük size bu hakkı vermiyor, İç Tüzük size toplantıyı yönetme 
hakkı veriyor. 

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) – 16 Nisanda karar verilmiş. Kararı millet verdi.

LEVENT GÖK (Ankara) – Genel Başkanımızın sözlerine karşı cevap vermesi gereken muhataplar 
orada, bundan rahatsızlık duyuyorlarsa kendileri cevap verirler. Siz niye rahatsızlık duyuyorsunuz? 
(CHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN – Levent Bey, zatıaliniz de yakinen biliyorsunuz ki Meclisi idare eden başkan 
müzakerelere katılmaz, ne var ki kendinden bizzat bahsediliyorsa, muhatap alınıyorsa o da söz hakkını 
kullanır; İç Tüzük böyle, biraz daha tetkik buyurun efendim.

Sayın Başbakan söz istiyorlar.

Şimdi mi istiyorsunuz efendim, hitamda mı vereyim?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI 
BİNALİ YILDIRIM (İzmir) – Evet, şimdi.

BAŞKAN – Peki, buyurun. (AK PARTİ sıralarından ayakta alkışlar)

2.- Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Binali Yıldırım’ın, 
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı 
açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI 
BİNALİ YILDIRIM (İzmir) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nın 97’nci yıl dönümünü idrak ederken böyle bir tartışmanın içinde olmayı arzu etmezdik. 
Ancak bazı doğruların bilinmesi adına söz aldım. 

Bir kere, Sayın Genel Başkan, Cumhurbaşkanına Cumhurbaşkanı yardımcısının vekâlet etmesini 
demokratik bulmadığını ifade ediyor. 

LEVENT GÖK (Ankara) – Atamayla gelmesini, atamayla gelmesini Sayın Başbakan. 

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI 
BİNALİ YILDIRIM (Devamla) – Arkadaşlar, bu, hâlihazırdaki bizim Anayasa’mızda da mevcuttur. 
Şöyle, canlı örneğini söylüyorum: Sayın Numan Kurtulmuş Başbakan Yardımcısı olarak tayin 
edildiğinde milletvekili değildi ve Başbakana vekâlet etti. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

LEVENT GÖK (Ankara) – Biz Cumhurbaşkanından bahsediyoruz Sayın Başbakan. 

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI 
BİNALİ YILDIRIM (Devamla) – Başbakana vekâlet etti, seçilmemişti, milletvekili değildi, vekâlet etti. 

NECATİ YILMAZ (Ankara) – Meclisten güvenoyu aldı. 

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI 
BİNALİ YILDIRIM (Devamla) – Bizim Anayasa’mızda, bakanların Meclis dışından olabileceği gibi 
Meclisten de atanacağına dair açık hüküm vardır. 

MUHARREM ERKEK (Çanakkale) – Siz yürütmenin başı mısınız tek başınıza?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI 
BİNALİ YILDIRIM (Devamla) – Vekâlet, meşruiyet aslında Cumhurbaşkanının seçilmesiyle 
oluşmuştur. 

MAHMUT TANAL (İstanbul) – O güvenoyuyla geldi, güvenoyuyla. 

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI 
BİNALİ YILDIRIM (Devamla) – Yürütme görevini yapan Cumhurbaşkanı, vekâletini istediği çalışma 
arkadaşlarından birine verebilir. Yeni değişiklikte bu da Cumhurbaşkanı yardımcısıdır.

KAMİL OKYAY SINDIR (İzmir) – Arkanızda ne yazıyor bakın Sayın Başbakan. 

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI 
BİNALİ YILDIRIM (Devamla) – O, “Millî egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.”, Cumhurbaşkanını 
seçen de millettir, millet. (AK PARTİ sıralarından alkışlar, CHP sıralarından gürültüler)
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İkinci düzeltmek istediğim husus, Meclisin feshedilmesi meselesidir. Dilimizde tüy bitti, kampanya 
boyunca, böyle bir şeyin olmadığını, karşılıklı Meclis seçimlerini ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerini 
yenilemek meselesi olduğunu anlattık. Bu, bu kadar açıktır. Bu Meclis iki sefer feshedilmiştir; 
bir, 1960’ta, bir de 1980’de. 15 Temmuzda da feshetmeye çalıştılar, derslerini aldılar. (AK PARTİ 
sıralarından alkışlar) Çünkü millî irade onlara geçit vermedi.

Şimdi, mesele bu kadar açıkken görüyorum ki Sayın Genel Başkan hâlâ 16 Nisanın öncesinde. 
16 Nisan oldu, halk oylaması yapıldı ve milletimiz yeni sistem değişikliğini kabul etti. (AK PARTİ 
sıralarından alkışlar) Bundan sonra önümüze bakmamız lazım, geleceğe bakmamız lazım; ülkemizi, 
milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin ötesine taşıyacak düzenlemeleri ve çalışmaları bu yüce çatı 
altında hep beraber gerçekleştirmemiz lazım.

Hepinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından ayakta alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Başbakan.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI KEMAL 
KILIÇDAROĞLU (İzmir) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Kemal Bey, neydi efendim?

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI KEMAL 
KILIÇDAROĞLU (İzmir) – Sayın Başbakan benimle ilgili bir açıklama yaptı, doğru olmadığını 
söyledi. Ben cevap vermek isterim efendim.

BAŞKAN – Buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)

Yalnız bunu uzatmayalım.

Zatıalinize bir genel başkan olarak veriyorum. 

3.- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 
Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Binali Yıldırım’ın yaptığı 
açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI KEMAL 
KILIÇDAROĞLU (İzmir) – Sizi üzmeyeceğim Sayın Başkan.

Başbakanın yaptığı açıklamayı dikkatle dinledim. Sayın Numan Kurtulmuş’un vekâlet etmesi 
bizim reddettiğimiz bir olay değil. Neden? Çünkü Hükûmet Parlamentoya geldi ve Parlamentodan 
güvenoyu aldı. (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler) 

BÜLENT TURAN (Çanakkale) – Sonradan geldi, sonradan.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI KEMAL 
KILIÇDAROĞLU (Devamla) – Hükûmetin Parlamentodan güvenoyu almasında bir sorun yok. (AK 
PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN – Lütfen müdahale etmeyin sayın milletvekilleri.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI KEMAL 
KILIÇDAROĞLU (Devamla) – İki: Kim olursa olsun -ister muhtar ister belediye başkanı ister 
milletvekili ister başbakan ister cumhurbaşkanı- gücünü millî iradeden almıyorsa reddediyoruz. (CHP 
sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler) 

Üç: Meclisin feshi… Değerli arkadaşlarım, Adalet Bakanı burada mı bilmiyorum.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Burada.



TBMM B: 85 23 . 4 . 2017  O: 1

574 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI KEMAL 
KILIÇDAROĞLU (Devamla) – Güzel. 

9 Ocakta bu kürsüde bir açıklama yaptı. Niye Meclisin tutanaklarına bakmıyorsunuz? “Meclisi 
fesih yetkisi vardır bugünkü Anayasa’da da.” diyor. Ben mi söylüyorum? Sizin Bakanınız söylüyor. Kim 
söylüyor? Adalet Bakanı söylüyor. Fesih yetkisi var, evet, var, bugünkü Anayasa’da da var ama gerekçe 
lazım. Hükûmet hangi koşullarda kurulacaksa onunla ilgili düzenlemeler var. Şimdi, siz kalkıyorsunuz, 
diyorsunuz ki: “Fesih yetkisi yok.” Çocuk mu kandırıyorsunuz Allah aşkına? Bal gibi fesih yetkisi var 
ve biz buna karşıyız. (CHP sıralarından ayakta alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN – Sayın Genel Başkan, teşekkür ediyorum.
Efendim, biraz ara gibi mi olur…
ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Sayın Başkan, cevap vermek istiyorum.
BAŞKAN - Biraz müsaade edin. 
Efendim, bir ara gibi saymayın da çok değerli bir hanımefendi vardı, Samiha Ayverdi. Bir gün 

motorla üniversiteden çıktık, Kadıköy’ü geçiyoruz, vatanı kurtarıyoruz, iki arkadaşız. “Gençler, 
sözlerinizi duydum, dinlemek için değil ama kulaklarım duyuyor ne yapayım.” dedi. Biz de tenkit 
ediyoruz “Şöyle olmaz, böyle olur.” diye, gençlik, hepimizin yaşadığı dönem. Bakın, iki müzisyen, 
birisi piyanist, birisi akordist. Ziyaretine gidiyor piyanistin arkadaşı, en iyi ikramı en son hazırladığı 
parça. Parçaya başlıyor, öbürünün elinde solfej metin. “Ne yaptın? Ne biçim piyano bu? Ne do do, ne la 
la, ne si si; bozuk senin piyano. Bu sahada otorite sensin, geç, akordu yap.” diyor. Uğraşıyor yarım saat 
“Şimdi akort tamam, geç, sesler yerini buldu.” diyor. Başlıyor çalmaya “Eyvah, ne yaptın, piyanomu 
katlettin. Ben o eski seslere öyle alışmıştım ki.” diyor. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Demokrasi çareler, tükenmeyen bir rejim. Yürüyeceğiz, millet tarafından kabul edilen, Meclisin 
kabul ettiği, prosedürü yerine getirilmiş bir hadise var. Hep beraber el ele olacağız, çok iyi günlere 
geleceğiz. Çetin Altan’ı hatırlıyorum, enseyi karartmaya gerek yok, lütfen enseyi karartmayalım.

Teşekkür ediyorum. 
ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Sayın Başkan, Sayın Genel Başkanın beni 

işaret ederek yaptığı açıklamalar üzerine sataşmadan söz istiyorum. 
BAŞKAN – Buyurunuz Değerli Bakanım.

VII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
1.- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu 

Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı açıklaması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Sayın Başkan, çok kıymetli milletvekilleri, 

çok kıymetli Cumhurbaşkanım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tartışmaları hep beraber izledik, 
Sayın Genel Başkan, benim Genel Kurulda yaptığım bir değerlendirmeyi kürsüye getirerek açıklamada 
bulundu. Ben onun üzerinde açıklık getirmek maksadıyla söz aldım. 

Parlamento görüşmeleri sırasında sorulan sorularda, Cumhurbaşkanının Parlamento seçimlerini 
yenileme yetkisi hususunda tartışmalar var ve fesih üzerinden sorular soruldu. Cevap verirken de 
ben şunu açıklıkla söyledim: Eğer seçimlerin yenilenmesi bundan kasıtsa, çok açık, zaten var ve 
Cumhurbaşkanı, 7 Haziran seçimleri sonrası oluşan Parlamento seçimlerini yenileme kararını uyguladı, 
aldı ve bu karar uygulandı; bu Parlamento da bunun üzerine oluşan bir Parlamentodur ama daha 
sonra geçen zaman içerisinde bu tartışma farklı bir boyuta gitti; sanki Cumhurbaşkanı Parlamentoyu 
feshedecekmiş, ben de bu fesih yetkisi var, bunu doğruluyormuşum gibi bir noktaya getirildi.

LEVENT GÖK (Ankara) – Yani söylediniz değil mi?
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ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Devamla) – Hâlbuki, bakın, benim söylediğim çok açık, 
çok net; çarpıtmayın, farklı bir noktaya getirmeyin. 

Türk Dil Kurumu da kullanıyor. Fesih yetkisi, kapatma, kapatılma, dağıtma, dağıtılma... 

LEVENT GÖK (Ankara) – Siz kullandınız mı, kullanmadınız mı?

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Devamla) – Evet, ben kullandım; ne anlamda kullandığım 
belli, çok açık. 

LEVENT GÖK (Ankara) – Kullandınız mı, kullanmadınız mı?

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Devamla) – “Fesih” dediğinizde, bu kararı aldığında 
Parlamento kapatılır, milletvekillerinin görevi sona erer. Bizim Anayasa’mızda fesih kavramı yok. 
Parlamento, Cumhurbaşkanı... Seçimleri yenileme kararı alınınca kapatılmadı, milletvekillerinin görevi 
de sona ermedi. Anayasa, aksine, devlette devamlılık ilkesi gereği yenileri seçilinceye kadar eskisinin 
görevine devam edeceğini de açıkça ortaya koyuyor.

Ben orada şunu da söyledim...

LEVENT GÖK (Ankara) – “Fesih” dedin mi, demedin mi Sayın Bakan?

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Devamla) – Yeni olan nedir? Yeni olan şu... Cumhurbaşkanı 
seçimleri yenileme kararı aldı ama kendi seçime gitmedi, yerinde oturdu. Yeni getirilen şey nedir? 
Cumhurbaşkanı seçim kararı aldığı zaman bundan sonra kendi seçimini de yenileyecek. Bu büyük 
bir müeyyidedir. Neden müeyyide getiriliyor? Çünkü önceden, Parlamentodan Hükûmetin çıkmaması 
ve belli bir sürenin geçmesi şartına bağlıydı. Yeni sistemde, Hükûmet Parlamentodan çıkmayacağı, 
güvenoyunu Parlamentodan değil, sandıkta halktan alacağı için Hükûmetin kurulamaması diye bir 
sorun yok. Eski sisteme göre bakıp yeni sistem değerlendirilemez. Birinci turda, olmadı ikinci turda 
mutlaka sandıktan yetkiyi alıyor Cumhurbaşkanı ve Hükûmeti kuruyor.

LEVENT GÖK (Ankara) – “Fesih” lafını kullandın mı, kullanmadın mı?

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Devamla) – Şimdi, yeni dönemde hem Parlamentoya hem 
Cumhurbaşkanına seçimleri karşılıklı yenileme yetkisi verilirken ikisine de müeyyide getiriliyor. Kendi 
seçimini de yenileyeceksin keyfî kullanılmasın, kötüye kullanılmasın diye. Parlamentoya da ilk defa 
Cumhurbaşkanı seçimlerini, kendi seçimlerini yenilemek suretiyle yenileme hakkı veriliyor. Dolaylı 
bir surette Parlamentoya Cumhurbaşkanının görevine son verme yetkisi veriliyor. Şimdiye kadar bu 
Parlamentonun böyle bir yetkisi var mıydı? 

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. 

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Devamla) – Yoktu, ilk defa verildi ve Parlamento 
güçlendirildi. Karşılıklı seçimleri yenileme var ve yenilendiğinde de karşılıklı müeyyide var keyfîliği 
önlemek için. Her ikisi de Parlamentoyu daha güçlü yapmaktadır. 

Saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. 

Levent Bey, bu böyle sürecek mi?

LEVENT GÖK (Ankara) – Hayır efendim, tutanaklara geçsin diye söylüyorum.

BAŞKAN – Sürdürmeyelim, lütfen. 

Buyurun, ben açıyorum mikrofonunuzu. 

LEVENT GÖK (Ankara) – Hayır, hayır, şuradan…

BAŞKAN – Peki, buyurun. 
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BÜLENT TURAN (Çanakkale) – Anlayış gösteriyoruz Sayın Başkan, çok gerginler. 
LEVENT GÖK (Ankara) – Sayın Başkan, Genel Başkanımız Sayın Adalet Bakanının -tarih 

vererek- 9 Ocak 2017 tarihinde bu kürsüde “Bu Anayasa değişikliğinde, bu Anayasa’da fesih yetkisi 
var.” dediğini ifade etmiştir, Sayın Bakan da zaten bunu doğrulamaktadır. Bizim açımızdan maksat hasıl 
olmuştur. Zaten Sayın Adalet Bakanının bir konuyu bir gün… Bir başka gün farklı şekilde anlatmasına 
biz alışkınız. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Ama söyledikleri doğrudur, bu bir fesih yetkisidir.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Siz hukukçu olarak böyle söylemeyin Levent Bey. 
LEVENT GÖK (Ankara) – Bizzat Adalet Bakanının söylediği sözler olarak geçmiştir zabıtlara, 

Genel Başkanımız da onu söylemiştir. Bizim açımızdan maksat hasıl olmuştur Sayın Başkanım. 
Sağ olun. 
BAŞKAN – Efendim, görüşler serdedildi ve tutanaklara geçti, teşekkür ediyorum. 
Bir açıklamada bulunmak durumundayım. (CHP sıralarından gürültüler) Bazı milletvekilleri 

yerlerinden söz talebinde bulunuyorlar. Efendim, Danışma Kurulunun kabul ettiği öneriye göre bu bir 
özel gündemli toplantıdır ve teamüller de herhangi bir söz verme durumuna imkân vermemektedir, 
bunu ifade etmek isterim. 

MUHARREM ERKEK (Çanakkale) – Sayın Bakana niye verdiniz Sayın Başkan?
III.- ÖZEL GÜNDEM (Devam)

A) 23 NİSAN GÖRÜŞMELERİ (Devam)
1.- Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 97’nci yıl dönümünün ve Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramı’nın kutlanması, günün anlam ve öneminin belirtilmesi görüşmeleri (Devam)
BAŞKAN – Şu anda söz sırası Halkların Demokratik Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu 

Başkanı İstanbul Milletvekili Sayın Selahattin Demirtaş’ın yerine Grup Başkan Vekili ve Muş 
Milletvekili Sayın Doçent Ahmet Yıldırım Bey’e aittir. 

Beyefendi buyurun. (HDP sıralarından alkışlar)
UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) – YSK Başkanı, çık dışarı! Meclisten çık YSK Başkanı! Orada 

keyifle oturuyor YSK Başkanı. 
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ GRUP BAŞKAN VEKİLİ AHMET YILDIRIM (Muş) 

– Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başkan, Edirne Kandıra, Silivri Cezaevlerinde bulunan sayın eş genel 
başkanlarım, değerli milletvekili arkadaşlarım ve Genel Kurulda hazır bulunan değerli milletvekilleri, 
değerli konuklar ve sevgili çocuklar; hepinizi Halkların Demokratik Partisi ve şahsım adına saygıyla, 
sevgiyle selamlıyorum. 

Geleceğimiz, saflığın nişanesi, sevgi yumakları tüm dünya çocuklarının Çocuk Bayramı’nı 
içtenlikle kutluyorum. Tüm dünya çocuklarına savaşsız, sömürüsüz, kansız, gözyaşı olmaksızın, çocuk 
işçiliği ve istismarının olmadığı, özgür, mutlu bir yaşam diliyorum. Ayrıca tüm halkımızın ve İslam 
âleminin mübarek Miraç Kandili’ni kutluyor ve bu kandilin toplumsal barışa, hoşgörüye ve kardeşliğe 
vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, konuşmamı Anayasa, parlamenter sistem ve çocuk hakları olmak üzere 
iki ayrı kısımdan oluşturacağım. 23 Nisan 1920’de kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi, kurulduğu 
dönemde ülkedeki etnik, inanç çeşitliliğinin önemi açısından bazı noktalardan eleştirilse de bugünden 
çok daha iyi olduğu muhakkaktır. Çünkü ilk Meclise, kurucu Meclise herkes kendi rengi, kimliği, 
kültürüyle yani Türk Türklüğüyle, Kürt Kürtlüğüyle, Laz, Arap, Çerkez ve o gün Osmanlı bakiyesini 
oluşturan topraklardan seçilip gelen bütün milletvekilleri kendi kimlikleri, hatta kıyafetleriyle geldiler. 
Arzu edilen düzeyde olmasa da 1921 Anayasası etnik kimliklere vurgu yapmadan, ülkedeki çeşitlilikleri 
mozaik gibi görerek ülkedeki kimliklerin temsilini Meclise taşıyabilmişti.
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Sonraki dönemlerde Anayasa’nın geliştirilmesi, kapsayıcılığının genişlemesi, devleti 
merkezîleşmeden yerelliğe taşıması beklenirken 1924 Anayasası’yla tekliğin inşa edildiği, çoğulculuğu 
reddeden, yerelleşme yerine merkezîleşen, toplumun huzuru yerine iktidarların kalıcılığını esas alan, 
insan merkezli olmak yerine kurumları merkezine alan bir yapıya geçilmiştir. Geliştirilen ve değiştirilen 
1924 Anayasası maalesef sadece bir metin değildi, ülkenin aydınlık geleceğiydi. 

Sonraki dönemler, bu tekçi ruh sayesinde ülke askerî darbelerle karşılaştı. 27 Mayıs 1960, 22 Şubat 
1962, 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980 darbesiyle ülkede siyaset sahnesinde on yıllar ve nesiller heba oldu. 

1980 darbesi sonrası referanduma giden ve hiçbir zaman meşruiyet kazanamayan bir anayasa 
yapıldı. 82 Anayasası, oranlar üzerinden eğer tartışılacaksa, bu ülkede yüzde 91,4 gibi yüksek bir 
oranla geçmiş olmasına rağmen bu ülkeye hiçbir zaman huzur, mutluluk, toplumsal barış ve kardeşlik 
getiremedi; bilakis yüzde 91,4’le geçmiş olmasına rağmen otuz beş yıldır yaşamış olduğumuz 
huzursuzluğun, mutsuzluğun, kaosun, toplumsal kamplaşmanın bizatihi nedeni bir anayasadır. 

En son “çözüm süreci” olarak adlandırılan, devletin Kürt halkıyla yüz yıla sâri sorununu çözmesi 
ve bir barış ikliminde bütün sorunları tartışması ise 30 Ekim 2014 MGK’sıyla maalesef bozuldu 
ve AKP Hükûmeti çözüm sürecine son noktayı koydu. O günden beri şehirlerin maalesef yıkıldığı, 
binlerce insanımızın yaşamını yitirdiği ve yaralandığı, yine on binlercesinin tutuklandığı bir karanlık 
döneme girmiş olduk. Bu karanlık dönem 15 Temmuz darbe girişimine giden yolu bizzat açmanın 
temel sebebidir. Kürtlerin şehirlerinin özellikle yıkıldığı, katliamların gerçekleştirildiği, darbelerin… 
15 Temmuz darbesinin yapılmasından tam kırk gün önce söz konusu talanı yapan generallere bizatihi 
dokunulmazlık zırhı getirildi çünkü bugün, Sur’un, Cizre’nin, Nusaybin’in, Şırnak’ın ve Yüksekova’nın 
sokağa çıkma yasakları döneminde operasyonları yöneten komutanların tamamı bir terör örgütü üyesi 
ve yöneticisi olmaktan içerideler. Tabii, suç sadece üniformalarla, atlaslarla, libaslarla sınırlı değildir 
çünkü sivil siyaset de darbelerden beslenmeyi bildi maalesef. 

15 Temmuz darbesinden sonra darbeler olmaya devam etmiştir. 4 Kasımda milletvekillerinin 
tutuklanmasına yol açan bir yargı darbesine ve 16 Nisanda referandumu yani halkın oylarını sabote 
eden YSK darbesine bu ülke maalesef tanıklık etmiştir. Bu anlamıyla, sivil siyaset de darbecilerin 
zihniyetiyle hareket etmiş ve 4 Kasım 2016’da bu Parlamentonun 3’üncü büyük grubunun 2 eş genel 
başkanı ve 12 milletvekilini tutuklamıştır. O günden beri ülke içte ve dışta önemli ölçüde itibar 
kaybına uğramış; siyasi, ekonomik, sosyal ve uluslararası alanda ülkemiz ciddi zararlar görmüştür. 
Bu topraklarda halk iradesinin bu çatı altında vücut bulduğu bu önemli günün yıl dönümünde ifade 
etmek isterim ki bu hukuksuzluğun bir an önce son bulması ülkemizin imajı ve geleceği açısından 
oldukça önemlidir. Siyasi saiklerle yapılan tutuklamalar bu ülkeye içte ve dışta nasıl kaybettirdiyse, bu 
hukuksuzluğun sona erdirilmesi ve siyaset alanında özgürlüklerin genişletilmesi ülkemizin içte ve dışta 
birçok açıdan önünün açılmasına, ülkemizin normalleşmesine, kardeşliğe, toplumsal barışa hizmet 
edecektir. Bu ülkenin daha fazla bu kaotik ortamı hak etmediğini özellikle ifade etmek isterim. 

Son anayasa taslağı, basın özgürlüğü önündeki engellerin kalkacağına dair hiçbir somut verinin 
olmadığını; sansürlerin, yasakların devletin bekası adına devam edeceğini, farklı inanç ve kültürlerin 
yok sayılacağını, kadının eşit yurttaşlık haklarının tanınmayacağını; işçinin, emekçinin hakkının 
gasbedileceğini ve tüm bu sorunların çocuklarımızın geleceğini doğrudan etkileyeceğini ifade etmek 
isterim.

Değerli milletvekilleri, ülkemiz maalesef eril ve militarist bakış açısını çocuklarımızın üzerinden 
devam ettirmektedir. Çocuk dünyanın her yerinde çocuktur ve haklarının korunması tüm insanlığın 
görevidir. Devletler ise bunun gerekliliklerini yerine getirmekle mükelleftir. Bir çocuğun ilk hakkı 
yaşam, beslenme ve güvenlik ise ikinci hakkı dünyaya geldiği ana dilini öğrenme ve eğitimini bu 
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dil üzerinden sürdürmesi hakkıdır ancak Türkiye’de Türkçe dışında tüm diller baskı ve asimilasyon 
politikalarına maalesef maruz bırakılmaya devam etmektedir. Devlet, yükümlülüklerini yerine 
getirmediği gibi, yerel yönetimlerin ve özel kurumların ana dilde eğitim konusundaki girişimlerini 
bazen yönetmelikler, bazen KHK’lar, cezalar ve bugünlerde de kayyumlar eliyle engellemektedir. 

Geçtiğimiz bir buçuk yıl içinde maalesef çatışmalı ortamdan dolayı yerinden edilmek zorunda 
kalan, sağlık haklarına ulaşamayan binlerce Kürt çocuğunun bu ülkede hâlâ yaşamını sürdürdüğünü 
üzülerek ifade etmek isterim. Sadece AKP hükûmetleri döneminde bu ülkede 600’e yakın çocuğun 
kolluk güçlerinin ateşiyle öldürüldüğünü göz önünde bulunduracak olursak ve bunların büyük bir 
çoğunluğunun da uluslararası yargı temelinde de cezalandırıldığını yine göz önünde bulunduracak 
olursak bu konunun hangi boyutlarda olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Bu konuda siyasi partilerin, 
STK’ların söylemleri, raporları ve tespitleri mevcut olmakla birlikte, bunun yanı sıra uluslararası 
kurumların da geniş kapsamlı raporları mevcuttur. 

HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) – Dağa kaçırılan çocuklar…

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ GRUP BAŞKAN VEKİLİ AHMET YILDIRIM 
(Devamla) – Gelecekte detayları ortaya çıktıkça herkesin birey olarak “Tüm bu yaşananlar olurken 
sessiz kaldık.” diye yüzleri kızaracak ama bu ülkenin geleceği açısından iş işten geçmiş olacaktır. 

Oldukça can alıcı bir noktayı da sizlerle paylaşmak isterim. Şu gün, şu saatte cezaevinde olan 
annelerin 1 yaşından küçük çocuklarıyla birlikte cezaevi koşullarını sürdürdüğü bir ülke gerçekliğine 
sahibiz. Bu konuda kamuoyunda çokça tartışıldığı için bilinen 8 aylık Miraz bebek, 13 aylık Roza 
Diner, 10 aylık Roza Yakutlu ve daha 550 çocuk bugün annelerinin yanında cezaevlerinde bulunuyor. 
Devlet, çocukların geleceğine yatırım yapacağına çocukların kalacağı cezaevlerine yatırım yapar hâle 
gelmiştir.

Değerli milletvekilleri, çocukları birer istatistiksel veri olmaktan çıkarıp bizim geleceğimiz 
olduğunu kabul etmemiz gerekmektedir. Bu ülkenin ve tüm dünyanın geleceği bizlerin yapacağı 
planlamalarda değildir. Bu ülkenin geleceğinin hükûmetlerin ve siyasilerin yaptığı planlamalardan 
ziyade çocuklarımızın barış, özgürlük ve bilimsel hayal güçlerinde olduğunu hepimiz kabul etmeliyiz. 
Bu bir sorumluluk olduğu kadar her birimiz için aynı zamanda zorunluluktur.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Devam ediniz Ahmet Bey.

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ GRUP BAŞKAN VEKİLİ AHMET YILDIRIM 
(Devamla) – Çocuklara yazılmış güzel şiirler okumak şüphesiz önemlidir ama sorumluluklarımızı 
yerine getirmek çok daha önemlidir. Bu nedenle yapmamız gerekenleri kısaca özetleyecek olursak: 
Türkiye imzaladığı uluslararası sözleşmelere uymalı, sözleşmelerin uygulanması için gerekli 
düzenlemeleri yapmalı ve denetimleri sağlamalıdır. Çocuk işçiliğini önlemede en temel alan eğitim 
politikalarıdır. Ancak ne yazık ki ülkemizde 4+4+4 eğitim sistemi çocuk işçiliğinin azalmasına değil, 
istatistiksel verilerde de görüleceği üzere, artmasına sebep olmuştur. Bu nedenle, eğitim sisteminde 
kesintisiz eğitim sistemi esas alınmalı ve denetimleri artırılmalıdır. Ücretsiz ve ana dilde eğitim hakkı 
sosyal devlet ilkesi olmanın yanında tartışma götürmez bir evrensel haktır. Savaştan kaçan, Türkiye’de 
bulunan, ağırlıklı olarak Suriyeli olan ve tüm göçmen çocuklar için rehabilitasyon çalışmaları yapılmalı, 
eşit ve ulaşılabilir sağlık, eğitim, barınma haklarından faydalanmaları için çalışmalar yapılmalıdır.

Son olarak ifade etmek isterim ki ülkemizin bugün içerisinde bulunduğu, içte ve dışta imajının 
zedelenmesine sebep olan bu çatışmalı ortamın bir an önce son bulması için ülkemizin tüm farklılıkları 
kapsayan ve bir zenginlik olarak gören yeni bir kurucu ruh ve felsefeye ihtiyaç duyduğu çok açıkça 
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ortadadır. Son iki yılda yaşananları göz önünde bulundurduğumuzda iki yıl öncesine göre ülkemizin 
içte ve dışta gücü ekonomik, sosyal, toplumsal ve siyasal olarak çok daha üst noktada değil maalesef 
iki yıl öncesine göre çok daha kötü bir noktadır.

HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) – Sizin bakış açınız o, sizin.
AHMET YILDIRIM (Devamla) – Ben tüm bu duygu ve düşüncelerimle partim adına tüm Genel 

Kurulu saygıyla selamlıyorum. Bir kez daha bütün dünya çocuklarının bayramını içtenlikle kutluyorum. 
(HDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Yıldırım. 
Söz sırası Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Osmaniye Milletvekili 

Sayın Devlet Bahçeli Beyefendiye aittir.
Buyurun efendim. (MHP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar)
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI 

DEVLET BAHÇELİ (Osmaniye) – Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Başkan, Gazi Meclisin muhterem 
üyeleri; çatısı altında görev yapmaktan onur duyduğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisinin 97’nci 
kuruluş yıl dönümünü hürmet ve hayranlıkla anmak amacıyla bu özel birleşimde bir araya gelmiş 
bulunuyoruz. Sözlerimin başında yüksek heyetinizi şahsım ve parti grubum adına sevgi ve saygılarımla 
selamlıyorum. (MHP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar) Ekranları başında bizi izleyen aziz 
vatandaşlarımıza şükranlarımla birlikte en iyi dileklerimi sunuyorum. 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle tüm çocuklarımızı, tüm yavrularımızı 
bağrıma basıyor, bayramlarını tebrik ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tarih, bir yönüyle insanlığın egemenlik mücadelesi, diğer 
yanıyla egemenlerin kanlı ve karmaşık ilişki ağlarının sahnelenmesidir. Doğası gereği egemenlik, 
parçalanması, paylaşılması mümkün olmayan bir bütündür ki aksi hâlde kaos ve kargaşa kaçınılmaz 
olacaktır. Egemen olan, hiç kuşku yok ki söz söyleyen, karar veren, hüküm koyan, irade gösteren, 
geleceği belirleyendir. Aynı zamanda, egemenlik, mukadderata yön vermek, varoluşa istikamet 
çizmektir. 

Türk milleti, tam doksan yedi yıl önce egemenliği alenen eline almış, kaderi üzerinde tek söz ve 
yetkiye sahip olduğunu göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin temelleri atılırken “Hâkimiyet 
kayıtsız şartsız milletindir.” kabul ve kararı idare şeklimizi millî iradeye dayandırmıştı. Bu itibarla, 
23 Nisan 1920, Türk tarihinin nirengi noktası, kritik ve stratejik bir dönümü, olağanüstü dönemidir. 
Ankara’da açılan ilk meclis son yurdumuzun üzerindeki karanlık bulutları dağıtmış, katılaşan 
umutsuzluğu, kemikleşen kötümserliği silip atmıştır. İlk Meclisin emsalsiz mücadelesi sayesinde “Ya 
manda ya himaye.” diyenler “Ya istiklal ya ölüm.” seslenişiyle kenara itilmişler, bir daha da seslerini 
çıkaramamışlardır.

Güneşli bir cuma günü Hacı Bayram Camisi’nde kılınan cuma namazının ardında dualarla, 
Kur’an-ı Kerim tilavetleriyle Büyük Millet Meclisinin ilanı yapılmıştır. Bu Meclis öyle maneviyata 
sahiptir ki, kurbanlarla, tekbirlerle, inanmış yüreklerin mecmuuyla çalışmaya başlamış, istikbal aşkı, 
ikbal arayışlarını hamdolsun gölgede bırakmıştır. Türk milleti, mukaddesatı ve muhteşem varlığı 
üzerinde hesap yapan müstevlilere karşı kenetlenmiş, mücadele ruhunu kökleştirmiştir. Mekteplerden 
getirilen sıralar üzerinde bir mahalle kahvesinden alınan 2 asma lamba altında nice imkânsızlık ve 
ümitsizlik sisi içinde egemenlik asli ve asil sahibine geçmiştir. 

Bilinmelidir ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi yeniden doğuşun mükâfatı, yeni bir dirilişin 
müjdecisidir. Büyük Millet Meclisi Türk milletinin asırlar süren arayışlarının özü ve onun bizzat 
kendisini idare etme şuurunun canlı bir timsalidir. Aziz milletimiz, 23 Nisan 1920 tarihiyle birlikte, 
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üzerine çöreklenen ağırlıkları teker teker kaldırırken ümitleri boğan felaketlerden gözleri kamaştıran 
zaferler çıkarmayı bilmiştir. Gazi Mustafa Kemal ve kurucu kahramanlar, Kurtuluş Savaşı gibi zor ve çetin 
bir mücadelenin ancak milletin temsilcilerinden destek aldığı takdirde başarıya ulaşacağına inanmışlardı. 

Millete en iyi hizmetin verilebilmesinin, devlet idaresinde milletin en iyi şekilde temsil 
edilebilmesinin ancak millî hâkimiyetin kurulmasıyla mümkün olduğu anlaşılmıştı. İstiklal Savaşı’mız 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin verdiği yetki ve dayandığı güçle yapılmıştı. Meclisimiz ordular 
yönetmiştir, ölüm kalım savaşlarından çıkmıştır. Bu nedenle de Türkiye Büyük Millet Meclisi 
gazidir, millî hak ve şerefin temsil mekânıdır. Polatlı’dan duyulan top seslerine rağmen bu soylu 
Meclis, tıpkı 15 Temmuz gecesinde yaşandığı gibi, zalime, haine, istila heveslisi canilere karşı bir 
adım geri atmaksızın meydan okumuştur. (MHP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar) Çok şükür ki hak 
kazanmış, batıl mağlup olmuştur; millî namus ayağa kalkmış, düşmanları defetmiştir. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi dün millî mücadelenin ana karargâhıydı, bugün aynıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
açıldığı ilk andan itibaren millî irade ve demokrasinin kalpgâhıydı, bugün de aynı tarihî vasfını ve 
vakur özelliğini muhafaza etmektedir. 16 Nisan halk oylamasından sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi 
daha da güçlenmiştir, değişen hükûmet etme sistemiyle birlikte 23 Nisan 1920 ruhu perçinleşmiş, millî 
egemenlik pekişmiştir. Hiç kimse kriz çığırtkanlığı yapmamalıdır. (MHP ve AK PARTİ sıralarından 
alkışlar) Hiç kimse sokaklardan medet ummamalı, karışıklıktan ve dış tazyikli kışkırtmalardan istifadeyi 
düşünmemeli, bunu aklına dahi getirmemelidir. (MHP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar) Türkiye 
Cumhuriyeti sokakta bulunmadı, sokakta kurulmadı, sokağa da bırakılmayacaktır. (MHP ve AK PARTİ 
sıralarından alkışlar) Tarih boyunca varlığımıza diş bileyip göz koyan zalimleri açtıkları nifak ve ateş 
çukuruna gömen milletimiz, tahriki ve tertibi dışarıdan yapılan sinsi ve alçak operasyonlara elbette 
teslim olmayacaktır. Türk milleti 16 Nisanda sandık başına giderek meşru irade ve seçimiyle hükûmet 
etme sistemini değiştirmiştir; bu, bir milattır, herkes için bağlayıcıdır, hukuk ve demokrasi açısından 
da mühürdür. Böylelikle, kuvvetler ayrımı netleşmiş, bayat iddia ve ithamların aksine Meclisimizin 
fonksiyonel ve tarihsel tesir alanı genişlemiş, kuvvet kazanmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 23 Nisan 1920’nin ilke ve hatıraları bizimledir. 23 Nisan 
1920’nin hedefleri, gıpta edilecek birlik ve beraberlik şuuru dayanağımızdır, amacımızdır. 15 
Temmuz hain FETÖ darbe teşebbüsünde Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalanmıştı ve tarihte bir 
ilk yaşanmıştı. Kurşunlar millet varlığına, demokrasiye, tarihsel haklarımıza isabet etmişti. Yine de 
bu Gazi Meclis korkmadı, taviz vermedi, pusmadı, buradan yükselen millî birlik ve dayanışma ruhu, 
teröristlerin onlara kumanda eden efendilerinin oyunlarını bozdu, saldırılarını bozguna uğrattı. İlk 
Meclisin muhterem mensupları ne yaptıysa bu kutlu çatı altında 15 Temmuz gecesi aynısı yapılmış ve 
bir destan yazılmıştır. Milletimizin tüm hassasiyet ve haysiyetinin temsil ve ifade mekânı olan Meclis 
dün vatana sahip çıkmıştı, yine çıkmaktadır, bundan da asla ödün vermeyecektir. 

İşgallerin önü kesilmişse, esaret zincirleri kırılıp atılmışsa bunun iftihar ve itibarı öncelikle 
millî faziletin övünç madalyası, millî ahlak ve onurun iftihar vesikası olan Türkiye Büyük Millet 
Meclisine aittir. 97 yıl evvel beka mücadelemizi veren Gazi Meclis yine aynı ruh ve iradeyle varlığını 
korumaktadır. Nitekim Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşu, Türk milletinin tarih sahnesinden 
silinmek istendiği bir dönemde bekasının muhafaza edileceğinin tüm dünyaya ilanıdır. Meclis milletin 
sesidir, millet için vardır. Unutulmasın ki 23 Nisan 1920 hiçbir zaman ihmal ve inkâr edilemeyecektir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI 
DEVLET BAHÇELİ (Devamla) – Türkiye Büyük Millet Meclisi gücünü ve meşruiyetini Türk 
milletinden alarak ebediyen var olacaktır. 
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Millî egemenlik ilkesi, kaynağını ilk Meclisin olağanüstü nitelikteki bağımsız karakterinden 
almıştı. Bu karakter, bu tarihî haslet, her zaman Türkiye Büyük Millet Meclisinin namusu, müdafaa 
edeceği parlak ülküsü olacaktır. Tarihî bir gerçektir ki Türk milleti birlik ve beraberliğini koruduğu 
sürece daima muzaffer olmuş, kutlu mazisine altın sayfalar eklemiştir. Bir olalım, herkes eşittir Türkiye 
gerçeğinden birleşip millî bekamızı sonuna kadar koruyalım.

Başta Türkiye Cumhuriyetinin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ilk Meclisin bütün 
üyelerine, kurucu kahramanlara ve şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, aziz hatıralarını 
tazimle yâd ediyorum. Siz muhterem milletvekili arkadaşlarımın, bütün vatandaşlarımızın, Türk İslam 
âleminin idrak ettiğimiz mübarek Miraç Kandili’ni tebrik ediyor, Cenab-ı Allah’tan sağlık, huzur, barış 
ve esenlikler temenni ediyorum.

Konuşmamı noktalarken hepinizi saygılarımla selamlıyor, Gazi Meclisimizin 97’nci yıl 
dönümünün hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. (MHP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı ve Grup Başkanı Sayın Devlet Bahçeli 
Beyefendiye teşekkürlerimizi sunuyorum.

Değerli Genel Kurul, konuşmalar tamamlandı. Yeni bir dönemin ilk başlangıcı gibi bir toplantı 
oldu. Hayırlı olsun, uğurlu olsun.

7’nci referandumu, halk oylamasını geçirdik. İki tanesinde daha yüksek bir rakam var, onlar darbe 
dönemine ait yapılmış zamanlarda idi. Diğerlerinin içinde en yüksek katılım oranı olan bir referandum 
yaşadık. Milletimiz büyük hassasiyet gösterdi ve katılım oranı yüzde 85,46 oldu. Evet 51,41; hayır 
48,59; katılım 48 milyon 867 bin. “Evet” ve “hayır” arasındaki fark 1 milyon 380 bin. Bunlar geçici 
rakamlar tabii, kesin rakamları Yüksek Seçim Kurulu açıklayacak. 

Ülke hepimizin, hepimizin hassasiyeti sonsuz, kimse kimseden daha çok vatanı sevmiyor. Görüşler 
farklı olabilir ama bayrağımıza, vatanımıza, milletimize yani bu noktalardaki hassasiyetimize hiç kimse 
bir şey diyemez. İnşallah çok iyi günlere gideceğiz. Hayırlı ve uğurlu olsun, nice başarılar nasip olsun. 

Tekraren teşekkürlerimi arz ediyorum, sunuyorum. Şehitlerimizi tekrar rahmet ve minnetle 
anıyorum. 

Değerli hatipler Miraç Gecesi’nin tebrikinde bulundular. Mukaddes bir gecemizdir. Geçen bir 
toplantıda arz etmiştim, “kandil” ışık veren alete denir yani “Lambanız, floresanınız, ampulünüz 
hayırlı olsun.” denmez; “Mübarek Miraç Geceniz hayırlı olsun.” denir. Bu hassasiyet neden kayboldu? 
Galatımeşhur, lügatifasih oldu da ondan. Mukaddes gecelerde camilerdeki ışıkların çokluğu görülünce 
“Aa, bu gece kandil.” dediler, adı “kandil” kaldı. Hayır, Miraç Gecesi, Regaip Gecesi, Kadir Gecesi 
gibidir. Efendim, mübarek olsun, nice mübarek gün ve gecelere kavuşalım. 

Alınan karar gereğince, sözlü soru önergeleri ile diğer denetim konularını görüşmek için, 2 Mayıs 
2017 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Hepinize saygılarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 

Kapanma Saati: 15.32
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VIII.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI
1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, DAEŞ’li bir teröristin TBMM Bahçesinde 

keşif yaptığı iddiasına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Ahmet Aydın’ın 
cevabı (7/11565)
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2.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, döviz, enflasyon ve faizlerdeki yükselişin önlenmesi için 
alınan tedbirlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/11600)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Binali Yıldırım tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Saygılarımla. 03.02.2017
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3.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, emeklilerin bankalardan promosyon alabilmeleri için 
bankaların öne sürdüğü koşullara ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Mehmet Müezzinoğlu’nun cevabı (7/12026)
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4.- Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu’nun, bir şirketin ithal ettiği araçlarda gerçeğe 
aykırı beyanda bulunarak devleti vergi ziyanına uğrattığına dair müfettiş raporu üzerine yapılan 
işlemlere ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın cevabı (7/12075)
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5.- 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)
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6.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, 15 Temmuz şehitleri ve gazileri anısına basılan hatıra 
paralarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/12162)
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7.- Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu’nun, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında Zonguldak’ta 
kapanan iş yeri sayısına ve buralarda çalışan sigortalılara ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun cevabı (7/12183)
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8.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, minibüslerden otobüs vergisi alınmaması için 197 sayılı 
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 2. maddesinin 2918 sayılı Kanun ile uyumlu hale getirilmesine 
ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın cevabı (7/12200)
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9.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, 2015-2017 yılları arasında yapılan araç kiralama 
işlemlerine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Ahmet Aydın’ın cevabı 
(7/12260)
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10.- Mardin Milletvekili Mithat Sancar’ın, OHAL kapsamında ihraç edilen bildiri imzacısı 
akademisyenlere ve intihar eden bir araştırma görevlisine ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu’nun cevabı (7/12301)
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11.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, İzmir’in Çeşme ilçesindeki Reisdere TOKİ konutlarının 
satış bedellerindeki artışa, projenin hedef kitlesine ve fiyatların revize edilip edilmeyeceğine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin cevabı (7/12354)
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12.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 2013-2017 yılları arasında Mardin’de hazırlanan 
projelere ve Mardin’e ayrılan kaynağa ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı (7/12425)
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13.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, TBMM’de kabul edilen kanun sayılarına ilişkin 
sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Ahmet Aydın’ın cevabı (7/12428)
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14.- Ankara Milletvekili Murat Emir’in, TBMM Ana Bina’da yapılan tamirat ve tadilatlara ilişkin 
sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Ahmet Aydın’ın cevabı (7/12429)
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15.- Mardin Milletvekili Ali Atalan’ın, Rojava peşmergeleri tarafından Şengal’e girilmesine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun cevabı (7/12431)
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16.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, KOSGEB Düzce Müdürlüğünden verilen teşvik 
kredilerine ilişkin sorusu ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün cevabı (7/12468)
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17.- İzmir Milletvekili Ali Yiğit’in, dış sermaye akışı ve uzun vadeli dış yatırımlar ile ilgili verilere 
ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin cevabı (7/12583)



TBMM B: 85 23 . 4 . 2017

632 



TBMM B: 85 23 . 4 . 2017

633 



TBMM B: 85 23 . 4 . 2017

634 

18.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bir şirkete ihale edilen projelere ilişkin sorusu ve 

Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın cevabı (7/12598)
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19.- İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci’nin, TBMM Ana Bina’daki iktidar ve muhalefet 
kulislerinde yapılan tamirat ve tadilatlara ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili 
Ahmet Aydın’ın cevabı (7/12668)
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20.- Ankara Milletvekili Murat Emir’in, TBMM Ana Bina’da yapılan tamirat ve tadilatlara ilişkin 
sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Ahmet Aydın’ın cevabı (7/12669)
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21.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, TBMM’de yapılan tamirat ve tadilatlara ilişkin sorusu 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Ahmet Aydın’ın cevabı (7/12670)
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	 DÖNEM:	26	 YASAMA	YILI:	2

85’İNCİ	BİRLEŞİM
23	NİSAN	2017	PAZAR

SAAT:	14.00



DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ
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 10’ar dakika süreyle söz verilmesi ve bu Birleşimde başka konuların 
görüşülmemesi önerilmiştir.

(Genel Kurulun 18.4.2017 tarihli 84’üncü Birleşiminde kabul edilmiştir.)



TÜRKİYE	BÜYÜK	MİLLET	MECLİSİ	GÜNDEMİ
85’İNCİ	BİRLEŞİM	 								23	NİSAN	2017	PAZAR	 SAAT:	14.00

1	–	BAŞKANLIĞIN	GENEL	KURULA	SUNUŞLARI
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuruluşunun 97’nci Yıl Dönümünün ve Ulusal 

Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın Kutlanması, Günün Anlam ve Öneminin Belirtilmesi 
Amacıyla Yapılacak Görüşmeler

2	–	ÖZEL	GÜNDEMDE	YER	ALACAK	İŞLER

❆  ❆  ❆

3 – SEÇİM

❆  ❆  ❆

4	–	OYLAMASI	YAPILACAK	İŞLER

❆  ❆  ❆

5	–	MECLİS	SORUŞTURMASI	RAPORLARI

❆  ❆  ❆

 6	–	GENEL		GÖRÜŞME	VE	MECLİS	ARAŞTIRMASI																																														
YAPILMASINA	DAİR	ÖNGÖRÜŞMELER

❆  ❆  ❆

7	–	SÖZLÜ	SORULAR

❆  ❆  ❆ 

8	–	KANUN	TASARI	VE	TEKLİFLERİ	İLE	
KOMİSYONLARDAN	GELEN	DİĞER	İŞLER

❆  ❆  ❆ 
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