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F i h r i s t 
 

 

BİRLEŞİMLER 
 C. B. Tarih Sayfa Açklama  
 45 (82) 15.03.2017 1-86 -----   
 45 (83) 16.03.2017 87-168 -----   
 45 (84) 18.04.2017 169-540 Olağanüstü Hâlin Uzatlmas   
 45 (85) 23.04.2017 541-644 Özel Gündem (23 Nisan)   
 45 (86) 02.05.2017 645-754 -----   
 45 (87) 03.05.2017 755-886 -----   
 45 (88) 04.05.2017 887-948 Meclis Araştrmas Önergesi Ön Görüşmesi 

(Çölyak hastalğ)  
 

 45 (89) 09.05.2017 949-1076 Milletvekilliğinden düşürülme (Nursel 
Aydoğan)  

 

 45 (90) 10.05.2017 1077-1152 -----   
 45 (91) 11.05.2017 1153-1162 -----   
           
           
        C. B. Sayfa 

AÇIKLAMALAR    
       ADIGÜZEL Onursal (İstanbul) – 685 sayl KHK'da 
kurulacağ duyurulan OHAL inceleme komisyonunun aradan 
geçen dört aya rağmen neden hâlâ faaliyete geçirilmediğini 
öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 45 (89) 

 
998 

       AĞBABA Veli (Malatya) – Anayasa değişikliği tekli-
fiyle Cumhurbaşkannn tek başna millî güvenlik politikala-
rn belirlemesi yetkisine sahip olduğuna ilişkin açklamas 45 (83) 

 
109:110 

        – Meydana gelen deprem sonrasnda Adyaman'n Sam-
sat ilçesine devlet elinin daha fazla uzanmas gerektiğine 
ilişkin açklamas 45 (82) 

 
20 

       AKAYDIN Mustafa (Antalya) – Bakanlar ile tarafszlk 
yemini etmiş olan Cumhurbaşkannn devlet olanaklaryla 
referandum propagandas yapmalarnn suç ve gayriahlaki 
olduğuna ilişkin açklamas 45 (82) 

 
18 

       AKBAŞOĞLU Muhammet Emin (Çankr) – Son 
günlerde Avrupa'da yaşanlan olaylarn Bat'nn kendi değer-
lerine yabanclaştğn ve ayaklar altna alarak saldrganlaşt-
ğn gösterdiğine ilişkin açklamas 45 (82) 

 
17 

       AKÇAY Erkan (Manisa) – 3 Mays Dünya Basn Öz-
gürlüğü Günü'nü kutladğna ilişkin açklamas 45 (87) 

 
777:778 

        – 4-10 Mays İş Sağlğ ve Güvenliği Haftas'na ilişkin 
açklamas 45 (88) 

 
906 
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        – Ankara Milletvekili Levent Gök'ün (3/931) esas numa-
ral Başbakanlk Tezkeresi üzerinde CHP Grubu adna yapt-
ğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 45 (84) 

 
303 

        – Ankara Milletvekili Şenal Sarhan'n HDP grup önerisi 
üzerinde yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 45 (84) 

 
325 

        – İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'n sataşma nede-
niyle yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açkla-
mas 45 (83) 

 
135 

        – Tunceli'de yaşanan helikopter kazas nedeniyle haya-
tn kaybedenlere Allah'tan rahmet dilediğine ilişkin açkla-
mas 45 (84) 

 
298 

        – Ülkenin önünde birbiriyle bağlantl beş önemli gün-
dem olduğuna ve 1 Mays Emek ve Dayanşma Günü'nü 
kutladğna ilişkin açklamas 45 (86) 

 
693:694 

       AKKAYA Yakup (İstanbul) – Anayasa değişikliği 
teklifiyle Cumhurbaşkannn tek başna OHAL ilan edebile-
ceğine ilişkin açklamas 45 (83) 

 
106 

       AKYILDIZ Ali (Sivas) – Ksa bir süre önce yenilenen 
Sivas Öğretmenevi'nin başka bir yere taşnma kararna ilişkin 
açklamas 45 (90) 

 
1107 

        – Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafndan 
yaplmş olan ve birkaç defa törenle açlş yaplan et süt 
kombinasnn gerçekten hizmete açlmasnn düşünülüp 
düşünülmediğini öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 45 (87) 

 
775 

        – Sivasl çiftçilerin iklim koşullar nedeniyle yaşadklar 
mağduriyetleri giderecek bir çalşma yaplp yaplmayacağn 
öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 45 (89) 

 
996 

       ALTAY Engin (İstanbul) – 16 Mart Halepçe katliam-
nn 29'uncu ve 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 102'nci yl 
dönümlerine ilişkin açklamas 45 (83) 

 
112 

        – Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz'un yaptğ açkla-
masndaki baz ifadelerine, Adalet ve Kalknma Partisinin 
belediyelerini "evet" propagandas ile "hayr" propagandas 
için ayn kolaylklar göstermesi konusunda uyarmasn 
beklediğine ilişkin açklamas 45 (82) 

 
24:25 

        – Antalya Milletvekili Mustafa Akaydn'n 354 sra 
sayl Kanun Tasars'nn 1'inci maddesi üzerinde CHP Grubu 
adna yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açkla-
mas 45 (82) 

 
77 

        – Manisa Milletvekili Erkan Akçay'n yaptğ açklama-
sndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 45 (83) 

 
136 

       ARIK Çetin (Kayseri) – 1 Mays Emek ve Dayanşma 
Bayram'n kutladğna ve OECD'nin Öğrenci Refah Rapo-
ru'nun ülkemizdeki çocuklarn mutsuzluğunu gözler önüne 
serdiğine ilişkin açklamas 45 (86) 

 
691 
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        – AKP iktidarnn liyakati esas almayp yandaş esas 
alan tutumuyla Türkiye Cumhuriyeti'nin temeline dinamit 
koyduğuna ilişkin açklamas 45 (88) 

 
902:903 

        – Son dönemde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret 
ederek bir yerlere yaranmak isteyen sözde tarihçilerin türedi-
ğine ilişkin açklamas 45 (89) 

 
998 

       ARSLAN Kazm (Denizli) – 16 Nisanda yaplan refe-
randumda Cumhurbaşkan ve Başbakann bütçeleri ve örtülü 
ödenekleri ile devletin diğer kurumlarndan ne kadar para 
harcandğn öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 45 (86) 

 
691:692 

        – Büyümesi düşen, ekonomisi tkanmş piyasa için ne 
tür önlemler düşünüldüğünü, üretim odakl ekonomiye ne 
zaman geçileceğini ve ihracatçya kur garantisi verilip veril-
meyeceğini öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 45 (88) 

 
905 

        – Meclisin Atatürk'e hakaret eden Mustafa Armağan'n 
genel yayn yönetmenliğini yaptğ Derin Tarih dergisine 
aboneliği hakknda bilgi almak istediğine ilişkin açklamas 45 (90) 

 
1121 

        – Yasann yürürlüğe girmesine rağmen otuz yl üzerin-
den emekli olanlara fazla çalşma ikramiyelerinin neden 
ödenmediğini, ayn şartlarda emekli olan memurlara farkl 
emekli ikramiyesi verilmesinin nedenini ve ne zaman öğret-
men kadrosu verileceğini öğrenmek istediğine ilişkin açkla-
mas 45 (89) 

 
995:996 

       ATICI Aytuğ (Mersin) – AKP'nin kendisine boyun 
eğmediği için Mersin'i cezalandrmaya devam ettiğine ilişkin 
açklamas 45 (88) 

 
902 

        – Anne ve bebek ölüm hzlarnn bir ülkedeki sağlk 
hâlinin en iyi göstergelerinden biri olduğuna ve AKP döne-
minde bebek ölüm hznn arttğna ilişkin açklamas 45 (88) 

 
934 

        – Haksz, hukuksuz ve insanlk dş bir şekilde ihraç 
edilen pek çok kamu görevlisinden 2'sinin açlk grevinde 
olduğuna, keyfî ve hukuksuz işten atmalara son verilmesi 
gerektiğine ilişkin açklamas 45 (89) 

 
994 

        – Mersin'in Tarsus ilçesinde alt aydr esrarengiz bir 
şekilde devam eden kaz çalşmasyla ilgili bilgi almak iste-
diğine ilişkin açklamas 45 (90) 

 
1108 

        – Mersin'in zehir ve ölüm saçan krom atklaryla kaderi-
ne terk edilmiş durumda olduğuna ilişkin açklamas 45 (87) 

 
772 

        – OHAL koşullarnda, mühürsüz kullanlan oylarn 
geçerli saylmasyla ve Cumhurbaşkannn "evet" oylar için 
olağanüstü çalşmasyla yaplan referandumun meşruiyetine 
gölge düştüğüne ilişkin açklamas 45 (84) 

 
264:265 

       AYDEMİR İbrahim (Erzurum) – Referandum sonu-
cunun millî irade ferasetinin eseri olduğuna ve Erzurumlula-
rn seçimlerde gösterdikleri dikkat ve sağladklar huzur 
ortamna teşekkür ettiğine ilişkin açklamas 45 (84) 

 
263 
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       AYDIN Erkan (Bursa) – 1 Mays İşçi Bayram'n kut-
ladğna ve liyakat ölçümü yaplmadan hâkim alm yaplma-
sna ilişkin açklamas 45 (86) 

 
688 

        – Hükûmetin Bursa'nn dağ ilçelerini bağlayan yollarn 
bitirilmesi için ciddi bir adm atmadğna ilişkin açklamas 45 (87) 

 
772 

       BAKAN Murat (İzmir) – Bilgiye erişimin bir insan 
hakk olduğuna ve Wikipedia'ya konulan engellemenin kald-
rlmas için gerekli admlarn atlmas gerektiğine ilişkin 
açklamas 45 (89) 

 
995 

       BAYIR Tacettin (İzmir) – Çevre ve Şehircilik Bakanl-
ğnn İzmir Karaburun Yarmadas'nda yaplmak istenen 
balk çiftlikleri projesiyle ilgili kararn gözden geçirmesini 
talep ettiğine ilişkin açklamas 45 (90) 

 
1111 

       BAYRAKTUTAN Uğur (Artvin) – Anayasa değişikliği 
teklifiyle milletvekili saysnn 600'e çkarlacak olmasna 
ilişkin açklamas 45 (83) 

 
106:107 

       BEKAROĞLU Mehmet (İstanbul) – Adyaman Mil-
letvekili Adnan Boynukara'nn HDP grup önerisi üzerinde 
yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 45 (87) 

 
808:809 

       BEKTAŞOĞLU Bülent Yener (Giresun) – Anayasa'ya 
şaibe bulaştğna ve oyunun rengi ne olursa olsun herkesin bu 
şaibeyi yaratanlardan hesap sorulmasn beklediğine ilişkin 
açklamas 45 (86) 

 
693 

        – Fndk fiyatlarndaki düşüşe ve Hükûmetin hiçbir 
fndk politikas oluşturmayarak üreticiyi, alcy, yerli sana-
yiciyi mağdur ettiğine ilişkin açklamas 45 (87) 

 
776:777 

       BENLİ Fatma (İstanbul) – 16 Mart Halepçe katliam-
nn 29'uncu yl dönümüne ilişkin açklamas 45 (83) 

 
105:106 

        – 16 Nisanda yaplan halk oylamasnda kabul edilen 
Anayasa değişikliğinin ilk tezahürüyle Cumhurbaşkannn 
kurucu lideri olduğu AK PARTİ'ye yeniden üye olduğuna ve 
sandkta olumlu ya da olumsuz tercih belirten tüm Türkiye'ye 
teşekkür ettiğine ilişkin açklamas 45 (87) 

 
776 

        – Avrupa Adalet Divannn başörtüsüyle ilgili olarak 
dinî simgelerin görünürlüğünü yasaklayc iç kurallarn ay-
rmclk teşkil etmeyeceğine dair kararnn İslamofobiyi 
besleyecek nitelikte olduğuna ilişkin açklamas 45 (82) 

 
16 

        – Engelliler Haftas'na ilişkin açklamas 45 (90) 1108 
       BOSTANCI Mehmet Naci (Amasya) – Berat Gecesi'ni 
kutladğna, Atatürk hakknda tarihle, bilimle, insanlkla ilgisi 
olmayan birtakm ifadelerde bulunanlar şiddetle knadğna, 
Engelliler Haftas ile Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftas'na 
ve Amerika'nn YPG'ye ağr silahlar vermesinin Suriye'nin 
barşna aleyhte etki yapacağna ilişkin açklamas 45 (90) 

 
1114:1115 
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       BOYNUKARA Adnan (Adyaman) – İstanbul Millet-
vekili Mehmet Bekaroğlu'nun yaptğ açklamasndaki baz 
ifadelerine ilişkin açklamas 45 (87) 

 
809 

       CAN Ramazan (Krkkale) – Milletvekillerinin şahsi-
yetiyle uğraşmay kesinlikle doğru bulmadğna ilişkin açk-
lamas 45 (83) 

 
136:137 

       CORA Salih (Trabzon) – Vakflar Haftas'n kutladğ-
na ilişkin açklamas 45 (89) 

 
995 

       ÇAKIRÖZER Utku (Eskişehir) – URAYSİM Proje-
si'nin verimli tarm arazileri yerine daha kraç ve kullanlma-
yan arazilerde uygulanmasnn mümkün olup olmadğn ve 
pancar üreticilerine destekleme verilip verilmeyeceğini öğ-
renmek istediğine ilişkin açklamas 45 (82) 

 
19 

       ÇAMAK Hüseyin (Mersin) – Bir bürokratn milletveki-
linin partisini sorarak ona göre muamele yapmasnn kabul 
edilebilir bir şey olmadğna ilişkin açklamas 45 (88) 

 
903 

        – OHAL ve KHK'larn FETÖ'yle mücadele snrlarn 
çoktan aştğna ve durumun keyfiyet ve hukuksuzluğa dönüş-
tüğüne ilişkin açklamas 45 (86) 

 
690 

        – Sağlk Bakanlğ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 
ve Türkiye Halk Sağlğ Kurumuna atananlarn bir ksmnn 
güvenlik soruşturmasnn yedi aydr tamamlanmamş olmas-
na ilişkin açklamas 45 (87) 

 
773 

       DELİGÖZ Orhan (Erzurum) – Halk oylamasyla 
kabul edilen Anayasa değişikliğinin Türkiye'nin demokrasi 
hayat boyunca edindiği kazanmlarn başnda geldiğine, 
verdikleri destek nedeniyle Erzurumlulara teşekkür ettiğine 
ve İslam âleminin Kutlu Doğum Haftas'n kutladğna ilişkin 
açklamas 45 (84) 

 
264 

       DEMİR Filiz KERESTECİOĞLU (İstanbul) – 1 
Mays kutlamalarnda "OHAL" ve "KHK" yazan pankartlarn 
yasak olmasna ve OHAL'e, KHK'lara ve şaibelerle oluştu-
rulmaya çalşlan başkanlk sistemine karş çktklarna ilişkin 
açklamas 45 (86) 

 
694:695 

        – 16 Mart İstanbul Üniversitesinde yaşanan bombal ve 
silahl saldrnn 39'uncu, Halepçe katliamnn 29'uncu yl 
dönümlerine, "Nevroz"u kutladğna ve 21 Martn tatil ya-
plmas gerektiğine, "hayr" çalşmas yürüten ya da "Nevroz" 
için kutlama yapmak isteyenlere karş uygulanan gözaltlara 
Meclisin ses vermesi gerektiğine ilişkin açklamas 45 (83) 

 
111:112 

        – 3 Mays Dünya Basn Özgürlüğü Günü'nü kutladğna 
ve 3 Mays Bağmsz İletişim Ağ Bianet'in kuruluşunun 
20'nci yl dönümüne ilişkin açklamas 45 (87) 

 
778 

        – Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostanc'nn sa-
taşma nedeniyle yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 45 (87) 

 
834 
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        – Berat Gecesi'ni kutladğna ve Engelliler Haftas'na 
ilişkin açklamas 45 (90) 

 
1113 

        – Bu Meclisin, milletvekillerinin dokunulmazlğn 
kaldran ve halkn iradesini yok sayan bir Parlamento olarak 
tarihe geçeceğine, Diyarbakr Milletvekili Nursel Aydoğan'n 
milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili fezlekenin okunma-
mas gerektiğine ilişkin açklamas 45 (89) 

 
1000:1001 

        – Erzurum Milletvekili Kamil Aydn'n sataşma nede-
niyle yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açkla-
mas 45 (82) 

 
43 

        – İç Tüzük gereğince önergede ne yazyorsa kâtip üyele-
rin de ayn şekilde okumalar gerektiğine ilişkin açklamas 45 (82) 

 
30 

        – İnsan haklar ve demokrasinin herkes için savunulmas 
gerektiğine ilişkin açklamas 45 (86) 

 
687:688 

        – Meclisin 2 Mays 2017 tarihine kadar tatile girmesi 
önerisini kabul etmediklerine, referandum sürecinin henüz 
sonuçlanmadğna ve bütün yurttaşlarn oylarnn takipçisi 
olacaklarna, 1 Maysn emekçilere ve çalşanlara zarar ver-
meden kutlanmasn temenni ettiğine ilişkin açklamas 45 (84) 

 
287:288 

        – Polis araçlarnn yaptğ kazalar konusunda İçişleri 
Bakanlğn göreve davet ettiğine ilişkin açklamas 45 (88) 

 
917:918 

        – Referandumda "evet" demeyenlerin yoğun bask ve 
fiziki saldrlarla karş karşya olduğuna, sivil toplum örgütle-
rine Diyarbakr'da bir operasyon yapldğna, "Nevroz" kut-
lamalarna yönelik basklarn söz konusu olduğuna, işsizlik 
rakamlarna ve KPSS giriş ücretinin çok yüksek olduğuna 
ilişkin açklamas 45 (82) 

 
22:23 

        – Suruç katliamnn ilk duruşmasnn bugün yaplacağ-
na ve ailelerin, bu davann ciddiyetle, yaknlarnn ansna 
saygyla yürütülmesini istediklerine, Dersim katliamnn 
80'inci yl dönümüne ilişkin açklamas 45 (88) 

 
906:907 

        – Şanlurfa Milletvekili İbrahim Halil Yldz'n baz 
ifadeleri nedeniyle özür dilemesi taleplerinin yerine getiril-
memesine ilişkin açklamas 45 (82) 

 
74 

        – Şanlurfa Milletvekili İbrahim Halil Yldz'n yaptğ 
açklamasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 45 (82) 

 
47 

       DOĞAN Müslüm (İzmir) – HDP Eş Genel Başkanlar 
ile milletvekillerinin serbest braklmas için Meclisin gereği-
ni yapmak durumundu olduğuna ve tutuklu bulunan arkadaş-
larnn "Nevroz" Bayram'n kutladğna ilişkin açklamas 45 (82) 

 
20 

        – HDP İzmir İl Eş Başkannn da içinde bulunduğu 55 
kişinin gözaltna alnmasna ve Manisa'da on dört aydr tu-
tuklu bulunan partililer hakknda henüz bir iddianame hazr-
lanmadğna ilişkin açklamas 45 (83) 

 
108 
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       DURMAZ Kadim (Tokat) – Karadeniz'e bağlanmas 
gereken Kastamonu ile Tokat-Niksar-Akkuş-Ünye yollarnn 
ihalesinin ne zaman yaplacağn ve Tokat Havaalan'nn 
kullanlmasyla ilgili Hükûmetin bir plan olup olmadğn 
öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 45 (86) 

 
691 

        – Şeker fabrikalarnn ve şeker işçilerinin sorunlarnn 
çözümü konusunda ortak bir anlayşta buluşmak gerektiğine 
ilişkin açklamas 45 (88) 

 
927 

       DURMUŞOĞLU Mücahit (Osmaniye) – Hollanda ve 
baz Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye ve bakanlara karş tavr-
nn kabul edilemez olduğuna ve Avrupa Adalet Divannn 
kadnlarn çalşrken başörtüsü takp takmamasna dair verdi-
ği karara ilişkin açklamas 45 (82) 

 
19 

       ELDEMİR Halil (Bilecik) – Cumhurbaşkanlğ 
hükûmet sisteminin hayrl olmasn dilediğine ilişkin açk-
lamas 45 (84) 

 
268:269 

       ENGİN Didem (İstanbul) – 23 Nisanda Meclis Başka-
nnn Atatürk'ün adn anmamasna, hiç kimse ve hiçbir 
kuvvetin Atatürk'e olan sevgi ve minnettarlğ milletin gön-
lünden silemeyeceğine ilişkin açklamas 45 (86) 

 
688 

       ERCOŞKUN Ali (Bolu) – Bolu'da Başbakann katl-
myla yaplan mitinge ilişkin açklamas 45 (83) 

 
107 

       ERDOĞAN Hüsnüye (Konya) – İstanbul Milletvekili 
Engin Altay'n sataşma nedeniyle yaptğ konuşmasndaki 
baz ifadeleri nedeniyle özür dilemesi gerektiğine ilişkin 
açklamas 45 (83) 

 
152 

        – Millet iradesiyle sistem değişikliğinin hayata geçiril-
diğine ve bu tarihî süreçte emeği geçen herkese şükranlarn 
sunduğuna ilişkin açklamas 45 (84) 

 
266 

        – Pakistan'da 13 ülkenin katlmyla yaplan "Demokrasi 
ve Sosyal Adaletin Güçlendirilmesinde Kadn Parlamenterle-
rin Rolü" konulu konferansa ilişkin açklamas 45 (83) 

 
107 

       ERKEK Muharrem (Çanakkale) – Cumhuriyet gaze-
tesinin yöneticileri ile yazarlarnn yüz seksen dört gündür 
cezaevinde bulunduklarna ve OHAL sürecinde basn özgür-
lüğünün yannda tüm hak ve özgürlüklerin askya alnmş 
durumda olduğuna ilişkin açklamas 45 (86) 

 
689 

       GAYTANCIOĞLU Okan (Edirne) – Çanakkale Mil-
letvekili Ayhan Gider'in CHP grup önerisi üzerinde yaptğ 
konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 45 (89) 

 
1026 

        – Kapkule Snr Kaps'nda yaşanan izdihamla ilgili 
bilgi almak istediğine ilişkin açklamas 45 (86) 

 
692 

        – Ülke ekonomisindeki gizlenemeyen kötü gidişat nede-
niyle iş yerlerinin birer birer kapanmaya devam ettiğine ve 
Hükûmetin bu konuda ne yapmay düşündüğünü öğrenmek 
istediğine ilişkin açklamas 45 (87) 

 
774 
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       GÖK Levent (Ankara) – Berat Gecesi'ni kutladğna, 
Engelliler Haftas'na, 10 Mays Danştayn kuruluşunun 
149'uncu yl dönümüne ve Danştay Başkannn baz ifadele-
rine ilişkin açklamas 45 (90) 

 
1113:1114 

        – Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan'n 22 Haziran 
2010 tarihinde Başbakanlğ srasnda AK PARTİ grup top-
lantsnda OHAL konusunda sarf ettiği baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 45 (84) 

 
316 

        – Mühürsüz oy kullanmay kabul eden Yüksek Seçim 
Kurulunun bu kararnn referandum sürecine gölge düşürdü-
ğüne, Yüksek Seçim Kurulu Başkann istifaya davet ettikle-
rine ve bu sürecin henüz bitmediğine ilişkin açklamas 45 (84) 

 
275:276 

        – Tunceli'de yaşanan helikopter kazasyla ilgili 
Hükûmet yetkililerinin bir açklama yapmas gerektiğine, 
Yüksek Seçim Kurulunun mühürsüz oy kullanmna onay 
veren kararyla referandumun şaibeli hâle geldiğine ve sonuç-
lar kesinleşmeden bu referandum sürecinin bitmiş olmadğna 
ilişkin açklamas 45 (84) 

 
269:270 

       GÜRER Ömer Fethi (Niğde) – 15-21 Mart Tüketici 
Koruma Haftas'na ilişkin açklamas 45 (82) 

 
15:16 

        – Anayasa değişikliği teklifiyle milletvekili saysnn 
600'e çkarlacak olmas ile başkan yardmclarnn saysnn 
belirli olmamasnn vatandaşa maliyetine ilişkin açklamas 45 (83) 

 
105 

        – Baz bölgelerde hava scaklğnn mevsim normalleri-
nin altnda olmas nedeniyle çiçek açan meyve ağaçlarnn 
don ve doludan önemli ölçüde zarar gördüğüne ve Hükûme-
tin üreticilerin mağduriyetini bir an önce gidermesi gerektiği-
ne ilişkin açklamas 45 (89) 

 
994 

        – Berat Gecesi'ni kutladğna ve Niğde iline özellikle 
seçim dönemlerinde vaat edilen desteğin verilmediğine iliş-
kin açklamas 45 (90) 

 
1109 

        – Cumhurbaşkannn Niğde'yle ilgili baz ifadelerine ve 
Yüksek Seçim Kurulu kararlar nedeniyle Anayasa oylamas 
sonuçlarnn meşru olmadğna ilişkin açklamas 45 (84) 

 
264 

       HÜRRİYET Fatma KAPLAN (Kocaeli) – Atatürk'e 
hakaret eden Mustafa Armağan ile Yavuz Bahadroğlu'nun 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Darca Belediyesi tarafn-
dan söyleşi ve kitap fuarna davet edilmelerine ilişkin açk-
lamas 45 (89) 

 
996 

        – Kocaeli Gölcük Belediyesinde çalşan Yasin Alp'in 
odasndaki Atatürk fotoğrafnn üzerine Cumhurbaşkan 
Recep Tayyip Erdoğan'n fotoğrafn monte etmesine ve bu 
aymazlğ knadğna ilişkin açklamas 45 (82) 

 
16 

        – Spor Toto 3'üncü Lig Play-Off Finali'nde 2'nci Lig'e 
yükselme mücadelesi verecek olan Kocaelispor taraftarnn 
maça gidebilmesi için hafta sonu Antalya-İzmit aras uçak 
seferleri düzenlenmesini talep ettiğine ilişkin açklamas 45 (90) 

 
1109 
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       ILICALI Mustafa (Erzurum) – Referandumda Erzu-
rum'un büyükşehirler arasnda 1'inci olmas nedeniyle Erzu-
rumlulara teşekkür ettiğine ve 2026 Kş Olimpiyatlar adayl-
ğ için herkesin desteğini beklediğine ilişkin açklamas 45 (84) 

 
268 

        – Turizmin gelişmesi için verilen desteğe Erzurum 
Havaliman'nn eklenmesi nedeniyle Kültür ve Turizm Baka-
n Nabi Avc'ya, 2026 Kş Olimpiyatlar için destek veren 
herkese ve Başbakan Yardmcs Numan Kurtulmuş'a teşek-
kür ettiğine ilişkin açklamas 45 (83) 

 
107:108 

       İLGEZDİ Gamze AKKUŞ (İstanbul) – Wikipedia'ya 
Türkiye'den erişimin engellenmesinin gerekçesini ve benzeri 
sansür uygulamalarnn artp artmayacağn öğrenmek istedi-
ğine ilişkin açklamas 45 (86) 

 
690 

       İNCEÖZ İlknur (Aksaray) – Diyarbakr-Mardin kara 
yolunda mayn taramas srasnda meydana gelen patlama 
sonucu şehit olan 2 asker ile PKK tarafndan yaplan saldrda 
hayatn kaybeden Murat Ayhan'a Allah'tan rahmet dilediği-
ne, terör örgütleri ve arkasndakilerle mücadelenin kararl bir 
şekilde süreceğine, Fatih Belediye Başkan ile Esenler Bele-
diye Başkannn baz uygulamalarna dair iddialara ilişkin 
açklamas 45 (82) 

 
23:24 

        – Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nn HDP grup öne-
risi üzerinde yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 45 (82) 

 
43 

       İRMEZ Aycan (Şrnak) – Silopi'de MHP ilçe binas 
önünde nöbet tutan polislerin alkollü araç kullanmalar sonucu 
yaşanan kazaya ve Valiliğin "kader" olarak bu olayn üzerini 
örtmesinin kabul edilemez olduğuna ilişkin açklamas 45 (88) 

 
905:906 

       KAN Ravza KAVAKCI (İstanbul) – 16 Nisanda yap-
lan referandumla gerçekleşen Anayasa değişikliğiyle 18-24 
yaş aras gençlere seçilme hakk verilmesinden heyecan 
duyduğuna ilişkin açklamas 45 (87) 

 
774 

        – Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi 
Parlamenterler Forumu Türkiye Dönem Başkanlğna ilişkin 
açklamas 45 (83) 

 
106 

        – Hollanda makamlarnca Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanna karş yaplan saygszlğn asla kabul edilmeyece-
ğine ve bu davranşn kadn haklar çerçevesinde değerlendi-
rilmesi gerektiğine ilişkin açklamas 45 (82) 

 
20 

        – Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptğ açklama-
sndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 45 (86) 

 
687 

        – Yüksek bir katlmla yaplan halk oylamasnda oy 
veren bütün vatandaşlara şükranlarn sunduğuna ilişkin 
açklamas 45 (84) 

 
265 
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       KARADENİZ Barş (Sinop) – Berat Kandili ile Anne-
ler Günü'nü kutladğna, Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret-
lerde bulunan hainleri şiddetle lanetlediğine ve şu anda Genel 
Kurulda misafir olan Sinop'tan gelen annelerin önünde say-
gyla eğildiğine ilişkin açklamas 45 (90) 

 
1106:1107 

       KAYIŞOĞLU Nurhayat ALTACA (Bursa) – Son 
günlerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e aşağlkça hakaretle-
rin yoğunlaştğna ve bunun en önemli sebebinin iktidarn 
yargy siyasallaştrmas olduğuna ilişkin açklamas 45 (89) 

 
997 

       KILIÇ İmran (Kahramanmaraş) – Hakkn ve haddini 
bilmenin en büyük erdem olduğuna ilişkin açklamas 45 (88) 

 
904 

        – İşçi ve işverenlerin birbirinin velinimeti olduğuna 
ilişkin açklamas 45 (87) 

 
773 

        – Kutlu Doğum Haftas'n kutladğna ilişkin açklamas 45 (84) 266 
        – Vakflar Haftas ile Trafik Haftas'n kutladğna ve 
"anlamak", "anlatmak", "anlaşmak", "anlaşlmak" kavramla-
rnn çok önemli olduğuna ilişkin açklamas 45 (89) 

 
997 

        – Veysel Karani Haftas ile Engelliler Haftas'na ve 
Berat Gecesi'ni kutladğna ilişkin açklamas 45 (90) 

 
1110 

       KILIÇDAROĞLU Kemal (İzmir) – Adalet ve Kal-
knma Partisi Genel Başkan ve Meclis Grubu Başkan Binali 
Yldrm'n yaptğ açklamasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 45 (85) 

 
573:574 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan İsmail Kahraman'n 
yaptğ açklamasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 45 (85) 

 
571:572 

       KUYUCUOĞLU Serdal (Mersin) – OHAL koşullarn-
da ve eşit olmayan bir referandum yarş yaşandğna ilişkin 
açklamas 45 (84) 

 
269 

       MUŞ Mehmet (İstanbul) – 1 Mays Emek ve Dayanş-
ma Günü'nü kutladğna, Türkiye büyüyüp geliştikçe tüm 
milletin olduğu gibi işçilerin de yaşam standartlar ve refah-
nn artacağna ilişkin açklamas 45 (86) 

 
695 

        – 16 Nisan referandumunun sonuçlaryla ilgili "şaibeli" 
ifadesinin kullanmasnn her şeyden önce millî iradeye ya-
plmş bir saygszlk olduğuna ve herkesi demokrasinin 
kurum ve kurallarna riayet etmeye ve millî iradeye saygl 
olmaya davet ettiğine ilişkin açklamas 45 (87) 

 
779:780 

        – Antalya Milletvekili Mustafa Akaydn'n 354 sra 
sayl Kanun Tasars'nn 1'inci maddesi üzerinde CHP Grubu 
adna yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açkla-
mas 45 (82) 

 
68 

        – Hakkâri Çukurca'da teröristlerle çatşmada yaralanan 7 
askere acil şifalar dilediğine, Türkiye Cumhuriyeti devletinin 
terörle mücadelede gösterdiği kararllğn neticesi olarak 
terörün tamamen bitirilmesi konusunda önemli bir noktaya 
erişildiğine ilişkin açklamas 45 (88) 

 
908:909 
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        – Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptğ açklama-
sndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 45 (86) 

 
686 

        – Muş Milletvekili Ahmet Yldrm'n sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 45 (87) 

 
790 

        – Muş Milletvekili Ahmet Yldrm'n yaptğ açklama-
sndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 45 (87) 

 
793 

       NURLU Mazlum (Manisa) – Ankara Büyükşehir Bele-
diye Başkan Melih Gökçek'in baz ifadelerine, bir zamanlar 
FETÖ'ye methiyeler düzenlerin 15 Temmuzda dökülen kan-
dan sorumlu olduklarna ve hesap vermeleri gerektiğine 
ilişkin açklamas 45 (82) 

 
17 

       ÖZ Bülent (Çanakkale) – Atatürk'e ve maneviyatna 
iftira atan kişilere hukuk sürecinin başlatlmasnn bir nebze 
de olsa sevindirici olduğuna ve FETÖ'ye övgüler düzen 
Mustafa Armağan'a bunca zaman neden bir işlem yaplmad-
ğn öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 45 (90) 

 
1109 

        – Bir yanlş atamann ülkeyi FETÖ'ye teslim edebilece-
ğine, hukuk mücadelelerinin ve yarna umutla bakşlarnn 
sürdüğüne ilişkin açklamas 45 (88) 

 
904 

       ÖZDAĞ Selçuk (Manisa) – 2017 ylnn Cumhurbaşka-
nnn himayesinde düzenlenen bir kampanyayla "Türk Dili 
Yl" olarak ilan edileceğine ilişkin açklamas 45 (82) 

 
18 

       ÖZDEMİR Sibel (İstanbul) – 9 Mays Avrupa Günü'ne 
ve Türkiye'nin Avrupa Birliği ulusal stratejik hedefinin ksa 
vadeli iç politikalara ve kişisel siyasal çkarlara malzeme 
edilmesine son verilmesi gerektiğine ilişkin açklamas 45 (89) 

 
994 

        – Geçen hafta yaymlanan Özel Öğrenci Barnma Hiz-
metleri Yönetmeliği'yle öğrencilerin daha güvensiz koşullarla 
ve yeni istismarlarla karşlaşmas tehlikesinin yolunun açld-
ğna ilişkin açklamas 45 (90) 

 
1106 

        – İktidarn tüm engellemelerine ve OHAL'e rağmen 1 
Mays Emek ve Dayanşma Günü'nün büyük bir coşkuyla 
kutlandğna ve bu iktidarn tek önceliği ve hedefinin tek 
adam düzenini şaibeli bir Anayasa'yla meşrulaştrma çabas 
olduğuna ilişkin açklamas 45 (86) 

 
689:690 

        – On beş yllk AKP iktidarlar döneminde öğrencilerin 
mutsuz ve başarsz, medya ile üniversitelerin bask altnda, 
gazetecilerin hapiste olduğuna ve demokrasi ve hukukun 
üstünlüğü mücadelesinin bu baskc ve otoriter düzene son 
vereceğine ilişkin açklamas 45 (87) 

 
774 

        – YSK müdahalesiyle meşruluğu tartşmal hâle gelen 
Anayasa değişikliğinin partili Cumhurbaşkan maddesinin 
hayata geçirildiğine ve Cumhurbaşkannn partisini mi devleti 
mi temsil edeceğini öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 45 (88) 

 
905 

       ÖZDİŞ İbrahim (Adana) – Avukatlktan hâkimliğe geçiş 
snav ve mülakat hakkndaki iddialara ilişkin açklamas 45 (86) 

 
692 



   C.   B. S a y f a  

– 14 – 

        – Ceyhan ile Erzin arasndaki snr ihtilaf ve BOTAŞ 
yetki sahas içerisinde bulunan çeşitli firmalarn iskelelerinin 
İskenderun'a devredilmesi konularnn düzeltilmesi için ne 
zaman girişimde bulunulacağn öğrenmek istediğine ilişkin 
açklamas 45 (88) 

 
903 

        – Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanndan Türkiye'nin 
çocuk işçilerle ilgili ILO sözleşmelerine neden uymadğn 
öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 45 (87) 

 
773 

        – İki yl önce yaşanan bir olayda katil zanls olan Mert 
Zülfikar'n ailesinin gücünü kullanarak yurt dşna kaçtğna 
ve bu şekilde adaletten kurtulabiliyorsa o ülkede hukuktan 
söz etmenin mümkün olup olmadğn öğrenmek istediğine 
ilişkin açklamas 45 (90) 

 
1110 

        – Referandum için sandğa giden tüm yurttaşlar saygy-
la selamladğna, bu referandum oylamasnn meşru olmad-
ğna ve tarafszlk yeminine rağmen birçok yerde miting 
düzenleyen Cumhurbaşkannn anayasal suç işlediğine ilişkin 
açklamas 45 (84) 

 
265 

       ÖZEL Özgür (Manisa) – 3 Mays Dünya Basn Özgür-
lüğü Günü'nü kutladğna, CHP Grubu olarak Genel Kurulu 
ziyaret eden Arel Üniversitesi siyaset bilimi öğrencilerini 
selamladklarna ve İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un 
yerinden sarf ettiği baz ifadelerine ilişkin açklamas 45 (87) 

 
778:779 

        – Adalet ve Kalknma Partisi iktidarnn sermayeden yana 
politikalar ve iş cinayetleri ile yasaklar, basklar ve OHAL'in 
gölgesinde bir 1 Mays kutlandğna ve iktidarn sermayeyle 
kol kola girdiği bu sömürü düzeninin eninde sonunda demokra-
tik bir şekilde yklacağna ilişkin açklamas 45 (86) 

 
695:696 

        – Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostanc'nn sa-
taşma nedeniyle yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 45 (87) 

 
833:834 

        – Bir televizyon kanalnda Atatürk'e yaplmş hakaretler 
karşsnda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkannn bir tavr 
almas gerektiğine, 9 Mays 1935 Cumhuriyet Halk Partisinin 
isminde "frka" yerine "parti" kelimesi kullanlmasnn yl 
dönümüne, KHK'yla mesleklerinden men edilen 2 öğretme-
nin açlk grevlerinin 62'nci gününde olduklarna ve bu konu-
da Başbakan ile ilgili bakanlar duyarllğa davet ettiğine ve 
Diyarbakr Milletvekili Nursel Aydoğan hakkndaki fezleke-
nin okunacak olmasnn siyasi bir tutum olduğuna ilişkin 
açklamas 45 (89) 

 
1001:1002 

        – Fatsa'y halk komiteleriyle yöneten devrimci Belediye 
Başkan Fikri Sönmez'in ölümünün 32'nci yl dönümüne, 4-
10 Mays İş Sağlğ ve Güvenliği Haftas'na, CHP olarak 
bugün görüşülmeye başlanan Suruç katliam davasn yakn-
dan izleyip tüm sorumlularnn yarglanp ceza aldğ güne 
kadar da peşini brakmayacaklarna ilişkin açklamas 45 (88) 

 
907:908 
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        – Ceyhan ile Erzin arasndaki snr ihtilaf ve BOTAŞ 
yetki sahas içerisinde bulunan çeşitli firmalarn iskelelerinin 
İskenderun'a devredilmesi konularnn düzeltilmesi için ne 
zaman girişimde bulunulacağn öğrenmek istediğine ilişkin 
açklamas 45 (88) 

 
903 

        – Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanndan Türkiye'nin 
çocuk işçilerle ilgili ILO sözleşmelerine neden uymadğn 
öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 45 (87) 

 
773 

        – İki yl önce yaşanan bir olayda katil zanls olan Mert 
Zülfikar'n ailesinin gücünü kullanarak yurt dşna kaçtğna 
ve bu şekilde adaletten kurtulabiliyorsa o ülkede hukuktan 
söz etmenin mümkün olup olmadğn öğrenmek istediğine 
ilişkin açklamas 45 (90) 

 
1110 

        – Referandum için sandğa giden tüm yurttaşlar saygy-
la selamladğna, bu referandum oylamasnn meşru olmad-
ğna ve tarafszlk yeminine rağmen birçok yerde miting 
düzenleyen Cumhurbaşkannn anayasal suç işlediğine ilişkin 
açklamas 45 (84) 

 
265 

       ÖZEL Özgür (Manisa) – 3 Mays Dünya Basn Özgür-
lüğü Günü'nü kutladğna, CHP Grubu olarak Genel Kurulu 
ziyaret eden Arel Üniversitesi siyaset bilimi öğrencilerini 
selamladklarna ve İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un 
yerinden sarf ettiği baz ifadelerine ilişkin açklamas 45 (87) 

 
778:779 

        – Adalet ve Kalknma Partisi iktidarnn sermayeden yana 
politikalar ve iş cinayetleri ile yasaklar, basklar ve OHAL'in 
gölgesinde bir 1 Mays kutlandğna ve iktidarn sermayeyle 
kol kola girdiği bu sömürü düzeninin eninde sonunda demokra-
tik bir şekilde yklacağna ilişkin açklamas 45 (86) 

 
695:696 

        – Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostanc'nn sa-
taşma nedeniyle yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 45 (87) 

 
833:834 

        – Bir televizyon kanalnda Atatürk'e yaplmş hakaretler 
karşsnda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkannn bir tavr 
almas gerektiğine, 9 Mays 1935 Cumhuriyet Halk Partisinin 
isminde "frka" yerine "parti" kelimesi kullanlmasnn yl 
dönümüne, KHK'yla mesleklerinden men edilen 2 öğretme-
nin açlk grevlerinin 62'nci gününde olduklarna ve bu konu-
da Başbakan ile ilgili bakanlar duyarllğa davet ettiğine ve 
Diyarbakr Milletvekili Nursel Aydoğan hakkndaki fezleke-
nin okunacak olmasnn siyasi bir tutum olduğuna ilişkin 
açklamas 45 (89) 

 
1001:1002 

        – Fatsa'y halk komiteleriyle yöneten devrimci Belediye 
Başkan Fikri Sönmez'in ölümünün 32'nci yl dönümüne, 4-
10 Mays İş Sağlğ ve Güvenliği Haftas'na, CHP olarak 
bugün görüşülmeye başlanan Suruç katliam davasn yakn-
dan izleyip tüm sorumlularnn yarglanp ceza aldğ güne 
kadar da peşini brakmayacaklarna ilişkin açklamas 45 (88) 

 
907:908 
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        – İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un yaptğ açkla-
masndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 45 (86) 

 
686:687 

        – İstanbul Milletvekili Ravza Kavakc Kan'n yaptğ 
gündem dş konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açkla-
mas 45 (86) 

 
685 

       ÖZKAL Hatice Dudu (Afyonkarahisar) – Başta Af-
yonkarahisarllar olmak üzere tüm seçmenlere teşekkür etti-
ğine ve Cumhurbaşkanlğ hükûmet sisteminin hayrl uğurlu 
olmasn dilediğine ilişkin açklamas 45 (84) 

 
267 

        – Yeni Anayasa'nn ilk meyveleri olarak piyasalardaki 
rahatlama ve güven ortamnn tekrar sağlandğna ve Cum-
hurbaşkannn AK PARTİ'ye geri dönmesine ilişkin açkla-
mas 45 (87) 

 
777 

       ŞEKER Ali (İstanbul) – 3 Mays Dünya Basn Özgür-
lüğü Günü'nü kutladğna ve Twitter'da baz hesaplara engel-
leme karar alnmasna ilişkin açklamas 45 (87) 

 
776 

        – Cumhuriyet ve BirGün gazetelerinin yazarlarnn hâlâ 
tutuklu olmalarna ve Wikipedia'ya erişimin yasaklanmasnn 
kabul edilemez olduğuna ilişkin açklamas 45 (86) 

 
692:693 

       ŞEKER İlyas (Kocaeli) – Cumhuriyet Halk Partisi 
Genel Başkan Kemal Klçdaroğlu'nun baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 45 (82) 

 
17 

        – Referandumda oy kullanan tüm vatandaşlara şükranla-
rn sunduğuna ve yaplan Anayasa değişikliğiyle Türkiye'nin 
kazandğna ilişkin açklamas 45 (84) 

 
266:267 

       TANAL Mahmut (İstanbul) – Asgari ücretin açlk 
snrnn altnda olduğuna ve Engelliler Haftas'na ilişkin 
açklamas 45 (90) 

 
1107 

        – Aylardr atama bekleyen ziraat mühendislerine, gda 
mühendislerine ve su ürünleri mühendislerine müjdeli bir 
haber verilmesini beklediğine ilişkin açklamas 45 (89) 

 
998 

        – Caddelerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafndan 
otopark olarak kullanldğna ve İçişleri Bakann acilen 
denetim yapmaya davet ettiğine ilişkin açklamas 45 (86) 

 
689 

        – Kuvvetler ayrlğnn muhafaza edilerek demokrasinin 
korunmas gerektiğine ilişkin açklamas 45 (83) 

 
109 

       TARHAN Tahsin (Kocaeli) – Anayasa değişikliği 
teklifiyle milletvekili seçilme yaşnn 18'e düşürülmesine 
ilişkin açklamas 45 (83) 

 
109 

       TAŞKIN Ali Cumhur (Mersin) – Referandum sonucu-
nun hayrl uğurlu olmasn dilediğine ilişkin açklamas 45 (84) 

 
262 

       TEZCAN Ylmaz (Mersin) – Kabul edilen Anayasa 
değişikliğinin hayrl uğurlu olmasn dilediğine ilişkin açk-
lamas 45 (84) 

 
263 

       TOĞRUL Mahmut (Gaziantep) – AKP Hükûmetinin 
HDP'ye karş tutuklama furyasn bir işkenceye, bir psikolo-
jik savaş aygtna dönüştürdüğüne ilişkin açklamas 45 (83) 

 
108:109 
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        – Gaziantep Şahinbey Belediyesine zabta memuru 
olarak atanmay hak etmiş 50 kişinin atamalarnn yaplma-
masyla ilgili bilgi almak istediğine ilişkin açklamas 45 (82) 

 
18:19 

       TOPAL Serkan (Hatay) – Anayasa değişikliğiyle geti-
rilmek istenen yeni sistemde Cumhurbaşkannn yetkilerine 
ilişkin açklamas 45 (83) 

 
105 

        – Hatay ilinin Karaağaç ve Denizciler beldelerinin ilçe 
yaplmas için vereceği kanun teklifine destek beklediğine 
ilişkin açklamas 45 (82) 

 
15 

       TURAN Bülent (Çanakkale) – 18 Mart Çanakkale 
Zaferi'nin 102'nci yl dönümüne ilişkin açklamas 45 (83) 

 
112:113 

        – Halk oylamasnn sonuçlarnn ülkeye hayrl olmasn 
dilediğine, 8'inci Cumhurbaşkan Turgut Özal'n ölümünün 
24'üncü yl dönümüne, Tunceli'de yaşanan helikopter kazas-
na ve Kutlu Doğum Haftas'n kutladğna ilişkin açklamas 45 (84) 

 
273:274 

       TÜM Mehmet (Balkesir) – Deniz Gezmiş, Yusuf 
Aslan, Hüseyin İnan'n 6 Mays 1972'de idam edildikleri 
tarihten bugüne birçok hükûmet değişmesine rağmen siyasal 
anlayşn değişmediğine ilişkin açklamas 45 (89) 

 
999 

        – Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlk Divannn 
AKP'ye üye olmakla tarafszlk yemini boşa çkan Cumhur-
başkann yeniden ve yeni duruma göre yemin etmeye davet 
edip etmeyeceğini öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 45 (87) 

 
775 

        – Yüksek Seçim Kurulunun 16 Nisanda yaplan halk 
oylamasnda mühürsüz pusulalar kabul ederek tarihî bir 
skandala imza attğna ilişkin açklamas 45 (86) 

 
690:691 

       TÜRKMEN Elif Doğan (Adana) – Türkiye'de kadn 
cinayetlerini önleme anlamnda Adalet Bakanlğ ile Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlğn göreve davet ettiğine ilişkin 
açklamas 45 (90) 

 
1111 

       USTA Erhan (Samsun) – 18 Mart 1915 Çanakkale 
Zaferi'nin 102'nci yl dönümüne, Fetullahç terör örgütüyle 
mücadelenin hiç aksatlmadan devam ettirilmesi ancak ortaya 
çkan mağduriyetler konusunda hassas davranlmas gerekti-
ğine ve atanamayan öğretmenler, sağlk personeli ile taşeron 
işçilere kadro verilmesinin son derece yerinde olacağna 
ilişkin açklamas 45 (83) 

 
110:111 

        – Berat Gecesi'ni kutladğna, Engelliler Haftas'na, 
Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG terör örgütüne ağr silah 
desteği verilmesi yönündeki kararnn kabul edilemez oldu-
ğuna, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret içeren değer-
lendirmelerle ilgili soruşturma başlatlmasnn memnuniyet 
verici olduğuna ve Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftas'na 
ilişkin açklamas 45 (90) 

 
1112 
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1112 
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        – Diyarbakr-Mardin kara yolunda mayn taramas 
srasnda meydana gelen patlama sonucu şehit olan 2 askere 
Allah'tan rahmet dilediğine, Milliyetçi Hareket Partisi olarak 
terörle mücadelenin sonuna kadar arkasnda olduklarna, 
açklanan istihdam verilerine ve alnan tedbirlerin hiçbir 
şekilde işsizliği çözecek yönde olmadğna ilişkin açklamas 45 (82) 

 
21:22 

        – Doğu Türkistan davasnda Hükûmetin duyarl olmas-
n talep ettiğine, 9 Mays Avrupa Günü'ne, 6-12 Mays Kan 
Haftas ile 10-16 Mays Engelliler Haftas'na ilişkin açkla-
mas 45 (89) 

 
999:1000 

        – Tunceli'de yaşanan helikopter kazasna, referandumla 
kabul edilen yeni sistemin hayrl olmasn dilediğine ve 
Kutlu Doğum Haftas'n kutladğna ilişkin açklamas 45 (84) 

 
272:273 

       USTA Leyla ŞAHİN (Konya) – İzmir Milletvekili 
Ertuğrul Kürkcü'nün sataşma nedeniyle yaptğ konuşmasn-
daki baz ifadelerine ilişkin açklamas 45 (84) 

 
328 

       YALIM Özkan (Uşak) – 9 Mays Avrupa Günü'nü 
kutladğna ve 1 Temmuz 2016'da açlan Osman Gazi Köprü-
sü'nün ilk alt aylk periyodunda kaç adet aracn geçiş yapt-
ğn öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 45 (89) 

 
995 

        – Başbakan ve Bakanlar Kurulunu ülkenin ekonomisini 
düzeltmek adna gerekli admlarn atlmas konusunda göreve 
davet ettiğine ilişkin açklamas 45 (88) 

 
904 

        – Referandumda sandğa giden bütün vatandaşlara sayg 
ve sevgilerini sunduğuna ve Türkiye snrlar içerisinde yüz-
delik olarak "hayr" oylarnn kesinlikle daha fazla olduğuna 
ilişkin açklamas 45 (84) 

 
267 

        – Uşak Merkez Karaağaç köylülerinin bir arazi sorunu 
nedeniyle mağdur durumda olduklarna ve bu konunun çö-
zülmesini talep ettiklerine ilişkin açklamas 45 (87) 

 
775 

       YARAYICI Hilmi (Hatay) – Anayasa değişikliği tekli-
fiyle Cumhurbaşkanna tannan haklarn ve snrsz yetkilerin 
yardmcs tarafndan da aynen kullanlabileceğine ilişkin 
açklamas 45 (83) 

 
108 

        – KHK'yla görevlerine son verilen Nuriye Gülmen ile 
Semih Özakça'nn açlk grevlerinin 62'nci gününde oldukla-
rna ve kamuoyunu onlara destek olmaya çağrdğna ilişkin 
açklamas 45 (89) 

 
1017 

       YEDEKCİ Gülay (İstanbul) – Hukukun üstünlüğü için 
mücadele edilmesinin şart olduğuna ilişkin açklamas 45 (89) 

 
997 

       YILDIRIM Ahmet (Muş) – Diyarbakr Milletvekili 
Nursel Aydoğan hakknda kesinleşen mahkeme kararna ve 
iktidarn halkn iradesini siyasi kararla kaldran bir noktaya 
düştüğüne ilişkin açklamas 45 (89) 

 
1010:1011 

        – İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 45 (87) 

 
792 
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        – İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un yaptğ açkla-
masndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 45 (87) 

 
791 

        – Kutlu Doğum Haftas'n kutladğna, yaplan referan-
dumun tartşmal olduğuna ve yaplan hakl itirazlar etkin bir 
şekilde irdelenmediği sürece 16 Nisan 2017 tarihinin ülke 
tarihine çok kötü bir gün olarak kaznacağna ilişkin açkla-
mas 45 (84) 

 
271:272 

       YILDIRIM Behçet (Adyaman) – Cezaevlerinde pek 
çok hasta tutsak bulunmasna rağmen İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkan Kadir Topbaş'n damad Ömer Faruk Ka-
vurmac'nn uyku apnesi sebebiyle tahliyesi kararnn vicdan-
lar szlattğna ilişkin açklamas 45 (90) 

 
1110:1111 

       YILDIRIM Binali (Başbakan) (İzmir) – Cumhuriyet 
Halk Partisi Genel Başkan ve Meclis Grubu Başkan Kemal 
Klçdaroğlu'nun yaptğ açklamasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 45 (85) 

 
572:573 

       YILDIZ İbrahim Halil (Şanlurfa) – Gaziantep Millet-
vekili Mahmut Toğrul'un sataşma nedeniyle yaptğ konuş-
masndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 45 (82) 

 
46:47 

        – İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in 
yaptğ açklamasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 45 (82) 

 
47:48 

       YILMAZ Mehmet Akif (Kocaeli) – Berat Gecesi'ni 
kutladğna ve Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG terör 
örgütüne ağr silah desteği verilmesi yönündeki kararna 
ilişkin açklamas 45 (90) 

 
1108 

           
           
           

CUMHURBAŞKANI    
A) CUMHURBAŞKANININ GENEL KURULU  
     TEŞRİFLERİ    

        – Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan'n Genel Ku-
rulu teşrifleri 45 (85) 

 
561 

           
           
           

ÇEŞİTLİ İŞLER    
A) HOŞ GELDİNİZ MESAJLARI    

        – 2'nci Uluslararas Hac Bayram- Veli Sempozyumu 
dolaysyla yurt içi ve yurt dşndan gelen ve Genel Kurulu 
ziyaret eden misafirlere "Hoş geldiniz." denilmesi 45 (87) 

 
842 

        – Genel Kurulu ziyaret eden Arel Üniversitesi siyaset 
bilimi öğrencilerine "Hoş geldiniz." denilmesi 45 (87) 

 
779 
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DENETİM    
A) GENEL GÖRÜŞME ÖNERGELERİ    

       DEMİREL Çağlar (Diyarbakr) – (HDP Grubu adna 
Grup Başkan Vekilleri) Ve Diyarbakr Milletvekili İdris 
Baluken'in, Türkiye'nin başta Azez ve Cerablus olmak üzere 
Rojava ve Suriye politikalar hakknda genel görüşme açl-
masna ilişkin önergesi (8/8)   

 
 

        – Okunmas 45 (82) 25:26 
           
           

B) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ    
       AKAR Haydar (Kocaeli) – Ve 25 milletvekilinin, 
17 Ağustos 1999 Gölcük ve 12 Kasm 1999 Düzce depremle-
ri sonrasnda binalarn onarm ve güçlendirme çalşmalarnn 
uygunluğunun ve bu konuda yaşanan aksaklklarn araştrla-
rak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla Mec-
lis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/504)   

 
 

        – Okunmas 45 (83) 116:117 
       BOZKURT Mustafa Hüsnü (Konya) – Ve 21 millet-
vekilinin, emniyet kemeri kullanm konusunda toplumsal 
bilincin arttrlmas için yaplmas gerekenlerin araştrlarak 
alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla Meclis 
araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/505)   

 
 

        – Okunmas 45 (83) 117:119 
       DEMİREL Çağlar (Diyarbakr) – (HDP Grubu adna 
Grup Başkan Vekili) Özel istihdam bürolarnn işçilere ve 
çalşma koşullarna etkilerinin araştrlarak alnmas gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacyla Meclis araştrmas açlma-
sna ilişkin önergesi (10/502)   

 
 

        – Okunmas 45 (82) 28:29 
       DEPBOYLU Deniz (Aydn) – Ve 21 milletvekilinin, 
çocuklara yönelik istismarn kapsamnn ve nedenlerinin 
araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi ama-
cyla Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/510)   

 
 

        – Okunmas 45 (86) 698:699 
       EMİR Murat (Ankara) – Ve 22 milletvekilinin, kamu 
yararna faaliyet gösteren vakf ve derneklerin bağş ad 
altnda para toplamasnn araştrlarak alnmas gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacyla Meclis araştrmas açlma-
sna ilişkin önergesi (10/506)   

 
 

        – Okunmas 45 (84) 277:278 
       ERTAN Bedia ÖZGÖKÇE (Van) – Ve 21 milletveki-
linin, sokağa çkma yasaklarnda hayatn kaybedenlerin 
otopsi işlemleri ile sivil kayplara dair yürütülen soruşturma-
larn uluslararas ilke ve standartlara uygunluğunun araştrla-
rak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla Mec-
lis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/501)   

 
 

        – Okunmas 45 (82) 27:28 
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       GÖK Levent (Ankara) – (CHP Grubu adna Grup 
Başkan Vekili) Elektriğin üretimi ve tüketiciye ulaştrlmas 
aşamalarndaki sorunlarn araştrlarak alnmas gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacyla Meclis araştrmas açlma-
sna ilişkin önergesi (10/503)   

 
 

        – Okunmas 45 (83) 114:115 
       GÜRER Ömer Fethi (Niğde) – Ve 22 milletvekilinin, 
kent konseylerinin genel durumu ile sorunlarnn araştrlarak 
alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla Meclis 
araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/507)   

 
 

        – Okunmas 45 (84) 278:280 
       HABERAL Erkan (Ankara) – Ve 20 milletvekilinin, 
şehit aileleri, gaziler ile harp ve vazife malullerinin sorunlar-
nn araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacyla Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi 
(10/511)   

 
 

        – Okunmas 45 (86) 699:701 
       KARAKAYA Mevlüt (Adana) – Ve 20 milletvekilinin, 
ekmek fiyatlarndaki artşlarn nedenlerinin ve ekmek üretici-
lerinin yaşadğ sorunlarn araştrlarak alnmas gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacyla Meclis araştrmas açlma-
sna ilişkin önergesi (10/508)   

 
 

        – Okunmas 45 (84) 280:281 
        – Ve 20 milletvekilinin, hayvanclk sektöründeki sorun-
larn araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacyla Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi 
(10/509)   

 
 

        – Okunmas 45 (86) 697:698 
       MUŞ Mehmet (İstanbul) – (Adalet ve Kalknma Partisi 
Grup Başkan Vekili) Ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Baş-
kan Vekili Manisa Milletvekili Özgür Özel, Halklarn De-
mokratik Partisi Grup Başkan Vekili İstanbul Milletvekili 
Filiz Kerestecioğlu Demir ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup 
Başkan Vekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay'n, çölyak 
hastalğyla ilgili farkndalk yaratlmas, teşhis aşamasyla 
ilgili önlem alnmas, sebep ve sonuçlarnn detayl bir şekil-
de araştrlmas ve bu hususlarda çözümler üretilmesi, ayrca 
bu hastalğa maruz kalan hastalara kalc yardmlar sağlan-
mas amacyla Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi 
(10/518)   

 
 

        – Okunmas 45 (88) 916:917 
        – Ön Görüşmesi  

 
(88)

 
918:926, 927:933, 

934 
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alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla Meclis 
araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/507)   

 
 

        – Okunmas 45 (84) 278:280 
       HABERAL Erkan (Ankara) – Ve 20 milletvekilinin, 
şehit aileleri, gaziler ile harp ve vazife malullerinin sorunlar-
nn araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacyla Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi 
(10/511)   

 
 

        – Okunmas 45 (86) 699:701 
       KARAKAYA Mevlüt (Adana) – Ve 20 milletvekilinin, 
ekmek fiyatlarndaki artşlarn nedenlerinin ve ekmek üretici-
lerinin yaşadğ sorunlarn araştrlarak alnmas gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacyla Meclis araştrmas açlma-
sna ilişkin önergesi (10/508)   

 
 

        – Okunmas 45 (84) 280:281 
        – Ve 20 milletvekilinin, hayvanclk sektöründeki sorun-
larn araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacyla Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi 
(10/509)   

 
 

        – Okunmas 45 (86) 697:698 
       MUŞ Mehmet (İstanbul) – (Adalet ve Kalknma Partisi 
Grup Başkan Vekili) Ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Baş-
kan Vekili Manisa Milletvekili Özgür Özel, Halklarn De-
mokratik Partisi Grup Başkan Vekili İstanbul Milletvekili 
Filiz Kerestecioğlu Demir ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup 
Başkan Vekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay'n, çölyak 
hastalğyla ilgili farkndalk yaratlmas, teşhis aşamasyla 
ilgili önlem alnmas, sebep ve sonuçlarnn detayl bir şekil-
de araştrlmas ve bu hususlarda çözümler üretilmesi, ayrca 
bu hastalğa maruz kalan hastalara kalc yardmlar sağlan-
mas amacyla Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi 
(10/518)   

 
 

        – Okunmas 45 (88) 916:917 
        – Ön Görüşmesi  

 
(88)

 
918:926, 927:933, 

934 
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       OK İsmail (Balkesir) – Ve 21 milletvekilinin, Küçük-
kuyu-Dikili Aras Sahil Şeridi Su Temin Projesi'nin yöre 
iklimi, su kaynaklar ve biyolojik çeşitlilik üzerindeki olum-
suz etkilerinin ve yol açacağ ekolojik zararlarn araştrlarak 
alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla Meclis 
araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/512)   

 
 

        – Okunmas 45 (87) 780:781 
        – Ve 22 milletvekilinin, çiğ süt üreticilerinin sorunlar-
nn araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacyla Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi 
(10/513)   

 
 

        – Okunmas 45 (87) 782:783 
       ŞİMŞEK Baki (Mersin) – Ve 20 milletvekilinin, çiftçi-
lerin üretim ve pazarlama konusunda yaşadklar sorunlarn 
araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi ama-
cyla Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/515)   

 
 

        – Okunmas 45 (88) 910:911 
        – Ve 20 milletvekilinin, çocuk kaybolma vakalarnn 
sebeplerinin araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belir-
lenmesi amacyla Meclis araştrmas açlmasna ilişkin öner-
gesi (10/516)   

 
 

        – Okunmas 45 (88) 911:912 
        – Ve 20 milletvekilinin, kays üretiminde yaşanan 
sorunlarn araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belir-
lenmesi amacyla Meclis araştrmas açlmasna ilişkin öner-
gesi (10/517)   

 
 

        – Okunmas 45 (88) 912:914 
        – Ve 20 milletvekilinin, PKK'nn maddi kaynaklarnn 
ve yaplan silah yardmlarnn araştrlarak alnmas gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacyla Meclis araştrmas açlma-
sna ilişkin önergesi (10/519)   

 
 

        – Okunmas 45 (89) 1004:1005 
        – Ve 20 milletvekilinin, ülkemizdeki su kirliliği konusu-
nun araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacyla Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi 
(10/514)   

 
 

        – Okunmas 45 (87) 783:784 
       VARLI Muharrem (Adana) – Ve 21 milletvekilinin, 
Çukurova bölgesindeki msr üreticilerinin sorunlarnn araş-
trlarak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla 
Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/522)   

 
 

        – Okunmas 45 (90) 1115:1117 
        – Ve 21 milletvekilinin, hayvanclk sektörünün sorunla-
rnn araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacyla Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi 
(10/524)   

 
 

        – Okunmas 45 (90) 1119:1120 
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        – Ve 21 milletvekilinin, narenciye üreticilerinin sorunla-
rnn araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacyla Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi 
(10/523)   

 
 

        – Okunmas 45 (90) 1117:1119 
        – Ve 21 milletvekilinin, tarmsal üretimde kullanlan 
gübre fiyatlarndaki artşlarn araştrlarak alnmas gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacyla Meclis araştrmas açlma-
sna ilişkin önergesi (10/521)   

 
 

        – Okunmas 45 (89) 1007:1009 
       YURDAKUL Ahmet Selim (Antalya) – Ve 20 millet-
vekilinin, aile hekimlerinin nöbet sorununun araştrlarak 
alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla Meclis 
araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/520)   

 
 

        – Okunmas 45 (89) 1006:1007 
           
           
           

C) SÖZLÜ SORU ÖNERGELERİ VE CEVAPLARI    
a- Cevaplanan Sözlü Soru Önergeleri     

           
Başbakandan    

       PEKŞEN Haluk (Trabzon) – ÇAYKUR yönetimindeki 
tasarruflara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/67) ve 
Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Faruk Çelik'in cevab 45 (89) 

 
1031, 1037:1049 

           
           
           

Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanndan    
       ÖZ Abdurrahman (Aydn) – Kamu personelinin hakla-
r ile ilgili çalşmalara ilişkin Çalşma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanndan sözlü soru önergesi (6/20) ve Gda, Tarm ve 
Hayvanclk Bakan Faruk Çelik'in cevab 45 (89) 

 
1031, 1037:1049 

           
           
           

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanndan    
       AKIN Ahmet (Balkesir) – Okul Sütü Projesi'ne ve süt 
tüketiminin artrlmasna yönelik çalşmalara (6/257), Balke-
sir'de gda güvenliğini sağlamaya yönelik olarak 2014 yln-
dan itibaren gerçekleştirilen kesimhane, kasap ve et satş 
yaplan market denetimlerine (6/441) ve Balkesir'de organik 
tarmn geliştirilmesine yönelik yürütülen çalşmalara (6/633) 
ilişkin sözlü soru önergeleri ve Gda, Tarm ve Hayvanclk 
Bakan Faruk Çelik'in cevab 

 
 
 
 
 
 
 

45 
 

 
 
 
 
 
 
 

(89)
 

 
 
 
 
 
 
 

1032, 1034, 1035, 
1037:1049 
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        – Ve 21 milletvekilinin, narenciye üreticilerinin sorunla-
rnn araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacyla Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi 
(10/523)   

 
 

        – Okunmas 45 (90) 1117:1119 
        – Ve 21 milletvekilinin, tarmsal üretimde kullanlan 
gübre fiyatlarndaki artşlarn araştrlarak alnmas gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacyla Meclis araştrmas açlma-
sna ilişkin önergesi (10/521)   

 
 

        – Okunmas 45 (89) 1007:1009 
       YURDAKUL Ahmet Selim (Antalya) – Ve 20 millet-
vekilinin, aile hekimlerinin nöbet sorununun araştrlarak 
alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla Meclis 
araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/520)   

 
 

        – Okunmas 45 (89) 1006:1007 
           
           
           

C) SÖZLÜ SORU ÖNERGELERİ VE CEVAPLARI    
a- Cevaplanan Sözlü Soru Önergeleri     

           
Başbakandan    

       PEKŞEN Haluk (Trabzon) – ÇAYKUR yönetimindeki 
tasarruflara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/67) ve 
Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Faruk Çelik'in cevab 45 (89) 

 
1031, 1037:1049 

           
           
           

Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanndan    
       ÖZ Abdurrahman (Aydn) – Kamu personelinin hakla-
r ile ilgili çalşmalara ilişkin Çalşma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanndan sözlü soru önergesi (6/20) ve Gda, Tarm ve 
Hayvanclk Bakan Faruk Çelik'in cevab 45 (89) 

 
1031, 1037:1049 

           
           
           

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanndan    
       AKIN Ahmet (Balkesir) – Okul Sütü Projesi'ne ve süt 
tüketiminin artrlmasna yönelik çalşmalara (6/257), Balke-
sir'de gda güvenliğini sağlamaya yönelik olarak 2014 yln-
dan itibaren gerçekleştirilen kesimhane, kasap ve et satş 
yaplan market denetimlerine (6/441) ve Balkesir'de organik 
tarmn geliştirilmesine yönelik yürütülen çalşmalara (6/633) 
ilişkin sözlü soru önergeleri ve Gda, Tarm ve Hayvanclk 
Bakan Faruk Çelik'in cevab 

 
 
 
 
 
 
 

45 
 

 
 
 
 
 
 
 

(89)
 

 
 
 
 
 
 
 

1032, 1034, 1035, 
1037:1049 
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       BOZKURT Mustafa Hüsnü (Konya) – Tarmsal sula-
ma amaçl elektrik kullanan abonelere devlet desteği sağlan-
masna ilişkin sözlü soru önergesi (6/544) ve Gda, Tarm ve 
Hayvanclk Bakan Faruk Çelik'in cevab 45 (89) 

 
1035, 1037:1049 

       ERCOŞKUN Ali (Bolu) – 2002-2015 yllar arasnda 
gerçekleşen tarmsal ihracata (6/32), tarmsal desteklere 
(6/33) ve 2002-2015 yllar arasndaki tarmsal büyüme dü-
zeyine (6/34) ilişkin sözlü soru önergeleri ve Gda, Tarm ve 
Hayvanclk Bakan Faruk Çelik'in cevab 45 (89) 

 
1031, 1037:1049 

       GÜRER Ömer Fethi (Niğde) – Ekmek üretimine yöne-
lik kontrollere (6/112), gda güvenilirliğine (6/150), gda 
hijyeni ve güvenilirliği konusunda tüketici duyarllğnn 
artrlmasna (6/151), Niğde'deki fasulye üreticilerinin mağ-
duriyetine (6/164), Niğde'de uygulanan arazi toplulaştrmala-
rna (6/177), Niğde ilinde tarmsal tahmin ve erken uyar 
istasyonu kurulmasna (6/341), baz tarmsal ürünlerdeki fiyat 
artşna (6/344), Niğde'nin Avrupa Birliği Krsal Kalknma 
Program kapsamna alnmamasna (6/345), Niğde'de yeni 
mera alanlar oluşturulmas çalşmalarna (6/353), organik 
ürün belgesi alan firmalara yönelik denetimlere (6/365), 
Niğde'de elma ve diğer meyve ürünleri için paketleme ve 
depolama tesisleri kurulmasna (6/366), Niğde'de patatese 
eşdeğer ve iklim yapsna uygun alternatif ürünlerin ekiminin 
özendirilmesi çalşmalarna (6/367), Niğde'de toprak ve 
yaprak analizi yaplabilen laboratuvarlara yönelik desteklere 
(6/369), Niğde'de seraclğn geliştirilmesine yönelik çalşma-
lara (6/372), Niğde Narlgöl'de seraclk ihtisas organize 
sanayi bölgesi kurulmas talebine (6/391), soğuk hava ve don 
olaylarndan etkilenen üreticilerin zararlarnn karşlanmasna 
yönelik çalşmalara (6/405), üreticilerin doğal afetlerden 
korunmasna yönelik çalşmalara (6/406), Niğde'de don 
olaylarndan etkilenen üreticilerin kredi borçlarnn ertelen-
mesine yönelik çalşmalara (6/407), nişasta bazl şeker üretim 
kotasnn artrlmasna (6/411), (6/434), şeker pancar üretici-
lerine (6/435), Niğde'de don olaylarndan etkilenen üreticilere 
yaplan ödemelerin geri alnmasna (6/438), Niğde'nin Çiftlik 
ilçesine bağl baz yerleşim yerlerinin afet alacaklarnn 
ödenmemesine (6/439), Niğde'de entegre bir patates işleme 
tesisi kurulmasna ve patates üreticilerinin sorunlarna 
(6/443), Nevşehir'de patates üretimi yapmak için bitki pasa-
portu sistemine kayt yaptran çiftçilere (6/453), mevsimsel 
değişimler ve küresel snmadan etkilenen hayvan ve bitki 
türlerine (6/454), Aksaray'da patates üretimi yapmak için 
bitki pasaportu sistemine kayt yaptran çiftçilere (6/455), 
Niğde'de patates üretimi yapmak için bitki pasaportu sistemi-
ne kayt yaptran çiftçilere (6/456), Bolkar Dağlarnda bulu-
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nan bir karnca türüne (6/468), Niğde ilindeki fasulye üretici-
lerinin sorunlarna (6/503), patates üretiminde pazarlama 
sorunu yaşanmamas için alnan önlemlere (6/506), pamuk 
üretimine ve pamuk üreticilerinin desteklenmesine (6/599), 
Tarm Sigortalar Kanunu kapsamnda sigortal olan çiftçi 
saysna (6/600), Çiftçi Kayt Sistemi ve tarmsal sigorta 
uygulamasnn yaygnlaştrlmasna (6/601), tarmsal ürünle-
rin pazarlama sistemine (6/602), Niğde'de tarmsal ürün 
işleme ve gda sanayiine yönelik yatrmlara (6/621), tarm 
arazilerinin tarm dş amaçlarla kullanm nedeniyle uygula-
nan yaptrmlara (6/627), Niğde'nin tarm ve hayvanclkta 
çevre illere sağlanan desteklerden yararlanamamasna 
(6/628), Niğde'nin Çamard ilçesindeki elma üreticilerinin 
sorunlarna (6/635), Niğde'deki üreticilerin borçlarnn erte-
lenmesi ve desteklenmesine yönelik çalşmalara (6/636), 
TİGEM aleyhine son dört ylda açlan iş kazas davalarna 
(6/641), TİGEM işletmelerinde taşeron işçi uygulamasna 
(6/642), TİGEM'in son yllarda artan sulama ve mekanizas-
yon yatrmlarna rağmen buğday ve arpa üretiminin düşme-
sinin nedenlerine (6/643), TİGEM işletmelerinde yaplan 
kütlü pamuk ve ayçiçeği üretimine (6/644), TİGEM işletme-
lerindeki buzağ ölüm oranlarna (6/645), TİGEM'de son beş 
ylda yaşanan teknik personel istifalarna (6/646), 2014-2016 
yllar arasnda TİGEM'de meydana gelen iş kazalarna 
(6/647), TİGEM aleyhine son üç ylda damzlk hayvan ve 
tohumluk satşlar nedeniyle açlan davalara (6/648), Tİ-
GEM'in endüstri ürünleri üretimindeki verimliliğinin artrl-
masna yönelik çalşmalara (6/649), Genç Çiftçi Projesi 
kapsamnda ithal edilen hayvanlara (6/661), Bakanlk ile 
bağl kurum ve kuruluşlar bünyesinde görev yapan müşavir-
lere (6/703), 2017 ylnda alnacak personele (6/704), AB 
İlerleme Raporu'nda veteriner hekimlik hizmetleri konusunda 
yer alan bir öneri ile ilgili çalşmalara (6/705), hayvanclk 
alannda AB kriterlerine uyum çalşmalarna (6/706), veteri-
ner halk sağlğ faaliyetlerine ve arazi toplulaştrma uygula-
malarna (6/707), veteriner hekimlerin saysna ve veteriner 
hekimlik hizmetlerine (6/709), Niğde Patates Üretim Enstitü-
sünün patates konusunda tek tohum üretim merkezi yaplma-
sna (6/710), TİGEM ve Niğde Patates Üretim Enstitüsünün 
ortak projelerinin olup olmadğna (6/711), Uluslararas 
Cenevre Veteriner Hekimliği Anlaşmasna göre kamu veteri-
ner hekimliği örgütlenmesinin yeniden yaplandrlmasna 
yönelik bir çalşma olup olmadğna (6/718), Veteriner He-
kimliğinde Uzmanlk Eğitimi Yönetmeliği Taslağ'na 
(6/719), veteriner hekimlerin maaşlarnda düzenleme yapl-
masna (6/720) ve TİGEM'in son üç ylda verimlilik açsn-
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nan bir karnca türüne (6/468), Niğde ilindeki fasulye üretici-
lerinin sorunlarna (6/503), patates üretiminde pazarlama 
sorunu yaşanmamas için alnan önlemlere (6/506), pamuk 
üretimine ve pamuk üreticilerinin desteklenmesine (6/599), 
Tarm Sigortalar Kanunu kapsamnda sigortal olan çiftçi 
saysna (6/600), Çiftçi Kayt Sistemi ve tarmsal sigorta 
uygulamasnn yaygnlaştrlmasna (6/601), tarmsal ürünle-
rin pazarlama sistemine (6/602), Niğde'de tarmsal ürün 
işleme ve gda sanayiine yönelik yatrmlara (6/621), tarm 
arazilerinin tarm dş amaçlarla kullanm nedeniyle uygula-
nan yaptrmlara (6/627), Niğde'nin tarm ve hayvanclkta 
çevre illere sağlanan desteklerden yararlanamamasna 
(6/628), Niğde'nin Çamard ilçesindeki elma üreticilerinin 
sorunlarna (6/635), Niğde'deki üreticilerin borçlarnn erte-
lenmesi ve desteklenmesine yönelik çalşmalara (6/636), 
TİGEM aleyhine son dört ylda açlan iş kazas davalarna 
(6/641), TİGEM işletmelerinde taşeron işçi uygulamasna 
(6/642), TİGEM'in son yllarda artan sulama ve mekanizas-
yon yatrmlarna rağmen buğday ve arpa üretiminin düşme-
sinin nedenlerine (6/643), TİGEM işletmelerinde yaplan 
kütlü pamuk ve ayçiçeği üretimine (6/644), TİGEM işletme-
lerindeki buzağ ölüm oranlarna (6/645), TİGEM'de son beş 
ylda yaşanan teknik personel istifalarna (6/646), 2014-2016 
yllar arasnda TİGEM'de meydana gelen iş kazalarna 
(6/647), TİGEM aleyhine son üç ylda damzlk hayvan ve 
tohumluk satşlar nedeniyle açlan davalara (6/648), Tİ-
GEM'in endüstri ürünleri üretimindeki verimliliğinin artrl-
masna yönelik çalşmalara (6/649), Genç Çiftçi Projesi 
kapsamnda ithal edilen hayvanlara (6/661), Bakanlk ile 
bağl kurum ve kuruluşlar bünyesinde görev yapan müşavir-
lere (6/703), 2017 ylnda alnacak personele (6/704), AB 
İlerleme Raporu'nda veteriner hekimlik hizmetleri konusunda 
yer alan bir öneri ile ilgili çalşmalara (6/705), hayvanclk 
alannda AB kriterlerine uyum çalşmalarna (6/706), veteri-
ner halk sağlğ faaliyetlerine ve arazi toplulaştrma uygula-
malarna (6/707), veteriner hekimlerin saysna ve veteriner 
hekimlik hizmetlerine (6/709), Niğde Patates Üretim Enstitü-
sünün patates konusunda tek tohum üretim merkezi yaplma-
sna (6/710), TİGEM ve Niğde Patates Üretim Enstitüsünün 
ortak projelerinin olup olmadğna (6/711), Uluslararas 
Cenevre Veteriner Hekimliği Anlaşmasna göre kamu veteri-
ner hekimliği örgütlenmesinin yeniden yaplandrlmasna 
yönelik bir çalşma olup olmadğna (6/718), Veteriner He-
kimliğinde Uzmanlk Eğitimi Yönetmeliği Taslağ'na 
(6/719), veteriner hekimlerin maaşlarnda düzenleme yapl-
masna (6/720) ve TİGEM'in son üç ylda verimlilik açsn-
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dan ülke ortalamasnn altnda kaldğ ürünlere (6/721) ilişkin 
sözlü soru önergeleri ve Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan 
Faruk Çelik'in cevab 

 
 

45 
 
 

 
 

(89)
 
 

 
 

1031, 1032, 
1033:1034, 1035:1037, 

1037:1049 
       KONUK Recep (Karaman) – Hayvansal üretimin 
artrlmas amacyla geliştirilen projelere (6/29), organik 
tarmn geliştirilmesine yönelik çalşmalara (6/30) ve son on 
ylda toplulaştrlan tarm arazisi miktarna (6/31) ilişkin 
sözlü soru önergeleri ve Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan 
Faruk Çelik'in cevab 45 (89) 

 
1031, 1037:1049 

       KUYUCUOĞLU Serdal (Mersin) – Mersin'de kaytl 
çiftçi saysnda ve tarm alanlarnn kullanmnda meydana 
gelen değişimlere ilişkin sözlü soru önergesi (6/631) ve Gda, 
Tarm ve Hayvanclk Bakan Faruk Çelik'in cevab 45 (89) 

 
1035, 1037:1049 

       OK İsmail (Balkesir) – Et ithalatna ve et üretimine 
yönelik teşviklere (6/84), Balkesir'de kurulan bir tesisin 
tarm arazilerine olas etkilerine (6/101), son yllarda tarm 
arazilerinde meydana gelen azalmalara (6/102), buğday 
üretimine yönelik desteklere (6/113), tarmsal desteklemeler-
le ilgili etki analizi yaplp yaplmadğna (6/159), 2010 
ylnda genel tarm saym yaplmamş olmasna (6/160), şap 
hastalğna karş alnan önlemlere (6/214), yem ve gübredeki 
KDV indiriminin fiyatlara yansmamasna (6/283), süt üreti-
cilerinin sattklar süt karşlğnda yem almaya zorlandklar 
iddiasna (6/290), hayvanclk destekleme ödemelerine ve 
TÜRKVET bilgi sistemine (6/291), şeker pancar üreticileri-
nin sorunlarna (6/300), nişasta bazl şeker üretim kotasnn 
artrlmasna (6/301), şeker pancar üreticilerinin desteklen-
mesine (6/302), şeker fabrikalarnn üretim ve personel du-
rumuna (6/303), Mera Yönetmeliği'nde yaplan bir değişikli-
ğe ve imara açlan mera alanlarna (6/310), hayvanclkla 
uğraşan vatandaşlarn su borçlarna (6/326), şeker ithalatna 
(6/327), hayvanclkla uğraşan vatandaşlarn sorunlarna 
(6/328), hibe desteği vaadi ile dolandrlan çiftçilere ve bu 
konuda alnan önlemlere (6/329), tarmda enerji kullanmna 
ve enerji verimliliğini sağlamaya yönelik çalşmalara (6/330) 
ve hayvanclk sektöründe yaşanan dolandrclk vakalarna 
(6/331) ilişkin sözlü soru önergeleri ve Gda, Tarm ve Hay-
vanclk Bakan Faruk Çelik'in cevab 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(89)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1031, 1032, 1033, 
1037:1049 

       YILDIRIM Ahmet (Muş) – Güneş enerjisi santrali 
yapm nedeniyle zarar gören tarm arazilerine ilişkin sözlü 
soru önergesi (6/211) ve Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan 
Faruk Çelik'in cevab 45 (89) 

 
1032, 1037:1049 
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Ç) YAZILI SORU ÖNERGELERİ VE CEVAPLARI    
a- Cevaplanan Yazl Soru Önergeleri     

           
Adalet Bakanndan    

       DEMİR Filiz KERESTECİOĞLU (İstanbul) – Bir 
grup gazete çalşannn gözalt süreciyle ilgili iddialara ilişkin 
sorusu ve Adalet Bakan Bekir Bozdağ'n cevab (7/11277) 45 (84) 

 
341:345 

           
           
           

Başbakan Yardmclarndan    
       GAYTANCIOĞLU Okan (Edirne) – Tarm kredisi 
sağlayan bir kamu bankasnn sigorta ve kasko oranlarna 
ilişkin sorusu ve Başbakan Yardmcs Mehmet Şimşek'in 
cevab (7/11811) 45 (84) 

 
435:438 

           
           
           

Başbakandan    
       AKAR Haydar (Kocaeli) – 4/C statüsündeki çalşanlar 
için yaplan çalşmalara ve 4/C'lilerin kadroya alnmalarna 
yönelik bir talimat bulunup bulunmadğna ilişkin Başba-
kandan sorusu ve Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakan Meh-
met Müezzinoğlu'nun cevab (7/12819) 45 (90) 

 
1134:1136 

       ATALAN Ali (Mardin) – Rojava peşmergeleri tarafn-
dan Şengal'e girilmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Dşişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun cevab (7/12431) 45 (85) 

 
623:627 

       ATICI Aytuğ (Mersin) – 15 Temmuz şehitleri ve gazi-
leri ansna baslan hatra paralarna ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Başbakan Yardmcs Mehmet Şimşek'in cevab 
(7/12162) 45 (85) 

 
594:596 

        – Toplum Yararna Program kapsamndaki geçici işçi 
almlarna ve güvenlik soruşturmasnn kriterlerine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakan 
Mehmet Müezzinoğlu'nun cevab (7/12542) 45 (84) 

 
536:537 

       BAKAN Murat (İzmir) – İzmir'in Çeşme ilçesindeki 
Reisdere TOKİ konutlarnn satş bedellerindeki artşa, proje-
nin hedef kitlesine ve fiyatlarn revize edilip edilmeyeceğine 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardmcs Nurettin 
Canikli'nin cevab (7/12354) 45 (85) 

 
611:613 

        – Seçimlerden önce yurt dşndan gelen yüksek tutarl 
para girişlerinin kaynağna ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Başbakan Yardmcs Mehmet  Şimşek'in cevab (7/11968) 45 (88) 

 
940:943 

       BASMACI Melike (Denizli) – Türkiye Varlk Fonu'na 
devredilen kuruluşlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Başba-
kan Yardmcs Nurettin Canikli'nin cevab (7/11667) 45 (84) 

 
392:396 
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Ç) YAZILI SORU ÖNERGELERİ VE CEVAPLARI    
a- Cevaplanan Yazl Soru Önergeleri     

           
Adalet Bakanndan    

       DEMİR Filiz KERESTECİOĞLU (İstanbul) – Bir 
grup gazete çalşannn gözalt süreciyle ilgili iddialara ilişkin 
sorusu ve Adalet Bakan Bekir Bozdağ'n cevab (7/11277) 45 (84) 

 
341:345 

           
           
           

Başbakan Yardmclarndan    
       GAYTANCIOĞLU Okan (Edirne) – Tarm kredisi 
sağlayan bir kamu bankasnn sigorta ve kasko oranlarna 
ilişkin sorusu ve Başbakan Yardmcs Mehmet Şimşek'in 
cevab (7/11811) 45 (84) 

 
435:438 

           
           
           

Başbakandan    
       AKAR Haydar (Kocaeli) – 4/C statüsündeki çalşanlar 
için yaplan çalşmalara ve 4/C'lilerin kadroya alnmalarna 
yönelik bir talimat bulunup bulunmadğna ilişkin Başba-
kandan sorusu ve Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakan Meh-
met Müezzinoğlu'nun cevab (7/12819) 45 (90) 

 
1134:1136 

       ATALAN Ali (Mardin) – Rojava peşmergeleri tarafn-
dan Şengal'e girilmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Dşişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun cevab (7/12431) 45 (85) 

 
623:627 

       ATICI Aytuğ (Mersin) – 15 Temmuz şehitleri ve gazi-
leri ansna baslan hatra paralarna ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Başbakan Yardmcs Mehmet Şimşek'in cevab 
(7/12162) 45 (85) 

 
594:596 

        – Toplum Yararna Program kapsamndaki geçici işçi 
almlarna ve güvenlik soruşturmasnn kriterlerine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakan 
Mehmet Müezzinoğlu'nun cevab (7/12542) 45 (84) 

 
536:537 

       BAKAN Murat (İzmir) – İzmir'in Çeşme ilçesindeki 
Reisdere TOKİ konutlarnn satş bedellerindeki artşa, proje-
nin hedef kitlesine ve fiyatlarn revize edilip edilmeyeceğine 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardmcs Nurettin 
Canikli'nin cevab (7/12354) 45 (85) 

 
611:613 

        – Seçimlerden önce yurt dşndan gelen yüksek tutarl 
para girişlerinin kaynağna ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Başbakan Yardmcs Mehmet  Şimşek'in cevab (7/11968) 45 (88) 

 
940:943 

       BASMACI Melike (Denizli) – Türkiye Varlk Fonu'na 
devredilen kuruluşlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Başba-
kan Yardmcs Nurettin Canikli'nin cevab (7/11667) 45 (84) 

 
392:396 
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       BAYDAR Metin Lütfi (Aydn) – Rusya'da bir siyasi 
parti başkannn Türkiye'nin NATO üyeliği hakkndaki ifade-
lerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Dşişleri Bakan Mevlüt 
Çavuşoğlu'nun cevab (7/12264) 45 (84) 

 
494:496 

        – Rusya'nn Suriye özel temsilcisi tarafndan yaplan bir 
açklamaya ilişkin Başbakandan sorusu ve Dşişleri Bakan 
Mevlüt Çavuşoğlu'nun cevab (7/11924) 45 (84) 

 
444:448 

       BAYRAKTUTAN Uğur (Artvin) – Emeklilerin banka-
lardan promosyon alabilmeleri için bankalarn öne sürdüğü 
koşullara ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalşma ve Sosyal 
Güvenlik Bakan Mehmet Müezzinoğlu'nun cevab (7/12026) 45 (85) 

 
588:589 

        – Sarp Snr Kaps'nda görevli polislerin ve diğer me-
murlarn çalşma saatlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Gümrük ve Ticaret Bakan Bülent Tüfenkci'nin cevab 
(7/11669) 45 (84) 

 
397:399 

       - Ek Cevap  (84) 400:401 
       BİNGÖL Tekin (Ankara) – Varlk Fonu'nun gelir ve 
giderlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardm-
cs Nurettin Canikli'nin cevab (7/11799) 45 (84) 

 
430:431 

       BÖKE Selin SAYEK (İzmir) – 27 Ocak 2017 tarihli 
Resmi Gazete'de yaymlanan sicil aff düzenlemesinden 
faydalanan kişi ve şirketlere ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Gümrük ve Ticaret Bakan Bülent Tüfenkci'nin cevab 
(7/12355) 45 (84) 

 
513:516 

       BUDAK Çetin Osman (Antalya) – İşsizlik Fonu'nda 
biriken miktara ve Fon'dan yaplan harcamalara ilişkin Baş-
bakandan sorusu ve Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakan 
Mehmet Müezzinoğlu'nun cevab (7/11916) 45 (84) 

 
441:443 

        – KOSGEB'in sfr faizli işletme kredisi faiz desteğine 
başvuran, kredi alabilen ve alamayan esnafa ilişkin Başba-
kandan sorusu ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Faruk 
Özlü'nün cevab (7/12441) 45 (86) 

 
714:717 

       ÇELİK Burcu (Muş) – Hakknda soruşturma açlan 
memurlara ve referanduma yönelik görüş beyannn 657 
sayl Kanun karşsndaki durumuna ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakan Mehmet Mü-
ezzinoğlu'nun cevab (7/12436) 45 (87) 

 
869:872 

       ÇİÇEK Dursun (İstanbul) – Varlk Fonu'na ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardmcs Nurettin Canik-
li'nin cevab (7/11675) 45 (84) 

 
402:406 

       DOĞAN Müslüm (İzmir) – İstanbul'da bir inşaatta 
çalşan ve üzerine beton düşen bir üniversite öğrencisinin 
hayatn kaybetmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalş-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakan Mehmet Müezzinoğlu'nun 
cevab (7/11498) 45 (84) 

 
349:351 
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       ENGİN Didem (İstanbul) – Kapalçarş esnafnn so-
runlarna ve ekonominin canlandrlmasna yönelik çalşma-
lara ilişkin Başbakandan sorusu ve Gümrük ve Ticaret Baka-
n Bülent Tüfenkci'nin cevab (7/8397) (Ek Cevap) 45 (84) 

 
330:332 

       GÜRER Ömer Fethi (Niğde) – Döviz, enflasyon ve 
faizlerdeki yükselişin önlenmesi için alnan tedbirlere ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardmcs Mehmet Şim-
şek'in cevab (7/11600) 45 (85) 

 
585:587 

        – Trafik sigortas primlerinin belirlenmesine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardmcs Mehmet Şim-
şek'in cevab (7/12168) 45 (86) 

 
710:713 

       KARA Niyazi Nefi (Antalya) – 15 Temmuz darbe 
girişimi sonrasnda kamu kurum ve kuruluşlar ile üniversite-
lerden yaplan ihraçlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Baş-
bakan Yardmcs Nurettin Canikli'nin cevab (7/12022) 45 (83) 

 
166:168 

       NURLU Mazlum (Manisa) – Türkiye Varlk Fonu 
Yönetimi Anonim Şirketine atanan yönetim kurulu üyelerine 
ödenecek ücretlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan 
Yardmcs Nurettin Canikli'nin cevab (7/11572) 45 (84) 

 
375:376 

       SARIBAL Orhan (Bursa) – Kayseri Pancar Ekicileri 
Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan ve Kayseri Şeker Fab-
rikas hakkndaki baz iddialara ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Faruk Özlü'nün cevab 
(7/12453) 45 (86) 

 
725:730 

       TANAL Mahmut (İstanbul) – 657 sayl Kanun'un 4/C 
maddesi kapsamndaki personelin kadrolu personel statüsüne 
geçirilmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalşma ve 
Sosyal Güvenlik Bakan Mehmet Müezzinoğlu'nun cevab 
(7/11805) 45 (84) 

 
432:434 

        – Devlet memurlarnn usulüne uygun olarak verdikleri 
istifa dilekçelerinin işleme alnp alnmadğna ve bu şekilde 
görevden ayrlanlarn görevlerine geri dönüp dönemeyeceği-
ne ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalşma ve Sosyal Güven-
lik Bakan Mehmet Müezzinoğlu'nun cevab (7/12351) 45 (84) 

 
509:512 

        – Varlk Fonu'na ilişkin Başbakandan sorusu ve Başba-
kan Yardmcs Nurettin Canikli'nin cevab (7/11677) 45 (84) 

 
407:409 

       TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – Almanya 
ile imzalanan anlaşmalara ve karşlkl ithalat-ihracat mikta-
rna (7/12449), Hollanda ile imzalanan anlaşmalara ve karş-
lkl ithalat-ihracat miktarna (7/12450) ve Danimarka ile 
imzalanan anlaşmalara ve karşlkl ithalat-ihracat miktarna 
(7/12451) ilişkin Başbakandan sorular ve Gümrük ve Ticaret 
Bakan Bülent Tüfenkci'nin cevab 45 (86) 

 
721:724 

        – Dşişleri Bakannn Almanya'da kanuna aykr şekilde 
seçim propagandas yaptğ iddiasna ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Dşişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun cevab 
(7/12357) 45 (84) 

 
517:519 
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       ENGİN Didem (İstanbul) – Kapalçarş esnafnn so-
runlarna ve ekonominin canlandrlmasna yönelik çalşma-
lara ilişkin Başbakandan sorusu ve Gümrük ve Ticaret Baka-
n Bülent Tüfenkci'nin cevab (7/8397) (Ek Cevap) 45 (84) 

 
330:332 

       GÜRER Ömer Fethi (Niğde) – Döviz, enflasyon ve 
faizlerdeki yükselişin önlenmesi için alnan tedbirlere ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardmcs Mehmet Şim-
şek'in cevab (7/11600) 45 (85) 

 
585:587 

        – Trafik sigortas primlerinin belirlenmesine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardmcs Mehmet Şim-
şek'in cevab (7/12168) 45 (86) 

 
710:713 

       KARA Niyazi Nefi (Antalya) – 15 Temmuz darbe 
girişimi sonrasnda kamu kurum ve kuruluşlar ile üniversite-
lerden yaplan ihraçlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Baş-
bakan Yardmcs Nurettin Canikli'nin cevab (7/12022) 45 (83) 

 
166:168 

       NURLU Mazlum (Manisa) – Türkiye Varlk Fonu 
Yönetimi Anonim Şirketine atanan yönetim kurulu üyelerine 
ödenecek ücretlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan 
Yardmcs Nurettin Canikli'nin cevab (7/11572) 45 (84) 

 
375:376 

       SARIBAL Orhan (Bursa) – Kayseri Pancar Ekicileri 
Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan ve Kayseri Şeker Fab-
rikas hakkndaki baz iddialara ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Faruk Özlü'nün cevab 
(7/12453) 45 (86) 

 
725:730 

       TANAL Mahmut (İstanbul) – 657 sayl Kanun'un 4/C 
maddesi kapsamndaki personelin kadrolu personel statüsüne 
geçirilmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalşma ve 
Sosyal Güvenlik Bakan Mehmet Müezzinoğlu'nun cevab 
(7/11805) 45 (84) 

 
432:434 

        – Devlet memurlarnn usulüne uygun olarak verdikleri 
istifa dilekçelerinin işleme alnp alnmadğna ve bu şekilde 
görevden ayrlanlarn görevlerine geri dönüp dönemeyeceği-
ne ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalşma ve Sosyal Güven-
lik Bakan Mehmet Müezzinoğlu'nun cevab (7/12351) 45 (84) 

 
509:512 

        – Varlk Fonu'na ilişkin Başbakandan sorusu ve Başba-
kan Yardmcs Nurettin Canikli'nin cevab (7/11677) 45 (84) 

 
407:409 

       TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – Almanya 
ile imzalanan anlaşmalara ve karşlkl ithalat-ihracat mikta-
rna (7/12449), Hollanda ile imzalanan anlaşmalara ve karş-
lkl ithalat-ihracat miktarna (7/12450) ve Danimarka ile 
imzalanan anlaşmalara ve karşlkl ithalat-ihracat miktarna 
(7/12451) ilişkin Başbakandan sorular ve Gümrük ve Ticaret 
Bakan Bülent Tüfenkci'nin cevab 45 (86) 

 
721:724 

        – Dşişleri Bakannn Almanya'da kanuna aykr şekilde 
seçim propagandas yaptğ iddiasna ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Dşişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun cevab 
(7/12357) 45 (84) 

 
517:519 
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        – Hamzabeyli Snr Kaps'ndan Türkiye'ye kaçak olarak 
kedi sokulmas olayna ve hayvan haklar ihlallerine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakan Bülent 
Tüfenkci'nin cevab (7/8860) (Ek Cevap) 45 (84) 

 
333:334 

        – İstanbul'da bir inşaatta çalşan üniversite öğrencisinin 
ölümünün soruşturulmasna ve iş kazalaryla ilgili baz veri-
lere ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalşma ve Sosyal Güven-
lik Bakan Mehmet Müezzinoğlu'nun cevab (7/11773) 45 (84) 

 
417:419 

        – İsviçre ile imzalanan anlaşmalara ve karşlkl ithalat-
ihracat miktarna (7/12447) ve Fransa ile imzalanan anlaşma-
lara ve karşlkl ithalat-ihracat miktarna (7/12448) ilişkin 
Başbakandan sorular ve Gümrük ve Ticaret Bakan Bülent 
Tüfenkci'nin cevab 45 (86) 

 
718:720 

        – İşletmesini kapatan esnafa ve 2017 ylnda sağlanacak 
KOBİ desteklerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Gümrük ve 
Ticaret Bakan Bülent Tüfenkci'nin cevab (7/11791) 45 (84) 

 
424:426 

        – Varlk Fonu'na ilişkin Başbakandan sorusu ve Başba-
kan Yardmcs Nurettin Canikli'nin cevab (7/11779) 45 (84) 

 
420:423 

       YEDEKCİ Gülay (İstanbul) – Ev alanlarn vazgeçme 
hakknn yüz seksen güne çkarlmasyla tüketicinin uğradğ 
zararn giderilmesine ve OHAL'in sözleşmelere etkisine 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakan 
Bülent Tüfenkci'nin cevab (7/12112)         45 (84) 478:480 
       - Ek Cevap  (85) 592:593 
       YEŞİL Nihat (Ankara) – 2002-2017 yllar arasnda 
miting için Türkiye'ye gelen yabanc siyasetçilere ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Dşişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğ-
lu'nun cevab (7/12443) 45 (87) 

 
873:874 

       YİĞİT Ali (İzmir) – İşsizlik Sigortas Fonu'ndan yarar-
lanmak için yllar itibariyle yaplan başvurulara ve ödemelere 
ve Fon'da biriken miktarn nasl değerlendirildiğine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakan 
Mehmet Müezzinoğlu'nun cevab (7/11798) 45 (84) 

 
427:429 

        – Kamu bankalarnca medya kuruluşlarna kullandrlan 
kredilere ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardmcs 
Mehmet Şimşek'in cevab (7/12562) 45 (86) 

 
744:751 

        – Kamu bankalarnca verilen reklam ve ilanlara ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardmcs Mehmet Şim-
şek'in cevab (7/12561) 45 (86) 

 
734:743 

           
           

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanndan    
       BAYRAKTUTAN Uğur (Artvin) – Bakanlk tarafndan 
özel şahslardan kiralanan taşnmaz ve araçlar ile bunlara 
ödenen kiralara ilişkin sorusu ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakan Faruk Özlü'nün cevab (7/11510) 45 (84) 

 
356:358 
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       GÜRER Ömer Fethi (Niğde) – Kamu kurum ve kuru-
luşlarnn Yerli Mal Tebliği'ne uymakszn temin ettiği 
araçlara ilişkin sorusu ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan 
Faruk Özlü'nün cevab (7/12039) 45 (84) 

 
462:463 

        – Sanayi üretimindeki düşüşe ilişkin sorusu ve Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakan Faruk Özlü'nün cevab (7/11592) 45 (84) 

 
377:380 

        – Takograflarn dijital takograf ile değiştirmek zorun-
daki araçlarn mevcut takograflarn muayene ve damgalama 
işlemi yaptrarak kullanmalarna imkan verecek bir düzenle-
me yaplp yaplmayacağna ilişkin sorusu ve Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakan Faruk Özlü'nün cevab (7/12179) 45 (84) 

 
483:486 

       OKUTAN Nuri (Isparta) – Isparta Süleyman Demirel 
OSB'nin ikinci etab için yaplan kamulaştrmalara ilişkin 
sorusu ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Faruk Özlü'nün 
cevab (7/12040) 45 (84) 

 
464:467 

       SARIBAL Orhan (Bursa) – KOSGEB tarafndan işlet-
melere verilecek kredi faiz desteğine ve bankalarn KOSGEB 
tarafndan onaylanan baz işletmelere kredi vermemesine 
ilişkin sorusu ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Faruk 
Özlü'nün cevab (7/12294) 45 (84) 

 
497:500 

       TANAL Mahmut (İstanbul) – KOSGEB Düzce Mü-
dürlüğünden verilen teşvik kredilerine ilişkin sorusu ve Bi-
lim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Faruk Özlü'nün cevab 
(7/12468) 45 (85) 

 
628:630 

       TARHAN Tahsin (Kocaeli) – Hereke ipek hallarna 
sahip çklmas ve müteşebbislerin desteklenmesine ilişkin 
sorusu ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Faruk Özlü'nün 
cevab (7/11509) 45 (84) 

 
352:355 

       YILDIRIM Kadri (Siirt) – Siirt fstğnn üretiminin 
artrlmasna yönelik AB destekli projenin uygulanmasna 
ilişkin sorusu ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Faruk 
Özlü'nün cevab (7/11593) 45 (84) 

 
381:383 

           
           

Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanndan    
       AKAR Haydar (Kocaeli) – 2015, 2016 ve 2017 ylla-
rnda yaplan araç kiralama hizmeti almlarna ilişkin sorusu 
ve Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakan Mehmet Müezzinoğ-
lu'nun cevab (7/12045) 45 (84) 

 
471:472 

       ATALAN Ali (Mardin) – Toplum Yaranna Çalşma 
Program kapsamnda yaplan işe almlara ilişkin sorusu ve 
Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakan Mehmet Müezzinoğ-
lu'nun cevab (7/12845) 45 (90) 

 
1145:1148 

       ATAŞ Erdal (İstanbul) – İstanbul'da bir inşaat şantiye-
sinde işçilerin baz hak ihlallerine maruz kaldğ iddialarna 
ilişkin sorusu ve Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakan Meh-
met Müezzinoğlu'nun cevab (7/11707) 45 (84) 

 
410:411 
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       GÜRER Ömer Fethi (Niğde) – Kamu kurum ve kuru-
luşlarnn Yerli Mal Tebliği'ne uymakszn temin ettiği 
araçlara ilişkin sorusu ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan 
Faruk Özlü'nün cevab (7/12039) 45 (84) 

 
462:463 

        – Sanayi üretimindeki düşüşe ilişkin sorusu ve Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakan Faruk Özlü'nün cevab (7/11592) 45 (84) 

 
377:380 

        – Takograflarn dijital takograf ile değiştirmek zorun-
daki araçlarn mevcut takograflarn muayene ve damgalama 
işlemi yaptrarak kullanmalarna imkan verecek bir düzenle-
me yaplp yaplmayacağna ilişkin sorusu ve Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakan Faruk Özlü'nün cevab (7/12179) 45 (84) 

 
483:486 

       OKUTAN Nuri (Isparta) – Isparta Süleyman Demirel 
OSB'nin ikinci etab için yaplan kamulaştrmalara ilişkin 
sorusu ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Faruk Özlü'nün 
cevab (7/12040) 45 (84) 

 
464:467 

       SARIBAL Orhan (Bursa) – KOSGEB tarafndan işlet-
melere verilecek kredi faiz desteğine ve bankalarn KOSGEB 
tarafndan onaylanan baz işletmelere kredi vermemesine 
ilişkin sorusu ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Faruk 
Özlü'nün cevab (7/12294) 45 (84) 

 
497:500 

       TANAL Mahmut (İstanbul) – KOSGEB Düzce Mü-
dürlüğünden verilen teşvik kredilerine ilişkin sorusu ve Bi-
lim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Faruk Özlü'nün cevab 
(7/12468) 45 (85) 

 
628:630 

       TARHAN Tahsin (Kocaeli) – Hereke ipek hallarna 
sahip çklmas ve müteşebbislerin desteklenmesine ilişkin 
sorusu ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Faruk Özlü'nün 
cevab (7/11509) 45 (84) 

 
352:355 

       YILDIRIM Kadri (Siirt) – Siirt fstğnn üretiminin 
artrlmasna yönelik AB destekli projenin uygulanmasna 
ilişkin sorusu ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Faruk 
Özlü'nün cevab (7/11593) 45 (84) 

 
381:383 

           
           

Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanndan    
       AKAR Haydar (Kocaeli) – 2015, 2016 ve 2017 ylla-
rnda yaplan araç kiralama hizmeti almlarna ilişkin sorusu 
ve Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakan Mehmet Müezzinoğ-
lu'nun cevab (7/12045) 45 (84) 

 
471:472 

       ATALAN Ali (Mardin) – Toplum Yaranna Çalşma 
Program kapsamnda yaplan işe almlara ilişkin sorusu ve 
Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakan Mehmet Müezzinoğ-
lu'nun cevab (7/12845) 45 (90) 

 
1145:1148 

       ATAŞ Erdal (İstanbul) – İstanbul'da bir inşaat şantiye-
sinde işçilerin baz hak ihlallerine maruz kaldğ iddialarna 
ilişkin sorusu ve Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakan Meh-
met Müezzinoğlu'nun cevab (7/11707) 45 (84) 

 
410:411 
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       BAYRAKTUTAN Uğur (Artvin) – Toplum Yararna 
Çalşma Program kapsamnda işe almlara ilişkin sorusu ve 
Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakan Mehmet Müezzinoğ-
lu'nun cevab (7/12367) 45 (84) 

 
520:522 

       BÖKE Selin SAYEK (İzmir) – İŞKUR tarafndan 
TYÇP kapsamndaki kadrolarn belediyelere dengesiz dağ-
tldğ iddiasna ilişkin sorusu ve Çalşma ve Sosyal Güvenlik 
Bakan Mehmet Müezzinoğlu'nun cevab (7/12469) 45 (84) 

 
530:532 

       ÇAKIRÖZER Utku (Eskişehir) – Eskişehir'de Toplum 
Yararna Çalşma Program kapsamnda yaplacak işe almlar 
için ilçe belediyelerine ayrlan kontenjanlara ilişkin sorusu ve 
Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakan Mehmet Müezzinoğ-
lu'nun cevab (7/12368) 45 (84) 

 
523:525 

       ÇİÇEK Dursun (İstanbul) – Tarihin en büyük istihdam 
seferberliği olarak tantm yaplan kampanyaya ilişkin sorusu 
ve Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakan Mehmet Müezzinoğ-
lu'nun cevab (7/12654) 45 (84) 

 
538:540 

       DOĞAN Müslüm (İzmir) – İzmir'de bir üniversite 
kantininde çalşan kadnn referandum tercihi sebebiyle işten 
çkarldğ iddiasnn soruşturulmasna ilişkin sorusu ve 
Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakan Mehmet Müezzinoğ-
lu'nun cevab (7/12946) 45 (90) 

 
1149:1151 

       GÜRER Ömer Fethi (Niğde) – 657 sayl Kanun'un 4/B 
maddesi kapsamndaki sözleşmeli personele kadro verilip 
verilmeyeceğine ilişkin sorusu ve Çalşma ve Sosyal Güven-
lik Bakan Mehmet Müezzinoğlu'nun cevab (7/11511) 45 (84) 

 
359:360 

        – Farkl eğitim durumlarndaki işsiz saylarna ilişkin 
sorusu ve Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakan Mehmet Mü-
ezzinoğlu'nun cevab (7/12372) 45 (88) 

 
944:945 

        – Farkl hukuki statülerde olup ayn işi yapan kamu 
görevlilerinin durumuna ilişkin sorusu ve Çalşma ve Sosyal 
Güvenlik Bakan Mehmet Müezzinoğlu'nun cevab (7/12374) 45 (84) 

 
526:527 

        – Gece vardiyasnda çalşan kadn işçilere ilişkin sorusu 
ve Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakan Mehmet Müezzinoğ-
lu'nun cevab (7/12042) 45 (84) 

 
468:470 

       PAYLAN Garo (İstanbul) – 687 sayl KHK ile getiri-
len işveren destek ödemesine ve İşsizlik Sigortas Fonu'na 
ilişkin sorusu ve Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakan Meh-
met Müezzinoğlu'nun cevab (7/11956) 45 (84) 

 
449:451 

       TAN Altan (Diyarbakr) – İş sağlğ ve güvenliği hiz-
metleri yönetmeliğinin şirket isimlerinin Türkçe olmasna 
yönelik hükmüne ilişkin sorusu ve Çalşma ve Sosyal Güven-
lik Bakan Mehmet Müezzinoğlu'nun cevab (7/12128) 45 (84) 

 
481:482 

       TANAL Mahmut (İstanbul) – Çalşma ve İş Kurumu 
Şanlurfa İl Müdürlüğü tarafndan vatandaşlarn başvurular-
nn kabul edilmediğine dair iddialara ilişkin sorusu ve Çalş-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakan Mehmet Müezzinoğlu'nun 
cevab (7/12841) 45 (90) 

 
1143:1144 
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        – Türkiye İş Kurumunda bulunan iş ve meslek danşma-
n kadrolarna ve yaplan atamalara ilişkin sorusu ve Çalşma 
ve Sosyal Güvenlik Bakan Mehmet Müezzinoğlu'nun cevab 
(7/12947) 45 (88) 

 
946:947 

       TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – 2003-2017 
yllar arasnda Bakanlkta çalşan basn müşavirlerine ilişkin 
sorusu ve Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakan Mehmet Mü-
ezzinoğlu'nun cevab (7/12838) 45 (90) 

 
1139:1140 

        – 2003-2017 yllar arasnda Bakanlkta çalşan özel 
kalem müdürlerine ilişkin sorusu ve Çalşma ve Sosyal Gü-
venlik Bakan Mehmet Müezzinoğlu'nun cevab (7/12839) 45 (90) 

 
1141:1142 

        – 2003-2017 yllar arasnda görev yapan bakanlk mü-
şavirlerine ilişkin sorusu ve Çalşma ve Sosyal Güvenlik 
Bakan Mehmet Müezzinoğlu'nun cevab (7/12837) 45 (90) 

 
1137:1138 

       TURPCU Şerafettin (Zonguldak) – 2014, 2015 ve 
2016 yllarnda Zonguldak'ta kapanan iş yeri saysna ve 
buralarda çalşan sigortallara ilişkin sorusu ve Çalşma ve 
Sosyal Güvenlik Bakan Mehmet Müezzinoğlu'nun cevab 
(7/12183) 45 (85) 

 
597:599 

        – İŞKUR tarafndan Toplum Yararna Çalşma Program 
ödeneğinin belediyelere dengesiz dağtldğ iddiasna ilişkin 
sorusu ve Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakan Mehmet Mü-
ezzinoğlu'nun cevab (7/12180) 45 (84) 

 
487:489 

           
           

Dşişleri Bakanndan    
       BASMACI Melike (Denizli) – Türki cumhuriyetlerin 
vatandaşlarna vize uygulanmasnn planlanp planlanmadğ-
na ilişkin sorusu ve Dşişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun 
cevab (7/11599) 45 (82) 

 
83:85 

       BAYRAKTUTAN Uğur (Artvin) – Artvin-Hopa Can-
kurtaran Tüneli'nin açlşna ilişkin sorusu ve Dşişleri Bakan 
Mevlüt Çavuşoğlu'nun cevab (7/11964) 45 (84) 

 
452:454 

       DUDU Mevlüt (Hatay) – Almanya'da görevli Diyanet 
İşleri Başkanlğ imamlar hakkndaki iddialara ilişkin sorusu 
ve Dşişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun cevab (7/12487) 45 (84) 

 
533:535 

        – Cenevre'de yaplan Kbrs Müzakerelerine ilişkin 
sorusu ve Dşişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun cevab 
(7/11517) 45 (84) 

 
361:366 

       OKUTAN Nuri (Isparta) – Mesut Barzani'nin Türkiye 
ziyaretindeki bayrak uygulamasna ilişkin sorusu ve Dşişleri 
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun cevab (7/12302) 45 (84) 

 
501:504 

       PEKŞEN Haluk (Trabzon) – Yurt dşnda yaşayan 
vatandaşlarn Anayasa referandumu için askya çkarlan 
seçmen listelerine süresi içinde yaptklar kayt taleplerinin 
konsolosluklar tarafndan reddedildiğine dair şikayetlere 
ilişkin sorusu ve Dşişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun 
cevab (7/11965) 45 (84) 

 
455:457 
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        – Türkiye İş Kurumunda bulunan iş ve meslek danşma-
n kadrolarna ve yaplan atamalara ilişkin sorusu ve Çalşma 
ve Sosyal Güvenlik Bakan Mehmet Müezzinoğlu'nun cevab 
(7/12947) 45 (88) 

 
946:947 

       TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – 2003-2017 
yllar arasnda Bakanlkta çalşan basn müşavirlerine ilişkin 
sorusu ve Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakan Mehmet Mü-
ezzinoğlu'nun cevab (7/12838) 45 (90) 

 
1139:1140 

        – 2003-2017 yllar arasnda Bakanlkta çalşan özel 
kalem müdürlerine ilişkin sorusu ve Çalşma ve Sosyal Gü-
venlik Bakan Mehmet Müezzinoğlu'nun cevab (7/12839) 45 (90) 

 
1141:1142 

        – 2003-2017 yllar arasnda görev yapan bakanlk mü-
şavirlerine ilişkin sorusu ve Çalşma ve Sosyal Güvenlik 
Bakan Mehmet Müezzinoğlu'nun cevab (7/12837) 45 (90) 

 
1137:1138 

       TURPCU Şerafettin (Zonguldak) – 2014, 2015 ve 
2016 yllarnda Zonguldak'ta kapanan iş yeri saysna ve 
buralarda çalşan sigortallara ilişkin sorusu ve Çalşma ve 
Sosyal Güvenlik Bakan Mehmet Müezzinoğlu'nun cevab 
(7/12183) 45 (85) 

 
597:599 

        – İŞKUR tarafndan Toplum Yararna Çalşma Program 
ödeneğinin belediyelere dengesiz dağtldğ iddiasna ilişkin 
sorusu ve Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakan Mehmet Mü-
ezzinoğlu'nun cevab (7/12180) 45 (84) 

 
487:489 

           
           

Dşişleri Bakanndan    
       BASMACI Melike (Denizli) – Türki cumhuriyetlerin 
vatandaşlarna vize uygulanmasnn planlanp planlanmadğ-
na ilişkin sorusu ve Dşişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun 
cevab (7/11599) 45 (82) 

 
83:85 

       BAYRAKTUTAN Uğur (Artvin) – Artvin-Hopa Can-
kurtaran Tüneli'nin açlşna ilişkin sorusu ve Dşişleri Bakan 
Mevlüt Çavuşoğlu'nun cevab (7/11964) 45 (84) 

 
452:454 

       DUDU Mevlüt (Hatay) – Almanya'da görevli Diyanet 
İşleri Başkanlğ imamlar hakkndaki iddialara ilişkin sorusu 
ve Dşişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun cevab (7/12487) 45 (84) 

 
533:535 

        – Cenevre'de yaplan Kbrs Müzakerelerine ilişkin 
sorusu ve Dşişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun cevab 
(7/11517) 45 (84) 

 
361:366 

       OKUTAN Nuri (Isparta) – Mesut Barzani'nin Türkiye 
ziyaretindeki bayrak uygulamasna ilişkin sorusu ve Dşişleri 
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun cevab (7/12302) 45 (84) 

 
501:504 

       PEKŞEN Haluk (Trabzon) – Yurt dşnda yaşayan 
vatandaşlarn Anayasa referandumu için askya çkarlan 
seçmen listelerine süresi içinde yaptklar kayt taleplerinin 
konsolosluklar tarafndan reddedildiğine dair şikayetlere 
ilişkin sorusu ve Dşişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun 
cevab (7/11965) 45 (84) 

 
455:457 
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       SANCAR Mithat (Mardin) – OHAL kapsamnda ihraç 
edilen bildiri imzacs akademisyenlere ve intihar eden bir 
araştrma görevlisine ilişkin sorusu ve Dşişleri Bakan Mev-
lüt Çavuşoğlu'nun cevab (7/12301) 45 (85) 

 
605:610 

       TANAL Mahmut (İstanbul) – Suudi Arabistan'n Riyad 
şehrinde bulunan 25 Türk vatandaşyla ilgili iddiaya 
(7/12696) ve Libya'nn Misurata Liman açklarnda Türk 
Bayrakl bir geminin batmas sonucu kaybolan iki vatandaşn 
arama kurtarma çalşmalarna (7/12697) ilişkin sorular ve 
Dşişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun cevab 45 (89) 

 
1067:1071 

           
           

Ekonomi Bakanndan    
       AKAR Haydar (Kocaeli) – 2015, 2016 ve 2017 ylla-
rnda yaplan araç kiralama hizmeti almlarna ilişkin sorusu 
ve Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci'nin cevab (7/12054) 45 (84) 

 
473:474 

       ARSLAN Kazm (Denizli) – Pakistan ile serbest ticaret 
alan tesis eden anlaşmann yürürlük tarihinin ertelenmesine 
ve tekstil sektörünü olumsuz etkilememesi için alnan önlem-
lere ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci'nin 
cevab (7/11967) 45 (84) 

 
458:459 

       BAKAN Murat (İzmir) – Mutfak enflasyonuna karş 
alnan önlemlere ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakan Nihat 
Zeybekci'nin cevab (7/12238) 45 (84) 

 
492:493 

        – Tüketici güven endeksini yükseltmek maksadyla 
alnan tedbirlere ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakan Nihat 
Zeybekci'nin cevab (7/12186) 45 (84) 

 
490:491 

       BASMACI Melike (Denizli) – Tarm ve tekstil ticaret 
alanlarnda Rusya ile yaşanan sorunlara ilişkin sorusu ve 
Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci'nin cevab (7/11716) 45 (84) 

 
412:414 

       GÖK Levent (Ankara) – Türkmenistan'da alacağ 
bulunan firmalara ve Türkmenistan'a yaplan ihracatta karş-
laşlan sorunlarn çözümüne yönelik girişimlere ilişkin sorusu 
ve Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci'nin cevab (7/12383) 45 (84) 

 
528:529 

       GÜRER Ömer Fethi (Niğde) – Deterjanlarn insan ve 
çevre sağlğ açsndan yarattğ sorunlarn takibi ve alternatif 
ürünlerin desteklenmesine yönelik bir çalşma yaplp yapl-
madğna ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakan Nihat Zeybek-
ci'nin cevab (7/11825) 45 (84) 

 
439:440 

        – Ekonomiye güvenin artrlmasna yönelik çalşmalara 
ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci'nin cevab 
(7/11601) 45 (84) 

 
384:386 

       TANAL Mahmut (İstanbul) – Bir uluslararas kredi 
kuruluşunun Türkiye'ye dair son değerlendirmesine ve eko-
nomik tedbirlere ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakan Nihat 
Zeybekci'nin cevab (7/11519) 45 (84) 

 
367:369 
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       TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – 2003-2017 
yllar arasnda Bakanlkta çalşan basn müşavirlerine ilişkin 
sorusu ve Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci'nin cevab 
(7/12849) 45 (87) 

 
882:883 

        – 2003-2017 yllar arasnda Bakanlkta çalşan özel 
kalem müdürlerine ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakan Nihat 
Zeybekci'nin cevab (7/12851) 45 (87) 

 
884:885 

        – 2003-2017 yllar arasnda görev yapan bakanlk mü-
şavirlerine ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakan Nihat Zeybek-
ci'nin cevab (7/12850) 45 (89) 

 
1072:1073 

       YİĞİT Ali (İzmir) – Dş sermaye akş ve uzun vadeli 
dş yatrmlar ile ilgili verilere ilişkin sorusu ve Ekonomi 
Bakan Nihat Zeybekci'nin cevab (7/12583) 45 (85) 

 
631:633 

           
           
           

Gümrük ve Ticaret Bakanndan    
       BAYRAKTUTAN Uğur (Artvin) – 1/1/2003 tarihi 
itibaryla Bakanlk tarafndan özel şahslardan kiralanan 
taşnmaz ve araçlar ile bunlara ödenen kiralara ilişkin sorusu 
ve Gümrük ve Ticaret Bakan Bülent Tüfenkci'nin cevab 
(7/11535) 45 (84) 

 
370:372 

       BUDAK Çetin Osman (Antalya) – TESKOMB'un 
esnaf ve sanatkarlarn kullandğ faizsiz 50 bin TL'lik kredi-
nin kefili olduğuna dair reklam filmine ilişkin sorusu ve 
Gümrük ve Ticaret Bakan Bülent Tüfenkci'nin cevab 
(7/12866) 45 (89) 

 
1074:1076 

       GÖKER Mehmet (Burdur) – Karşlksz çek saysn-
daki artşa ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakan Bü-
lent Tüfenkci'nin cevab (7/11473) 45 (84) 

 
346:348 

       GÜRER Ömer Fethi (Niğde) – Yemek kart firmalar-
nn lokantalardan aldklar komisyon oranlarna ilişkin sorusu 
ve Gümrük ve Ticaret Bakan Bülent Tüfenkci'nin cevab 
(7/12783) 45 (86) 

 
752:753 

       SERTEL Atila (İzmir) – Hollanda ile ekonomik ilişki-
lere ve baz verilere ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret 
Bakan Bülent Tüfenkci'nin cevab (7/12495) 45 (86) 

 
731:733 

       YALÇIN Edip Semih (İstanbul) – Canl hayvan ve 
hayvansal ürün ithalat ve ihracatnn denetimine ve denetimi 
yapan meslek gruplarna ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret 
Bakan Bülent Tüfenkci'nin cevab (7/12065) 45 (84) 

 
475:477 
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       TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – 2003-2017 
yllar arasnda Bakanlkta çalşan basn müşavirlerine ilişkin 
sorusu ve Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci'nin cevab 
(7/12849) 45 (87) 

 
882:883 

        – 2003-2017 yllar arasnda Bakanlkta çalşan özel 
kalem müdürlerine ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakan Nihat 
Zeybekci'nin cevab (7/12851) 45 (87) 

 
884:885 

        – 2003-2017 yllar arasnda görev yapan bakanlk mü-
şavirlerine ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakan Nihat Zeybek-
ci'nin cevab (7/12850) 45 (89) 

 
1072:1073 

       YİĞİT Ali (İzmir) – Dş sermaye akş ve uzun vadeli 
dş yatrmlar ile ilgili verilere ilişkin sorusu ve Ekonomi 
Bakan Nihat Zeybekci'nin cevab (7/12583) 45 (85) 

 
631:633 

           
           
           

Gümrük ve Ticaret Bakanndan    
       BAYRAKTUTAN Uğur (Artvin) – 1/1/2003 tarihi 
itibaryla Bakanlk tarafndan özel şahslardan kiralanan 
taşnmaz ve araçlar ile bunlara ödenen kiralara ilişkin sorusu 
ve Gümrük ve Ticaret Bakan Bülent Tüfenkci'nin cevab 
(7/11535) 45 (84) 

 
370:372 

       BUDAK Çetin Osman (Antalya) – TESKOMB'un 
esnaf ve sanatkarlarn kullandğ faizsiz 50 bin TL'lik kredi-
nin kefili olduğuna dair reklam filmine ilişkin sorusu ve 
Gümrük ve Ticaret Bakan Bülent Tüfenkci'nin cevab 
(7/12866) 45 (89) 

 
1074:1076 

       GÖKER Mehmet (Burdur) – Karşlksz çek saysn-
daki artşa ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakan Bü-
lent Tüfenkci'nin cevab (7/11473) 45 (84) 

 
346:348 

       GÜRER Ömer Fethi (Niğde) – Yemek kart firmalar-
nn lokantalardan aldklar komisyon oranlarna ilişkin sorusu 
ve Gümrük ve Ticaret Bakan Bülent Tüfenkci'nin cevab 
(7/12783) 45 (86) 

 
752:753 

       SERTEL Atila (İzmir) – Hollanda ile ekonomik ilişki-
lere ve baz verilere ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret 
Bakan Bülent Tüfenkci'nin cevab (7/12495) 45 (86) 

 
731:733 

       YALÇIN Edip Semih (İstanbul) – Canl hayvan ve 
hayvansal ürün ithalat ve ihracatnn denetimine ve denetimi 
yapan meslek gruplarna ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret 
Bakan Bülent Tüfenkci'nin cevab (7/12065) 45 (84) 

 
475:477 
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Maliye Bakanndan    
       AHRAZOĞLU Mehmet Necmettin (Hatay) – Bir 
şirketin ithal ettiği araçlarda gerçeğe aykr beyanda buluna-
rak devleti vergi ziyanna uğrattğna dair müfettiş raporu 
üzerine yaplan işlemlere ilişkin sorusu ve Maliye Bakan 
Naci Ağbal'n cevab (7/12075) 45 (85) 

 
590:591 

       AKÇAY Erkan (Manisa) – Gelir İdaresi Başkanlğna 
bağl personel için Kurum İçi Gelir Uzmanlğ Özel Snav 
yaplmasna yönelik bir çalşma olup olmadğna ilişkin 
sorusu ve Maliye Bakan Naci Ağbal'n cevab (7/12506) 45 (87) 

 
875:876 

       BAKAN Murat (İzmir) – Örtülü ödenek harcamalarna 
ilişkin sorusu ve Maliye Bakan Naci Ağbal'n cevab 
(7/12071) 45 (86) 

 
704:705 

        – Trafik elektronik denetleme işinin özel sektöre devre-
dileceği iddiasna ilişkin sorusu ve Maliye Bakan Naci Ağ-
bal'n cevab (7/11987) 45 (84) 

 
460:461 

       GÜRER Ömer Fethi (Niğde) – Çiftçilere kullanmakta 
olduklar hazine arazilerinin satşna ilişkin sorusu ve Maliye 
Bakan Naci Ağbal'n cevab (7/11544) 45 (84) 

 
373:374 

        – DMO Bask İşletme Müdürlüğü bask atölyesinde 
yaplan işlerde meydana gelen düşüşe ve kamu kuruluşlarnn 
DMO siparişlerine (7/12072) ve DMO'nun uluslararas işbir-
liklerine (7/12074) ilişkin sorular ve Maliye Bakan Naci 
Ağbal'n cevab 45 (86) 

 
706:709 

        – İller Bankasnn belediyelere yaptğ ödemelerdeki 
kesintilere ilişkin sorusu ve Maliye Bakan Naci Ağbal'n 
cevab (7/11741) 45 (84) 

 
415:416 

        – Minibüslerden otobüs vergisi alnmamas için 197 
sayl Motorlu Taştlar Vergisi Kanunu'nun 2. maddesinin 
2918 sayl Kanun ile uyumlu hale getirilmesine ilişkin soru-
su ve Maliye Bakan Naci Ağbal'n cevab (7/12200) 45 (85) 

 
600:601 

        – Üniversite hastanelerinin kamudan alacaklaryla ilgili 
sorunlarn çözümüne ilişkin sorusu ve Maliye Bakan Naci 
Ağbal'n cevab (7/11623) 45 (84) 

 
387:388 

       PEKŞEN Haluk (Trabzon) – THY ile ilgili çeşitli 
hususlara (7/10494) ve (7/10495) ilişkin sorular ve Maliye 
Bakan Naci Ağbal'n cevab 45 (84) 

 
335:337 

       TAN Altan (Diyarbakr) – Yüksek yarg mensuplar, 
bakanlklar ve genel müdürlükler için tahsis edilen makam 
araçlarna ilişkin sorusu ve Maliye Bakan Naci Ağbal'n 
cevab (7/12406) 45 (89) 

 
1065:1066 

       TANAL Mahmut (İstanbul) – Bir şirkete ihale edilen 
projelere ilişkin sorusu ve Maliye Bakan Naci Ağbal'n 
cevab (7/12598) 45 (85) 

 
634:636 

       YILDIRIM Kadri (Siirt) – THY'nin Siirt seferlerinin 
kaldrlmasna ilişkin sorusu ve Maliye Bakan Naci Ağbal'n 
cevab (7/11177) 45 (84) 

 
338:340 
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Millî Savunma Bakanndan    
       GÜRER Ömer Fethi (Niğde) – Savunma harcamalarn-
daki artşn nasl karşlanacağna ilişkin sorusu ve Millî Sa-
vunma Bakan Fikri Işk'n cevab (7/11631) 45 (84) 

 
389:391 

           
           
           

Sağlk Bakanndan    
       TAN Altan (Diyarbakr) – 2013-2017 yllar arasnda 
Mardin'de hazrlanan projelere ve Mardin'e ayrlan kaynağa 
ilişkin sorusu ve Sağlk Bakan Recep Akdağ'n cevab 
(7/12425) 45 (85) 

 
614:618 

           
           

TBMM Başkanndan    
       AKAR Haydar (Kocaeli) – 2015-2017 yllar arasnda 
yaplan araç kiralama işlemlerine ilişkin sorusu ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Ahmet Aydn'n cevab 
(7/12260) 45 (85) 

 
602:604 

        – Soru önergelerine ve cevaplandrlmalarna ilişkin 
sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Ah-
met Aydn'n cevab (7/12815) 45 (87) 

 
877:881 

       BAYRAKTUTAN Uğur (Artvin) – TBMM'de kabul 
edilen kanun saylarna ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkan Vekili Ahmet Aydn'n cevab 
(7/12428) 45 (85) 

 
619:620 

       DEMİR Filiz KERESTECİOĞLU (İstanbul) – Tutuk-
lu bulunan Adana Milletvekili Meral Danş Beştaş'n duru-
muna ve cezaevi koşullarna ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkan Vekili Ahmet Aydn'n cevab 
(7/12001) 45 (83) 

 
160:165 

       EMİR Murat (Ankara) – TBMM Ana Bina'da yaplan 
tamirat ve tadilatlara ilişkin sorular ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkan Vekili Ahmet Aydn'n cevab (7/12429) 45 (85) 

 
621:622 

        (7/12669)  (85) 640:641 
       SERTEL Atila (İzmir) – Milletvekili maaşlarna ve 
milletvekillerine tannan haklara ilişkin sorusu ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Ahmet Aydn'n cevab 
(7/11486) 45 (87) 

 
865:868 

       TANAL Mahmut (İstanbul) – TBMM bünyesinde 
görev yapan müşavirlere ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkan Vekili Ahmet Aydn'n cevab 
(7/11768) 45 (83) 

 
157:159 

        – TBMM'de yaplan tamirat ve tadilatlara ilişkin sorusu 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Ahmet Ay-
dn'n cevab (7/12670) 45 (85) 

 
642:643 
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Millî Savunma Bakanndan    
       GÜRER Ömer Fethi (Niğde) – Savunma harcamalarn-
daki artşn nasl karşlanacağna ilişkin sorusu ve Millî Sa-
vunma Bakan Fikri Işk'n cevab (7/11631) 45 (84) 

 
389:391 

           
           
           

Sağlk Bakanndan    
       TAN Altan (Diyarbakr) – 2013-2017 yllar arasnda 
Mardin'de hazrlanan projelere ve Mardin'e ayrlan kaynağa 
ilişkin sorusu ve Sağlk Bakan Recep Akdağ'n cevab 
(7/12425) 45 (85) 

 
614:618 

           
           

TBMM Başkanndan    
       AKAR Haydar (Kocaeli) – 2015-2017 yllar arasnda 
yaplan araç kiralama işlemlerine ilişkin sorusu ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Ahmet Aydn'n cevab 
(7/12260) 45 (85) 

 
602:604 

        – Soru önergelerine ve cevaplandrlmalarna ilişkin 
sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Ah-
met Aydn'n cevab (7/12815) 45 (87) 

 
877:881 

       BAYRAKTUTAN Uğur (Artvin) – TBMM'de kabul 
edilen kanun saylarna ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkan Vekili Ahmet Aydn'n cevab 
(7/12428) 45 (85) 

 
619:620 

       DEMİR Filiz KERESTECİOĞLU (İstanbul) – Tutuk-
lu bulunan Adana Milletvekili Meral Danş Beştaş'n duru-
muna ve cezaevi koşullarna ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkan Vekili Ahmet Aydn'n cevab 
(7/12001) 45 (83) 

 
160:165 

       EMİR Murat (Ankara) – TBMM Ana Bina'da yaplan 
tamirat ve tadilatlara ilişkin sorular ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkan Vekili Ahmet Aydn'n cevab (7/12429) 45 (85) 

 
621:622 

        (7/12669)  (85) 640:641 
       SERTEL Atila (İzmir) – Milletvekili maaşlarna ve 
milletvekillerine tannan haklara ilişkin sorusu ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Ahmet Aydn'n cevab 
(7/11486) 45 (87) 

 
865:868 

       TANAL Mahmut (İstanbul) – TBMM bünyesinde 
görev yapan müşavirlere ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkan Vekili Ahmet Aydn'n cevab 
(7/11768) 45 (83) 

 
157:159 

        – TBMM'de yaplan tamirat ve tadilatlara ilişkin sorusu 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Ahmet Ay-
dn'n cevab (7/12670) 45 (85) 

 
642:643 
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       TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – DAEŞ'li 
bir teröristin TBMM Bahçesinde keşif yaptğ iddiasna 
ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili 
Ahmet Aydn'n cevab (7/11565) 45 (85) 

 
582:584 

       YEDEKCİ Gülay (İstanbul) – TBMM Ana Bina'daki 
iktidar ve muhalefet kulislerinde yaplan tamirat ve tadilatlara 
ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili 
Ahmet Aydn'n cevab (7/12668) 45 (85) 

 
637:639 

           
           
           
Ulaştrma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanndan    

       SANCAR Mithat (Mardin) – OHAL kapsamnda ihraç 
edilen bildiri imzacs akademisyenlere ve intihar eden bir 
araştrma görevlisine ilişkin sorusu ve Ulaştrma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakan Ahmet Arslan'n cevab önergesi 
(7/12333) 45 (84) 

 
505:508 

           
           

GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR    
A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI 
KONUŞMALARI    

       AKÇAY Erkan (Manisa) – 3 Mays Milliyetçiler Gü-
nü'ne ilişkin gündem dş konuşmas 45 (87) 

 
766:767 

       ASLAN Mehmet Ali (Batman) – 28 Nisan-4 Mays 
Kardeşlik Haftas'na ilişkin gündem dş konuşmas 45 (88) 

 
898:899 

       AYDEMİR İbrahim (Erzurum) – 12 Mart Erzurum'un 
düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu ve İstiklal Marş'nn 
kabulünün 96'nc yl dönümlerine ilişkin gündem dş ko-
nuşmas 45 (83) 

 
103:104 

       BAŞARAN Ayşe ACAR (Batman) – Referandum 
sürecinde yaşanan skntlara ilişkin gündem dş konuşmas 45 (89) 

 
989:990 

       DEDEOĞLU Sami (Kayseri) – 18 Mart Şehitleri Anma 
Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 102'nci yl dönümüne ilişkin 
gündem dş konuşmas 45 (82) 

 
13:14 

       DOĞAN Müslüm (İzmir) – Toplant ve gösteri özgür-
lüklerine ilişkin gündem dş konuşmas 45 (90) 

 
1103:1104 

       DORA Erol (Mardin) – Cezaevlerinde yaşanan sknt-
lara ilişkin gündem dş konuşmas 45 (86) 

 
680:681 

       ERKEK Muharrem (Çanakkale) – 18 Mart Şehitleri 
Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 102'nci yl dönümüne 
ilişkin gündem dş konuşmas 45 (82) 

 
14:15 

       ETYEMEZ Halil (Konya) – 4-10 Mays İş Sağlğ ve 
Güvenliği Haftas'na ilişkin gündem dş konuşmas 45 (88) 

 
900:902 

       ILICALI Mustafa (Erzurum) – Uluslararas Karayolu 
Güvenliği Trafik Haftas'na ilişkin gündem dş konuşmas 45 (89) 

 
992:993 
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       KAN Ravza KAVAKCI (İstanbul) – 2 Mays 1999 
tarihindeki millî iradeye müdahaleye ilişkin gündem dş 
konuşmas 45 (86) 

 
683:685 

       KARABIYIK Lale (Bursa) – Özel Öğrenci Barnma 
Hizmetleri Yönetmeliği'ne ilişkin gündem dş konuşmas 45 (90) 

 
1104:1105 

       KARABURUN Bennur (Bursa) – Engelliler Haftas'na 
ilişkin gündem dş konuşmas 45 (90) 

 
1101:1102 

       KUYUCUOĞLU Serdal (Mersin) – 6 Mays Deniz 
Gezmiş ve arkadaşlarnn idam edilmelerinin 45'inci yl 
dönümüne ilişkin gündem dş konuşmas 45 (88) 

 
899:900 

       NURLU Mazlum (Manisa) – 13 Mays 2014'te meydana 
gelen Soma maden kazasna ilişkin gündem dş konuşmas 45 (89) 

 
991:992 

       ÖZDAĞ Selçuk (Manisa) – Konya Selçuk Üniversitesi 
eski Rektörü Profesör Doktor Erol Güngör'ün ölüm yl dö-
nümüne ilişkin gündem dş konuşmas 45 (87) 

 
770:772 

       TANAL Mahmut (İstanbul) – Düzce ilinin sorunlarna 
ilişkin gündem dş konuşmas 45 (87) 

 
767:769 

        – İstanbul'un Şile ilçesinin sorunlarna ilişkin gündem 
dş konuşmas 45 (83) 

 
100:102 

       TAŞDEMİR Dirayet (Ağr) – Nevroz Bayram'na 
ilişkin gündem dş konuşmas 45 (82) 

 
11:12 

       TOĞRUL Mahmut (Gaziantep) – Cezaevlerindeki 
hasta tutsaklara ilişkin gündem dş konuşmas 45 (83) 

 
102:103 

       YALIM Özkan (Uşak) – Yurt dşnda yaşayan vatan-
daşlarn sorunlarna ilişkin konuşmas 45 (86) 

 
681:682 

           
           
           

KANUNLAR    
A) KABUL EDİLEN KANUNLAR    

a- Numerik Dizin    
  Kanun 

No   
 

        Ad            
7017 Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlğ 

ile Irak Cumhuriyeti Çevre Bakanlğ Arasnda 
Çevre Alannda Mutabakat Zaptnn Onaylanma-
snn Uygun Bulunduğuna Dair  

 
 
 

45 
 

 
 
 

(82)
 

 
 
 

49:68, 69:74, 75:76, 
77:82 

    (83) 155:156 
    (87) 837:838, 852:864 
     

7018 Vergi Konularnda Karşlkl İdari Yardmlaşma 
Sözleşmesinin Onaylanmasnn Uygun Bulundu-
ğuna Dair  

 
 

45 
 

 
 

(87)
 

 
 

838:842, 842:850, 
852:864 
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       KAN Ravza KAVAKCI (İstanbul) – 2 Mays 1999 
tarihindeki millî iradeye müdahaleye ilişkin gündem dş 
konuşmas 45 (86) 

 
683:685 

       KARABIYIK Lale (Bursa) – Özel Öğrenci Barnma 
Hizmetleri Yönetmeliği'ne ilişkin gündem dş konuşmas 45 (90) 

 
1104:1105 

       KARABURUN Bennur (Bursa) – Engelliler Haftas'na 
ilişkin gündem dş konuşmas 45 (90) 

 
1101:1102 

       KUYUCUOĞLU Serdal (Mersin) – 6 Mays Deniz 
Gezmiş ve arkadaşlarnn idam edilmelerinin 45'inci yl 
dönümüne ilişkin gündem dş konuşmas 45 (88) 

 
899:900 

       NURLU Mazlum (Manisa) – 13 Mays 2014'te meydana 
gelen Soma maden kazasna ilişkin gündem dş konuşmas 45 (89) 

 
991:992 

       ÖZDAĞ Selçuk (Manisa) – Konya Selçuk Üniversitesi 
eski Rektörü Profesör Doktor Erol Güngör'ün ölüm yl dö-
nümüne ilişkin gündem dş konuşmas 45 (87) 

 
770:772 

       TANAL Mahmut (İstanbul) – Düzce ilinin sorunlarna 
ilişkin gündem dş konuşmas 45 (87) 

 
767:769 

        – İstanbul'un Şile ilçesinin sorunlarna ilişkin gündem 
dş konuşmas 45 (83) 

 
100:102 

       TAŞDEMİR Dirayet (Ağr) – Nevroz Bayram'na 
ilişkin gündem dş konuşmas 45 (82) 

 
11:12 

       TOĞRUL Mahmut (Gaziantep) – Cezaevlerindeki 
hasta tutsaklara ilişkin gündem dş konuşmas 45 (83) 

 
102:103 

       YALIM Özkan (Uşak) – Yurt dşnda yaşayan vatan-
daşlarn sorunlarna ilişkin konuşmas 45 (86) 

 
681:682 

           
           
           

KANUNLAR    
A) KABUL EDİLEN KANUNLAR    

a- Numerik Dizin    
  Kanun 

No   
 

        Ad            
7017 Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlğ 

ile Irak Cumhuriyeti Çevre Bakanlğ Arasnda 
Çevre Alannda Mutabakat Zaptnn Onaylanma-
snn Uygun Bulunduğuna Dair  

 
 
 

45 
 

 
 
 

(82)
 

 
 
 

49:68, 69:74, 75:76, 
77:82 

    (83) 155:156 
    (87) 837:838, 852:864 
     

7018 Vergi Konularnda Karşlkl İdari Yardmlaşma 
Sözleşmesinin Onaylanmasnn Uygun Bulundu-
ğuna Dair  

 
 

45 
 

 
 

(87)
 

 
 

838:842, 842:850, 
852:864 
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7019 Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakan-
lğ ile Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Gümrük 
İdaresi Arasnda Gümrük Alannda Ortak Komite 
Kurulmasna İlişkin Mutabakat Zaptnn Onay-
lanmasnn Uygun Bulunduğuna Dair  45 (88) 935:939 

     
 

(89)
 

1050:1051, 
1052:1064 

           
           

b- Konulara Göre Dizin    
1. Uluslararas Anlaşmalara İlişkin Kanunlar    

        – Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlğ ile 
Irak Cumhuriyeti Çevre Bakanlğ Arasnda Çevre Alannda 
Mutabakat Zaptnn Onaylanmasnn Uygun Bulunduğuna 
Dair (7017) 

 
 
 

45 
 

 
 
 

(82)
 

 
 
 

49:68, 69:74, 75:76, 
77:82 

         (83) 155:156 
         (87) 837:838, 852:864 
        – Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlğ ile 
Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Gümrük İdaresi Arasnda 
Gümrük Alannda Ortak Komite Kurulmasna İlişkin Muta-
bakat Zaptnn Onaylanmasnn Uygun Bulunduğuna Dair 
(7019) 45 (88) 

 
935:939 

         
 

(89)
 

1050:1051, 
1052:1064 

        – Vergi Konularnda Karşlkl İdari Yardmlaşma Söz-
leşmesinin Onaylanmasnn Uygun Bulunduğuna Dair (7018) 45 

 
(87)

 

 
838:842, 842:850, 

852:864 
           
           

B) TASARILAR (Görüşülenler)    
1. a- Uluslararas Anlaşmalara İlişkin Kanun  
        Tasarlar    

        – Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlğ ile 
Irak Cumhuriyeti Çevre Bakanlğ Arasnda Çevre Alannda 
Mutabakat Zaptnn Onaylanmasnn Uygun Bulunduğuna 
Dair (1/634) (S. Says: 354) 

 
 
 

45 
 

 
 
 

(82)
 

 
 
 

49:68, 69:74, 75:76, 
77:82 

         (83) 155:156 
         (87) 837:838, 852:864 
        – Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlğ ile 
Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Gümrük İdaresi Arasnda 
Gümrük Alannda Ortak Komite Kurulmasna İlişkin Muta-
bakat Zaptnn Onaylanmasnn Uygun Bulunduğuna Dair 
(1/684) (S. Says: 359) 45 (88) 

 
935:939 

         
 

(89)
 

1050:1051, 
1052:1064 



   C.   B. S a y f a  

– 40 – 

        – Vergi Konularnda Karşlkl İdari Yardmlaşma Söz-
leşmesinin Onaylanmasnn Uygun Bulunduğuna Dair 
(1/701) (S. Says: 372) 45 

 
(87)

 

 
 

838:842, 842:850, 
852:864 

           
           

1. b- Komisyonlarca Geri Çekilen Kanun Tasarlar    
        – Dilekçe Komisyonu Üyeleri ile İnsan Haklarn İnce-
leme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, 
Kamu Denetçiliği Kurumu 2013, 2014 ve 2015 yl raporlar 
hakkndaki 289 sra sayl Raporu'nun İç Tüzük'ün 88'inci 
maddesine göre Komisyona geri verilmesine dair tezkeresi 
(3/1009) 45 (90) 

 
1121 

           
           

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

       TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – (2/70) esas 
numaral Seçim Kanununda Değişiklik Yaplmasna Dair 
Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alnmasna ilişkin 
önergesi (4/94) 45 (89) 

 
1027:1030 

           
           

Ç) SIRA SAYILARI DİZİNİ(GÖRÜŞÜLENLER)    
            (Eklendiği Birleşimler)    
Cilt Birleşim Sra Says   
45 (82) 354   

 (87) 372   
 (88) 359   

           
           

KARARLAR    
A) TBMM KARARLARI    

  Karar 
No   

 
        Ad           

1139 Olağanüstü Halin Uzatlmasna Dair 45 
 
 

(84)
 
 

281:287, 288:297, 
298:303, 303:309, 

311:316, 316 
1140 Çölyak Hastalğnn Teşhis Aşamasnn, Sebeple-

rinin, Sonuçlarnn Ve Bu Hastalğa Maruz Ka-
lanlara Sağlanabilecek Yardmlarn Araştrlarak 
Alnmas Gereken Önlemlerin Belirlenmesine 
İlişkin Bir Meclis Araştrmas Komisyonu Ku-
rulmasna Dair 

 
 
 
 
 

45 
 

 
 
 
 
 

(88)
 

 
 
 
 
 

918:926, 927:933, 
934 



   C.   B. S a y f a  

– 40 – 

        – Vergi Konularnda Karşlkl İdari Yardmlaşma Söz-
leşmesinin Onaylanmasnn Uygun Bulunduğuna Dair 
(1/701) (S. Says: 372) 45 

 
(87)

 

 
 

838:842, 842:850, 
852:864 

           
           

1. b- Komisyonlarca Geri Çekilen Kanun Tasarlar    
        – Dilekçe Komisyonu Üyeleri ile İnsan Haklarn İnce-
leme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, 
Kamu Denetçiliği Kurumu 2013, 2014 ve 2015 yl raporlar 
hakkndaki 289 sra sayl Raporu'nun İç Tüzük'ün 88'inci 
maddesine göre Komisyona geri verilmesine dair tezkeresi 
(3/1009) 45 (90) 

 
1121 

           
           

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

       TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – (2/70) esas 
numaral Seçim Kanununda Değişiklik Yaplmasna Dair 
Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alnmasna ilişkin 
önergesi (4/94) 45 (89) 

 
1027:1030 

           
           

Ç) SIRA SAYILARI DİZİNİ(GÖRÜŞÜLENLER)    
            (Eklendiği Birleşimler)    
Cilt Birleşim Sra Says   
45 (82) 354   
 (87) 372   
 (88) 359   

           
           

KARARLAR    
A) TBMM KARARLARI    

  Karar 
No   

 
        Ad           

1139 Olağanüstü Halin Uzatlmasna Dair 45 
 
 

(84)
 
 

281:287, 288:297, 
298:303, 303:309, 

311:316, 316 
1140 Çölyak Hastalğnn Teşhis Aşamasnn, Sebeple-

rinin, Sonuçlarnn Ve Bu Hastalğa Maruz Ka-
lanlara Sağlanabilecek Yardmlarn Araştrlarak 
Alnmas Gereken Önlemlerin Belirlenmesine 
İlişkin Bir Meclis Araştrmas Komisyonu Ku-
rulmasna Dair 

 
 
 
 
 

45 
 

 
 
 
 
 

(88)
 

 
 
 
 
 

918:926, 927:933, 
934 

   C.   B. S a y f a  

– 41 – 

1141 Adana'nn Aladağ İlçesinde Kz Öğrenci Yurdun-
da Meydana Gelen Elim Yangn Vakasnn Araş-
trlmas ve Benzer Aclarn Bir Kez Daha Ya-
şanmamas ve Kamusal Eğitim ve Barnma Hak-
larnn Tüm Öğrencilerimiz İçin Güvence Altna 
Alnp Yaygnlaştrlmas İçin Alnmas Gereken 
Tedbirlerin Belirlenmesi Amacyla Kurulan 
Meclis Araştrmas Komisyonunun Görev Süresi-
nin Uzatlmasna İlişkin 45 (89) 1011 

           
           
           

KOMİSYONLAR    
A) İHTİSAS KOMİSYONLARI    

a- Adalet Komisyonu    
1. Açk Bulunan Üyeliklere Seçim        45 (89) 1050 

           
           
           

b- Avrupa Birliği Uyum Komisyonu    
1. Açk Bulunan Üyeliklere Seçim        45 (89) 1050 

           
           
           

c- Dşişleri Komisyonu    
1. Komisyon Raporlar    

        – Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlğ ile 
Irak Cumhuriyeti Çevre Bakanlğ Arasnda Çevre Alannda 
Mutabakat Zaptnn Onaylanmasnn Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarsna İlişkin (1/634) (S. Says: 354) 

 
 
 

45 
 

 
 
 

(82)
 

 
 
 

49:68, 69:74, 75:76, 
77:82 

         (83) 155:156 
         (87) 837:838, 852:864 
        – Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlğ ile 
Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Gümrük İdaresi Arasnda 
Gümrük Alannda Ortak Komite Kurulmasna İlişkin Muta-
bakat Zaptnn Onaylanmasnn Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarsna İlişkin (1/684) (S. Says: 359) 45 (88) 

 
935:939 

         
 

(89)
 

1050:1051, 
1052:1064 

        – Vergi Konularnda Karşlkl İdari Yardmlaşma Söz-
leşmesinin Onaylanmasnn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarsna İlişkin 1/701) (S. Says: 372) 45 

 
(87)

 

 
 

838:842, 842:850, 
852:864 

           
           



   C.   B. S a y f a  

– 42 – 

ç- Dilekçe Komisyonu    
1. Açk Bulunan Üyeliklere Seçim        45 (87) 837 

           
           
           

2. Komisyon Üyeliğinden Çekilmeler    
       VARLI Muharrem (Adana) – Komisyon üyeliğinden 
istifasna ilişkin (4/90) 45 (87) 

 
780 

           
           
           

d- İçişleri Komisyonu    
1. Açk Bulunan Üyeliklere Seçim        45 (87) 836 

           
           
           

e- Kadn Erkek Frsat Eşitliği Komisyonu    
1. Açk Bulunan Üyeliklere Seçim        45 (87) 836 

         (89) 1050 
           
           
           

f- Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu    
1. Komisyon Üyeliğinden Çekilmeler    

       KARAKAYA Mevlüt (Adana) – Komisyon üyeliğin-
den istifasna ilişkin (4/93) 45 (89) 

 
1004 

           
           
           

g- Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu    
1. Açk Bulunan Üyeliklere Seçim        45 (87) 836 

           
           
           

ğ- Plan ve Bütçe Komisyonu    
1. Açk Bulunan Üyeliklere Seçim        45 (87) 837 

           
           
           

2. Komisyon Üyeliğinden Çekilmeler    
       AKSU İsmail Faruk (İstanbul) – Komisyon üyeliğin-
den istifasna ilişkin (4/92) 45 (87) 

 
780 

           
           
           



   C.   B. S a y f a  

– 42 – 

ç- Dilekçe Komisyonu    
1. Açk Bulunan Üyeliklere Seçim        45 (87) 837 

           
           
           

2. Komisyon Üyeliğinden Çekilmeler    
       VARLI Muharrem (Adana) – Komisyon üyeliğinden 
istifasna ilişkin (4/90) 45 (87) 

 
780 

           
           
           

d- İçişleri Komisyonu    
1. Açk Bulunan Üyeliklere Seçim        45 (87) 836 

           
           
           

e- Kadn Erkek Frsat Eşitliği Komisyonu    
1. Açk Bulunan Üyeliklere Seçim        45 (87) 836 

         (89) 1050 
           
           
           

f- Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu    
1. Komisyon Üyeliğinden Çekilmeler    

       KARAKAYA Mevlüt (Adana) – Komisyon üyeliğin-
den istifasna ilişkin (4/93) 45 (89) 

 
1004 

           
           
           

g- Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu    
1. Açk Bulunan Üyeliklere Seçim        45 (87) 836 

           
           
           

ğ- Plan ve Bütçe Komisyonu    
1. Açk Bulunan Üyeliklere Seçim        45 (87) 837 

           
           
           

2. Komisyon Üyeliğinden Çekilmeler    
       AKSU İsmail Faruk (İstanbul) – Komisyon üyeliğin-
den istifasna ilişkin (4/92) 45 (87) 

 
780 

           
           
           

   C.   B. S a y f a  

– 43 – 

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

1. Açk Bulunan Üyeliklere Seçim        45 (87) 837 
           
           
           

2. Komisyon Üyeliğinden Çekilmeler    
       AYHAN Emin Haluk (Denizli) – Komisyon üyeliğin-
den istifasna ilişkin (4/91) 45 (87) 

 
780 

           
           
           

- Tarm, Orman ve Köyişleri Komisyonu    
1. Açk Bulunan Üyeliklere Seçim        45 (87) 836 

           
           
           

B) DENETİM KOMİSYONLARI    
a- Meclis Araştrmas Komisyonlar     

1. Çalşma Süresi Uzatmna İlişkin Tezkereler    
        – (10/392) esas numaral Meclis Araştrmas Komisyonu 
Başkanlğnn süre uzatmna ilişkin (3/1010) 45 (89) 

 
1011 

           
           
           

MİLLETVEKİLLERİYLE İLGİLİ İŞLER    
A) MİLLETVEKİLLİĞİNDEN ÇEKİLMELER /  
     DÜŞÜRÜLMELER    

        – Başbakanlğn, Diyarbakr Milletvekili Nursel Aydo-
ğan'n Diyarbakr 2. Ağr Ceza Mahkemesinin 13/1/2017 
tarihli ve E: 2014/153 ve K: 2017/15 sayl Karar'yla hapis 
cezasyla cezalandrlmas nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasas'nn 84'üncü maddesinin ikinci fkras uyarnca 
milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin tezkeresi (3/1004) 45 (89) 

 
1009:1010 

           
           
           

OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI    
       AYDIN Ahmet (TBMM Başkan Vekili) (Adyaman) – 
Başkanlk Divan olarak Genel Kurulu ziyaret eden Sinop'tan 
gelen tüm annelere hürmetlerini sunduklarna ve Anneler 
Günü'nü kutladklarna ilişkin konuşmas 45 (90) 

 
1107 

        – Engelliler Haftas'na ve Berat Gecesi'ni kutladğna 
ilişkin konuşmas 45 (90) 

 
1105:1106 

        – Kutlu Doğum Haftas'n kutladğna ilişkin konuşmas 45 (84) 276 
    



   C.   B. S a y f a  

– 44 – 

        – Meclis çalşmalarnda Anayasa ve İç Tüzük'ün esas 
alndğna, gelen bir tezkereyi okumak durumunda olduklar-
na ve Gazi Mustafa Kemal'le ilgili mesnetsiz ithamlar ve 
hakaretleri knadklarna ilişkin konuşmas 45 (89) 

 
1002:1003 

        – Spor Toto 3'üncü Lig Play-Off Finali'nde 2'nci Lig'e 
yükselme mücadelesi verecek olan Altay'a ve mücadele eden 
tüm takmlara başarlar dilediğine ilişkin konuşmas 45 (90) 

 
1111 

        – Spor Toto 3'üncü Lig Play-Off Finali'nde 2'nci Lig'e 
yükselme mücadelesi verecek olan Kocaelispor'a başarlar 
dilediğine ilişkin konuşmas 45 (90) 

 
1110 

        – Tunceli'de yaşanan helikopter kazas nedeniyle haya-
tn kaybedenlere Allah'tan rahmet dilediğine ilişkin konuş-
mas 45 (84) 

 
298 

        – Yaplan halk oylamasnda millî iradeyi yüzde 85'in 
üzerinde sandğa yanstan tüm vatandaşlara teşekkür ettiğine 
ve halk oylamas sonuçlarnn hayrlar getirmesini temenni 
ettiğine ilişkin konuşmas 45 (84) 

 
275 

       HAMZAÇEBİ Mehmet Akif (İstanbul) – 16 Mart 
İstanbul Üniversitesinde yaşanan olaylarn 39'uncu, Halepçe 
katliamnn 29'uncu yl dönümlerine ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkan Vekili olarak Anayasa ve İç Tüzük gereğince 
herhangi bir şekilde Genel Kuruldaki tartşmalara katlma 
olanağ olmadğna ilişkin konuşmas 45 (83) 

 
113 

        – Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ile Aksaray 
Milletvekili İlknur İnceöz'ün yerlerinden sarf ettikleri baz 
ifadelerine ilişkin açklamas 45 (83) 

 
153:154 

        – İngiltere Kraliyet Tp Ödülü'ne layk görülen Profesör 
Doktor Mehmet Haberal' tebrik ettiğine ilişkin konuşmas 45 (82) 

 
11 

        – İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in 
açklamas üzerine konuşmas 45 (83) 

 
114 

        – Terör saldrsnda şehit olanlara Allah'tan rahmet 
dilediğine ilişkin konuşmas 45 (82) 

 
25 

       KAHRAMAN İsmail (TBMM Başkan) (İstanbul) – 
16 Nisan'da yaplan referandumun sonuçlarna ilişkin açk-
lamas 45 (84) 

 
270:271 

        – Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan ve Meclis 
Grubu Başkan Kemal Klçdaroğlu'nun açklamas üzerine 
konuşmas 45 (85) 

 
571,  574 

        – Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan ve Meclis 
Grubu Başkan Kemal Klçdaroğlu'nun konuşmasndaki baz 
ifadelerine ilişkin konuşmas 45 (85) 

 
570 

        – Kutlu Doğum Haftas'na ilişkin konuşmas 45 (84) 274 
        – Referanduma ilişkin konuşmas 45 (85) 581 
        – Siyasi hayat ve sistem açsndan yeni bir döneme 
girildiğine ve yaplan referandum sonucunda gerçekleşen 
Anayasa değişikliğinin ülkemiz, demokrasimiz ve kültür 
coğrafyamz için faydal olmasn temenni ettiğine ilişkin 
konuşmas 45 (84) 

 
261:262 



   C.   B. S a y f a  

– 44 – 

        – Meclis çalşmalarnda Anayasa ve İç Tüzük'ün esas 
alndğna, gelen bir tezkereyi okumak durumunda olduklar-
na ve Gazi Mustafa Kemal'le ilgili mesnetsiz ithamlar ve 
hakaretleri knadklarna ilişkin konuşmas 45 (89) 

 
1002:1003 

        – Spor Toto 3'üncü Lig Play-Off Finali'nde 2'nci Lig'e 
yükselme mücadelesi verecek olan Altay'a ve mücadele eden 
tüm takmlara başarlar dilediğine ilişkin konuşmas 45 (90) 

 
1111 

        – Spor Toto 3'üncü Lig Play-Off Finali'nde 2'nci Lig'e 
yükselme mücadelesi verecek olan Kocaelispor'a başarlar 
dilediğine ilişkin konuşmas 45 (90) 

 
1110 

        – Tunceli'de yaşanan helikopter kazas nedeniyle haya-
tn kaybedenlere Allah'tan rahmet dilediğine ilişkin konuş-
mas 45 (84) 

 
298 

        – Yaplan halk oylamasnda millî iradeyi yüzde 85'in 
üzerinde sandğa yanstan tüm vatandaşlara teşekkür ettiğine 
ve halk oylamas sonuçlarnn hayrlar getirmesini temenni 
ettiğine ilişkin konuşmas 45 (84) 

 
275 

       HAMZAÇEBİ Mehmet Akif (İstanbul) – 16 Mart 
İstanbul Üniversitesinde yaşanan olaylarn 39'uncu, Halepçe 
katliamnn 29'uncu yl dönümlerine ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkan Vekili olarak Anayasa ve İç Tüzük gereğince 
herhangi bir şekilde Genel Kuruldaki tartşmalara katlma 
olanağ olmadğna ilişkin konuşmas 45 (83) 

 
113 

        – Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ile Aksaray 
Milletvekili İlknur İnceöz'ün yerlerinden sarf ettikleri baz 
ifadelerine ilişkin açklamas 45 (83) 

 
153:154 

        – İngiltere Kraliyet Tp Ödülü'ne layk görülen Profesör 
Doktor Mehmet Haberal' tebrik ettiğine ilişkin konuşmas 45 (82) 

 
11 

        – İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in 
açklamas üzerine konuşmas 45 (83) 

 
114 

        – Terör saldrsnda şehit olanlara Allah'tan rahmet 
dilediğine ilişkin konuşmas 45 (82) 

 
25 

       KAHRAMAN İsmail (TBMM Başkan) (İstanbul) – 
16 Nisan'da yaplan referandumun sonuçlarna ilişkin açk-
lamas 45 (84) 

 
270:271 

        – Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan ve Meclis 
Grubu Başkan Kemal Klçdaroğlu'nun açklamas üzerine 
konuşmas 45 (85) 

 
571,  574 

        – Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan ve Meclis 
Grubu Başkan Kemal Klçdaroğlu'nun konuşmasndaki baz 
ifadelerine ilişkin konuşmas 45 (85) 

 
570 

        – Kutlu Doğum Haftas'na ilişkin konuşmas 45 (84) 274 
        – Referanduma ilişkin konuşmas 45 (85) 581 
        – Siyasi hayat ve sistem açsndan yeni bir döneme 
girildiğine ve yaplan referandum sonucunda gerçekleşen 
Anayasa değişikliğinin ülkemiz, demokrasimiz ve kültür 
coğrafyamz için faydal olmasn temenni ettiğine ilişkin 
konuşmas 45 (84) 

 
261:262 

   C.   B. S a y f a  

– 45 – 

        – Tunceli'de yaşanan helikopter kazas nedeniyle millete 
başsağlğ dilediğine ilişkin konuşmas 45 (84) 

 
272 

           
           
           

OYLAMALAR    
A) ULUSLARARASI ANLAŞMALARA İLİŞKİN  
     KANUNLAR    

        – Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlğ ile 
Irak Cumhuriyeti Çevre Bakanlğ Arasnda Çevre Alannda 
Mutabakat Zaptnn Onaylanmasnn Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasars'nn oylamas (S. Says: 354) 45 (87) 

 
852:864 

        – Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlğ ile 
Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Gümrük İdaresi Arasnda 
Gümrük Alannda Ortak Komite Kurulmasna İlişkin Muta-
bakat Zaptnn Onaylanmasnn Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasars'nn oylamas (Sra Says: 359) 45 (89) 

 
1052:1064 

        – Vergi Konularnda Karşlkl İdari Yardmlaşma Söz-
leşmesinin Onaylanmasnn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasars'nn oylamas (S. Says: 372) 45 (87) 

 
852:864 

           
           

ÖNERİLER    
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ    

        – Çölyak hastalğnn sebepleri ve sonuçlarn konu alan, 
Adalet ve Kalknma Partisi Grup Başkan Vekili İstanbul 
Milletvekili Mehmet Muş, Cumhuriyet Halk Partisi Grup 
Başkan Vekili Manisa Milletvekili Özgür Özel, Halklarn 
Demokratik Partisi Grup Başkan Vekili İstanbul Milletvekili 
Filiz Kerestecioğlu Demir ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup 
Başkan Vekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay tarafndan 
gruplar adna imzal ortak Meclis araştrmas önergesinin, 
Genel Kurulun 4 Mays 2017 Perşembe günkü birleşiminde 
okunmasna ve ön görüşmesinin ayn tarihli birleşiminde 
yaplmasna; söz konusu görüşmede Hükûmet, siyasi parti 
gruplar ve önerge sahipleri adna yaplacak konuşmalarn 
onar dakika olarak yaplmasna ilişkin 45 (88) 

 
915 

        – Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 97'nci 
yl dönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram'nn 
kutlanmas, günün anlam ve öneminin belirtilmesi gayesiyle 
Genel Kurulda özel gündemle görüşme yaplmas için Türki-
ye Büyük Millet Meclisinin 23 Nisan 2017 Pazar günü saat 
14.00'te toplanmasna, bu toplantda yaplacak görüşmelerde 
siyasi parti grubu başkanlarna onar dakika süreyle söz veril-
mesine ve bu birleşimde başka konularn görüşülmemesine 
ilişkin 45 (84) 

 
317 



   C.   B. S a y f a  

– 46 – 

B) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ    
        – AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun 18/4/2017 Sal 
günkü birleşiminde gündemin "Başkanlğn Genel Kurula 
Sunuşlar" ksmnda yer alan 17/4/2017 tarihli ve (3/931) 
sayl olağanüstü hâlin uzatlmasna dair Başbakanlk Tezke-
resi'nin görüşmelerinin bitiminden sonra herhangi bir işin 
görüşülmemesine, Genel Kurulun 19, 20, 25, 26, 27 Nisan 
2017 Sal, Çarşamba ve Perşembe günleri toplanmamasna 
ilişkin önerisi 45 (84) 

 
329 

        – AK PARTİ Grubunun, gündemin "Kanun Tasar ve 
Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" ksmnda 
bulunan 372, 466, 469 sra sayl Kanun Tasarlarnn bu 
ksmn srasyla 1, 77 ve 78'inci sralarna alnmasna ve diğer 
işlerin srasnn buna göre teselsül ettirilmesine; 26'nc Dö-
nem İkinci Yasama Yl sonuna kadar çarşamba günleri sözlü 
sorularn görüşülmemesine, sal günleri ise bir saat süreyle 
sözlü sorularn görüşülmesini müteakip diğer denetim konu-
larnn görüşülmeyerek gündemin "Kanun Tasar ve Teklifle-
ri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" ksmnda yer alan 
işlerin görüşülmesine ilişkin önerisi 45 (87) 

 
823:830, 834:836 

        – CHP Grubunun, 2/5/2017 tarihinde Antalya Milletve-
kili Niyazi Nefi Kara ve arkadaşlar tarafndan, 687 sayl 
KHK'yla kapatlan özel etüt eğitim merkezlerinin terör örgüt-
leriyle ilişkileri tespit edilemeyenlerinin yeniden açlmas 
amacyla verilmiş olan Meclis araştrmas önergesinin, Genel 
Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin 
önüne alnarak 3 Mays 2017 Çarşamba günkü birleşiminde 
sunuşlarda okunmasna ve ön görüşmelerinin ayn tarihli 
birleşiminde yaplmasna ilişkin önerisi 45 (87) 

 
809:823 

        – CHP Grubunun, 8/5/2017 tarihinde Grup Başkan 
Vekili Ankara Milletvekili Levent Gök ile Edirne Milletveki-
li Okan Gaytancoğlu tarafndan, sebze ve meyve fiyatlarn-
daki dalgalanmalarn araştrlmas amacyla verilmiş olan 
Meclis araştrmas önergesinin, Genel Kurulun bilgisine 
sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alnarak 9 
Mays 2017 Sal günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasna 
ve ön görüşmelerinin ayn tarihli birleşiminde yaplmasna 
ilişkin önerisi 45 (89) 

 
1017:1026, 1027 

        – HDP Grubunun, 2/5/2017 tarihinde Grup Başkan 
Vekilleri İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ve 
Muş Milletvekili Ahmet Yldrm tarafndan, OHAL KHK'le-
riyle yaplan ihraçlarn neden olduğu sorunlarn ve hak kayp-
larnn tüm boyutlaryla ortaya konulmas ve bu hak kaypla-
rnn ivedilikle giderilmesi amacyla verilmiş olan Meclis 
araştrmas önergesinin, Genel Kurulun bilgisine sunulmak 
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B) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ    
        – AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun 18/4/2017 Sal 
günkü birleşiminde gündemin "Başkanlğn Genel Kurula 
Sunuşlar" ksmnda yer alan 17/4/2017 tarihli ve (3/931) 
sayl olağanüstü hâlin uzatlmasna dair Başbakanlk Tezke-
resi'nin görüşmelerinin bitiminden sonra herhangi bir işin 
görüşülmemesine, Genel Kurulun 19, 20, 25, 26, 27 Nisan 
2017 Sal, Çarşamba ve Perşembe günleri toplanmamasna 
ilişkin önerisi 45 (84) 

 
329 

        – AK PARTİ Grubunun, gündemin "Kanun Tasar ve 
Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" ksmnda 
bulunan 372, 466, 469 sra sayl Kanun Tasarlarnn bu 
ksmn srasyla 1, 77 ve 78'inci sralarna alnmasna ve diğer 
işlerin srasnn buna göre teselsül ettirilmesine; 26'nc Dö-
nem İkinci Yasama Yl sonuna kadar çarşamba günleri sözlü 
sorularn görüşülmemesine, sal günleri ise bir saat süreyle 
sözlü sorularn görüşülmesini müteakip diğer denetim konu-
larnn görüşülmeyerek gündemin "Kanun Tasar ve Teklifle-
ri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" ksmnda yer alan 
işlerin görüşülmesine ilişkin önerisi 45 (87) 

 
823:830, 834:836 

        – CHP Grubunun, 2/5/2017 tarihinde Antalya Milletve-
kili Niyazi Nefi Kara ve arkadaşlar tarafndan, 687 sayl 
KHK'yla kapatlan özel etüt eğitim merkezlerinin terör örgüt-
leriyle ilişkileri tespit edilemeyenlerinin yeniden açlmas 
amacyla verilmiş olan Meclis araştrmas önergesinin, Genel 
Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin 
önüne alnarak 3 Mays 2017 Çarşamba günkü birleşiminde 
sunuşlarda okunmasna ve ön görüşmelerinin ayn tarihli 
birleşiminde yaplmasna ilişkin önerisi 45 (87) 

 
809:823 

        – CHP Grubunun, 8/5/2017 tarihinde Grup Başkan 
Vekili Ankara Milletvekili Levent Gök ile Edirne Milletveki-
li Okan Gaytancoğlu tarafndan, sebze ve meyve fiyatlarn-
daki dalgalanmalarn araştrlmas amacyla verilmiş olan 
Meclis araştrmas önergesinin, Genel Kurulun bilgisine 
sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alnarak 9 
Mays 2017 Sal günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasna 
ve ön görüşmelerinin ayn tarihli birleşiminde yaplmasna 
ilişkin önerisi 45 (89) 

 
1017:1026, 1027 

        – HDP Grubunun, 2/5/2017 tarihinde Grup Başkan 
Vekilleri İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ve 
Muş Milletvekili Ahmet Yldrm tarafndan, OHAL KHK'le-
riyle yaplan ihraçlarn neden olduğu sorunlarn ve hak kayp-
larnn tüm boyutlaryla ortaya konulmas ve bu hak kaypla-
rnn ivedilikle giderilmesi amacyla verilmiş olan Meclis 
araştrmas önergesinin, Genel Kurulun bilgisine sunulmak 
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üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alnarak 3 Mays 
2017 Çarşamba günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasna 
ve ön görüşmelerinin ayn tarihli birleşiminde yaplmasna 
ilişkin önerisi 

 
 
 

45 
 

 
 
 

(87)
 

 
 
 

785:788, 793:798, 
803:808 

        – HDP Grubunun, 3/5/2017 tarihinde Grup Başkan 
Vekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ve 
Grup Başkan Vekili Muş Milletvekili Ahmet Yldrm tara-
fndan, AKP Hükûmetinin yargda kadrolaşma ve yargy 
tahakküm altna alma iddialarnn tüm boyutlaryla araştrl-
mas amacyla verilmiş olan Meclis araştrmas önergesinin, 
Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer 
önergelerin önüne alnarak 9 Mays 2017 Sal günkü birleşi-
minde sunuşlarda okunmasna ve ön görüşmelerinin ayn 
tarihli birleşiminde yaplmasna ilişkin önerisi 45 (89) 

 
1011:1016 

        – HDP Grubunun, Grup Başkan Vekili İstanbul Millet-
vekili Filiz Kerestecioğlu Demir tarafndan, yaklaşmakta olan 
referandum için "hayr" kampanyas yürüten yurttaşlarn 
karşlaştklar basklar, idari makamlarn yasaklar, polis 
müdahaleleri ve sivil gruplar tarafndan yaplan saldrlarn 
tespit edilerek yurttaşlarn propaganda yapma hakkn güven-
ce altna alacak çözümlerin belirlenmesi amacyla 16/3/2017 
tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlğna veril-
miş olan Meclis araştrmas önergesinin, Genel Kurulun 16 
Mart 2017 Perşembe günkü birleşiminde sunuşlarda okunma-
sna ve ön görüşmelerinin ayn tarihli birleşiminde yaplma-
sna ilişkin önerisi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(83)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

119:122, 124:127, 
137:145, 154 

        – HDP Grubunun, Grup Başkan Vekili Muş Milletvekili 
Ahmet Yldrm tarafndan, cezaevlerinde yaşam riski snr-
na ulaşmş olan açlk grevi eylemcilerinin taleplerinin insani 
yol ve yöntemlerle karşlanabilmesinin yollarnn araştrlma-
s amacyla 18/4/2017 tarihinde Türkiye Büyük Millet Mecli-
si Başkanlğna verilmiş olan Meclis araştrmas önergesinin, 
Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer 
önergelerin önüne alnarak 18 Nisan 2017 Sal günkü birle-
şiminde sunuşlarda okunmasna ve ön görüşmelerinin ayn 
tarihli birleşiminde yaplmasna ilişkin önerisi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(84)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

318:324, 325:327, 
328 

        – HDP Grubunun, Şrnak Milletvekili Aycan İrmez ve 
arkadaşlar tarafndan, 20 Temmuz 2015 Suruç katliamndan 
sonra şiddet ve çatşmay esas alan politikalaryla hukuksuz 
bir biçimde ilan ettiği sokağa çkma yasaklar esnasnda başta 
yaşam hakk olmak üzere yaşanan ağr hak ihlallerinin ve 
maddi manevi tahribatlarn araştrlmas amacyla 13/3/2017 
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tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlğna veril-
miş olan Meclis araştrmas önergesinin, Genel Kurulun 15 
Mart 2017 Çarşamba günkü birleşiminde sunuşlarda okun-
masna ve görüşmelerinin ayn tarihli birleşiminde yaplma-
sna ilişkin önerisi 

 
 
 
 

45 

 
 
 
 

(82) 

 
 
 
 

30:37, 44:45 
        – MHP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gün-
deminin "Genel Görüşme ve Meclis Araştrmas Yaplmasna 
Dair Öngörüşmeler" ksmnda yer alan, Grup Başkan Vekili 
Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve arkadaşlar tarafndan 
engelli vatandaşlarn yaşadklar sorunlarn araştrlarak 
alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlğna verilmiş olan (10/37) esas 
numaral Meclis Araştrmas Önergesi'nin ön görüşmelerinin 
Genel Kurulun 10 Mays 2017 Çarşamba günkü birleşiminde 
yaplmasna ilişkin önerisi 45 (90) 

 
1122:1133 

           
           
           

ÖZEL GÜNDEM    
A) 23  NİSAN GÖRÜŞMELERİ    

        – Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 97'nci 
yl dönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram'nn 
kutlanmas, günün anlam ve öneminin belirtilmesi görüşme-
leri 

 
 
 

45 
 

 
 
 

(85)
 

 
 
 

561, 561:570, 
576:581 

           
           

SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR    
       AĞBABA Veli (Malatya) – Erzurum Milletvekili Kamil 
Aydn'n sataşma nedeniyle yaptğ konuşmas srasnda 
şahsna ve Cumhuriyet Halk Partisine sataşmas nedeniyle 
konuşmas 45 (82) 

 
41:42 

        – Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy ile İzmir Milletve-
kili Ertuğrul Kürkcü'nün sataşma nedeniyle yaptklar ko-
nuşmalar srasnda Cumhuriyet Halk Partisine sataşmas 
nedeniyle konuşmas 45 (82) 

 
39:40 

       ALTAY Engin (İstanbul) – Bartn Milletvekili Ylmaz 
Tunç'un HDP grup önerisi üzerinde yaptğ konuşmas sra-
snda Cumhuriyet Halk Partisine sataşmas nedeniyle konuş-
mas 45 (83) 

 
145:146 

        – Bartn Milletvekili Ylmaz Tunç'un sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda CHP Grup Başkanna sataşmas 
nedeniyle konuşmas 45 (83) 

 
152 

        – Bartn Milletvekili Ylmaz Tunç'un sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle 
konuşmas 45 (83) 

 
149:150 
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tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlğna veril-
miş olan Meclis araştrmas önergesinin, Genel Kurulun 15 
Mart 2017 Çarşamba günkü birleşiminde sunuşlarda okun-
masna ve görüşmelerinin ayn tarihli birleşiminde yaplma-
sna ilişkin önerisi 

 
 
 
 

45 

 
 
 
 

(82) 

 
 
 
 

30:37, 44:45 
        – MHP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gün-
deminin "Genel Görüşme ve Meclis Araştrmas Yaplmasna 
Dair Öngörüşmeler" ksmnda yer alan, Grup Başkan Vekili 
Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve arkadaşlar tarafndan 
engelli vatandaşlarn yaşadklar sorunlarn araştrlarak 
alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlğna verilmiş olan (10/37) esas 
numaral Meclis Araştrmas Önergesi'nin ön görüşmelerinin 
Genel Kurulun 10 Mays 2017 Çarşamba günkü birleşiminde 
yaplmasna ilişkin önerisi 45 (90) 

 
1122:1133 

           
           
           

ÖZEL GÜNDEM    
A) 23  NİSAN GÖRÜŞMELERİ    

        – Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 97'nci 
yl dönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram'nn 
kutlanmas, günün anlam ve öneminin belirtilmesi görüşme-
leri 

 
 
 

45 
 

 
 
 

(85)
 

 
 
 

561, 561:570, 
576:581 

           
           

SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR    
       AĞBABA Veli (Malatya) – Erzurum Milletvekili Kamil 
Aydn'n sataşma nedeniyle yaptğ konuşmas srasnda 
şahsna ve Cumhuriyet Halk Partisine sataşmas nedeniyle 
konuşmas 45 (82) 

 
41:42 

        – Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy ile İzmir Milletve-
kili Ertuğrul Kürkcü'nün sataşma nedeniyle yaptklar ko-
nuşmalar srasnda Cumhuriyet Halk Partisine sataşmas 
nedeniyle konuşmas 45 (82) 

 
39:40 

       ALTAY Engin (İstanbul) – Bartn Milletvekili Ylmaz 
Tunç'un HDP grup önerisi üzerinde yaptğ konuşmas sra-
snda Cumhuriyet Halk Partisine sataşmas nedeniyle konuş-
mas 45 (83) 

 
145:146 

        – Bartn Milletvekili Ylmaz Tunç'un sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda CHP Grup Başkanna sataşmas 
nedeniyle konuşmas 45 (83) 

 
152 

        – Bartn Milletvekili Ylmaz Tunç'un sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle 
konuşmas 45 (83) 

 
149:150 
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        – Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan'n HDP grup 
önerisi üzerinde yaptğ konuşmas srasnda şahsna ve 
Cumhuriyet Halk Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 45 (83) 

 
127:128 

       AYDIN Kamil (Erzurum) – Malatya Milletvekili Veli 
Ağbaba'nn sataşma nedeniyle yaptğ konuşmas srasnda 
Milliyetçi Hareket Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 45 (82) 

 
40:41 

       BOSTANCI Mehmet Naci (Amasya) – Manisa Millet-
vekili Özgür Özel'in sataşma nedeniyle yaptğ konuşmas 
srasnda AK PARTİ Grup Başkanna sataşmas nedeniyle 
konuşmas 45 (87) 

 
833 

       BOZDAĞ Bekir (Adalet Bakan) (Yozgat) – Cumhuri-
yet Halk Partisi Genel Başkan ve Meclis Grubu Başkan 
Kemal Klçdaroğlu'nun yaptğ açklamas srasnda şahsna 
sataşmas nedeniyle konuşmas 45 (85) 

 
574:575 

       ÇIRAY Aytun (İzmir) – İstanbul Milletvekili Mehmet 
Muş'un AK PARTİ grup önerisi üzerinde yaptğ konuşmas 
srasnda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 45 (87) 

 
831:832 

       DEMİR Filiz KERESTECİOĞLU (İstanbul) – Aksa-
ray Milletvekili İlknur İnceöz'ün sataşma nedeniyle yaptğ 
konuşmas srasnda Halklarn Demokratik Partisine sataşma-
s nedeniyle konuşmas 45 (83) 

 
123:124 

        – Bartn Milletvekili Ylmaz Tunç'un HDP grup önerisi 
üzerinde yaptğ konuşmas srasnda şahsna ve HDP Grubu-
na sataşmas nedeniyle konuşmas 45 (83) 

 
147:148 

       ERDOĞAN Mehmet (Muğla) – İstanbul Milletvekili 
Mahmut Tanal'n sataşma nedeniyle yaptğ konuşmas sra-
snda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 45 (83) 

 
131:132 

       ERSOY Ruhi (Osmaniye) – Malatya Milletvekili Veli 
Ağbaba'nn HDP grup önerisi üzerinde yaptğ konuşmas 
srasnda MHP Grup Başkanna sataşmas nedeniyle konuş-
mas 45 (82) 

 
38 

       GÖK Levent (Ankara) – İstanbul Milletvekili Hayati 
Yazc'nn (3/931) esas numaral Başbakanlk Tezkeresi 
üzerinde AK PARTİ Grubu adna yaptğ konuşmas srasn-
da şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 45 (84) 

 
310 

       İNCEÖZ İlknur (Aksaray) – İstanbul Milletvekili Filiz 
Kerestecioğlu Demir'in HDP grup önerisi üzerinde yaptğ 
konuşmas srasnda Adalet ve Kalknma Partisine sataşmas 
nedeniyle konuşmas 45 (83) 

 
122:123 

       KÜRKCÜ Ertuğrul (İzmir) – Konya Milletvekili Leyla 
Şahin Usta'nn HDP grup önerisi üzerinde yaptğ konuşmas 
srasnda Halklarn Demokratik Partisine sataşmas nedeniyle 
konuşmas 45 (84) 

 
327:328 

        – Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nn HDP grup öne-
risi üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Halklarn Demokra-
tik Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 45 (82) 

 
38:39 
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       MUŞ Mehmet (İstanbul) – İstanbul Milletvekili Yakup 
Akkaya'nn HDP grup önerisi üzerinde yaptğ konuşmas 
srasnda Adalet ve Kalknma Partisine sataşmas nedeniyle 
konuşmas 45 (87) 

 
798:799 

        – Manisa Milletvekili Özgür Özel'in sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda Adalet ve Kalknma Partisine 
sataşmas nedeniyle konuşmas 45 (87) 

 
801:802 

        – Muş Milletvekili Ahmet Yldrm'n HDP grup önerisi 
üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Adalet ve Kalknma 
Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 45 (87) 

 
789 

        – Muş Milletvekili Ahmet Yldrm'n yaptğ açklamas 
srasnda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 45 (87) 

 
791 

       ÖZEL Özgür (Manisa) – İstanbul Milletvekili Mehmet 
Muş'un AK PARTİ grup önerisi üzerinde yaptğ konuşmas 
srasnda şahsna ve Cumhuriyet Halk Partisine sataşmas 
nedeniyle konuşmas 45 (87) 

 
830:831 

        – İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un sataşma nede-
niyle yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk Partisine 
sataşmas nedeniyle konuşmas 45 (87) 

 
799:800 

        – İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un sataşma nede-
niyle yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk Partisine 
tekraren sataşmas nedeniyle konuşmas 45 (87) 

 
802 

       TANAL Mahmut (İstanbul) – Muğla Milletvekili 
Mehmet Erdoğan'n HDP grup önerisi üzerinde yaptğ ko-
nuşmas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 45 (83) 

 
129:130 

        – Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan'n sataşma nede-
niyle yaptğ konuşmas ile Samsun Milletvekili Erhan Us-
ta'nn yerinden sarf ettiği baz ifadeleri srasnda şahsna 
sataşmas nedeniyle konuşmas 45 (83) 

 
132:134 

       TOĞRUL Mahmut (Gaziantep) – Şanlurfa Milletveki-
li İbrahim Halil Yldz'n HDP grup önerisi üzerinde yaptğ 
konuşmas srasnda Halklarn Demokratik Partisine sataşma-
s nedeniyle konuşmas 45 (82) 

 
46 

       TUNÇ Ylmaz (Bartn) – İstanbul Milletvekili Engin 
Altay ile İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in 
sataşma nedeniyle yaptklar konuşmalar srasnda şahsna 
sataşmas nedeniyle konuşmas 45 (83) 

 
148:149 

        – İstanbul Milletvekili Engin Altay'n sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle 
konuşmas 45 (83) 

 
151 

       USTA Erhan (Samsun) – İstanbul Milletvekili Engin 
Altay'n sataşma nedeniyle yaptğ konuşmas srasnda Mil-
liyetçi Hareket Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 45 (83) 

 
128:129 

       YAZICI Hayati (İstanbul) – Ankara Milletvekili Le-
vent Gök'ün sataşma nedeniyle yaptğ konuşmas srasnda 
şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 45 (84) 

 
310:311 
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       MUŞ Mehmet (İstanbul) – İstanbul Milletvekili Yakup 
Akkaya'nn HDP grup önerisi üzerinde yaptğ konuşmas 
srasnda Adalet ve Kalknma Partisine sataşmas nedeniyle 
konuşmas 45 (87) 

 
798:799 

        – Manisa Milletvekili Özgür Özel'in sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda Adalet ve Kalknma Partisine 
sataşmas nedeniyle konuşmas 45 (87) 

 
801:802 

        – Muş Milletvekili Ahmet Yldrm'n HDP grup önerisi 
üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Adalet ve Kalknma 
Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 45 (87) 

 
789 

        – Muş Milletvekili Ahmet Yldrm'n yaptğ açklamas 
srasnda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 45 (87) 

 
791 

       ÖZEL Özgür (Manisa) – İstanbul Milletvekili Mehmet 
Muş'un AK PARTİ grup önerisi üzerinde yaptğ konuşmas 
srasnda şahsna ve Cumhuriyet Halk Partisine sataşmas 
nedeniyle konuşmas 45 (87) 

 
830:831 

        – İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un sataşma nede-
niyle yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk Partisine 
sataşmas nedeniyle konuşmas 45 (87) 

 
799:800 

        – İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un sataşma nede-
niyle yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk Partisine 
tekraren sataşmas nedeniyle konuşmas 45 (87) 

 
802 

       TANAL Mahmut (İstanbul) – Muğla Milletvekili 
Mehmet Erdoğan'n HDP grup önerisi üzerinde yaptğ ko-
nuşmas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 45 (83) 

 
129:130 

        – Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan'n sataşma nede-
niyle yaptğ konuşmas ile Samsun Milletvekili Erhan Us-
ta'nn yerinden sarf ettiği baz ifadeleri srasnda şahsna 
sataşmas nedeniyle konuşmas 45 (83) 

 
132:134 

       TOĞRUL Mahmut (Gaziantep) – Şanlurfa Milletveki-
li İbrahim Halil Yldz'n HDP grup önerisi üzerinde yaptğ 
konuşmas srasnda Halklarn Demokratik Partisine sataşma-
s nedeniyle konuşmas 45 (82) 

 
46 

       TUNÇ Ylmaz (Bartn) – İstanbul Milletvekili Engin 
Altay ile İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in 
sataşma nedeniyle yaptklar konuşmalar srasnda şahsna 
sataşmas nedeniyle konuşmas 45 (83) 

 
148:149 

        – İstanbul Milletvekili Engin Altay'n sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle 
konuşmas 45 (83) 

 
151 

       USTA Erhan (Samsun) – İstanbul Milletvekili Engin 
Altay'n sataşma nedeniyle yaptğ konuşmas srasnda Mil-
liyetçi Hareket Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 45 (83) 

 
128:129 

       YAZICI Hayati (İstanbul) – Ankara Milletvekili Le-
vent Gök'ün sataşma nedeniyle yaptğ konuşmas srasnda 
şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 45 (84) 

 
310:311 

   C.   B. S a y f a  

– 51 – 

       YILDIRIM Ahmet (Muş) – İstanbul Milletvekili Meh-
met Muş'un sataşma nedeniyle yaptğ konuşmas srasnda 
Halklarn Demokratik Partisine sataşmas nedeniyle konuş-
mas 45 (87) 

 
789:790 

           
           

SIKIYÖNETİM VE OLAĞANÜSTÜ HAL    
        – Başbakanlğn, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
21/7/2016 tarihli ve 1116 sayl Karar'yla ülke genelinde ilan 
edilen ve 3/1/2017 tarihli ve 1134 sayl Karar uyarnca 
devam etmekte olan olağanüstü hâlin 19/4/2017 Çarşamba 
günü Saat 01.00'den geçerli olmak üzere üç ay süreyle uza-
tlmasna dair tezkeresi (3/931) 

 
 
 
 
 

45 
 
 

 
 
 
 
 

(84)
 
 

 
 
 
 
 

281:287, 288:297, 
298:303, 303:309, 

311:316, 316 
           
           

TEZKERELER    
A) TBMM BAŞKANLIĞI TEZKERELERİ    

a- Resmî Davet Tezkereleri    
        – Pakistan Ulusal Meclisi Savunma Üretimi Daimi 
Komitesi üyelerinden oluşan bir heyetin 2-5 Mays 2017 
tarihlerinde ülkemize resmî bir ziyaret gerçekleştirmesinin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlk Divannn 
24/4/2017 tarihli 36 sayl Karar'yla uygun bulunduğuna 
ilişkin (3/952) 45 (86) 

 
696 

           
           
           

b- Resmî Ziyaret Tezkereleri    
        – Ankara Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ahmet 
Gündoğdu'nun, Macaristan Ulusal Meclisi Başkan Laszlo 
Köver'in vaki davetine icabetle 19-22 Mays 2017 tarihleri 
arasnda Macaristan'a bir ziyarette bulunmasna ilişkin 
(3/956) 45 (87) 

 
784 

        – Avrupa Parlamentosu (AP) Katlm Öncesi Eylem 
Birimi tarafndan 2-3 Mays 2017 tarihlerinde Belçika'nn 
başkenti Brüksel'de düzenlenecek olan "Kamu İhaleleri ve 
Parlamentolarn Rolü" konulu parlamentolar aras seminere 
katlm sağlanmasna ilişkin (3/954) 45 (86) 

 
701 

        – Dşişleri Komisyonu Başkan ve Malatya Milletvekili 
Taha Özhan'n, 26-28 Nisan 2017 tarihlerinde Malta'nn 
başkenti Vellatta'da gerçekleştirilecek olan Parlamentolar 
Aras Ortak Dş ve Güvenlik Politikas (ODGP) ve Ortak 
Güvenlik ve Savunma Politikas (OGSP) Konferans'na 
katlmasna ilişkin (3/953) 45 (86) 

 
701 



   C.   B. S a y f a  

– 52 – 

        – Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan İsmail Kahra-
man ve beraberindeki Parlamento heyetinin, 12-13 Mays 
2017 tarihleri arasnda Akdeniz İçin Birlik Parlamenter 
Asamblesi (AİBPA) Genel Kurulu ve Parlamento Başkanlar 
4'üncü Zirvesi'ne katlmak üzere İtalya'ya ziyarette bulunma-
larna ilişkin (3/955) 45 (86) 
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2017 tarihleri arasnda Akdeniz İçin Birlik Parlamenter 
Asamblesi (AİBPA) Genel Kurulu ve Parlamento Başkanlar 
4'üncü Zirvesi'ne katlmak üzere İtalya'ya ziyarette bulunma-
larna ilişkin (3/955) 45 (86) 
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SÖZ ALANLAR 
(Soyad Srasna Göre)

 

 C. B. Sayfa 
A) MİLLETVEKİLLERİ    

       ADIGÜZEL Onursal (İstanbul) – 685 sayl KHK'da 
kurulacağ duyurulan OHAL inceleme komisyonunun aradan 
geçen dört aya rağmen neden hâlâ faaliyete geçirilmediğini 
öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 45 (89) 

 
998 

       AĞBABA Veli (Malatya) – Anayasa değişikliği tekli-
fiyle Cumhurbaşkannn tek başna millî güvenlik politikala-
rn belirlemesi yetkisine sahip olduğuna ilişkin açklamas 45 (83) 

 
109:110 

        – Erzurum Milletvekili Kamil Aydn'n sataşma nede-
niyle yaptğ konuşmas srasnda şahsna ve Cumhuriyet 
Halk Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 45 (82) 

 
41:42 

        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 45 (82) 35:37 
        – Meydana gelen deprem sonrasnda Adyaman'n Sam-
sat ilçesine devlet elinin daha fazla uzanmas gerektiğine 
ilişkin açklamas 45 (82) 

 
20 

        – Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy ile İzmir Milletve-
kili Ertuğrul Kürkcü'nün sataşma nedeniyle yaptklar ko-
nuşmalar srasnda Cumhuriyet Halk Partisine sataşmas 
nedeniyle konuşmas 45 (82) 

 
39:40 

       AKAYDIN Mustafa (Antalya) – Bakanlar ile tarafszlk 
yemini etmiş olan Cumhurbaşkannn devlet olanaklaryla 
referandum propagandas yapmalarnn suç ve gayriahlaki 
olduğuna ilişkin açklamas 45 (82) 

 
18 

        – Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlğ ile 
Irak Cumhuriyeti Çevre Bakanlğ Arasnda Çevre Alannda 
Mutabakat Zaptnn Onaylanmasnn Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasars münasebetiyle 45 (82) 

 
62:65 

       AKBAŞOĞLU Muhammet Emin (Çankr) – Son 
günlerde Avrupa'da yaşanlan olaylarn Bat'nn kendi değer-
lerine yabanclaştğn ve ayaklar altna alarak saldrganlaşt-
ğn gösterdiğine ilişkin açklamas 45 (82) 

 
17 

       AKÇAY Erkan (Manisa) – 3 Mays Dünya Basn Öz-
gürlüğü Günü'nü kutladğna ilişkin açklamas 45 (87) 

 
777:778 

        – 3 Mays Milliyetçiler Günü'ne ilişkin gündem dş 
konuşmas 45 (87) 

 
766:767 

        – 4-10 Mays İş Sağlğ ve Güvenliği Haftas'na ilişkin 
açklamas 45 (88) 

 
906 

        – AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 45 (87) 834:836 



   C.   B. S a y f a  

– 54 – 

        – Ankara Milletvekili Levent Gök'ün (3/931) esas numa-
ral Başbakanlk Tezkeresi üzerinde CHP Grubu adna yapt-
ğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 45 (84) 

 
303 

        – Ankara Milletvekili Şenal Sarhan'n HDP grup önerisi 
üzerinde yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 45 (84) 

 
325 

        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 45 (84) 321:322 
        – İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'n sataşma nede-
niyle yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açkla-
mas 45 (83) 

 
135 

        – Tunceli'de yaşanan helikopter kazas nedeniyle haya-
tn kaybedenlere Allah'tan rahmet dilediğine ilişkin açkla-
mas 45 (84) 

 
298 

        – Ülkenin önünde birbiriyle bağlantl beş önemli gün-
dem olduğuna ve 1 Mays Emek ve Dayanşma Günü'nü 
kutladğna ilişkin açklamas 45 (86) 

 
693:694 

       AKKAYA Yakup (İstanbul) – Anayasa değişikliği 
teklifiyle Cumhurbaşkannn tek başna OHAL ilan edebile-
ceğine ilişkin açklamas 45 (83) 

 
106 

        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 45 (87) 796:798 
       AKYILDIZ Ali (Sivas) – Ksa bir süre önce yenilenen 
Sivas Öğretmenevi'nin başka bir yere taşnma kararna ilişkin 
açklamas 45 (90) 

 
1107 

        – Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafndan 
yaplmş olan ve birkaç defa törenle açlş yaplan et süt 
kombinasnn gerçekten hizmete açlmasnn düşünülüp 
düşünülmediğini öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 45 (87) 

 
775 

        – Sivasl çiftçilerin iklim koşullar nedeniyle yaşadklar 
mağduriyetleri giderecek bir çalşma yaplp yaplmayacağn 
öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 45 (89) 

 
996 

       ALPARSLAN Murat (Ankara) – Başbakanlğn, Tür-
kiye Büyük Millet Meclisinin 21/7/2016 tarihli ve 1116 sayl 
Karar'yla ülke genelinde ilan edilen ve 3/1/2017 tarihli ve 
1134 sayl Karar uyarnca devam etmekte olan olağanüstü 
hâlin 19/4/2017 Çarşamba günü Saat 01.00'den geçerli olmak 
üzere üç ay süreyle uzatlmasna dair tezkeresi (3/931) müna-
sebetiyle 45 (84) 

 
312:313 

       ALTAY Engin (İstanbul) – 16 Mart Halepçe katliam-
nn 29'uncu ve 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 102'nci yl 
dönümlerine ilişkin açklamas 45 (83) 

 
112 

        – Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz'un yaptğ açkla-
masndaki baz ifadelerine, Adalet ve Kalknma Partisinin 
belediyelerini "evet" propagandas ile "hayr" propagandas 
için ayn kolaylklar göstermesi konusunda uyarmasn 
beklediğine ilişkin açklamas 45 (82) 

 
24:25 
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        – Ankara Milletvekili Levent Gök'ün (3/931) esas numa-
ral Başbakanlk Tezkeresi üzerinde CHP Grubu adna yapt-
ğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 45 (84) 

 
303 

        – Ankara Milletvekili Şenal Sarhan'n HDP grup önerisi 
üzerinde yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 45 (84) 

 
325 

        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 45 (84) 321:322 
        – İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'n sataşma nede-
niyle yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açkla-
mas 45 (83) 

 
135 

        – Tunceli'de yaşanan helikopter kazas nedeniyle haya-
tn kaybedenlere Allah'tan rahmet dilediğine ilişkin açkla-
mas 45 (84) 

 
298 

        – Ülkenin önünde birbiriyle bağlantl beş önemli gün-
dem olduğuna ve 1 Mays Emek ve Dayanşma Günü'nü 
kutladğna ilişkin açklamas 45 (86) 

 
693:694 

       AKKAYA Yakup (İstanbul) – Anayasa değişikliği 
teklifiyle Cumhurbaşkannn tek başna OHAL ilan edebile-
ceğine ilişkin açklamas 45 (83) 

 
106 

        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 45 (87) 796:798 
       AKYILDIZ Ali (Sivas) – Ksa bir süre önce yenilenen 
Sivas Öğretmenevi'nin başka bir yere taşnma kararna ilişkin 
açklamas 45 (90) 

 
1107 

        – Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafndan 
yaplmş olan ve birkaç defa törenle açlş yaplan et süt 
kombinasnn gerçekten hizmete açlmasnn düşünülüp 
düşünülmediğini öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 45 (87) 

 
775 

        – Sivasl çiftçilerin iklim koşullar nedeniyle yaşadklar 
mağduriyetleri giderecek bir çalşma yaplp yaplmayacağn 
öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 45 (89) 

 
996 

       ALPARSLAN Murat (Ankara) – Başbakanlğn, Tür-
kiye Büyük Millet Meclisinin 21/7/2016 tarihli ve 1116 sayl 
Karar'yla ülke genelinde ilan edilen ve 3/1/2017 tarihli ve 
1134 sayl Karar uyarnca devam etmekte olan olağanüstü 
hâlin 19/4/2017 Çarşamba günü Saat 01.00'den geçerli olmak 
üzere üç ay süreyle uzatlmasna dair tezkeresi (3/931) müna-
sebetiyle 45 (84) 

 
312:313 

       ALTAY Engin (İstanbul) – 16 Mart Halepçe katliam-
nn 29'uncu ve 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 102'nci yl 
dönümlerine ilişkin açklamas 45 (83) 

 
112 

        – Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz'un yaptğ açkla-
masndaki baz ifadelerine, Adalet ve Kalknma Partisinin 
belediyelerini "evet" propagandas ile "hayr" propagandas 
için ayn kolaylklar göstermesi konusunda uyarmasn 
beklediğine ilişkin açklamas 45 (82) 

 
24:25 

    

   C.   B. S a y f a  
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        – Antalya Milletvekili Mustafa Akaydn'n 354 sra 
sayl Kanun Tasars'nn 1'inci maddesi üzerinde CHP Grubu 
adna yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açkla-
mas 45 (82) 

 
77 

        – Bartn Milletvekili Ylmaz Tunç'un HDP grup önerisi 
üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk Parti-
sine sataşmas nedeniyle konuşmas 45 (83) 

 
145:146 

        – Bartn Milletvekili Ylmaz Tunç'un sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda CHP Grup Başkanna sataşmas 
nedeniyle konuşmas 45 (83) 

 
152 

        – Bartn Milletvekili Ylmaz Tunç'un sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle 
konuşmas 45 (83) 

 
149:150 

        – Manisa Milletvekili Erkan Akçay'n yaptğ açklama-
sndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 45 (83) 

 
136 

        – Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan'n HDP grup 
önerisi üzerinde yaptğ konuşmas srasnda şahsna ve 
Cumhuriyet Halk Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 45 (83) 

 
127:128 

        – Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlğ ile 
Irak Cumhuriyeti Çevre Bakanlğ Arasnda Çevre Alannda 
Mutabakat Zaptnn Onaylanmasnn Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasars münasebetiyle 45 (82) 

 
54:56, 57:58 

       ARIK Çetin (Kayseri) – 1 Mays Emek ve Dayanşma 
Bayram'n kutladğna ve OECD'nin Öğrenci Refah Rapo-
ru'nun ülkemizdeki çocuklarn mutsuzluğunu gözler önüne 
serdiğine ilişkin açklamas 45 (86) 

 
691 

        – AKP iktidarnn liyakati esas almayp yandaş esas 
alan tutumuyla Türkiye Cumhuriyeti'nin temeline dinamit 
koyduğuna ilişkin açklamas 45 (88) 

 
902:903 

        – MHP Grubu önerisi münasebetiyle 45 (90) 1127:1129 
        – Son dönemde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret 
ederek bir yerlere yaranmak isteyen sözde tarihçilerin türedi-
ğine ilişkin açklamas 45 (89) 

 
998 

       ARSLAN Kazm (Denizli) – 16 Nisanda yaplan refe-
randumda Cumhurbaşkan ve Başbakann bütçeleri ve örtülü 
ödenekleri ile devletin diğer kurumlarndan ne kadar para 
harcandğn öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 45 (86) 

 
691:692 

        – Büyümesi düşen, ekonomisi tkanmş piyasa için ne 
tür önlemler düşünüldüğünü, üretim odakl ekonomiye ne 
zaman geçileceğini ve ihracatçya kur garantisi verilip veril-
meyeceğini öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 45 (88) 

 
905 

        – Meclisin Atatürk'e hakaret eden Mustafa Armağan'n 
genel yayn yönetmenliğini yaptğ Derin Tarih dergisine 
aboneliği hakknda bilgi almak istediğine ilişkin açklamas 45 (90) 

 
1121 
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        – Yasann yürürlüğe girmesine rağmen otuz yl üzerin-
den emekli olanlara fazla çalşma ikramiyelerinin neden 
ödenmediğini, ayn şartlarda emekli olan memurlara farkl 
emekli ikramiyesi verilmesinin nedenini ve ne zaman öğret-
men kadrosu verileceğini öğrenmek istediğine ilişkin açkla-
mas 45 (89) 

 
995:996 

       ASLAN Mehmet Ali (Batman) – 28 Nisan-4 Mays 
Kardeşlik Haftas'na ilişkin gündem dş konuşmas 45 (88) 

 
898:899 

       ATICI Aytuğ (Mersin) – (10/518) No.lu Çölyak Hasta-
lğyla İlgili Farkndalk Yaratlmas, Teşhis Aşamasyla İlgili 
Önlem Alnmas, Sebep ve Sonuçlarnn Detayl Bir Şekilde 
Araştrlmas ve Bu Hususlarda Çözümler Üretilmesi, Ayrca 
Bu Hastalğa Maruz Kalan Hastalara Kalc Yardmlar Sağ-
lanmas Amacyla Bir Meclis Araştrmas Açlmasna İlişkin 
Önergenin Ön Görüşmesi münasebetiyle 45 (88) 

 
928:929 

        – AKP'nin kendisine boyun eğmediği için Mersin'i 
cezalandrmaya devam ettiğine ilişkin açklamas 45 (88) 

 
902 

        – Anne ve bebek ölüm hzlarnn bir ülkedeki sağlk 
hâlinin en iyi göstergelerinden biri olduğuna ve AKP döne-
minde bebek ölüm hznn arttğna ilişkin açklamas 45 (88) 

 
934 

        – Haksz, hukuksuz ve insanlk dş bir şekilde ihraç 
edilen pek çok kamu görevlisinden 2'sinin açlk grevinde 
olduğuna, keyfî ve hukuksuz işten atmalara son verilmesi 
gerektiğine ilişkin açklamas 45 (89) 

 
994 

        – Mersin'in Tarsus ilçesinde alt aydr esrarengiz bir 
şekilde devam eden kaz çalşmasyla ilgili bilgi almak iste-
diğine ilişkin açklamas 45 (90) 

 
1108 

        – Mersin'in zehir ve ölüm saçan krom atklaryla kaderi-
ne terk edilmiş durumda olduğuna ilişkin açklamas 45 (87) 

 
772 

        – OHAL koşullarnda, mühürsüz kullanlan oylarn 
geçerli saylmasyla ve Cumhurbaşkannn "evet" oylar için 
olağanüstü çalşmasyla yaplan referandumun meşruiyetine 
gölge düştüğüne ilişkin açklamas 45 (84) 

 
264:265 

       AYDEMİR İbrahim (Erzurum) – 12 Mart Erzurum'un 
düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu ve İstiklal Marş'nn 
kabulünün 96'nc yl dönümlerine ilişkin gündem dş ko-
nuşmas 45 (83) 

 
103:104 

        – Referandum sonucunun millî irade ferasetinin eseri 
olduğuna ve Erzurumlularn seçimlerde gösterdikleri dikkat 
ve sağladklar huzur ortamna teşekkür ettiğine ilişkin açk-
lamas 45 (84) 

 
263 

       AYDIN Ahmet (TBMM Başkan Vekili) (Adyaman) – 
Başkanlk Divan olarak Genel Kurulu ziyaret eden Sinop'tan 
gelen tüm annelere hürmetlerini sunduklarna ve Anneler 
Günü'nü kutladklarna ilişkin konuşmas 45 (90) 

 
1107 
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995:996 
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Kardeşlik Haftas'na ilişkin gündem dş konuşmas 45 (88) 

 
898:899 

       ATICI Aytuğ (Mersin) – (10/518) No.lu Çölyak Hasta-
lğyla İlgili Farkndalk Yaratlmas, Teşhis Aşamasyla İlgili 
Önlem Alnmas, Sebep ve Sonuçlarnn Detayl Bir Şekilde 
Araştrlmas ve Bu Hususlarda Çözümler Üretilmesi, Ayrca 
Bu Hastalğa Maruz Kalan Hastalara Kalc Yardmlar Sağ-
lanmas Amacyla Bir Meclis Araştrmas Açlmasna İlişkin 
Önergenin Ön Görüşmesi münasebetiyle 45 (88) 

 
928:929 

        – AKP'nin kendisine boyun eğmediği için Mersin'i 
cezalandrmaya devam ettiğine ilişkin açklamas 45 (88) 

 
902 

        – Anne ve bebek ölüm hzlarnn bir ülkedeki sağlk 
hâlinin en iyi göstergelerinden biri olduğuna ve AKP döne-
minde bebek ölüm hznn arttğna ilişkin açklamas 45 (88) 

 
934 

        – Haksz, hukuksuz ve insanlk dş bir şekilde ihraç 
edilen pek çok kamu görevlisinden 2'sinin açlk grevinde 
olduğuna, keyfî ve hukuksuz işten atmalara son verilmesi 
gerektiğine ilişkin açklamas 45 (89) 

 
994 

        – Mersin'in Tarsus ilçesinde alt aydr esrarengiz bir 
şekilde devam eden kaz çalşmasyla ilgili bilgi almak iste-
diğine ilişkin açklamas 45 (90) 

 
1108 

        – Mersin'in zehir ve ölüm saçan krom atklaryla kaderi-
ne terk edilmiş durumda olduğuna ilişkin açklamas 45 (87) 

 
772 

        – OHAL koşullarnda, mühürsüz kullanlan oylarn 
geçerli saylmasyla ve Cumhurbaşkannn "evet" oylar için 
olağanüstü çalşmasyla yaplan referandumun meşruiyetine 
gölge düştüğüne ilişkin açklamas 45 (84) 

 
264:265 

       AYDEMİR İbrahim (Erzurum) – 12 Mart Erzurum'un 
düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu ve İstiklal Marş'nn 
kabulünün 96'nc yl dönümlerine ilişkin gündem dş ko-
nuşmas 45 (83) 

 
103:104 

        – Referandum sonucunun millî irade ferasetinin eseri 
olduğuna ve Erzurumlularn seçimlerde gösterdikleri dikkat 
ve sağladklar huzur ortamna teşekkür ettiğine ilişkin açk-
lamas 45 (84) 

 
263 

       AYDIN Ahmet (TBMM Başkan Vekili) (Adyaman) – 
Başkanlk Divan olarak Genel Kurulu ziyaret eden Sinop'tan 
gelen tüm annelere hürmetlerini sunduklarna ve Anneler 
Günü'nü kutladklarna ilişkin konuşmas 45 (90) 

 
1107 

    

   C.   B. S a y f a  

– 57 – 

        – Engelliler Haftas'na ve Berat Gecesi'ni kutladğna 
ilişkin konuşmas 45 (90) 

 
1105:1106 

        – Kutlu Doğum Haftas'n kutladğna ilişkin konuşmas 45 (84) 276 
        – Meclis çalşmalarnda Anayasa ve İç Tüzük'ün esas 
alndğna, gelen bir tezkereyi okumak durumunda olduklar-
na ve Gazi Mustafa Kemal'le ilgili mesnetsiz ithamlar ve 
hakaretleri knadklarna ilişkin konuşmas 45 (89) 

 
1002:1003 

        – Spor Toto 3'üncü Lig Play-Off Finali'nde 2'nci Lig'e 
yükselme mücadelesi verecek olan Altay'a ve mücadele eden 
tüm takmlara başarlar dilediğine ilişkin konuşmas 45 (90) 

 
1111 

        – Spor Toto 3'üncü Lig Play-Off Finali'nde 2'nci Lig'e 
yükselme mücadelesi verecek olan Kocaelispor'a başarlar 
dilediğine ilişkin konuşmas 45 (90) 

 
1110 

        – Tunceli'de yaşanan helikopter kazas nedeniyle haya-
tn kaybedenlere Allah'tan rahmet dilediğine ilişkin konuş-
mas 45 (84) 

 
298 

        – Yaplan halk oylamasnda millî iradeyi yüzde 85'in 
üzerinde sandğa yanstan tüm vatandaşlara teşekkür ettiğine 
ve halk oylamas sonuçlarnn hayrlar getirmesini temenni 
ettiğine ilişkin konuşmas 45 (84) 

 
275 

       AYDIN Erkan (Bursa) – 1 Mays İşçi Bayram'n kut-
ladğna ve liyakat ölçümü yaplmadan hâkim alm yaplma-
sna ilişkin açklamas 45 (86) 

 
688 

        – Hükûmetin Bursa'nn dağ ilçelerini bağlayan yollarn 
bitirilmesi için ciddi bir adm atmadğna ilişkin açklamas 45 (87) 

 
772 

       AYDIN Kamil (Erzurum) – Malatya Milletvekili Veli 
Ağbaba'nn sataşma nedeniyle yaptğ konuşmas srasnda 
Milliyetçi Hareket Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 45 (82) 

 
40:41 

        – Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlğ ile 
Irak Cumhuriyeti Çevre Bakanlğ Arasnda Çevre Alannda 
Mutabakat Zaptnn Onaylanmasnn Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasars münasebetiyle 45 (82) 

 
65:66 

       BAHÇELİ Devlet (Osmaniye) – Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin kuruluşunun 97'nci yl dönümünün ve Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayram'nn kutlanmas, günün anlam 
ve öneminin belirtilmesi görüşmeleri münasebetiyle 45 (85) 

 
579:581 

       BAKAN Murat (İzmir) – Bilgiye erişimin bir insan 
hakk olduğuna ve Wikipedia'ya konulan engellemenin kald-
rlmas için gerekli admlarn atlmas gerektiğine ilişkin 
açklamas 45 (89) 

 
995 

       BALBAY Mustafa Ali (İzmir) – Vergi Konularnda 
Karşlkl İdari Yardmlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasnn 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasars  münasebetiyle 45 (87) 

 
839:842 

       BAŞARAN Ayşe ACAR (Batman) – Referandum 
sürecinde yaşanan skntlara ilişkin gündem dş konuşmas 45 (89) 

 
989:990 

    



   C.   B. S a y f a  

– 58 – 

       BAŞER Yusuf (Yozgat) – CHP Grubu önerisi münase-
betiyle 45 (87) 

 
821:823 

       BAYIR Tacettin (İzmir) – Çevre ve Şehircilik Bakanl-
ğnn İzmir Karaburun Yarmadas'nda yaplmak istenen 
balk çiftlikleri projesiyle ilgili kararn gözden geçirmesini 
talep ettiğine ilişkin açklamas 45 (90) 

 
1111 

       BAYRAKTUTAN Uğur (Artvin) – Anayasa değişikliği 
teklifiyle milletvekili saysnn 600'e çkarlacak olmasna 
ilişkin açklamas 45 (83) 

 
106:107 

        – Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlğ ile 
Irak Cumhuriyeti Çevre Bakanlğ Arasnda Çevre Alannda 
Mutabakat Zaptnn Onaylanmasnn Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasars münasebetiyle 45 (82) 

 
69:72 

       BAYRAM Serkan (Erzincan) – MHP Grubu önerisi 
münasebetiyle 45 (90) 

 
1129:1131 

       BEKAROĞLU Mehmet (İstanbul) – Adyaman Mil-
letvekili Adnan Boynukara'nn HDP grup önerisi üzerinde 
yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 45 (87) 

 
808:809 

        – Başbakanlğn, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
21/7/2016 tarihli ve 1116 sayl Karar'yla ülke genelinde ilan 
edilen ve 3/1/2017 tarihli ve 1134 sayl Karar uyarnca 
devam etmekte olan olağanüstü hâlin 19/4/2017 Çarşamba 
günü Saat 01.00'den geçerli olmak üzere üç ay süreyle uza-
tlmasna dair tezkeresi (3/931) münasebetiyle 45 (84) 

 
314:316 

        – Vergi Konularnda Karşlkl İdari Yardmlaşma Söz-
leşmesinin Onaylanmasnn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasars  münasebetiyle 45 (87) 

 
846:848 

       BEKTAŞOĞLU Bülent Yener (Giresun) – Anayasa'ya 
şaibe bulaştğna ve oyunun rengi ne olursa olsun herkesin bu 
şaibeyi yaratanlardan hesap sorulmasn beklediğine ilişkin 
açklamas 45 (86) 

 
693 

        – Fndk fiyatlarndaki düşüşe ve Hükûmetin hiçbir 
fndk politikas oluşturmayarak üreticiyi, alcy, yerli sana-
yiciyi mağdur ettiğine ilişkin açklamas 45 (87) 

 
776:777 

       BENLİ Fatma (İstanbul) – 16 Mart Halepçe katliam-
nn 29'uncu yl dönümüne ilişkin açklamas 45 (83) 

 
105:106 

        – 16 Nisanda yaplan halk oylamasnda kabul edilen 
Anayasa değişikliğinin ilk tezahürüyle Cumhurbaşkannn 
kurucu lideri olduğu AK PARTİ'ye yeniden üye olduğuna ve 
sandkta olumlu ya da olumsuz tercih belirten tüm Türkiye'ye 
teşekkür ettiğine ilişkin açklamas 45 (87) 

 
776 

        – Avrupa Adalet Divannn başörtüsüyle ilgili olarak 
dinî simgelerin görünürlüğünü yasaklayc iç kurallarn ay-
rmclk teşkil etmeyeceğine dair kararnn İslamofobiyi 
besleyecek nitelikte olduğuna ilişkin açklamas 45 (82) 

 
16 

        – Engelliler Haftas'na ilişkin açklamas 45 (90) 1108 



   C.   B. S a y f a  

– 58 – 

       BAŞER Yusuf (Yozgat) – CHP Grubu önerisi münase-
betiyle 45 (87) 

 
821:823 

       BAYIR Tacettin (İzmir) – Çevre ve Şehircilik Bakanl-
ğnn İzmir Karaburun Yarmadas'nda yaplmak istenen 
balk çiftlikleri projesiyle ilgili kararn gözden geçirmesini 
talep ettiğine ilişkin açklamas 45 (90) 

 
1111 

       BAYRAKTUTAN Uğur (Artvin) – Anayasa değişikliği 
teklifiyle milletvekili saysnn 600'e çkarlacak olmasna 
ilişkin açklamas 45 (83) 

 
106:107 

        – Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlğ ile 
Irak Cumhuriyeti Çevre Bakanlğ Arasnda Çevre Alannda 
Mutabakat Zaptnn Onaylanmasnn Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasars münasebetiyle 45 (82) 

 
69:72 

       BAYRAM Serkan (Erzincan) – MHP Grubu önerisi 
münasebetiyle 45 (90) 

 
1129:1131 

       BEKAROĞLU Mehmet (İstanbul) – Adyaman Mil-
letvekili Adnan Boynukara'nn HDP grup önerisi üzerinde 
yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 45 (87) 

 
808:809 

        – Başbakanlğn, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
21/7/2016 tarihli ve 1116 sayl Karar'yla ülke genelinde ilan 
edilen ve 3/1/2017 tarihli ve 1134 sayl Karar uyarnca 
devam etmekte olan olağanüstü hâlin 19/4/2017 Çarşamba 
günü Saat 01.00'den geçerli olmak üzere üç ay süreyle uza-
tlmasna dair tezkeresi (3/931) münasebetiyle 45 (84) 

 
314:316 

        – Vergi Konularnda Karşlkl İdari Yardmlaşma Söz-
leşmesinin Onaylanmasnn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasars  münasebetiyle 45 (87) 

 
846:848 

       BEKTAŞOĞLU Bülent Yener (Giresun) – Anayasa'ya 
şaibe bulaştğna ve oyunun rengi ne olursa olsun herkesin bu 
şaibeyi yaratanlardan hesap sorulmasn beklediğine ilişkin 
açklamas 45 (86) 

 
693 

        – Fndk fiyatlarndaki düşüşe ve Hükûmetin hiçbir 
fndk politikas oluşturmayarak üreticiyi, alcy, yerli sana-
yiciyi mağdur ettiğine ilişkin açklamas 45 (87) 

 
776:777 

       BENLİ Fatma (İstanbul) – 16 Mart Halepçe katliam-
nn 29'uncu yl dönümüne ilişkin açklamas 45 (83) 

 
105:106 

        – 16 Nisanda yaplan halk oylamasnda kabul edilen 
Anayasa değişikliğinin ilk tezahürüyle Cumhurbaşkannn 
kurucu lideri olduğu AK PARTİ'ye yeniden üye olduğuna ve 
sandkta olumlu ya da olumsuz tercih belirten tüm Türkiye'ye 
teşekkür ettiğine ilişkin açklamas 45 (87) 

 
776 

        – Avrupa Adalet Divannn başörtüsüyle ilgili olarak 
dinî simgelerin görünürlüğünü yasaklayc iç kurallarn ay-
rmclk teşkil etmeyeceğine dair kararnn İslamofobiyi 
besleyecek nitelikte olduğuna ilişkin açklamas 45 (82) 

 
16 

        – Engelliler Haftas'na ilişkin açklamas 45 (90) 1108 

   C.   B. S a y f a  

– 59 – 

       BEŞTAŞ Meral DANIŞ (Adana) – (10/518) No.lu 
Çölyak Hastalğyla İlgili Farkndalk Yaratlmas, Teşhis 
Aşamasyla İlgili Önlem Alnmas, Sebep ve Sonuçlarnn 
Detayl Bir Şekilde Araştrlmas ve Bu Hususlarda Çözümler 
Üretilmesi, Ayrca Bu Hastalğa Maruz Kalan Hastalara 
Kalc Yardmlar Sağlanmas Amacyla Bir Meclis Araştr-
mas Açlmasna İlişkin Önergenin Ön Görüşmesi münasebe-
tiyle 45 (88) 

 
921:923 

        – Vergi Konularnda Karşlkl İdari Yardmlaşma Söz-
leşmesinin Onaylanmasnn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasars  münasebetiyle 45 (87) 

 
843:846 

       BOSTANCI Mehmet Naci (Amasya) – Berat Gecesi'ni 
kutladğna, Atatürk hakknda tarihle, bilimle, insanlkla ilgisi 
olmayan birtakm ifadelerde bulunanlar şiddetle knadğna, 
Engelliler Haftas ile Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftas'na 
ve Amerika'nn YPG'ye ağr silahlar vermesinin Suriye'nin 
barşna aleyhte etki yapacağna ilişkin açklamas 45 (90) 

 
1114:1115 

        – Manisa Milletvekili Özgür Özel'in sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda AK PARTİ Grup Başkanna 
sataşmas nedeniyle konuşmas 45 (87) 

 
833 

       BOTAN Lezgin (Van) – CHP Grubu önerisi münasebe-
tiyle 45 (87) 819:821 
       BOYNUKARA Adnan (Adyaman) – HDP Grubu 
önerisi münasebetiyle 45 (87) 

 
803:804 

        – İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun yaptğ 
açklamasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 45 (87) 

 
809 

       BOZDAĞ Bekir (Adalet Bakan) (Yozgat) – Cumhuri-
yet Halk Partisi Genel Başkan ve Meclis Grubu Başkan 
Kemal Klçdaroğlu'nun yaptğ açklamas srasnda şahsna 
sataşmas nedeniyle konuşmas 45 (85) 

 
574:575 

       BUDAK Çetin Osman (Antalya) – CHP Grubu önerisi 
münasebetiyle 45 (89) 

 
1022:1024 

       CAN Ramazan (Krkkale) – AK PARTİ Grubu önerisi 
münasebetiyle 45 (87) 

 
824 

        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 45 (89) 1015:1016 
        – Milletvekillerinin şahsiyetiyle uğraşmay kesinlikle 
doğru bulmadğna ilişkin açklamas 45 (83) 

 
136:137 

       CORA Salih (Trabzon) – Vakflar Haftas'n kutladğ-
na ilişkin açklamas 45 (89) 

 
995 

       ÇAKIRÖZER Utku (Eskişehir) – URAYSİM Proje-
si'nin verimli tarm arazileri yerine daha kraç ve kullanlma-
yan arazilerde uygulanmasnn mümkün olup olmadğn ve 
pancar üreticilerine destekleme verilip verilmeyeceğini öğ-
renmek istediğine ilişkin açklamas 45 (82) 

 
19 

    
    



   C.   B. S a y f a  

– 60 – 

       ÇAMAK Hüseyin (Mersin) – Bir bürokratn milletveki-
linin partisini sorarak ona göre muamele yapmasnn kabul 
edilebilir bir şey olmadğna ilişkin açklamas 45 (88) 

 
903 

        – OHAL ve KHK'larn FETÖ'yle mücadele snrlarn 
çoktan aştğna ve durumun keyfiyet ve hukuksuzluğa dönüş-
tüğüne ilişkin açklamas 45 (86) 

 
690 

        – Sağlk Bakanlğ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 
ve Türkiye Halk Sağlğ Kurumuna atananlarn bir ksmnn 
güvenlik soruşturmasnn yedi aydr tamamlanmamş olmas-
na ilişkin açklamas 45 (87) 

 
773 

       ÇELİK Faruk (Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan) 
(Şanlurfa) – Aydn Milletvekili Abdurrahman Öz'ün Çalş-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanndan (6/20), Trabzon Millet-
vekili Haluk Pekşen'in Başbakandan (6/67), Karaman Millet-
vekili Recep Konuk'un (6/29), (6/30) ve (6/31); Bolu Millet-
vekili Ali Ercoşkun'un (6/32), (6/33) ve (6/34); Balkesir 
Milletvekili İsmail Ok'un (6/84), (6/101), (6/102),(6/112), 
(6/113), (6/159), (6/160), (6/214), (6/283), (6/290), (6/291), 
(6/300),  (6/301), (6/302), (6/303), (6/310), (6/326), (6/327), 
(6/328), 6/329), (6/330) ve (6/331); Niğde Milletvekili Ömer 
Fethi Gürer'in (6/112), (6/150), (6/151), (6/164), (6/177), 
(6/341), (6/344), (6/345), (6/353), (6/365), (6/366), (6/367), 
(6/369), (6/372), (6/391), (6/405), (6/406), (6/407), (6/411), 
(6/434), (6/435), (6/438), (6/439), (6/443), (6/453), (6/454), 
(6/455), (6/456), (6/468), (6/503), (6/506), (6/599), (6/600), 
(6/601), (6/602), (6/621), (6/627), (6/628), (6/635), (6/636), 
(6/641), (6/642), (6/643), (6/644), (6/645), (6/646), (6/647), 
(6/648), (6/649), (6/661), (6/703), (6/704), (6/705), (6/706), 
(6/707), (6/709), (6/710), (6/711), (6/718), (6/719), (6/720) 
ve (6/721); Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun'un (6/32), (6/33) 
ve (6/34); Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in (6/67); Muş 
Milletvekili Ahmet Yldrm'n (6/211); Balkesir Milletvekili 
Ahmet Akn'n (6/257), (6/441) ve (6/633); Konya Milletve-
kili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un (6/544) ve Mersin Milletveki-
li Serdal Kuyucuoğlu'nun (6/631) Esas No.lu sözlü soru 
önergelerini cevaplandrmas münasebetiyle 45 (89) 

 
1037:1049 

       ÇIRAY Aytun (İzmir) – İstanbul Milletvekili Mehmet 
Muş'un AK PARTİ grup önerisi üzerinde yaptğ konuşmas 
srasnda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 45 (87) 

 
831:832 

       DEDEOĞLU Sami (Kayseri) – 18 Mart Şehitleri Anma 
Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 102'nci yl dönümüne ilişkin 
gündem dş konuşmas 45 (82) 

 
13:14 

       DELİGÖZ Orhan (Erzurum) – Halk oylamasyla 
kabul edilen Anayasa değişikliğinin Türkiye'nin demokrasi 
hayat boyunca edindiği kazanmlarn başnda geldiğine, 
verdikleri destek nedeniyle Erzurumlulara teşekkür ettiğine 
ve İslam âleminin Kutlu Doğum Haftas'n kutladğna ilişkin 
açklamas 45 (84) 

 
264 



   C.   B. S a y f a  

– 60 – 

       ÇAMAK Hüseyin (Mersin) – Bir bürokratn milletveki-
linin partisini sorarak ona göre muamele yapmasnn kabul 
edilebilir bir şey olmadğna ilişkin açklamas 45 (88) 

 
903 

        – OHAL ve KHK'larn FETÖ'yle mücadele snrlarn 
çoktan aştğna ve durumun keyfiyet ve hukuksuzluğa dönüş-
tüğüne ilişkin açklamas 45 (86) 

 
690 

        – Sağlk Bakanlğ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 
ve Türkiye Halk Sağlğ Kurumuna atananlarn bir ksmnn 
güvenlik soruşturmasnn yedi aydr tamamlanmamş olmas-
na ilişkin açklamas 45 (87) 

 
773 

       ÇELİK Faruk (Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan) 
(Şanlurfa) – Aydn Milletvekili Abdurrahman Öz'ün Çalş-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanndan (6/20), Trabzon Millet-
vekili Haluk Pekşen'in Başbakandan (6/67), Karaman Millet-
vekili Recep Konuk'un (6/29), (6/30) ve (6/31); Bolu Millet-
vekili Ali Ercoşkun'un (6/32), (6/33) ve (6/34); Balkesir 
Milletvekili İsmail Ok'un (6/84), (6/101), (6/102),(6/112), 
(6/113), (6/159), (6/160), (6/214), (6/283), (6/290), (6/291), 
(6/300),  (6/301), (6/302), (6/303), (6/310), (6/326), (6/327), 
(6/328), 6/329), (6/330) ve (6/331); Niğde Milletvekili Ömer 
Fethi Gürer'in (6/112), (6/150), (6/151), (6/164), (6/177), 
(6/341), (6/344), (6/345), (6/353), (6/365), (6/366), (6/367), 
(6/369), (6/372), (6/391), (6/405), (6/406), (6/407), (6/411), 
(6/434), (6/435), (6/438), (6/439), (6/443), (6/453), (6/454), 
(6/455), (6/456), (6/468), (6/503), (6/506), (6/599), (6/600), 
(6/601), (6/602), (6/621), (6/627), (6/628), (6/635), (6/636), 
(6/641), (6/642), (6/643), (6/644), (6/645), (6/646), (6/647), 
(6/648), (6/649), (6/661), (6/703), (6/704), (6/705), (6/706), 
(6/707), (6/709), (6/710), (6/711), (6/718), (6/719), (6/720) 
ve (6/721); Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun'un (6/32), (6/33) 
ve (6/34); Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in (6/67); Muş 
Milletvekili Ahmet Yldrm'n (6/211); Balkesir Milletvekili 
Ahmet Akn'n (6/257), (6/441) ve (6/633); Konya Milletve-
kili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un (6/544) ve Mersin Milletveki-
li Serdal Kuyucuoğlu'nun (6/631) Esas No.lu sözlü soru 
önergelerini cevaplandrmas münasebetiyle 45 (89) 

 
1037:1049 

       ÇIRAY Aytun (İzmir) – İstanbul Milletvekili Mehmet 
Muş'un AK PARTİ grup önerisi üzerinde yaptğ konuşmas 
srasnda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 45 (87) 

 
831:832 

       DEDEOĞLU Sami (Kayseri) – 18 Mart Şehitleri Anma 
Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 102'nci yl dönümüne ilişkin 
gündem dş konuşmas 45 (82) 

 
13:14 

       DELİGÖZ Orhan (Erzurum) – Halk oylamasyla 
kabul edilen Anayasa değişikliğinin Türkiye'nin demokrasi 
hayat boyunca edindiği kazanmlarn başnda geldiğine, 
verdikleri destek nedeniyle Erzurumlulara teşekkür ettiğine 
ve İslam âleminin Kutlu Doğum Haftas'n kutladğna ilişkin 
açklamas 45 (84) 

 
264 

   C.   B. S a y f a  

– 61 – 

       DEMİR Filiz KERESTECİOĞLU (İstanbul) – 1 Mays 
kutlamalarnda "OHAL" ve "KHK" yazan pankartlarn yasak 
olmasna ve OHAL'e, KHK'lara ve şaibelerle oluşturulmaya 
çalşlan başkanlk sistemine karş çktklarna ilişkin açklamas 45 (86) 

 
694:695 

        – 16 Mart İstanbul Üniversitesinde yaşanan bombal ve 
silahl saldrnn 39'uncu, Halepçe katliamnn 29'uncu yl 
dönümlerine, "Nevroz"u kutladğna ve 21 Martn tatil ya-
plmas gerektiğine, "hayr" çalşmas yürüten ya da "Nevroz" 
için kutlama yapmak isteyenlere karş uygulanan gözaltlara 
Meclisin ses vermesi gerektiğine ilişkin açklamas 45 (83) 

 
111:112 

        – 3 Mays Dünya Basn Özgürlüğü Günü'nü kutladğna 
ve 3 Mays Bağmsz İletişim Ağ Bianet'in kuruluşunun 
20'nci yl dönümüne ilişkin açklamas 45 (87) 

 
778 

        – Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz'ün sataşma nede-
niyle yaptğ konuşmas srasnda Halklarn Demokratik 
Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 45 (83) 

 
123:124 

        – Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostanc'nn sa-
taşma nedeniyle yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 45 (87) 

 
834 

        – Bartn Milletvekili Ylmaz Tunç'un HDP grup önerisi 
üzerinde yaptğ konuşmas srasnda şahsna ve HDP Grubu-
na sataşmas nedeniyle konuşmas 45 (83) 

 
147:148 

        – Berat Gecesi'ni kutladğna ve Engelliler Haftas'na 
ilişkin açklamas 45 (90) 

 
1113 

        – Bu Meclisin, milletvekillerinin dokunulmazlğn 
kaldran ve halkn iradesini yok sayan bir Parlamento olarak 
tarihe geçeceğine, Diyarbakr Milletvekili Nursel Aydoğan'n 
milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili fezlekenin okunma-
mas gerektiğine ilişkin açklamas 45 (89) 

 
1000:1001 

        – Erzurum Milletvekili Kamil Aydn'n sataşma nede-
niyle yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açkla-
mas 45 (82) 

 
43 

        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 45 (83) 119:122 
        – İç Tüzük gereğince önergede ne yazyorsa kâtip üyele-
rin de ayn şekilde okumalar gerektiğine ilişkin açklamas 45 (82) 

 
30 

        – İnsan haklar ve demokrasinin herkes için savunulmas 
gerektiğine ilişkin açklamas 45 (86) 

 
687:688 

        – Meclisin 2 Mays 2017 tarihine kadar tatile girmesi 
önerisini kabul etmediklerine, referandum sürecinin henüz 
sonuçlanmadğna ve bütün yurttaşlarn oylarnn takipçisi 
olacaklarna, 1 Maysn emekçilere ve çalşanlara zarar ver-
meden kutlanmasn temenni ettiğine ilişkin açklamas 45 (84) 

 
287:288 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Mehmet Akif 
Hamzaçebi'nin açklamas üzerine konuşmas 45 (83) 

 
114 

        – Polis araçlarnn yaptğ kazalar konusunda İçişleri 
Bakanlğn göreve davet ettiğine ilişkin açklamas 45 (88) 

 
917:918 



   C.   B. S a y f a  

– 62 – 

        – Referandumda "evet" demeyenlerin yoğun bask ve 
fiziki saldrlarla karş karşya olduğuna, sivil toplum örgütle-
rine Diyarbakr'da bir operasyon yapldğna, "Nevroz" kut-
lamalarna yönelik basklarn söz konusu olduğuna, işsizlik 
rakamlarna ve KPSS giriş ücretinin çok yüksek olduğuna 
ilişkin açklamas 45 (82) 

 
22:23 

        – Suruç katliamnn ilk duruşmasnn bugün yaplacağ-
na ve ailelerin, bu davann ciddiyetle, yaknlarnn ansna 
saygyla yürütülmesini istediklerine, Dersim katliamnn 
80'inci yl dönümüne ilişkin açklamas 45 (88) 

 
906:907 

        – Şanlurfa Milletvekili İbrahim Halil Yldz'n baz 
ifadeleri nedeniyle özür dilemesi taleplerinin yerine getiril-
memesine ilişkin açklamas 45 (82) 

 
74 

        – Şanlurfa Milletvekili İbrahim Halil Yldz'n yaptğ 
açklamasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 45 (82) 

 
47 

        – Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlğ ile 
Irak Cumhuriyeti Çevre Bakanlğ Arasnda Çevre Alannda 
Mutabakat Zaptnn Onaylanmasnn Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasars münasebetiyle 45 (82) 

 
75:76 

       DOĞAN Müslüm (İzmir) – HDP Eş Genel Başkanlar 
ile milletvekillerinin serbest braklmas için Meclisin gereği-
ni yapmak durumundu olduğuna ve tutuklu bulunan arkadaş-
larnn "Nevroz" Bayram'n kutladğna ilişkin açklamas 45 (82) 

 
20 

        – HDP İzmir İl Eş Başkannn da içinde bulunduğu 55 
kişinin gözaltna alnmasna ve Manisa'da on dört aydr tu-
tuklu bulunan partililer hakknda henüz bir iddianame hazr-
lanmadğna ilişkin açklamas 45 (83) 

 
108 

        – Toplant ve gösteri özgürlüklerine ilişkin gündem dş 
konuşmas 45 (90) 

 
1103:1104 

       DORA Erol (Mardin) – Cezaevlerinde yaşanan sknt-
lara ilişkin gündem dş konuşmas 45 (86) 

 
680:681 

        – Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlğ ile 
Irak Cumhuriyeti Çevre Bakanlğ Arasnda Çevre Alannda 
Mutabakat Zaptnn Onaylanmasnn Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasars münasebetiyle 45 (82) 

 
60:62 

       DURMAZ Kadim (Tokat) – Karadeniz'e bağlanmas 
gereken Kastamonu ile Tokat-Niksar-Akkuş-Ünye yollarnn 
ihalesinin ne zaman yaplacağn ve Tokat Havaalan'nn 
kullanlmasyla ilgili Hükûmetin bir plan olup olmadğn 
öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 45 (86) 

 
691 

        – Şeker fabrikalarnn ve şeker işçilerinin sorunlarnn 
çözümü konusunda ortak bir anlayşta buluşmak gerektiğine 
ilişkin açklamas 45 (88) 

 
927 

    
    
    



   C.   B. S a y f a  

– 62 – 

        – Referandumda "evet" demeyenlerin yoğun bask ve 
fiziki saldrlarla karş karşya olduğuna, sivil toplum örgütle-
rine Diyarbakr'da bir operasyon yapldğna, "Nevroz" kut-
lamalarna yönelik basklarn söz konusu olduğuna, işsizlik 
rakamlarna ve KPSS giriş ücretinin çok yüksek olduğuna 
ilişkin açklamas 45 (82) 

 
22:23 

        – Suruç katliamnn ilk duruşmasnn bugün yaplacağ-
na ve ailelerin, bu davann ciddiyetle, yaknlarnn ansna 
saygyla yürütülmesini istediklerine, Dersim katliamnn 
80'inci yl dönümüne ilişkin açklamas 45 (88) 

 
906:907 

        – Şanlurfa Milletvekili İbrahim Halil Yldz'n baz 
ifadeleri nedeniyle özür dilemesi taleplerinin yerine getiril-
memesine ilişkin açklamas 45 (82) 

 
74 

        – Şanlurfa Milletvekili İbrahim Halil Yldz'n yaptğ 
açklamasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 45 (82) 

 
47 

        – Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlğ ile 
Irak Cumhuriyeti Çevre Bakanlğ Arasnda Çevre Alannda 
Mutabakat Zaptnn Onaylanmasnn Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasars münasebetiyle 45 (82) 

 
75:76 

       DOĞAN Müslüm (İzmir) – HDP Eş Genel Başkanlar 
ile milletvekillerinin serbest braklmas için Meclisin gereği-
ni yapmak durumundu olduğuna ve tutuklu bulunan arkadaş-
larnn "Nevroz" Bayram'n kutladğna ilişkin açklamas 45 (82) 

 
20 

        – HDP İzmir İl Eş Başkannn da içinde bulunduğu 55 
kişinin gözaltna alnmasna ve Manisa'da on dört aydr tu-
tuklu bulunan partililer hakknda henüz bir iddianame hazr-
lanmadğna ilişkin açklamas 45 (83) 

 
108 

        – Toplant ve gösteri özgürlüklerine ilişkin gündem dş 
konuşmas 45 (90) 

 
1103:1104 

       DORA Erol (Mardin) – Cezaevlerinde yaşanan sknt-
lara ilişkin gündem dş konuşmas 45 (86) 

 
680:681 

        – Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlğ ile 
Irak Cumhuriyeti Çevre Bakanlğ Arasnda Çevre Alannda 
Mutabakat Zaptnn Onaylanmasnn Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasars münasebetiyle 45 (82) 

 
60:62 

       DURMAZ Kadim (Tokat) – Karadeniz'e bağlanmas 
gereken Kastamonu ile Tokat-Niksar-Akkuş-Ünye yollarnn 
ihalesinin ne zaman yaplacağn ve Tokat Havaalan'nn 
kullanlmasyla ilgili Hükûmetin bir plan olup olmadğn 
öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 45 (86) 

 
691 

        – Şeker fabrikalarnn ve şeker işçilerinin sorunlarnn 
çözümü konusunda ortak bir anlayşta buluşmak gerektiğine 
ilişkin açklamas 45 (88) 

 
927 

    
    
    

   C.   B. S a y f a  

– 63 – 

       DURMUŞOĞLU Mücahit (Osmaniye) – Hollanda ve 
baz Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye ve bakanlara karş tavr-
nn kabul edilemez olduğuna ve Avrupa Adalet Divannn 
kadnlarn çalşrken başörtüsü takp takmamasna dair verdi-
ği karara ilişkin açklamas 45 (82) 

 
19 

       ELDEMİR Halil (Bilecik) – Cumhurbaşkanlğ 
hükûmet sisteminin hayrl olmasn dilediğine ilişkin açk-
lamas 45 (84) 

 
268:269 

       EMRE Zeynel (İstanbul) – HDP Grubu önerisi müna-
sebetiyle 45 (83) 

 
137:139 

       ENGİN Didem (İstanbul) – 23 Nisanda Meclis Başka-
nnn Atatürk'ün adn anmamasna, hiç kimse ve hiçbir 
kuvvetin Atatürk'e olan sevgi ve minnettarlğ milletin gön-
lünden silemeyeceğine ilişkin açklamas 45 (86) 

 
688 

        – Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlğ ile 
Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Gümrük İdaresi Arasnda 
Gümrük Alannda Ortak Komite Kurulmasna İlişkin Muta-
bakat Zaptnn Onaylanmasnn Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasars münasebetiyle 45 (88) 

 
935:937, 938 

       ERCOŞKUN Ali (Bolu) – Bolu'da Başbakann katl-
myla yaplan mitinge ilişkin açklamas 45 (83) 

 
107 

       ERDEM Eren (İstanbul) – İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sezgin Tanrkulu'nun, (2/70) esas numaral Seçim Kanununda 
Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi'nin doğrudan 
gündeme alnmasna ilişkin önergesi (4/94) münasebetiyle 45 (89) 

 
1029:1030 

       ERDOĞAN Hüsnüye (Konya) – İstanbul Milletvekili 
Engin Altay'n sataşma nedeniyle yaptğ konuşmasndaki 
baz ifadeleri nedeniyle özür dilemesi gerektiğine ilişkin 
açklamas 45 (83) 

 
152 

        – Millet iradesiyle sistem değişikliğinin hayata geçiril-
diğine ve bu tarihî süreçte emeği geçen herkese şükranlarn 
sunduğuna ilişkin açklamas 45 (84) 

 
266 

        – Pakistan'da 13 ülkenin katlmyla yaplan "Demokrasi 
ve Sosyal Adaletin Güçlendirilmesinde Kadn Parlamenterle-
rin Rolü" konulu konferansa ilişkin açklamas 45 (83) 

 
107 

       ERDOĞAN Mehmet (Muğla) – HDP Grubu önerisi 
münasebetiyle 45 (83) 

 
124:126 

        – İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'n sataşma nede-
niyle yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle 
konuşmas 45 (83) 

 
131:132 

       ERKEK Muharrem (Çanakkale) – 18 Mart Şehitleri 
Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 102'nci yl dönümüne 
ilişkin gündem dş konuşmas 45 (82) 

 
14:15 

        – Cumhuriyet gazetesinin yöneticileri ile yazarlarnn 
yüz seksen dört gündür cezaevinde bulunduklarna ve OHAL 
sürecinde basn özgürlüğünün yannda tüm hak ve özgürlük-
lerin askya alnmş durumda olduğuna ilişkin açklamas 45 (86) 

 
689 



   C.   B. S a y f a  

– 64 – 

       ERSOY Ruhi (Osmaniye) – HDP Grubu önerisi müna-
sebetiyle 45 (82) 

 
33:35 

        – Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nn HDP grup öne-
risi üzerinde yaptğ konuşmas srasnda MHP Grup Başka-
nna sataşmas nedeniyle konuşmas 45 (82) 

 
38 

       ETYEMEZ Halil (Konya) – 4-10 Mays İş Sağlğ ve 
Güvenliği Haftas'na ilişkin gündem dş konuşmas 45 (88) 

 
900:902 

       GAYDALI Mahmut Celadet (Bitlis) – Türkiye Cum-
huriyeti Çevre ve Orman Bakanlğ ile Irak Cumhuriyeti 
Çevre Bakanlğ Arasnda Çevre Alannda Mutabakat Zapt-
nn Onaylanmasnn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasar-
s münasebetiyle 45 (82) 

 
52:54 

       GAYTANCIOĞLU Okan (Edirne) – CHP Grubu 
önerisi münasebetiyle 45 (89) 

 
1018:1019 

        – Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider'in CHP grup 
önerisi üzerinde yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 45 (89) 

 
1026 

        – Kapkule Snr Kaps'nda yaşanan izdihamla ilgili 
bilgi almak istediğine ilişkin açklamas 45 (86) 

 
692 

        – Ülke ekonomisindeki gizlenemeyen kötü gidişat nede-
niyle iş yerlerinin birer birer kapanmaya devam ettiğine ve 
Hükûmetin bu konuda ne yapmay düşündüğünü öğrenmek 
istediğine ilişkin açklamas 45 (87) 

 
774 

       GİDER Ayhan (Çanakkale) – CHP Grubu önerisi 
münasebetiyle 45 (89) 

 
1024:1026 

       GÖK Levent (Ankara) – Adalet Bakan Bekir Boz-
dağ'n açklamas  üzerine konuşmas 45 (85) 

 
576 

        – Başbakanlğn, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
21/7/2016 tarihli ve 1116 sayl Karar'yla ülke genelinde ilan 
edilen ve 3/1/2017 tarihli ve 1134 sayl Karar uyarnca 
devam etmekte olan olağanüstü hâlin 19/4/2017 Çarşamba 
günü Saat 01.00'den geçerli olmak üzere üç ay süreyle uza-
tlmasna dair tezkeresi (3/931) münasebetiyle 45 (84) 

 
298:303 

        – Berat Gecesi'ni kutladğna, Engelliler Haftas'na, 10 
Mays Danştayn kuruluşunun 149'uncu yl dönümüne ve 
Danştay Başkannn baz ifadelerine ilişkin açklamas 45 (90) 

 
1113:1114 

        – Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan'n 22 Haziran 
2010 tarihinde Başbakanlğ srasnda AK PARTİ grup top-
lantsnda OHAL konusunda sarf ettiği baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 45 (84) 

 
316 

        – İstanbul Milletvekili Hayati Yazc'nn (3/931) esas 
numaral Başbakanlk Tezkeresi üzerinde AK PARTİ Grubu 
adna yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataşmas nedeniy-
le konuşmas 45 (84) 

 
310 

    
    



   C.   B. S a y f a  

– 64 – 

       ERSOY Ruhi (Osmaniye) – HDP Grubu önerisi müna-
sebetiyle 45 (82) 

 
33:35 

        – Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nn HDP grup öne-
risi üzerinde yaptğ konuşmas srasnda MHP Grup Başka-
nna sataşmas nedeniyle konuşmas 45 (82) 

 
38 

       ETYEMEZ Halil (Konya) – 4-10 Mays İş Sağlğ ve 
Güvenliği Haftas'na ilişkin gündem dş konuşmas 45 (88) 

 
900:902 

       GAYDALI Mahmut Celadet (Bitlis) – Türkiye Cum-
huriyeti Çevre ve Orman Bakanlğ ile Irak Cumhuriyeti 
Çevre Bakanlğ Arasnda Çevre Alannda Mutabakat Zapt-
nn Onaylanmasnn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasar-
s münasebetiyle 45 (82) 

 
52:54 

       GAYTANCIOĞLU Okan (Edirne) – CHP Grubu 
önerisi münasebetiyle 45 (89) 

 
1018:1019 

        – Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider'in CHP grup 
önerisi üzerinde yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 45 (89) 

 
1026 

        – Kapkule Snr Kaps'nda yaşanan izdihamla ilgili 
bilgi almak istediğine ilişkin açklamas 45 (86) 

 
692 

        – Ülke ekonomisindeki gizlenemeyen kötü gidişat nede-
niyle iş yerlerinin birer birer kapanmaya devam ettiğine ve 
Hükûmetin bu konuda ne yapmay düşündüğünü öğrenmek 
istediğine ilişkin açklamas 45 (87) 

 
774 

       GİDER Ayhan (Çanakkale) – CHP Grubu önerisi 
münasebetiyle 45 (89) 

 
1024:1026 

       GÖK Levent (Ankara) – Adalet Bakan Bekir Boz-
dağ'n açklamas  üzerine konuşmas 45 (85) 

 
576 

        – Başbakanlğn, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
21/7/2016 tarihli ve 1116 sayl Karar'yla ülke genelinde ilan 
edilen ve 3/1/2017 tarihli ve 1134 sayl Karar uyarnca 
devam etmekte olan olağanüstü hâlin 19/4/2017 Çarşamba 
günü Saat 01.00'den geçerli olmak üzere üç ay süreyle uza-
tlmasna dair tezkeresi (3/931) münasebetiyle 45 (84) 

 
298:303 

        – Berat Gecesi'ni kutladğna, Engelliler Haftas'na, 10 
Mays Danştayn kuruluşunun 149'uncu yl dönümüne ve 
Danştay Başkannn baz ifadelerine ilişkin açklamas 45 (90) 

 
1113:1114 

        – Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan'n 22 Haziran 
2010 tarihinde Başbakanlğ srasnda AK PARTİ grup top-
lantsnda OHAL konusunda sarf ettiği baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 45 (84) 

 
316 

        – İstanbul Milletvekili Hayati Yazc'nn (3/931) esas 
numaral Başbakanlk Tezkeresi üzerinde AK PARTİ Grubu 
adna yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataşmas nedeniy-
le konuşmas 45 (84) 

 
310 

    
    

   C.   B. S a y f a  

– 65 – 

        – Mühürsüz oy kullanmay kabul eden Yüksek Seçim 
Kurulunun bu kararnn referandum sürecine gölge düşürdü-
ğüne, Yüksek Seçim Kurulu Başkann istifaya davet ettikle-
rine ve bu sürecin henüz bitmediğine ilişkin açklamas 45 (84) 

 
275:276 

        – Tunceli'de yaşanan helikopter kazasyla ilgili 
Hükûmet yetkililerinin bir açklama yapmas gerektiğine, 
Yüksek Seçim Kurulunun mühürsüz oy kullanmna onay 
veren kararyla referandumun şaibeli hâle geldiğine ve sonuç-
lar kesinleşmeden bu referandum sürecinin bitmiş olmadğna 
ilişkin açklamas 45 (84) 

 
269:270 

        – Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 97'nci 
yl dönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram'nn 
kutlanmas, günün anlam ve öneminin belirtilmesi görüşme-
leri münasebetiyle 45 (85) 

 
564 

       GÜRER Ömer Fethi (Niğde) – (6/112), (6/150), 
(6/151), (6/164), (6/177), (6/341), (6/344), (6/345), (6/353), 
(6/365), (6/366), (6/367), (6/369), (6/372), (6/391), (6/405), 
(6/406), (6/407), (6/411), (6/434), (6/435), (6/438), (6/439), 
(6/443), (6/453), (6/454), (6/455), (6/456), (6/468), (6/503), 
(6/506), (6/599), (6/600), (6/601), (6/602), (6/621), (6/627), 
(6/628), (6/635), (6/636), (6/641), (6/642), (6/643), (6/644), 
(6/645), (6/646), (6/647), (6/648), (6/649), (6/661), (6/703), 
(6/704), (6/705), (6/706), (6/707), (6/709), (6/710), (6/711), 
(6/718), (6/719), (6/720) ve (6/721) Esas No.lu sözlü soru 
önergelerine Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Faruk Çe-
lik'in cevab münasebetiyle 45 (89) 

 
1049 

        – 15-21 Mart Tüketici Koruma Haftas'na ilişkin açk-
lamas 45 (82) 

 
15:16 

        – Anayasa değişikliği teklifiyle milletvekili saysnn 
600'e çkarlacak olmas ile başkan yardmclarnn saysnn 
belirli olmamasnn vatandaşa maliyetine ilişkin açklamas 45 (83) 

 
105 

        – Baz bölgelerde hava scaklğnn mevsim normalleri-
nin altnda olmas nedeniyle çiçek açan meyve ağaçlarnn 
don ve doludan önemli ölçüde zarar gördüğüne ve Hükûme-
tin üreticilerin mağduriyetini bir an önce gidermesi gerektiği-
ne ilişkin açklamas 45 (89) 

 
994 

        – Berat Gecesi'ni kutladğna ve Niğde iline özellikle 
seçim dönemlerinde vaat edilen desteğin verilmediğine iliş-
kin açklamas 45 (90) 

 
1109 

        – Cumhurbaşkannn Niğde'yle ilgili baz ifadelerine ve 
Yüksek Seçim Kurulu kararlar nedeniyle Anayasa oylamas 
sonuçlarnn meşru olmadğna ilişkin açklamas 45 (84) 

 
264 

        – Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlğ ile 
Irak Cumhuriyeti Çevre Bakanlğ Arasnda Çevre Alannda 
Mutabakat Zaptnn Onaylanmasnn Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasars münasebetiyle 45 (82) 

 
72:74 



   C.   B. S a y f a  

– 66 – 

       HABERAL Erkan (Ankara) – Türkiye Cumhuriyeti 
Çevre ve Orman Bakanlğ ile Irak Cumhuriyeti Çevre Ba-
kanlğ Arasnda Çevre Alannda Mutabakat Zaptnn Onay-
lanmasnn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasars müna-
sebetiyle 45 (82) 

 
58:60 

       HAMZAÇEBİ Mehmet Akif (İstanbul) – 16 Mart 
İstanbul Üniversitesinde yaşanan olaylarn 39'uncu, Halepçe 
katliamnn 29'uncu yl dönümlerine ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkan Vekili olarak Anayasa ve İç Tüzük gereğince 
herhangi bir şekilde Genel Kuruldaki tartşmalara katlma 
olanağ olmadğna ilişkin konuşmas 45 (83) 

 
113 

        – Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ile Aksaray 
Milletvekili İlknur İnceöz'ün yerlerinden sarf ettikleri baz 
ifadelerine ilişkin açklamas 45 (83) 

 
153:154 

        – İngiltere Kraliyet Tp Ödülü'ne layk görülen Profesör 
Doktor Mehmet Haberal' tebrik ettiğine ilişkin konuşmas 45 (82) 

 
11 

        – İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in 
açklamas üzerine konuşmas 45 (83) 

 
114 

        – Terör saldrsnda şehit olanlara Allah'tan rahmet 
dilediğine ilişkin konuşmas 45 (82) 

 
25 

       HÜRRİYET Fatma KAPLAN (Kocaeli) – Atatürk'e 
hakaret eden Mustafa Armağan ile Yavuz Bahadroğlu'nun 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Darca Belediyesi tarafn-
dan söyleşi ve kitap fuarna davet edilmelerine ilişkin açk-
lamas 45 (89) 

 
996 

        – Kocaeli Gölcük Belediyesinde çalşan Yasin Alp'in 
odasndaki Atatürk fotoğrafnn üzerine Cumhurbaşkan 
Recep Tayyip Erdoğan'n fotoğrafn monte etmesine ve bu 
aymazlğ knadğna ilişkin açklamas 45 (82) 

 
16 

        – Spor Toto 3'üncü Lig Play-Off Finali'nde 2'nci Lig'e 
yükselme mücadelesi verecek olan Kocaelispor taraftarnn 
maça gidebilmesi için hafta sonu Antalya-İzmit aras uçak 
seferleri düzenlenmesini talep ettiğine ilişkin açklamas 45 (90) 

 
1109 

       ILICALI Mustafa (Erzurum) – Referandumda Erzu-
rum'un büyükşehirler arasnda 1'inci olmas nedeniyle Erzu-
rumlulara teşekkür ettiğine ve 2026 Kş Olimpiyatlar adayl-
ğ için herkesin desteğini beklediğine ilişkin açklamas 45 (84) 

 
268 

        – Turizmin gelişmesi için verilen desteğe Erzurum 
Havaliman'nn eklenmesi nedeniyle Kültür ve Turizm Baka-
n Nabi Avc'ya, 2026 Kş Olimpiyatlar için destek veren 
herkese ve Başbakan Yardmcs Numan Kurtulmuş'a teşek-
kür ettiğine ilişkin açklamas 45 (83) 

 
107:108 

        – Uluslararas Karayolu Güvenliği Trafik Haftas'na 
ilişkin gündem dş konuşmas 45 (89) 

 
992:993 
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       HABERAL Erkan (Ankara) – Türkiye Cumhuriyeti 
Çevre ve Orman Bakanlğ ile Irak Cumhuriyeti Çevre Ba-
kanlğ Arasnda Çevre Alannda Mutabakat Zaptnn Onay-
lanmasnn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasars müna-
sebetiyle 45 (82) 

 
58:60 

       HAMZAÇEBİ Mehmet Akif (İstanbul) – 16 Mart 
İstanbul Üniversitesinde yaşanan olaylarn 39'uncu, Halepçe 
katliamnn 29'uncu yl dönümlerine ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkan Vekili olarak Anayasa ve İç Tüzük gereğince 
herhangi bir şekilde Genel Kuruldaki tartşmalara katlma 
olanağ olmadğna ilişkin konuşmas 45 (83) 

 
113 

        – Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ile Aksaray 
Milletvekili İlknur İnceöz'ün yerlerinden sarf ettikleri baz 
ifadelerine ilişkin açklamas 45 (83) 

 
153:154 

        – İngiltere Kraliyet Tp Ödülü'ne layk görülen Profesör 
Doktor Mehmet Haberal' tebrik ettiğine ilişkin konuşmas 45 (82) 

 
11 

        – İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in 
açklamas üzerine konuşmas 45 (83) 

 
114 

        – Terör saldrsnda şehit olanlara Allah'tan rahmet 
dilediğine ilişkin konuşmas 45 (82) 

 
25 

       HÜRRİYET Fatma KAPLAN (Kocaeli) – Atatürk'e 
hakaret eden Mustafa Armağan ile Yavuz Bahadroğlu'nun 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Darca Belediyesi tarafn-
dan söyleşi ve kitap fuarna davet edilmelerine ilişkin açk-
lamas 45 (89) 

 
996 

        – Kocaeli Gölcük Belediyesinde çalşan Yasin Alp'in 
odasndaki Atatürk fotoğrafnn üzerine Cumhurbaşkan 
Recep Tayyip Erdoğan'n fotoğrafn monte etmesine ve bu 
aymazlğ knadğna ilişkin açklamas 45 (82) 

 
16 

        – Spor Toto 3'üncü Lig Play-Off Finali'nde 2'nci Lig'e 
yükselme mücadelesi verecek olan Kocaelispor taraftarnn 
maça gidebilmesi için hafta sonu Antalya-İzmit aras uçak 
seferleri düzenlenmesini talep ettiğine ilişkin açklamas 45 (90) 

 
1109 

       ILICALI Mustafa (Erzurum) – Referandumda Erzu-
rum'un büyükşehirler arasnda 1'inci olmas nedeniyle Erzu-
rumlulara teşekkür ettiğine ve 2026 Kş Olimpiyatlar adayl-
ğ için herkesin desteğini beklediğine ilişkin açklamas 45 (84) 

 
268 

        – Turizmin gelişmesi için verilen desteğe Erzurum 
Havaliman'nn eklenmesi nedeniyle Kültür ve Turizm Baka-
n Nabi Avc'ya, 2026 Kş Olimpiyatlar için destek veren 
herkese ve Başbakan Yardmcs Numan Kurtulmuş'a teşek-
kür ettiğine ilişkin açklamas 45 (83) 

 
107:108 

        – Uluslararas Karayolu Güvenliği Trafik Haftas'na 
ilişkin gündem dş konuşmas 45 (89) 

 
992:993 
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       İLGEZDİ Gamze AKKUŞ (İstanbul) – Wikipedia'ya 
Türkiye'den erişimin engellenmesinin gerekçesini ve benzeri 
sansür uygulamalarnn artp artmayacağn öğrenmek istedi-
ğine ilişkin açklamas 45 (86) 

 
690 

       İNCEÖZ İlknur (Aksaray) – Diyarbakr-Mardin kara 
yolunda mayn taramas srasnda meydana gelen patlama 
sonucu şehit olan 2 asker ile PKK tarafndan yaplan saldrda 
hayatn kaybeden Murat Ayhan'a Allah'tan rahmet dilediği-
ne, terör örgütleri ve arkasndakilerle mücadelenin kararl bir 
şekilde süreceğine, Fatih Belediye Başkan ile Esenler Bele-
diye Başkannn baz uygulamalarna dair iddialara ilişkin 
açklamas 45 (82) 

 
23:24 

        – İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in 
HDP grup önerisi üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Ada-
let ve Kalknma Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 45 (83) 

 
122:123 

        – Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nn HDP grup öne-
risi üzerinde yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 45 (82) 

 
43 

       İRMEZ Aycan (Şrnak) – Silopi'de MHP ilçe binas 
önünde nöbet tutan polislerin alkollü araç kullanmalar sonucu 
yaşanan kazaya ve Valiliğin "kader" olarak bu olayn üzerini 
örtmesinin kabul edilemez olduğuna ilişkin açklamas 45 (88) 

 
905:906 

       KAHRAMAN İsmail (TBMM Başkan) (İstanbul) – 
16 Nisan'da yaplan referandumun sonuçlarna ilişkin açk-
lamas 45 (84) 

 
270:271 

        – Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan ve Meclis 
Grubu Başkan Kemal Klçdaroğlu'nun açklamas üzerine 
konuşmas 45 (85) 

 
571,  574 

        – Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan ve Meclis 
Grubu Başkan Kemal Klçdaroğlu'nun konuşmasndaki baz 
ifadelerine ilişkin konuşmas 45 (85) 

 
570 

        – Kutlu Doğum Haftas'na ilişkin konuşmas 45 (84) 274 
        – Referanduma ilişkin konuşmas 45 (85) 581 
        – Siyasi hayat ve sistem açsndan yeni bir döneme 
girildiğine ve yaplan referandum sonucunda gerçekleşen 
Anayasa değişikliğinin ülkemiz, demokrasimiz ve kültür 
coğrafyamz için faydal olmasn temenni ettiğine ilişkin 
konuşmas 45 (84) 

 
261:262 

        – Tunceli'de yaşanan helikopter kazas nedeniyle millete 
başsağlğ dilediğine ilişkin konuşmas 45 (84) 

 
272 

        – Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 97'nci 
yl dönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram'nn 
kutlanmas, günün anlam ve öneminin belirtilmesi görüşme-
leri münasebetiyle 45 (85) 

 
561:563 

       KALAYCI Mustafa (Konya) – MHP Grubu önerisi 
münasebetiyle 45 (90) 

 
1122:1125 
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       KAN Ravza KAVAKCI (İstanbul) – 16 Nisanda yap-
lan referandumla gerçekleşen Anayasa değişikliğiyle 18-24 
yaş aras gençlere seçilme hakk verilmesinden heyecan 
duyduğuna ilişkin açklamas 45 (87) 

 
774 

        – 2 Mays 1999 tarihindeki millî iradeye müdahaleye 
ilişkin gündem dş konuşmas 45 (86) 

 
683:685 

        – Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi 
Parlamenterler Forumu Türkiye Dönem Başkanlğna ilişkin 
açklamas 45 (83) 

 
106 

        – Hollanda makamlarnca Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanna karş yaplan saygszlğn asla kabul edilmeyece-
ğine ve bu davranşn kadn haklar çerçevesinde değerlendi-
rilmesi gerektiğine ilişkin açklamas 45 (82) 

 
20 

        – Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptğ açklama-
sndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 45 (86) 

 
687 

        – Yüksek bir katlmla yaplan halk oylamasnda oy 
veren bütün vatandaşlara şükranlarn sunduğuna ilişkin 
açklamas 45 (84) 

 
265 

       KARA Niyazi Nefi (Antalya) – CHP Grubu önerisi 
münasebetiyle 45 (87) 

 
810:816 

       KARABIYIK Lale (Bursa) – Özel Öğrenci Barnma 
Hizmetleri Yönetmeliği'ne ilişkin gündem dş konuşmas 45 (90) 

 
1104:1105 

       KARABURUN Bennur (Bursa) – Engelliler Haftas'na 
ilişkin gündem dş konuşmas 45 (90) 

 
1101:1102 

       KARADENİZ Barş (Sinop) – Berat Kandili ile Anne-
ler Günü'nü kutladğna, Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret-
lerde bulunan hainleri şiddetle lanetlediğine ve şu anda Genel 
Kurulda misafir olan Sinop'tan gelen annelerin önünde say-
gyla eğildiğine ilişkin açklamas 45 (90) 

 
1106:1107 

       KAVUNCU Vural (Kütahya) – (10/518) No.lu Çölyak 
Hastalğyla İlgili Farkndalk Yaratlmas, Teşhis Aşamasy-
la İlgili Önlem Alnmas, Sebep ve Sonuçlarnn Detayl Bir 
Şekilde Araştrlmas ve Bu Hususlarda Çözümler Üretilmesi, 
Ayrca Bu Hastalğa Maruz Kalan Hastalara Kalc Yardmlar 
Sağlanmas Amacyla Bir Meclis Araştrmas Açlmasna 
İlişkin Önergenin Ön Görüşmesi münasebetiyle 45 (88) 

 
925:926 

       KAYIŞOĞLU Nurhayat ALTACA (Bursa) – Son 
günlerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e aşağlkça hakaretle-
rin yoğunlaştğna ve bunun en önemli sebebinin iktidarn 
yargy siyasallaştrmas olduğuna ilişkin açklamas 45 (89) 

 
997 

       KILIÇ İmran (Kahramanmaraş) – Hakkn ve haddini 
bilmenin en büyük erdem olduğuna ilişkin açklamas 45 (88) 

 
904 

        – İşçi ve işverenlerin birbirinin velinimeti olduğuna 
ilişkin açklamas 45 (87) 

 
773 

        – Kutlu Doğum Haftas'n kutladğna ilişkin açklamas 45 (84) 266 
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       KAN Ravza KAVAKCI (İstanbul) – 16 Nisanda yap-
lan referandumla gerçekleşen Anayasa değişikliğiyle 18-24 
yaş aras gençlere seçilme hakk verilmesinden heyecan 
duyduğuna ilişkin açklamas 45 (87) 

 
774 

        – 2 Mays 1999 tarihindeki millî iradeye müdahaleye 
ilişkin gündem dş konuşmas 45 (86) 

 
683:685 

        – Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi 
Parlamenterler Forumu Türkiye Dönem Başkanlğna ilişkin 
açklamas 45 (83) 

 
106 

        – Hollanda makamlarnca Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanna karş yaplan saygszlğn asla kabul edilmeyece-
ğine ve bu davranşn kadn haklar çerçevesinde değerlendi-
rilmesi gerektiğine ilişkin açklamas 45 (82) 

 
20 

        – Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptğ açklama-
sndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 45 (86) 

 
687 

        – Yüksek bir katlmla yaplan halk oylamasnda oy 
veren bütün vatandaşlara şükranlarn sunduğuna ilişkin 
açklamas 45 (84) 

 
265 

       KARA Niyazi Nefi (Antalya) – CHP Grubu önerisi 
münasebetiyle 45 (87) 

 
810:816 

       KARABIYIK Lale (Bursa) – Özel Öğrenci Barnma 
Hizmetleri Yönetmeliği'ne ilişkin gündem dş konuşmas 45 (90) 

 
1104:1105 

       KARABURUN Bennur (Bursa) – Engelliler Haftas'na 
ilişkin gündem dş konuşmas 45 (90) 

 
1101:1102 

       KARADENİZ Barş (Sinop) – Berat Kandili ile Anne-
ler Günü'nü kutladğna, Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret-
lerde bulunan hainleri şiddetle lanetlediğine ve şu anda Genel 
Kurulda misafir olan Sinop'tan gelen annelerin önünde say-
gyla eğildiğine ilişkin açklamas 45 (90) 

 
1106:1107 

       KAVUNCU Vural (Kütahya) – (10/518) No.lu Çölyak 
Hastalğyla İlgili Farkndalk Yaratlmas, Teşhis Aşamasy-
la İlgili Önlem Alnmas, Sebep ve Sonuçlarnn Detayl Bir 
Şekilde Araştrlmas ve Bu Hususlarda Çözümler Üretilmesi, 
Ayrca Bu Hastalğa Maruz Kalan Hastalara Kalc Yardmlar 
Sağlanmas Amacyla Bir Meclis Araştrmas Açlmasna 
İlişkin Önergenin Ön Görüşmesi münasebetiyle 45 (88) 

 
925:926 

       KAYIŞOĞLU Nurhayat ALTACA (Bursa) – Son 
günlerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e aşağlkça hakaretle-
rin yoğunlaştğna ve bunun en önemli sebebinin iktidarn 
yargy siyasallaştrmas olduğuna ilişkin açklamas 45 (89) 

 
997 

       KILIÇ İmran (Kahramanmaraş) – Hakkn ve haddini 
bilmenin en büyük erdem olduğuna ilişkin açklamas 45 (88) 

 
904 

        – İşçi ve işverenlerin birbirinin velinimeti olduğuna 
ilişkin açklamas 45 (87) 

 
773 

        – Kutlu Doğum Haftas'n kutladğna ilişkin açklamas 45 (84) 266 
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        – Vakflar Haftas ile Trafik Haftas'n kutladğna ve 
"anlamak", "anlatmak", "anlaşmak", "anlaşlmak" kavramla-
rnn çok önemli olduğuna ilişkin açklamas 45 (89) 

 
997 

        – Veysel Karani Haftas ile Engelliler Haftas'na ve 
Berat Gecesi'ni kutladğna ilişkin açklamas 45 (90) 

 
1110 

       KILIÇDAROĞLU Kemal (İzmir) – Adalet ve Kal-
knma Partisi Genel Başkan ve Meclis Grubu Başkan Binali 
Yldrm'n yaptğ açklamasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 45 (85) 

 
573:574 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan İsmail Kahraman'n 
yaptğ açklamasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 45 (85) 

 
571:572 

        – Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 97'nci 
yl dönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram'nn 
kutlanmas, günün anlam ve öneminin belirtilmesi görüşme-
leri münasebetiyle 45 (85) 

 
567:570 

       KURTULMUŞ Numan (Başbakan Yardmcs) (Or-
du) – Başbakanlğn, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
21/7/2016 tarihli ve 1116 sayl Karar'yla ülke genelinde ilan 
edilen ve 3/1/2017 tarihli ve 1134 sayl Karar uyarnca 
devam etmekte olan olağanüstü hâlin 19/4/2017 Çarşamba 
günü Saat 01.00'den geçerli olmak üzere üç ay süreyle uza-
tlmasna dair tezkeresi (3/931) münasebetiyle 45 (84) 

 
282:287, 297 

        – İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'n açklamas 
üzerine konuşmas 45 (84) 

 
288 

       KUYUCUOĞLU Serdal (Mersin) – 6 Mays Deniz 
Gezmiş ve arkadaşlarnn idam edilmelerinin 45'inci yl 
dönümüne ilişkin gündem dş konuşmas 45 (88) 

 
899:900 

        – OHAL koşullarnda ve eşit olmayan bir referandum 
yarş yaşandğna ilişkin açklamas 45 (84) 

 
269 

       KÜRKCÜ Ertuğrul (İzmir) – HDP Grubu önerisi 
münasebetiyle 45 (82) 

 
31:33 

         (84) 319:321 
        – Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta'nn HDP grup 
önerisi üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Halklarn De-
mokratik Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 45 (84) 

 
327:328 

        – Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nn HDP grup öne-
risi üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Halklarn Demokra-
tik Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 45 (82) 

 
38:39 

       MUŞ Mehmet (İstanbul) – 1 Mays Emek ve Dayanş-
ma Günü'nü kutladğna, Türkiye büyüyüp geliştikçe tüm 
milletin olduğu gibi işçilerin de yaşam standartlar ve refah-
nn artacağna ilişkin açklamas 45 (86) 

 
695 

        – 16 Nisan referandumunun sonuçlaryla ilgili "şaibeli" 
ifadesinin kullanmasnn her şeyden önce millî iradeye ya-
plmş bir saygszlk olduğuna ve herkesi demokrasinin 
kurum ve kurallarna riayet etmeye ve millî iradeye saygl 
olmaya davet ettiğine ilişkin açklamas 45 (87) 

 
779:780 
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        – AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 45 (87) 826:830 
        – Antalya Milletvekili Mustafa Akaydn'n 354 sra 
sayl Kanun Tasars'nn 1'inci maddesi üzerinde CHP Grubu 
adna yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açkla-
mas 45 (82) 

 
68 

        – Hakkâri Çukurca'da teröristlerle çatşmada yaralanan 7 
askere acil şifalar dilediğine, Türkiye Cumhuriyeti devletinin 
terörle mücadelede gösterdiği kararllğn neticesi olarak 
terörün tamamen bitirilmesi konusunda önemli bir noktaya 
erişildiğine ilişkin açklamas 45 (88) 

 
908:909 

        – İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya'nn HDP grup 
önerisi üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Adalet ve Kal-
knma Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 45 (87) 

 
798:799 

        – Manisa Milletvekili Özgür Özel'in sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda Adalet ve Kalknma Partisine 
sataşmas nedeniyle konuşmas 45 (87) 

 
801:802 

        – Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptğ açklama-
sndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 45 (86) 

 
686 

        – Muş Milletvekili Ahmet Yldrm'n HDP grup önerisi 
üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Adalet ve Kalknma 
Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 45 (87) 

 
789 

        – Muş Milletvekili Ahmet Yldrm'n sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 45 (87) 

 
790 

        – Muş Milletvekili Ahmet Yldrm'n yaptğ açklamas 
srasnda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 45 (87) 

 
791 

        – Muş Milletvekili Ahmet Yldrm'n yaptğ açklama-
sndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 45 (87) 

 
793 

        – Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlğ ile 
Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Gümrük İdaresi Arasnda 
Gümrük Alannda Ortak Komite Kurulmasna İlişkin Muta-
bakat Zaptnn Onaylanmasnn Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasars münasebetiyle 45 (88) 

 
938 

       NURLU Mazlum (Manisa) – 13 Mays 2014'te meydana 
gelen Soma maden kazasna ilişkin gündem dş konuşmas 45 (89) 

 
991:992 

        – Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Melih Gök-
çek'in baz ifadelerine, bir zamanlar FETÖ'ye methiyeler 
düzenlerin 15 Temmuzda dökülen kandan sorumlu olduklar-
na ve hesap vermeleri gerektiğine ilişkin açklamas 45 (82) 

 
17 

       ÖZ Bülent (Çanakkale) – Atatürk'e ve maneviyatna 
iftira atan kişilere hukuk sürecinin başlatlmasnn bir nebze 
de olsa sevindirici olduğuna ve FETÖ'ye övgüler düzen 
Mustafa Armağan'a bunca zaman neden bir işlem yaplmad-
ğn öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 45 (90) 

 
1109 

        – Bir yanlş atamann ülkeyi FETÖ'ye teslim edebilece-
ğine, hukuk mücadelelerinin ve yarna umutla bakşlarnn 
sürdüğüne ilişkin açklamas 45 (88) 

 
904 



   C.   B. S a y f a  

– 70 – 

        – AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 45 (87) 826:830 
        – Antalya Milletvekili Mustafa Akaydn'n 354 sra 
sayl Kanun Tasars'nn 1'inci maddesi üzerinde CHP Grubu 
adna yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açkla-
mas 45 (82) 

 
68 

        – Hakkâri Çukurca'da teröristlerle çatşmada yaralanan 7 
askere acil şifalar dilediğine, Türkiye Cumhuriyeti devletinin 
terörle mücadelede gösterdiği kararllğn neticesi olarak 
terörün tamamen bitirilmesi konusunda önemli bir noktaya 
erişildiğine ilişkin açklamas 45 (88) 

 
908:909 

        – İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya'nn HDP grup 
önerisi üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Adalet ve Kal-
knma Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 45 (87) 

 
798:799 

        – Manisa Milletvekili Özgür Özel'in sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda Adalet ve Kalknma Partisine 
sataşmas nedeniyle konuşmas 45 (87) 

 
801:802 

        – Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptğ açklama-
sndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 45 (86) 

 
686 

        – Muş Milletvekili Ahmet Yldrm'n HDP grup önerisi 
üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Adalet ve Kalknma 
Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 45 (87) 

 
789 

        – Muş Milletvekili Ahmet Yldrm'n sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 45 (87) 

 
790 

        – Muş Milletvekili Ahmet Yldrm'n yaptğ açklamas 
srasnda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 45 (87) 

 
791 

        – Muş Milletvekili Ahmet Yldrm'n yaptğ açklama-
sndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 45 (87) 

 
793 

        – Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlğ ile 
Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Gümrük İdaresi Arasnda 
Gümrük Alannda Ortak Komite Kurulmasna İlişkin Muta-
bakat Zaptnn Onaylanmasnn Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasars münasebetiyle 45 (88) 

 
938 

       NURLU Mazlum (Manisa) – 13 Mays 2014'te meydana 
gelen Soma maden kazasna ilişkin gündem dş konuşmas 45 (89) 

 
991:992 

        – Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Melih Gök-
çek'in baz ifadelerine, bir zamanlar FETÖ'ye methiyeler 
düzenlerin 15 Temmuzda dökülen kandan sorumlu olduklar-
na ve hesap vermeleri gerektiğine ilişkin açklamas 45 (82) 

 
17 

       ÖZ Bülent (Çanakkale) – Atatürk'e ve maneviyatna 
iftira atan kişilere hukuk sürecinin başlatlmasnn bir nebze 
de olsa sevindirici olduğuna ve FETÖ'ye övgüler düzen 
Mustafa Armağan'a bunca zaman neden bir işlem yaplmad-
ğn öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 45 (90) 

 
1109 

        – Bir yanlş atamann ülkeyi FETÖ'ye teslim edebilece-
ğine, hukuk mücadelelerinin ve yarna umutla bakşlarnn 
sürdüğüne ilişkin açklamas 45 (88) 

 
904 

   C.   B. S a y f a  

– 71 – 

       ÖZDAĞ Selçuk (Manisa) – 2017 ylnn Cumhurbaşka-
nnn himayesinde düzenlenen bir kampanyayla "Türk Dili 
Yl" olarak ilan edileceğine ilişkin açklamas 45 (82) 

 
18 

        – Konya Selçuk Üniversitesi eski Rektörü Profesör 
Doktor Erol Güngör'ün ölüm yl dönümüne ilişkin gündem 
dş konuşmas 45 (87) 

 
770:772 

       ÖZDEMİR Sibel (İstanbul) – 9 Mays Avrupa Günü'ne 
ve Türkiye'nin Avrupa Birliği ulusal stratejik hedefinin ksa 
vadeli iç politikalara ve kişisel siyasal çkarlara malzeme 
edilmesine son verilmesi gerektiğine ilişkin açklamas 45 (89) 

 
994 

        – Geçen hafta yaymlanan Özel Öğrenci Barnma Hiz-
metleri Yönetmeliği'yle öğrencilerin daha güvensiz koşullarla 
ve yeni istismarlarla karşlaşmas tehlikesinin yolunun açld-
ğna ilişkin açklamas 45 (90) 

 
1106 

        – İktidarn tüm engellemelerine ve OHAL'e rağmen 1 
Mays Emek ve Dayanşma Günü'nün büyük bir coşkuyla 
kutlandğna ve bu iktidarn tek önceliği ve hedefinin tek 
adam düzenini şaibeli bir Anayasa'yla meşrulaştrma çabas 
olduğuna ilişkin açklamas 45 (86) 

 
689:690 

        – On beş yllk AKP iktidarlar döneminde öğrencilerin 
mutsuz ve başarsz, medya ile üniversitelerin bask altnda, 
gazetecilerin hapiste olduğuna ve demokrasi ve hukukun 
üstünlüğü mücadelesinin bu baskc ve otoriter düzene son 
vereceğine ilişkin açklamas 45 (87) 

 
774 

        – YSK müdahalesiyle meşruluğu tartşmal hâle gelen 
Anayasa değişikliğinin partili Cumhurbaşkan maddesinin 
hayata geçirildiğine ve Cumhurbaşkannn partisini mi devleti 
mi temsil edeceğini öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 45 (88) 

 
905 

       ÖZDİŞ İbrahim (Adana) – Avukatlktan hâkimliğe 
geçiş snav ve mülakat hakkndaki iddialara ilişkin açkla-
mas 45 (86) 

 
692 

        – Ceyhan ile Erzin arasndaki snr ihtilaf ve BOTAŞ 
yetki sahas içerisinde bulunan çeşitli firmalarn iskelelerinin 
İskenderun'a devredilmesi konularnn düzeltilmesi için ne 
zaman girişimde bulunulacağn öğrenmek istediğine ilişkin 
açklamas 45 (88) 

 
903 

        – Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanndan Türkiye'nin 
çocuk işçilerle ilgili ILO sözleşmelerine neden uymadğn 
öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 45 (87) 

 
773 

        – İki yl önce yaşanan bir olayda katil zanls olan Mert 
Zülfikar'n ailesinin gücünü kullanarak yurt dşna kaçtğna 
ve bu şekilde adaletten kurtulabiliyorsa o ülkede hukuktan 
söz etmenin mümkün olup olmadğn öğrenmek istediğine 
ilişkin açklamas 45 (90) 

 
1110 

    
    



   C.   B. S a y f a  

– 72 – 

        – Referandum için sandğa giden tüm yurttaşlar saygy-
la selamladğna, bu referandum oylamasnn meşru olmad-
ğna ve tarafszlk yeminine rağmen birçok yerde miting 
düzenleyen Cumhurbaşkannn anayasal suç işlediğine ilişkin 
açklamas 45 (84) 

 
265 

       ÖZEL Özgür (Manisa) – 3 Mays Dünya Basn Özgür-
lüğü Günü'nü kutladğna, CHP Grubu olarak Genel Kurulu 
ziyaret eden Arel Üniversitesi siyaset bilimi öğrencilerini 
selamladklarna ve İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un 
yerinden sarf ettiği baz ifadelerine ilişkin açklamas 45 (87) 

 
778:779 

        – Adalet ve Kalknma Partisi iktidarnn sermayeden yana 
politikalar ve iş cinayetleri ile yasaklar, basklar ve OHAL'in 
gölgesinde bir 1 Mays kutlandğna ve iktidarn sermayeyle 
kol kola girdiği bu sömürü düzeninin eninde sonunda demokra-
tik bir şekilde yklacağna ilişkin açklamas 45 (86) 

 
695:696 

        – AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 45 (87) 824:826 
        – Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostanc'nn sa-
taşma nedeniyle yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 45 (87) 

 
833:834 

        – Bir televizyon kanalnda Atatürk'e yaplmş hakaretler 
karşsnda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkannn bir tavr 
almas gerektiğine, 9 Mays 1935 Cumhuriyet Halk Partisinin 
isminde "frka" yerine "parti" kelimesi kullanlmasnn yl 
dönümüne, KHK'yla mesleklerinden men edilen 2 öğretme-
nin açlk grevlerinin 62'nci gününde olduklarna ve bu konu-
da Başbakan ile ilgili bakanlar duyarllğa davet ettiğine ve 
Diyarbakr Milletvekili Nursel Aydoğan hakkndaki fezleke-
nin okunacak olmasnn siyasi bir tutum olduğuna ilişkin 
açklamas 45 (89) 

 
1001:1002 

        – Fatsa'y halk komiteleriyle yöneten devrimci Belediye 
Başkan Fikri Sönmez'in ölümünün 32'nci yl dönümüne, 4-
10 Mays İş Sağlğ ve Güvenliği Haftas'na, CHP olarak 
bugün görüşülmeye başlanan Suruç katliam davasn yakn-
dan izleyip tüm sorumlularnn yarglanp ceza aldğ güne 
kadar da peşini brakmayacaklarna ilişkin açklamas 45 (88) 

 
907:908 

        – İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un açklamas 
üzerine konuşmas 45 (88) 

 
909 

        – İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un AK PARTİ grup 
önerisi üzerinde yaptğ konuşmas srasnda şahsna ve 
Cumhuriyet Halk Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 45 (87) 

 
830:831 

        – İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un sataşma nede-
niyle yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk Partisine 
sataşmas nedeniyle konuşmas 45 (87) 

 
799:800 

        – İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un sataşma nede-
niyle yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk Partisine 
tekraren sataşmas nedeniyle konuşmas 45 (87) 

 
802 



   C.   B. S a y f a  

– 72 – 

        – Referandum için sandğa giden tüm yurttaşlar saygy-
la selamladğna, bu referandum oylamasnn meşru olmad-
ğna ve tarafszlk yeminine rağmen birçok yerde miting 
düzenleyen Cumhurbaşkannn anayasal suç işlediğine ilişkin 
açklamas 45 (84) 

 
265 

       ÖZEL Özgür (Manisa) – 3 Mays Dünya Basn Özgür-
lüğü Günü'nü kutladğna, CHP Grubu olarak Genel Kurulu 
ziyaret eden Arel Üniversitesi siyaset bilimi öğrencilerini 
selamladklarna ve İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un 
yerinden sarf ettiği baz ifadelerine ilişkin açklamas 45 (87) 

 
778:779 

        – Adalet ve Kalknma Partisi iktidarnn sermayeden yana 
politikalar ve iş cinayetleri ile yasaklar, basklar ve OHAL'in 
gölgesinde bir 1 Mays kutlandğna ve iktidarn sermayeyle 
kol kola girdiği bu sömürü düzeninin eninde sonunda demokra-
tik bir şekilde yklacağna ilişkin açklamas 45 (86) 

 
695:696 

        – AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 45 (87) 824:826 
        – Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostanc'nn sa-
taşma nedeniyle yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 45 (87) 

 
833:834 

        – Bir televizyon kanalnda Atatürk'e yaplmş hakaretler 
karşsnda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkannn bir tavr 
almas gerektiğine, 9 Mays 1935 Cumhuriyet Halk Partisinin 
isminde "frka" yerine "parti" kelimesi kullanlmasnn yl 
dönümüne, KHK'yla mesleklerinden men edilen 2 öğretme-
nin açlk grevlerinin 62'nci gününde olduklarna ve bu konu-
da Başbakan ile ilgili bakanlar duyarllğa davet ettiğine ve 
Diyarbakr Milletvekili Nursel Aydoğan hakkndaki fezleke-
nin okunacak olmasnn siyasi bir tutum olduğuna ilişkin 
açklamas 45 (89) 

 
1001:1002 

        – Fatsa'y halk komiteleriyle yöneten devrimci Belediye 
Başkan Fikri Sönmez'in ölümünün 32'nci yl dönümüne, 4-
10 Mays İş Sağlğ ve Güvenliği Haftas'na, CHP olarak 
bugün görüşülmeye başlanan Suruç katliam davasn yakn-
dan izleyip tüm sorumlularnn yarglanp ceza aldğ güne 
kadar da peşini brakmayacaklarna ilişkin açklamas 45 (88) 

 
907:908 

        – İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un açklamas 
üzerine konuşmas 45 (88) 

 
909 

        – İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un AK PARTİ grup 
önerisi üzerinde yaptğ konuşmas srasnda şahsna ve 
Cumhuriyet Halk Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 45 (87) 

 
830:831 

        – İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un sataşma nede-
niyle yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk Partisine 
sataşmas nedeniyle konuşmas 45 (87) 

 
799:800 

        – İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un sataşma nede-
niyle yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk Partisine 
tekraren sataşmas nedeniyle konuşmas 45 (87) 

 
802 

   C.   B. S a y f a  

– 73 – 

        – İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un yaptğ açkla-
masndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 45 (86) 

 
686:687 

        – İstanbul Milletvekili Ravza Kavakc Kan'n yaptğ 
gündem dş konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açkla-
mas 45 (86) 

 
685 

       ÖZKAL Hatice Dudu (Afyonkarahisar) – Başta Af-
yonkarahisarllar olmak üzere tüm seçmenlere teşekkür etti-
ğine ve Cumhurbaşkanlğ hükûmet sisteminin hayrl uğurlu 
olmasn dilediğine ilişkin açklamas 45 (84) 

 
267 

        – Yeni Anayasa'nn ilk meyveleri olarak piyasalardaki 
rahatlama ve güven ortamnn tekrar sağlandğna ve Cum-
hurbaşkannn AK PARTİ'ye geri dönmesine ilişkin açkla-
mas 45 (87) 

 
777 

       SANCAKLI Saffet (Kocaeli) – Türkiye Cumhuriyeti 
Çevre ve Orman Bakanlğ ile Irak Cumhuriyeti Çevre Ba-
kanlğ Arasnda Çevre Alannda Mutabakat Zaptnn Onay-
lanmasnn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasars müna-
sebetiyle 45 (82) 

 
49:51 

       SANCAR Mithat (Mardin) – Başbakanlğn, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin 21/7/2016 tarihli ve 1116 sayl 
Karar'yla ülke genelinde ilan edilen ve 3/1/2017 tarihli ve 
1134 sayl Karar uyarnca devam etmekte olan olağanüstü 
hâlin 19/4/2017 Çarşamba günü Saat 01.00'den geçerli olmak 
üzere üç ay süreyle uzatlmasna dair tezkeresi (3/931) müna-
sebetiyle 45 (84) 

 
293:297 

        – MHP Grubu önerisi münasebetiyle 45 (90) 1125:1127 
       SARIHAN Şenal (Ankara) – HDP Grubu önerisi mü-
nasebetiyle 45 (84) 

 
323:324 

       ŞEKER Ali (İstanbul) – 3 Mays Dünya Basn Özgür-
lüğü Günü'nü kutladğna ve Twitter'da baz hesaplara engel-
leme karar alnmasna ilişkin açklamas 45 (87) 

 
776 

        – Cumhuriyet ve BirGün gazetelerinin yazarlarnn hâlâ 
tutuklu olmalarna ve Wikipedia'ya erişimin yasaklanmasnn 
kabul edilemez olduğuna ilişkin açklamas 45 (86) 

 
692:693 

       ŞEKER İlyas (Kocaeli) – Cumhuriyet Halk Partisi 
Genel Başkan Kemal Klçdaroğlu'nun baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 45 (82) 

 
17 

        – Referandumda oy kullanan tüm vatandaşlara şükranla-
rn sunduğuna ve yaplan Anayasa değişikliğiyle Türkiye'nin 
kazandğna ilişkin açklamas 45 (84) 

 
266:267 

       TAMER İsmail (Kayseri) – (10/518) No.lu Çölyak 
Hastalğyla İlgili Farkndalk Yaratlmas, Teşhis Aşamasy-
la İlgili Önlem Alnmas, Sebep ve Sonuçlarnn Detayl Bir 
Şekilde Araştrlmas ve Bu Hususlarda Çözümler Üretilmesi, 
Ayrca Bu Hastalğa Maruz Kalan Hastalara Kalc Yardmlar 
Sağlanmas Amacyla Bir Meclis Araştrmas Açlmasna 
İlişkin Önergenin Ön Görüşmesi münasebetiyle 45 (88) 

 
932:933 



   C.   B. S a y f a  

– 74 – 

       TANAL Mahmut (İstanbul) – Asgari ücretin açlk 
snrnn altnda olduğuna ve Engelliler Haftas'na ilişkin 
açklamas 45 (90) 

 
1107 

        – Aylardr atama bekleyen ziraat mühendislerine, gda 
mühendislerine ve su ürünleri mühendislerine müjdeli bir 
haber verilmesini beklediğine ilişkin açklamas 45 (89) 

 
998 

        – Başbakan Yardmcs Numan Kurtulmuş'un olağanüs-
tü hâlin uzatlmasna ilişkin Başbakanlk tezkeresi münasebe-
tiyle konuşmas üzerine açklamas 45 (84) 

 
288 

        – Caddelerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafndan 
otopark olarak kullanldğna ve İçişleri Bakann acilen 
denetim yapmaya davet ettiğine ilişkin açklamas 45 (86) 

 
689 

        – Düzce ilinin sorunlarna ilişkin gündem dş konuşmas 45 (87) 767:769 
        – İstanbul'un Şile ilçesinin sorunlarna ilişkin gündem 
dş konuşmas 45 (83) 

 
100:102 

        – Kuvvetler ayrlğnn muhafaza edilerek demokrasinin 
korunmas gerektiğine ilişkin açklamas 45 (83) 

 
109 

        – Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan'n HDP grup 
önerisi üzerinde yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataşma-
s nedeniyle konuşmas 45 (83) 

 
129:130 

        – Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan'n sataşma nede-
niyle yaptğ konuşmas ile Samsun Milletvekili Erhan Us-
ta'nn yerinden sarf ettiği baz ifadeleri srasnda şahsna 
sataşmas nedeniyle konuşmas 45 (83) 

 
132:134 

       TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – (2/70) esas 
numaral Seçim Kanununda Değişiklik Yaplmasna Dair 
Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alnmasna ilişkin 
önergesi (4/94) münasebetiyle 45 (89) 

 
1027:1028 

       TARHAN Tahsin (Kocaeli) – Anayasa değişikliği 
teklifiyle milletvekili seçilme yaşnn 18'e düşürülmesine 
ilişkin açklamas 45 (83) 

 
109 

       TAŞDEMİR Dirayet (Ağr) – Nevroz Bayram'na 
ilişkin gündem dş konuşmas 45 (82) 

 
11:12 

       TAŞKIN Ali Cumhur (Mersin) – Referandum sonucu-
nun hayrl uğurlu olmasn dilediğine ilişkin açklamas 45 (84) 

 
262 

       TEZCAN Ylmaz (Mersin) – Kabul edilen Anayasa 
değişikliğinin hayrl uğurlu olmasn dilediğine ilişkin açk-
lamas 45 (84) 

 
263 

       TOĞRUL Mahmut (Gaziantep) – AKP Hükûmetinin 
HDP'ye karş tutuklama furyasn bir işkenceye, bir psikolo-
jik savaş aygtna dönüştürdüğüne ilişkin açklamas 45 (83) 

 
108:109 

        – Cezaevlerindeki hasta tutsaklara ilişkin gündem dş 
konuşmas 45 (83) 

 
102:103 

        – Gaziantep Şahinbey Belediyesine zabta memuru 
olarak atanmay hak etmiş 50 kişinin atamalarnn yaplma-
masyla ilgili bilgi almak istediğine ilişkin açklamas 45 (82) 

 
18:19 



   C.   B. S a y f a  

– 74 – 

       TANAL Mahmut (İstanbul) – Asgari ücretin açlk 
snrnn altnda olduğuna ve Engelliler Haftas'na ilişkin 
açklamas 45 (90) 

 
1107 

        – Aylardr atama bekleyen ziraat mühendislerine, gda 
mühendislerine ve su ürünleri mühendislerine müjdeli bir 
haber verilmesini beklediğine ilişkin açklamas 45 (89) 

 
998 

        – Başbakan Yardmcs Numan Kurtulmuş'un olağanüs-
tü hâlin uzatlmasna ilişkin Başbakanlk tezkeresi münasebe-
tiyle konuşmas üzerine açklamas 45 (84) 

 
288 

        – Caddelerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafndan 
otopark olarak kullanldğna ve İçişleri Bakann acilen 
denetim yapmaya davet ettiğine ilişkin açklamas 45 (86) 

 
689 

        – Düzce ilinin sorunlarna ilişkin gündem dş konuşmas 45 (87) 767:769 
        – İstanbul'un Şile ilçesinin sorunlarna ilişkin gündem 
dş konuşmas 45 (83) 

 
100:102 

        – Kuvvetler ayrlğnn muhafaza edilerek demokrasinin 
korunmas gerektiğine ilişkin açklamas 45 (83) 

 
109 

        – Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan'n HDP grup 
önerisi üzerinde yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataşma-
s nedeniyle konuşmas 45 (83) 

 
129:130 

        – Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan'n sataşma nede-
niyle yaptğ konuşmas ile Samsun Milletvekili Erhan Us-
ta'nn yerinden sarf ettiği baz ifadeleri srasnda şahsna 
sataşmas nedeniyle konuşmas 45 (83) 

 
132:134 

       TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – (2/70) esas 
numaral Seçim Kanununda Değişiklik Yaplmasna Dair 
Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alnmasna ilişkin 
önergesi (4/94) münasebetiyle 45 (89) 

 
1027:1028 

       TARHAN Tahsin (Kocaeli) – Anayasa değişikliği 
teklifiyle milletvekili seçilme yaşnn 18'e düşürülmesine 
ilişkin açklamas 45 (83) 

 
109 

       TAŞDEMİR Dirayet (Ağr) – Nevroz Bayram'na 
ilişkin gündem dş konuşmas 45 (82) 

 
11:12 

       TAŞKIN Ali Cumhur (Mersin) – Referandum sonucu-
nun hayrl uğurlu olmasn dilediğine ilişkin açklamas 45 (84) 

 
262 

       TEZCAN Ylmaz (Mersin) – Kabul edilen Anayasa 
değişikliğinin hayrl uğurlu olmasn dilediğine ilişkin açk-
lamas 45 (84) 

 
263 

       TOĞRUL Mahmut (Gaziantep) – AKP Hükûmetinin 
HDP'ye karş tutuklama furyasn bir işkenceye, bir psikolo-
jik savaş aygtna dönüştürdüğüne ilişkin açklamas 45 (83) 

 
108:109 

        – Cezaevlerindeki hasta tutsaklara ilişkin gündem dş 
konuşmas 45 (83) 

 
102:103 

        – Gaziantep Şahinbey Belediyesine zabta memuru 
olarak atanmay hak etmiş 50 kişinin atamalarnn yaplma-
masyla ilgili bilgi almak istediğine ilişkin açklamas 45 (82) 

 
18:19 

   C.   B. S a y f a  

– 75 – 

        – Şanlurfa Milletvekili İbrahim Halil Yldz'n HDP 
grup önerisi üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Halklarn 
Demokratik Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 45 (82) 

 
46 

        – Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlğ ile 
Irak Cumhuriyeti Çevre Bakanlğ Arasnda Çevre Alannda 
Mutabakat Zaptnn Onaylanmasnn Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasars münasebetiyle 45 (82) 

 
67:68 

       TOPAL Serkan (Hatay) – Anayasa değişikliğiyle geti-
rilmek istenen yeni sistemde Cumhurbaşkannn yetkilerine 
ilişkin açklamas 45 (83) 

 
105 

        – Hatay ilinin Karaağaç ve Denizciler beldelerinin ilçe 
yaplmas için vereceği kanun teklifine destek beklediğine 
ilişkin açklamas 45 (82) 

 
15 

       TOPCU Zühal (Ankara) – CHP Grubu önerisi müna-
sebetiyle 45 (87) 

 
816:818 

       TUNÇ Ylmaz (Bartn) – HDP Grubu önerisi münase-
betiyle 45 (83) 

 
139:145 

         (87) 793:796 
        – İstanbul Milletvekili Engin Altay ile İstanbul Millet-
vekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in sataşma nedeniyle yaptk-
lar konuşmalar srasnda şahsna sataşmas nedeniyle ko-
nuşmas 45 (83) 

 
148:149 

        – İstanbul Milletvekili Engin Altay'n sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle 
konuşmas 45 (83) 

 
151 

       TURAN Bülent (Çanakkale) – 18 Mart Çanakkale 
Zaferi'nin 102'nci yl dönümüne ilişkin açklamas 45 (83) 

 
112:113 

        – Halk oylamasnn sonuçlarnn ülkeye hayrl olmasn 
dilediğine, 8'inci Cumhurbaşkan Turgut Özal'n ölümünün 
24'üncü yl dönümüne, Tunceli'de yaşanan helikopter kazas-
na ve Kutlu Doğum Haftas'n kutladğna ilişkin açklamas 45 (84) 

 
273:274 

       TÜM Mehmet (Balkesir) – Deniz Gezmiş, Yusuf 
Aslan, Hüseyin İnan'n 6 Mays 1972'de idam edildikleri 
tarihten bugüne birçok hükûmet değişmesine rağmen siyasal 
anlayşn değişmediğine ilişkin açklamas 45 (89) 

 
999 

        – Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlk Divannn 
AKP'ye üye olmakla tarafszlk yemini boşa çkan Cumhur-
başkann yeniden ve yeni duruma göre yemin etmeye davet 
edip etmeyeceğini öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 45 (87) 

 
775 

        – Yüksek Seçim Kurulunun 16 Nisanda yaplan halk 
oylamasnda mühürsüz pusulalar kabul ederek tarihî bir 
skandala imza attğna ilişkin açklamas 45 (86) 

 
690:691 

       TÜRKMEN Elif Doğan (Adana) – Türkiye'de kadn 
cinayetlerini önleme anlamnda Adalet Bakanlğ ile Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlğn göreve davet ettiğine ilişkin 
açklamas 45 (90) 

 
1111 



   C.   B. S a y f a  

– 76 – 

       USLUER Gaye (Eskişehir) – (10/518) No.lu Çölyak 
Hastalğyla İlgili Farkndalk Yaratlmas, Teşhis Aşamasy-
la İlgili Önlem Alnmas, Sebep ve Sonuçlarnn Detayl Bir 
Şekilde Araştrlmas ve Bu Hususlarda Çözümler Üretilmesi, 
Ayrca Bu Hastalğa Maruz Kalan Hastalara Kalc Yardmlar 
Sağlanmas Amacyla Bir Meclis Araştrmas Açlmasna 
İlişkin Önergenin Ön Görüşmesi münasebetiyle 45 (88) 

 
923:925 

       USTA Erhan (Samsun) – 18 Mart 1915 Çanakkale 
Zaferi'nin 102'nci yl dönümüne, Fetullahç terör örgütüyle 
mücadelenin hiç aksatlmadan devam ettirilmesi ancak ortaya 
çkan mağduriyetler konusunda hassas davranlmas gerekti-
ğine ve atanamayan öğretmenler, sağlk personeli ile taşeron 
işçilere kadro verilmesinin son derece yerinde olacağna 
ilişkin açklamas 45 (83) 

 
110:111 

        – Başbakanlğn, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
21/7/2016 tarihli ve 1116 sayl Karar'yla ülke genelinde ilan 
edilen ve 3/1/2017 tarihli ve 1134 sayl Karar uyarnca 
devam etmekte olan olağanüstü hâlin 19/4/2017 Çarşamba 
günü Saat 01.00'den geçerli olmak üzere üç ay süreyle uza-
tlmasna dair tezkeresi (3/931) münasebetiyle 45 (84) 

 
289:293 

        – Berat Gecesi'ni kutladğna, Engelliler Haftas'na, 
Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG terör örgütüne ağr silah 
desteği verilmesi yönündeki kararnn kabul edilemez oldu-
ğuna, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret içeren değer-
lendirmelerle ilgili soruşturma başlatlmasnn memnuniyet 
verici olduğuna ve Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftas'na 
ilişkin açklamas 45 (90) 

 
1112 

        – Diyarbakr-Mardin kara yolunda mayn taramas 
srasnda meydana gelen patlama sonucu şehit olan 2 askere 
Allah'tan rahmet dilediğine, Milliyetçi Hareket Partisi olarak 
terörle mücadelenin sonuna kadar arkasnda olduklarna, 
açklanan istihdam verilerine ve alnan tedbirlerin hiçbir 
şekilde işsizliği çözecek yönde olmadğna ilişkin açklamas 45 (82) 

 
21:22 

        – Doğu Türkistan davasnda Hükûmetin duyarl olmas-
n talep ettiğine, 9 Mays Avrupa Günü'ne, 6-12 Mays Kan 
Haftas ile 10-16 Mays Engelliler Haftas'na ilişkin açkla-
mas 45 (89) 

 
999:1000 

        – İstanbul Milletvekili Engin Altay'n sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda Milliyetçi Hareket Partisine 
sataşmas nedeniyle konuşmas 45 (83) 

 
128:129 

        – İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'n sataşma nede-
niyle yaptğ konuşma üzerine açklamas 45 (83) 

 
132 

        – Tunceli'de yaşanan helikopter kazasna, referandumla 
kabul edilen yeni sistemin hayrl olmasn dilediğine ve 
Kutlu Doğum Haftas'n kutladğna ilişkin açklamas 45 (84) 

 
272:273 
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       USLUER Gaye (Eskişehir) – (10/518) No.lu Çölyak 
Hastalğyla İlgili Farkndalk Yaratlmas, Teşhis Aşamasy-
la İlgili Önlem Alnmas, Sebep ve Sonuçlarnn Detayl Bir 
Şekilde Araştrlmas ve Bu Hususlarda Çözümler Üretilmesi, 
Ayrca Bu Hastalğa Maruz Kalan Hastalara Kalc Yardmlar 
Sağlanmas Amacyla Bir Meclis Araştrmas Açlmasna 
İlişkin Önergenin Ön Görüşmesi münasebetiyle 45 (88) 

 
923:925 

       USTA Erhan (Samsun) – 18 Mart 1915 Çanakkale 
Zaferi'nin 102'nci yl dönümüne, Fetullahç terör örgütüyle 
mücadelenin hiç aksatlmadan devam ettirilmesi ancak ortaya 
çkan mağduriyetler konusunda hassas davranlmas gerekti-
ğine ve atanamayan öğretmenler, sağlk personeli ile taşeron 
işçilere kadro verilmesinin son derece yerinde olacağna 
ilişkin açklamas 45 (83) 

 
110:111 

        – Başbakanlğn, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
21/7/2016 tarihli ve 1116 sayl Karar'yla ülke genelinde ilan 
edilen ve 3/1/2017 tarihli ve 1134 sayl Karar uyarnca 
devam etmekte olan olağanüstü hâlin 19/4/2017 Çarşamba 
günü Saat 01.00'den geçerli olmak üzere üç ay süreyle uza-
tlmasna dair tezkeresi (3/931) münasebetiyle 45 (84) 

 
289:293 

        – Berat Gecesi'ni kutladğna, Engelliler Haftas'na, 
Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG terör örgütüne ağr silah 
desteği verilmesi yönündeki kararnn kabul edilemez oldu-
ğuna, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret içeren değer-
lendirmelerle ilgili soruşturma başlatlmasnn memnuniyet 
verici olduğuna ve Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftas'na 
ilişkin açklamas 45 (90) 

 
1112 

        – Diyarbakr-Mardin kara yolunda mayn taramas 
srasnda meydana gelen patlama sonucu şehit olan 2 askere 
Allah'tan rahmet dilediğine, Milliyetçi Hareket Partisi olarak 
terörle mücadelenin sonuna kadar arkasnda olduklarna, 
açklanan istihdam verilerine ve alnan tedbirlerin hiçbir 
şekilde işsizliği çözecek yönde olmadğna ilişkin açklamas 45 (82) 

 
21:22 

        – Doğu Türkistan davasnda Hükûmetin duyarl olmas-
n talep ettiğine, 9 Mays Avrupa Günü'ne, 6-12 Mays Kan 
Haftas ile 10-16 Mays Engelliler Haftas'na ilişkin açkla-
mas 45 (89) 

 
999:1000 

        – İstanbul Milletvekili Engin Altay'n sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda Milliyetçi Hareket Partisine 
sataşmas nedeniyle konuşmas 45 (83) 

 
128:129 

        – İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'n sataşma nede-
niyle yaptğ konuşma üzerine açklamas 45 (83) 

 
132 

        – Tunceli'de yaşanan helikopter kazasna, referandumla 
kabul edilen yeni sistemin hayrl olmasn dilediğine ve 
Kutlu Doğum Haftas'n kutladğna ilişkin açklamas 45 (84) 

 
272:273 

    

   C.   B. S a y f a  
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        – Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlğ ile 
Irak Cumhuriyeti Çevre Bakanlğ Arasnda Çevre Alannda 
Mutabakat Zaptnn Onaylanmasnn Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasars münasebetiyle 45 (82) 

 
77:80 

       USTA Leyla ŞAHİN (Konya) – HDP Grubu önerisi 
münasebetiyle 45 (84) 

 
325:327 

        – İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün sataşma nede-
niyle yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açkla-
mas 45 (84) 

 
328 

       VARLI Muharrem (Adana) – CHP Grubu önerisi 
münasebetiyle 45 (89) 

 
1020:1022 

       YALIM Özkan (Uşak) – 9 Mays Avrupa Günü'nü 
kutladğna ve 1 Temmuz 2016'da açlan Osman Gazi Köprü-
sü'nün ilk alt aylk periyodunda kaç adet aracn geçiş yapt-
ğn öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 45 (89) 

 
995 

        – Başbakan ve Bakanlar Kurulunu ülkenin ekonomisini 
düzeltmek adna gerekli admlarn atlmas konusunda göreve 
davet ettiğine ilişkin açklamas 45 (88) 

 
904 

        – Referandumda sandğa giden bütün vatandaşlara sayg 
ve sevgilerini sunduğuna ve Türkiye snrlar içerisinde yüz-
delik olarak "hayr" oylarnn kesinlikle daha fazla olduğuna 
ilişkin açklamas 45 (84) 

 
267 

        – Uşak Merkez Karaağaç köylülerinin bir arazi sorunu 
nedeniyle mağdur durumda olduklarna ve bu konunun çö-
zülmesini talep ettiklerine ilişkin açklamas 45 (87) 

 
775 

        – Yurt dşnda yaşayan vatandaşlarn sorunlarna ilişkin 
konuşmas 45 (86) 

 
681:682 

       YARAYICI Hilmi (Hatay) – Anayasa değişikliği tekli-
fiyle Cumhurbaşkanna tannan haklarn ve snrsz yetkilerin 
yardmcs tarafndan da aynen kullanlabileceğine ilişkin 
açklamas 45 (83) 

 
108 

        – KHK'yla görevlerine son verilen Nuriye Gülmen ile 
Semih Özakça'nn açlk grevlerinin 62'nci gününde oldukla-
rna ve kamuoyunu onlara destek olmaya çağrdğna ilişkin 
açklamas 45 (89) 

 
1017 

       YARKADAŞ Barş (İstanbul) – HDP Grubu önerisi 
münasebetiyle 45 (89) 

 
1013:1015 

       YAZICI Hayati (İstanbul) – Ankara Milletvekili Le-
vent Gök'ün sataşma nedeniyle yaptğ konuşmas srasnda 
şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 45 (84) 

 
310:311 

        – Başbakanlğn, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
21/7/2016 tarihli ve 1116 sayl Karar'yla ülke genelinde ilan 
edilen ve 3/1/2017 tarihli ve 1134 sayl Karar uyarnca 
devam etmekte olan olağanüstü hâlin 19/4/2017 Çarşamba 
günü Saat 01.00'den geçerli olmak üzere üç ay süreyle uza-
tlmasna dair tezkeresi (3/931) münasebetiyle 45 (84) 

 
303:309 



   C.   B. S a y f a  
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       YEDEKCİ Gülay (İstanbul) – Hukukun üstünlüğü için 
mücadele edilmesinin şart olduğuna ilişkin açklamas 45 (89) 

 
997 

       YILDIRIM Ahmet (Muş) – (10/518) No.lu Çölyak 
Hastalğyla İlgili Farkndalk Yaratlmas, Teşhis Aşamasy-
la İlgili Önlem Alnmas, Sebep ve Sonuçlarnn Detayl Bir 
Şekilde Araştrlmas ve Bu Hususlarda Çözümler Üretilmesi, 
Ayrca Bu Hastalğa Maruz Kalan Hastalara Kalc Yardmlar 
Sağlanmas Amacyla Bir Meclis Araştrmas Açlmasna 
İlişkin Önergenin Ön Görüşmesi münasebetiyle 45 (88) 

 
929:931 

        – Diyarbakr Milletvekili Nursel Aydoğan hakknda 
kesinleşen mahkeme kararna ve iktidarn halkn iradesini 
siyasi kararla kaldran bir noktaya düştüğüne ilişkin açkla-
mas 45 (89) 

 
1010:1011 

        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 45 (87) 786:788, 796 
        – İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un sataşma nede-
niyle yaptğ konuşmas srasnda Halklarn Demokratik 
Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 45 (87) 

 
789:790 

        – İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un sataşma nede-
niyle yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açkla-
mas 45 (87) 

 
792 

        – İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un yaptğ açkla-
masndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 45 (87) 

 
791 

        – Kutlu Doğum Haftas'n kutladğna, yaplan referan-
dumun tartşmal olduğuna ve yaplan hakl itirazlar etkin bir 
şekilde irdelenmediği sürece 16 Nisan 2017 tarihinin ülke 
tarihine çok kötü bir gün olarak kaznacağna ilişkin açkla-
mas 45 (84) 

 
271:272 

        – Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 97'nci 
yl dönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram'nn 
kutlanmas, günün anlam ve öneminin belirtilmesi görüşme-
leri münasebetiyle 45 (85) 

 
576:579 

       YILDIRIM Behçet (Adyaman) – Cezaevlerinde pek 
çok hasta tutsak bulunmasna rağmen İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkan Kadir Topbaş'n damad Ömer Faruk Ka-
vurmac'nn uyku apnesi sebebiyle tahliyesi kararnn vicdan-
lar szlattğna ilişkin açklamas 45 (90) 

 
1110:1111 

       YILDIRIM Binali (Başbakan) (İzmir) – Cumhuriyet 
Halk Partisi Genel Başkan ve Meclis Grubu Başkan Kemal 
Klçdaroğlu'nun yaptğ açklamasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 45 (85) 

 
572:573 

        – Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 97'nci 
yl dönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram'nn 
kutlanmas, günün anlam ve öneminin belirtilmesi görüşme-
leri münasebetiyle 45 (85) 

 
564:566 
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       YEDEKCİ Gülay (İstanbul) – Hukukun üstünlüğü için 
mücadele edilmesinin şart olduğuna ilişkin açklamas 45 (89) 

 
997 

       YILDIRIM Ahmet (Muş) – (10/518) No.lu Çölyak 
Hastalğyla İlgili Farkndalk Yaratlmas, Teşhis Aşamasy-
la İlgili Önlem Alnmas, Sebep ve Sonuçlarnn Detayl Bir 
Şekilde Araştrlmas ve Bu Hususlarda Çözümler Üretilmesi, 
Ayrca Bu Hastalğa Maruz Kalan Hastalara Kalc Yardmlar 
Sağlanmas Amacyla Bir Meclis Araştrmas Açlmasna 
İlişkin Önergenin Ön Görüşmesi münasebetiyle 45 (88) 

 
929:931 

        – Diyarbakr Milletvekili Nursel Aydoğan hakknda 
kesinleşen mahkeme kararna ve iktidarn halkn iradesini 
siyasi kararla kaldran bir noktaya düştüğüne ilişkin açkla-
mas 45 (89) 

 
1010:1011 

        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 45 (87) 786:788, 796 
        – İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un sataşma nede-
niyle yaptğ konuşmas srasnda Halklarn Demokratik 
Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 45 (87) 

 
789:790 

        – İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un sataşma nede-
niyle yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açkla-
mas 45 (87) 

 
792 

        – İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un yaptğ açkla-
masndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 45 (87) 

 
791 

        – Kutlu Doğum Haftas'n kutladğna, yaplan referan-
dumun tartşmal olduğuna ve yaplan hakl itirazlar etkin bir 
şekilde irdelenmediği sürece 16 Nisan 2017 tarihinin ülke 
tarihine çok kötü bir gün olarak kaznacağna ilişkin açkla-
mas 45 (84) 

 
271:272 

        – Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 97'nci 
yl dönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram'nn 
kutlanmas, günün anlam ve öneminin belirtilmesi görüşme-
leri münasebetiyle 45 (85) 

 
576:579 

       YILDIRIM Behçet (Adyaman) – Cezaevlerinde pek 
çok hasta tutsak bulunmasna rağmen İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkan Kadir Topbaş'n damad Ömer Faruk Ka-
vurmac'nn uyku apnesi sebebiyle tahliyesi kararnn vicdan-
lar szlattğna ilişkin açklamas 45 (90) 

 
1110:1111 

       YILDIRIM Binali (Başbakan) (İzmir) – Cumhuriyet 
Halk Partisi Genel Başkan ve Meclis Grubu Başkan Kemal 
Klçdaroğlu'nun yaptğ açklamasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 45 (85) 

 
572:573 

        – Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 97'nci 
yl dönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram'nn 
kutlanmas, günün anlam ve öneminin belirtilmesi görüşme-
leri münasebetiyle 45 (85) 

 
564:566 

    
    

   C.   B. S a y f a  

– 79 – 

       YILDIZ İbrahim Halil (Şanlurfa) – Gaziantep Millet-
vekili Mahmut Toğrul'un sataşma nedeniyle yaptğ konuş-
masndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 45 (82) 

 
46:47 

        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 45 (82) 44:45 
        – İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in 
yaptğ açklamasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 45 (82) 

 
47:48 

       YILMAZ Mehmet Akif (Kocaeli) – Berat Gecesi'ni 
kutladğna ve Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG terör 
örgütüne ağr silah desteği verilmesi yönündeki kararna 
ilişkin açklamas 45 (90) 

 
1108 

       YURDAKUL Ahmet Selim (Antalya) – (10/518) No.lu 
Çölyak Hastalğyla İlgili Farkndalk Yaratlmas, Teşhis 
Aşamasyla İlgili Önlem Alnmas, Sebep ve Sonuçlarnn 
Detayl Bir Şekilde Araştrlmas ve Bu Hususlarda Çözümler 
Üretilmesi, Ayrca Bu Hastalğa Maruz Kalan Hastalara 
Kalc Yardmlar Sağlanmas Amacyla Bir Meclis Araştr-
mas Açlmasna İlişkin Önergenin Ön Görüşmesi münasebe-
tiyle 45 (88) 

 
918:921 

     
 

 
 


