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F i h r i s t 
 

 

BİRLEŞİMLER 
 C. B. Tarih Sayfa Açklama  
 46 (92) 16.05.2017 1-96 Hakimler ve Savclar Kurulu Üyeliklerine 

Seçim / 
Usul Hakknda Görüşmeler  

 

 46 (93) 17.05.2017 97-230 Temel Kanun (Baz Alacaklarn Yeniden 
Yaplandrlmas ile Baz Kanunlarda ve Bir 
Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yaplmas)  

 

 46 (94) 18.05.2017 231-380 Temel Kanun (Baz Alacaklarn Yeniden 
Yaplandrlmas ile Baz Kanunlarda ve Bir 
Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yaplmas)  

 

 46 (95) 23.05.2017 381-444 -----   
 46 (96) 24.05.2017 445-590 Gensoru Önergesi Ön Görüşmesi (11/15) (Ada-

let Bakan Bekir Bozdağ)  
 

 46 (97) 25.05.2017 591-632 -----   
 46 (98) 30.05.2017 633-744 -----   
 46 (99) 31.05.2017 745-856 -----   
 46 (100) 01.06.2017 857-972 -----   
           
           
        C. B. Sayfa 

AÇIKLAMALAR    
       ADIGÜZEL Onursal (İstanbul) – Gezi gençliğinin 
özgürlük ve demokrasi için meydanlarda olduğuna ve adalet 
ile vicdann safnda olduklarna ilişkin açklamas 46 (98) 

 
666 

        – Üniversitenin Beşiktaş'ta bulunan Yldz kampüsünün 
Cumhurbaşkanlğ ofisi için boşaltlmasna karş çkan Yldz 
Teknik Üniversitesi öğrencilerinin seslerinin duyulmas ve bu 
srardan vazgeçilmesi gerektiğine ilişkin açklamas 46 (99) 

 
774 

       AKAYDIN Mustafa (Antalya) – 19 Mays Atatürk'ü 
Anma, Gençlik ve Spor Bayram'nn 98'inci yln kutladğna 
ve 15 Temmuzun irtica odaklarn devlete yerleştirenlerin 
aypl günü olduğuna ilişkin açklamas 46 (94) 

 
268 

        – Şrnak ve Diyarbakr Lice'de şehit olan askerlere 
Allah'tan rahmet dilediğine ve Sanayi Komisyonunda görüş-
meleri devam eden kanun tasarsnda zeytincilik alanlaryla 
ilgili düzenlemeye Cumhuriyet Halk Partisinin direncinin 
devam edeceğine ilişkin açklamas 46 (100) 

 
901 
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       AKÇAY Erkan (Manisa) – 15 Mays 1919'da İzmir'de 
gazeteci Hasan Tahsin'in Yunan işgali karşsnda ilk kurşunu 
skarak şehit olmas ile 16 Mays 1919'da Mustafa Kemal 
Atatürk ve beraberindekilerin Galata rhtmndan demir 
alarak Bandrma Vapuru'yla hürriyet mücadelesini başlatma-
larnn yl dönümlerine ve 22 ve 23'üncü Dönem Malatya 
Milletvekili, 24'üncü Dönem İstanbul Milletvekili Ferit Mev-
lüt Aslanoğlu'nun ölümünün 3'üncü yl dönümüne ilişkin 
açklamas 46 (92) 

 
26:27 

        – 19 Mays Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayra-
m'nn 98'inci yln kutladğna, Krm Tatar Türklerinin 
sürgününün 73'üncü yl dönümüne, Suriye'de ülkemizin 
bekasn yakinen ilgilendiren önemli gelişmeler yaşandğna 
ve ülkenin güvenliğine, milletin birlik ve beraberliğinin 
devamna odaklanlmas gerektiğine ilişkin açklamas 46 (94) 

 
270:271 

        – Diyarbakr Lice'de terör saldrsnda şehit olan 3 asker 
ile Şrnak'ta helikopter kazasnda şehit olan 13 askere Al-
lah'tan rahmet dilediğine ve kaza krmn en ufak ayrntsna 
kadar incelenerek aydnlatlmasn beklediğine, terörle müca-
deledeki başarlarn asla yarm kalmayacağna ve Açlkla 
Mücadele Haftas'na ilişkin açklamas 46 (100) 

 
902:903 

        – İslam âleminin ramazan aynn hayrlara vesile olma-
sn niyaz ettiğine, Ağr'nn Doğubeyazt ilçesi Tendürek 
krsalnda ve Beytüşşebap Kato Dağ'nda şehit olanlara Al-
lah'tan rahmet dilediğine ve Gün Sazak'n şehadetinin 36'nc 
yl dönümüne ilişkin açklamas 46 (97) 

 
614:615 

        – İstanbul Milletvekili Engin Altay'n geçen tutanak 
hakknda yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 46 (93) 

 
126:127 

        – Manisa Tarzan" olarak bilinen Ahmet Bedevi'nin 
vefatnn yl dönümüne ilişkin açklamas 46 (99) 

 
777 

        – Manisa'da 27 Mays Cumartesi günü 5,1 büyüklüğün-
de yaşanan deprem nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun 
dileğinde bulunduğuna, depremle mücadelede can kaybn ve 
ekonomik kayb minimuma indirmek için stratejiler gelişti-
rilmesi gerektiğine ve Manisa'daki askeri birliklerde zehir-
lenme ve enfeksiyon vakalar yaşanmasna ilişkin açklamas 46 (98) 

 
667:668 

        – Uluslararas Aile Haftas'na ve The Washington Post'ta 
Türkiye'yle ilgili skandal bir makale yaymlandğna ilişkin 
açklamas 46 (93) 

 
120:121 

       AKIN Ahmet (Balkesir) – AKP tarafndan kurulan 
sağlk sisteminin içler acs durumda olduğuna ilişkin açk-
lamas 46 (96) 

 
471:472 

        – Diyarbakr Lice'deki terör saldrsnda şehit olan as-
kerler ile Şrnak'ta helikopter kazasnda şehit olan Bigadiçli 
İlker Acar ve tüm askerlere Allah'tan rahmet dilediğine iliş-
kin açklamas 46 (100) 

 
894 
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        – Dünya Süt Haftas'na ve hayvanclğn gelişmesi, 
üreticilerin mağdur olmamas için yetkilileri ve Bakanlğ 
acilen göreve davet ettiğine ilişkin açklamas 46 (95) 

 
412 

        – FETÖ nedeniyle el konulan yurtlardan ne kadarnn 
TÜRGEV'e devredildiğini ve Balkesir'de özel yurtlarn 
denetimlerini ve sonuçlarn öğrenmek istediğine ilişkin 
açklamas 46 (97) 

 
611 

       AKYILDIZ Ali (Sivas) – Etüt merkezlerinin kapatlma-
snn tehlike arz ettiğine ve bu sorunun çözülerek yeni mağ-
duriyetlerin önlenmesi gerektiğine ilişkin açklamas 46 (96) 

 
473 

        – PTT Birinci Ligi'nden Süper Lig'e yükselen Sivass-
por'u kutladğna ve başarlar dilediğine ilişkin açklamas 46 (93) 

 
118:119 

        – Sivas ilinin sanayi siteleri teşvik paketinde yer alma-
masna ilişkin açklamas 46 (92) 

 
23:24 

        – Yaptğ öneriyi dikkate alarak Sivas' Sanayi Siteleri 
Teşvik Paketi'ne dâhil eden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kan Faruk Özlü'ye Sivas halk adna teşekkür ettiğine ilişkin 
açklamas 46 (94) 

 
266 

       ALTAY Engin (İstanbul) – 22 ve 23'üncü Dönem 
Malatya Milletvekili, 24'üncü Dönem İstanbul Milletvekili 
Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun ölümünün 3'üncü yl dönümüne, 
Kurtuluş Savaş'nn ilk işaret fişeğini ateşleyen Hasan Tah-
sin'in şahsnda bütün Kurtuluş Savaş şehitlerine Allah'tan 
rahmet dilediğine, Cumhuriyet gazetesi internet sitesinin 
Genel Yayn Yönetmeni Oğuz Güven'in tutuklanmasn bir 
yarg garabeti olarak gördüklerine ve iktidarn Atatürk'e dil 
uzatma cüretinin gösterilmesine ortam sağlamamas gerekti-
ğine ilişkin açklamas 46 (92) 

 
28:29 

        – Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostanc'nn CHP 
grup önerisi üzerinde yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 46 (92) 

 
58 

        – Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostanc'nn sa-
taşma nedeniyle yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine, 19 
Maysn tam bağmszlğmzn ilham kaynağ olduğuna, 
Türkiye'nin baz noktalarnda 19 Mays coşkusunu yaşaya-
myor olmann bu Parlamentonun en büyük ayb olduğuna 
ve İstanbul Valiliğinin Beşiktaş'taki kutlamalar yasaklamas-
na ilişkin açklamas 46 (94) 

 
273 

        – Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu 
Karma Komisyonun usulüne uygun teşekkül etmediği ve 
referandum sonuçlarna ilişkin hukuki sürecin devam ettiği 
gerekçesiyle Hâkimler ve Savclar Kurulu üyelikleri seçimle-
rinin yaplamayacağna ilişkin açklamas 46 (92) 

 
75 
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        – Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya açlk grevlerini 
bir an önce bitirmeleri çağrsn yinelediğine, KESK'i bir 
terör örgütü gibi görmenin kabul edilebilir bir şey olmadğ-
na, cezaevlerinde kötü ve insanlk dş muamele, psikolojik 
ya da fiziki işkence iddialarnn had safhaya çktğna ve 
Türkiye'nin bu ayptan bir an önce kurtulmas gerektiğine, 
baz alacaklarn yeniden yaplandrlmasyla ilgili kanuna 
teklifine olumlu katk yapacaklarna ilişkin açklamas 46 (93) 

 
122:123 

       ARIK Çetin (Kayseri) – AKP Genel Başkan Recep 
Tayyip Erdoğan'n partisinin grup toplantsnda yaptğ ko-
nuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 46 (99) 

 
773 

        – Bünyan ilçesinin Akmescit Mahallesi sakinlerinin 
Talas ilçesine bağlanma taleplerinin yerine getirilmesi gerek-
tiğine ilişkin açklamas 46 (92) 

 
25 

        – Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağl Soğanl köyünün 
sorunlarna ve iktidarn Suriyeliler için gösterdiği gayreti 
kendi vatandaşlar için ne zaman göstereceğini öğrenmek 
istediğine ilişkin açklamas 46 (93) 

 
119 

        – MİT'e ihbar yaplmasna rağmen darbe girişiminin 
niçin engellenmediğini öğrenmek istediğine ve tüm delillerin 
yaplann apaçk kontrollü bir darbe girişimi olduğunu gös-
terdiğine ilişkin açklamas 46 (96) 

 
476 

        – Şrnak'taki helikopter kazasnda şehit olan Kayserili 
Mehmet Erdoğan ile tüm şehitlere Allah'tan rahmet dilediği-
ne ve Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünün Eğitim Fa-
kültesinde zihinsel engellilere ders vermek üzere ilan verdiği 
yardmc doçent kadrosu için aradğ şartlara ilişkin açkla-
mas 46 (100) 

 
899 

       ARSLAN Kazm (Denizli) – Denizli'de üreticilerin 
elindeki çekirdeksiz kuru üzümlerin okullarda dağtlmas 
projesinin uygulanarak üreticinin rahatlatlmasn ve süt 
üreticilerine daha fazla destekleme yaplmasn istediğine 
ilişkin açklamas 46 (93) 

 
118 

        – Maliye Bakanlğndan Osman Gazi ve Yavuz Sultan 
Selim Köprüleriyle ilgili bilgi almak istediğine ilişkin açk-
lamas 46 (96) 

 
474 

        – Özel hastane raporuyla İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkan Kadir Topbaş'n damad Ömer Kavurmac tahliye 
edilirken Cumhuriyet gazetesi yazarlarnn neden tahliye 
edilmediğini ve yargda bu ayrmclğn neden yapldğn 
öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 46 (97) 

 
613 

       ASLAN Mehmet Ali (Batman) – Samsun Milletvekili 
Erhan Usta'nn sataşma nedeniyle yaptğ konuşmasndaki 
baz ifadelerine ilişkin açklamas 46 (95) 

 
409:410 

       ATICI Aytuğ (Mersin) – 24'üncü Dönemden 30'u aşkn 
Cumhuriyet Halk Partili milletvekilinin Milas'ta bir araya 
gelerek Sözcü ve Cumhuriyet gazetelerine yönelik operas-
yonlara tepki olarak yaymladklar deklarasyona ilişkin 
açklamas 46 (96) 

 
472 
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        – Diyarbakr Lice'de terör örgütüne yönelik saldrda 
Mersinli Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sar'yla birlikte 
şehit olan 2 asker ile Şrnak'taki helikopter kazasnda şehit 
olan 13 askere Allah'tan rahmet dilediğine ve helikopter 
kazasyla ilgili soruşturmann titizlikle yaplmasn temenni 
ettiğine ilişkin açklamas 46 (100) 

 
894 

        – Grevleri yasaklanan yaklaşk 6 bin cam işçisinin dire-
nişinin önünde saygyla eğildiğine ilişkin açklamas 46 (98) 

 
663 

        – Mersin'de nükleer santral yapm inadndan vazgeçil-
mediğine ve bu konuda referandum yaplmasn talep ettiğine 
ilişkin açklamas 46 (99) 

 
771 

       AYAR Hikmet (Rize) – Yaş çay alm fiyatndaki artş 
nedeniyle Hükûmete ve Bakanlğa teşekkür ettiğine ilişkin 
açklamas 46 (99) 

 
775 

       AYDEMİR İbrahim (Erzurum) – Birinci Lig'e yükse-
len Erzurumspor'a başarlar dilediğine ve Süper Lig final 
maçnn bu yl Erzurum'da oynanmasn talep ettiğine ilişkin 
açklamas 46 (97) 

 
610 

        – Erzurum'un yerli otomobil üretim merkezi olmasnn 
bölgedeki diğer illerin de kalknma ve gelişme hzn artra-
cağna ilişkin açklamas 46 (99) 

 
772 

       AYDIN Erkan (Bursa) – Baz kişilerin Mustafa Kemal 
Atatürk'e hakaretler yağdrmasnn utanç verici olduğuna ve 
19 Mays günü gençlerin ve halkn onlarn iftiralarna en 
güzel yant vereceğine inandğna ilişkin açklamas 46 (92) 

 
23 

        – Son on beş yldaki iktidarn uygulamalaryla Bursa'nn 
âdeta yeşilden griye dönüştüğüne ve Cephanelik bölgesinin 
imara açlarak ranta ve betona kurban gitmesini istemedikle-
rine ilişkin açklamas 46 (96) 

 
475 

       BAKAN Murat (İzmir) – Kapatlan üniversitelerde 
çalşan FETÖ'yle bağlants olmayan akademik ve idari 
personelin yeni açlacak üniversitelerde çalşmaya devam 
etmesi için verilen kanun teklifine tüm siyasi partilerden 
destek beklediğine ilişkin açklamas 46 (96) 

 
474 

       BALBAY Mustafa Ali (İzmir) – Orman ve Su İşleri 
Bakan Veysel Eroğlu'nun gündem dş konuşmaya cevaben 
yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 46 (97) 

 
608 

       BAYIR Tacettin (İzmir) – İzmir'in su ihtiyacnn karş-
lanmasyla ilgili yaplanlara ve Gördes Baraj'ndaki sorunun 
ne zaman çözüleceğini öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 46 (97) 

 
612 

       BEKAROĞLU Mehmet (İstanbul) – Rize Milletvekili 
Hasan Karal'n CHP grup önerisi üzerinde yaptğ konuşma-
sndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 46 (98) 

 
712 

       BEKTAŞOĞLU Bülent Yener (Giresun) – Giresun'un 
derelerinde "HES" ad altnda yürütülen 100 dolaynda pro-
jeyle su talan, doğa katliam ve ekolojik sisteme saldrnn 
sürdüğüne ilişkin açklamas 46 (99) 

 
775 
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        – KHK'yla görevlerinden ihraç edilen ve ardndan açlk 
grevine başlayan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nn derhâl 
serbest braklmalar ve bir an önce görevlerine iade edilme-
leri gerektiğine ilişkin açklamas 46 (96) 

 
476 

        – Şrnak Şenoba'da helikopter kazasnda şehit olan 13 
askere Allah'tan rahmet dilediğine ve bu kazann titizlikle, 
kapsaml bir şekilde araştrlmas gerektiğine ilişkin açkla-
mas 46 (100) 

 
899 

       BENLİ Fatma (İstanbul) – 27 Maysn 57'nci yl dö-
nümüne ve Adnan Menderes ile Hasan Polatkan ve Fatin 
Rüştü Zorlu'yu rahmetle andğna ilişkin açklamas 46 (98) 

 
664 

       BEŞTAŞ Meral DANIŞ (Adana) – Amasya Milletveki-
li Mehmet Naci Bostanc'nn yaptğ açklamasndaki baz 
ifadelerine ilişkin açklamas 46 (94) 

 
283:284 

        – Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostanc'nn yerin-
den sarf ettiği baz ifadelerine ilişkin açklamas 46 (94) 

 
284 

        – Cezaevlerinde kötü muamele, çplak arama ve darp 
olduğuna dair çok sayda başvuru aldklarna ve bu şikâyetle-
ri ortadan kaldracak tedbirlerin alnmas gerektiğine ilişkin 
açklamas 46 (96) 

 
575 

        – CHP grup önerisi üzerinde yaptğ konuşmasndaki 
baz ifadelerine ilişkin açklamas 46 (98) 

 
728 

        – Yozgat Milletvekili Yusuf Başer'in HDP grup önerisi 
üzerinde yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 46 (96) 

 
510 

       BİÇER Tur YILDIZ (Manisa) – FETÖ üyesi olduğu 
gerekçesiyle tutuklanan Adyaman eski Cumhuriyet Başsav-
cs Faruk Büyükkaramuklu'nun itiraflarnda ad geçen YSK 
Başkan Sadi Güven'in hâlen görevi başnda olmasnn bir 
çelişki olduğuna ilişkin açklamas 46 (92) 

 
25 

       BOSTANCI Mehmet Naci (Amasya) – 16 Mays 1919 
Mustafa Kemal Atatürk'ün millî mücadeleyi başlattğna, 
tarihi doğru ve tutarl bir şekilde okumann topluma karş 
ahlaki bir sorumluluk olduğuna, baz meczuplarn kerameti 
kendinden menkul iddialarla dedikoduya yaslanan beyan ve 
hezeyanlarn reddettiklerine ve 22 ve 23'üncü Dönem Malat-
ya Milletvekili, 24'üncü Dönem İstanbul Milletvekili Ferit 
Mevlüt Aslanoğlu'nun ölümünün 3'üncü yl dönümüne ilişkin 
açklamas 46 (92) 

 
29:30 

        – 19 Mays Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayra-
m'nn 98'inci yln kutladğna ve Krm Tatar Türklerinin 
sürgününün 73'üncü yl dönümüne ilişkin açklamas 46 (94) 

 
274 

        – Adana Milletvekili Meral Danş Beştaş'n HDP grup 
önerisi üzerinde yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 46 (94) 

 
282:283 
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        – KHK'yla görevlerinden ihraç edilen ve ardndan açlk 
grevine başlayan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nn derhâl 
serbest braklmalar ve bir an önce görevlerine iade edilme-
leri gerektiğine ilişkin açklamas 46 (96) 

 
476 

        – Şrnak Şenoba'da helikopter kazasnda şehit olan 13 
askere Allah'tan rahmet dilediğine ve bu kazann titizlikle, 
kapsaml bir şekilde araştrlmas gerektiğine ilişkin açkla-
mas 46 (100) 

 
899 

       BENLİ Fatma (İstanbul) – 27 Maysn 57'nci yl dö-
nümüne ve Adnan Menderes ile Hasan Polatkan ve Fatin 
Rüştü Zorlu'yu rahmetle andğna ilişkin açklamas 46 (98) 

 
664 

       BEŞTAŞ Meral DANIŞ (Adana) – Amasya Milletveki-
li Mehmet Naci Bostanc'nn yaptğ açklamasndaki baz 
ifadelerine ilişkin açklamas 46 (94) 

 
283:284 

        – Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostanc'nn yerin-
den sarf ettiği baz ifadelerine ilişkin açklamas 46 (94) 

 
284 

        – Cezaevlerinde kötü muamele, çplak arama ve darp 
olduğuna dair çok sayda başvuru aldklarna ve bu şikâyetle-
ri ortadan kaldracak tedbirlerin alnmas gerektiğine ilişkin 
açklamas 46 (96) 

 
575 

        – CHP grup önerisi üzerinde yaptğ konuşmasndaki 
baz ifadelerine ilişkin açklamas 46 (98) 

 
728 

        – Yozgat Milletvekili Yusuf Başer'in HDP grup önerisi 
üzerinde yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 46 (96) 

 
510 

       BİÇER Tur YILDIZ (Manisa) – FETÖ üyesi olduğu 
gerekçesiyle tutuklanan Adyaman eski Cumhuriyet Başsav-
cs Faruk Büyükkaramuklu'nun itiraflarnda ad geçen YSK 
Başkan Sadi Güven'in hâlen görevi başnda olmasnn bir 
çelişki olduğuna ilişkin açklamas 46 (92) 

 
25 

       BOSTANCI Mehmet Naci (Amasya) – 16 Mays 1919 
Mustafa Kemal Atatürk'ün millî mücadeleyi başlattğna, 
tarihi doğru ve tutarl bir şekilde okumann topluma karş 
ahlaki bir sorumluluk olduğuna, baz meczuplarn kerameti 
kendinden menkul iddialarla dedikoduya yaslanan beyan ve 
hezeyanlarn reddettiklerine ve 22 ve 23'üncü Dönem Malat-
ya Milletvekili, 24'üncü Dönem İstanbul Milletvekili Ferit 
Mevlüt Aslanoğlu'nun ölümünün 3'üncü yl dönümüne ilişkin 
açklamas 46 (92) 

 
29:30 

        – 19 Mays Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayra-
m'nn 98'inci yln kutladğna ve Krm Tatar Türklerinin 
sürgününün 73'üncü yl dönümüne ilişkin açklamas 46 (94) 

 
274 

        – Adana Milletvekili Meral Danş Beştaş'n HDP grup 
önerisi üzerinde yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 46 (94) 

 
282:283 
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        – Cumhurbaşkan ile Amerika Başkan arasnda gerçek-
leşen başarl görüşmenin terör faaliyetleri bakmndan an-
laml ve ümit verici sonuçlar doğurmasnn beklendiğine, The 
Washington Post'ta yaynlanan Türkiye'yle ilgili makaleye ve 
Gençlik Haftas'na ilişkin açklamas 46 (93) 

 
123:124 

        – İstanbul Milletvekili Engin Altay'n CHP grup önerisi 
üzerinde yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 46 (92) 

 
67:68 

        – Meclis komisyonu üyeliğini parti gruplarna ait bir hak 
olarak görmek gerektiğine ve referandum süreci hukuken 
bittiğine göre Meclisin bu çerçevede görevini yaptğna iliş-
kin açklamas 46 (92) 

 
76 

       BOTAN Lezgin (Van) – Güneydoğuda ciddi bir zrhl 
araç terörü olduğuna ve herkesi bu konuda duyarl olmaya 
davet ettiğine ilişkin açklamas 46 (92) 

 
45 

       CAN Ramazan (Krkkale) – Çocuk istismaryla ilgili 
gerekli komisyonlarn kurulduğuna ve karar yeter says 
istemenin İç Tüzük'te verilen bir hak olduğuna ilişkin açk-
lamas 46 (95) 

 
443 

        – Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yaplan saldrlar 
esefle knadklarna, THY Euroleague Avrupa şampiyonu 
olan Fenerbahçe'yi tebrik ettiğine, İngiltere'de terör olaynda 
hayatn kaybedenlere Allah'tan rahmet dilediğine ve 25 
Mays 1983'te vefat eden Necip Fazl Ksakürek'i rahmetle 
andğna ilişkin açklamas 46 (95) 

 
422:423 

        – Samsun Milletvekili Erhan Usta'nn yerinden sarf 
ettiği baz ifadelerine ilişkin açklamas 46 (96) 

 
524 

        – Sataşma nedeniyle yaptğ konuşmasndaki İstanbul 
Milletvekili Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu'yla ilgili baz 
ifadelerine ilişkin açklamas 46 (96) 

 
558 

       CORA Salih (Trabzon) – 19 Mays 2017 tarihinde 
Beylikdüzü Belediyesince yaplan ve CHP Genel Başkan 
Kemal Klçdaroğlu tarafndan açlş gerçekleştirilen Rauf 
Denktaş heykeline ilişkin açklamas 46 (95) 

 
412 

       ÇAKIRÖZER Utku (Eskişehir) – AKP Hükûmetinin 
Türkiye'nin taraf olduğu tüm uluslararas sözleşmelere, Ana-
yasa ve yasalara aykr biçimde işçi snfnn en demokratik 
hakk olan grev hakkn elinden aldğna ilişkin açklamas 46 (97) 

 
611 

       ÇAM Musa (İzmir) – 22 ve 23'üncü Dönem Malatya 
Milletvekili, 24'üncü Dönem İstanbul Milletvekili Ferit Mev-
lüt Aslanoğlu'nun ölümünün 3'üncü yl dönümüne ilişkin 
açklamas 46 (92) 

 
26 

       ÇAMAK Hüseyin (Mersin) – Elâzğ'da başhekime 
silahl saldrda bulunan bir medikal satcsnn aldğ ihalele-
rin iptal edilip edilmeyeceğini öğrenmek istediğine ve ÖSYM 
ile bir TUS dershanesi arasndaki anlaşmazlğn göreve baş-
layacak hekimlere zaman kaybettirdiğine ilişkin açklamas 46 (96) 

 
473 
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        – Makamnda katledilen Frat Üniversitesi Hastanesi 
Başhekimi Profesör Doktor Muhammed Sait Berilgen'e 
Allah'tan rahmet dilediğine ve iktidarn sağlkta şiddet eği-
limlerinin vebalini üstlenmek durumunda olduğuna ilişkin 
açklamas 46 (97) 

 
613 

        – Sosyal hizmetin tüm gelişmiş dünya ülkelerinde oldu-
ğu gibi ülkemizde de hak ettiği değeri görmesini ve işsiz 
sosyal çalşmaclar ordusunun istihdam sorununun bir an 
önce çözülmesini dilediğine ilişkin açklamas 46 (98) 

 
666 

        – Türkiye'nin Avrupa Konseyinde antidemokratik uygu-
lamalar ve insan haklar ihlalleri nedeniyle denetim sürecine 
alndğna ilişkin açklamas 46 (93) 

 
114 

       ÇANKIRI Ceyda BÖLÜNMEZ (Mardin) – Şrnak 
Şenoba'da helikopter kazasnda şehit olan 13 askere Allah'tan 
rahmet dilediğine ilişkin açklamas 46 (100) 

 
898 

       DALKILIÇ Halis (İstanbul) – Hayatn kaybeden 
gazeteci Akif Emre'ye Allah'tan rahmet dilediğine ilişkin 
açklamas 46 (96) 

 
472 

        – Şrnak Şenoba'da helikopter kazasnda şehit olan 13 
asker ile Diyarbakr Lice'de PKK'yla çkan silahl çatşmada 
şehit olan 3 askere Allah'tan rahmet dilediğine ilişkin açkla-
mas 46 (100) 

 
896 

       DEMİR Filiz KERESTECİOĞLU (İstanbul) – 17 
Mays 1987'de dayağa karş yaplan kampanyann ve yürüyü-
şün 30'uncu yl dönümüne ve ünlü mimar Behruz Çinici 
tarafndan yaplmş Meclis Camisi'nin durumuna ilişkin 
açklamas 46 (92) 

 
66:67 

        – Adalet Bakan Bekir Bozdağ'n (11/15) esas numaral 
Gensoru Önergesi üzerinde Hükûmet adna yaptğ konuşma-
sndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 46 (96) 

 
573 

        – Çerkez sürgününü ve dünyada hâlâ birçok halkn 
yaşadğ göç ve soykrm knadğna, Nuriye Gülmen ve 
Semih Özakça ile onlarn eylemine destek verenlere yaplan 
muamelelere ilişkin açklamas 46 (95) 

 
420 

        – HDP Eş Başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen 
Yüksekdağ'n tutukluluğunun 194'üncü günü olduğuna, 16 
Nisan referandumunun kendileri ve referandumda "hayr" 
demiş yurttaşlar için hiçbir değeri olmadğna, Cumhuriyet 
gazetesi internet sitesi Genel Yayn Yönetmeni Oğuz Gü-
ven'in tutuklanmasna ve iktidarn açlk grevinde olan Kemal 
Gün, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nn sesini duymas 
gerektiğine ilişkin açklamas 46 (92) 

 
27:28 

        – Hem referanduma gidilen süreç hem de sonuçlar 
meşru olmadğ için bu oylamay da meşru bulmadklarna ve 
oylamaya katlmayacaklarna ilişkin açklamas 46 (92) 

 
75:76 

        – İktidar partisince çocuklarn cinsel istismaryla ilgili 
bir önergenin kabul edilmemesi için Meclisin kapattrldğna 
ilişkin açklamas 46 (95) 

 
442 
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        – Makamnda katledilen Frat Üniversitesi Hastanesi 
Başhekimi Profesör Doktor Muhammed Sait Berilgen'e 
Allah'tan rahmet dilediğine ve iktidarn sağlkta şiddet eği-
limlerinin vebalini üstlenmek durumunda olduğuna ilişkin 
açklamas 46 (97) 

 
613 

        – Sosyal hizmetin tüm gelişmiş dünya ülkelerinde oldu-
ğu gibi ülkemizde de hak ettiği değeri görmesini ve işsiz 
sosyal çalşmaclar ordusunun istihdam sorununun bir an 
önce çözülmesini dilediğine ilişkin açklamas 46 (98) 

 
666 

        – Türkiye'nin Avrupa Konseyinde antidemokratik uygu-
lamalar ve insan haklar ihlalleri nedeniyle denetim sürecine 
alndğna ilişkin açklamas 46 (93) 

 
114 

       ÇANKIRI Ceyda BÖLÜNMEZ (Mardin) – Şrnak 
Şenoba'da helikopter kazasnda şehit olan 13 askere Allah'tan 
rahmet dilediğine ilişkin açklamas 46 (100) 

 
898 

       DALKILIÇ Halis (İstanbul) – Hayatn kaybeden 
gazeteci Akif Emre'ye Allah'tan rahmet dilediğine ilişkin 
açklamas 46 (96) 

 
472 

        – Şrnak Şenoba'da helikopter kazasnda şehit olan 13 
asker ile Diyarbakr Lice'de PKK'yla çkan silahl çatşmada 
şehit olan 3 askere Allah'tan rahmet dilediğine ilişkin açkla-
mas 46 (100) 

 
896 

       DEMİR Filiz KERESTECİOĞLU (İstanbul) – 17 
Mays 1987'de dayağa karş yaplan kampanyann ve yürüyü-
şün 30'uncu yl dönümüne ve ünlü mimar Behruz Çinici 
tarafndan yaplmş Meclis Camisi'nin durumuna ilişkin 
açklamas 46 (92) 

 
66:67 

        – Adalet Bakan Bekir Bozdağ'n (11/15) esas numaral 
Gensoru Önergesi üzerinde Hükûmet adna yaptğ konuşma-
sndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 46 (96) 

 
573 

        – Çerkez sürgününü ve dünyada hâlâ birçok halkn 
yaşadğ göç ve soykrm knadğna, Nuriye Gülmen ve 
Semih Özakça ile onlarn eylemine destek verenlere yaplan 
muamelelere ilişkin açklamas 46 (95) 

 
420 

        – HDP Eş Başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen 
Yüksekdağ'n tutukluluğunun 194'üncü günü olduğuna, 16 
Nisan referandumunun kendileri ve referandumda "hayr" 
demiş yurttaşlar için hiçbir değeri olmadğna, Cumhuriyet 
gazetesi internet sitesi Genel Yayn Yönetmeni Oğuz Gü-
ven'in tutuklanmasna ve iktidarn açlk grevinde olan Kemal 
Gün, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nn sesini duymas 
gerektiğine ilişkin açklamas 46 (92) 

 
27:28 

        – Hem referanduma gidilen süreç hem de sonuçlar 
meşru olmadğ için bu oylamay da meşru bulmadklarna ve 
oylamaya katlmayacaklarna ilişkin açklamas 46 (92) 

 
75:76 

        – İktidar partisince çocuklarn cinsel istismaryla ilgili 
bir önergenin kabul edilmemesi için Meclisin kapattrldğna 
ilişkin açklamas 46 (95) 

 
442 

   C.   B. S a y f a  

– 11 – 

        – İzmir Milletvekili Hamza Dağ'n (11/15) esas numaral 
Gensoru Önergesi üzerinde AK PARTİ Grubu adna yaptğ 
konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 46 (96) 

 
547 

        – Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nn yetmiş beş 
günlük açlk grevinden sonra tutuklanmalarnn çok ac bir 
durum olduğuna, devletin vatandaşlarnn yaşam hakkndan 
sorumlu olduğuna ve HDP vekilleriyle ilgili iddianamelerde 
yer almayan, yarglandklar fezlekelerle ilgili olmayan yeni 
fezlekelerin "bilgi mahiyetinde" denilerek gönderildiğine 
ilişkin açklamas 46 (96) 

 
478:479 

        – Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy'un HDP grup öneri-
si üzerinde yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 46 (96) 

 
502:503 

       DEPBOYLU Deniz (Aydn) – Gençlerin sorunlarnn 
çözümü için Milliyetçi Hareket Partisi olarak üstlerine düşen 
her görevi yerine getirmeyi millî sorumluluklar olarak gör-
düklerine ve CHP'nin grup önerisine olumlu oy vereceklerine 
ilişkin açklamas 46 (94) 

 
303 

       DOĞAN Celal (İstanbul) – Uluslararas platformlarda 
ülkemizin zor durumda kalmamas açsndan özellikle 
FETÖ'yle ilgili iade taleplerinde bulunulduğunda bir yarg 
karar olmas ve Bakanlar Kurulu kararndan geçmesinin şart 
olduğuna ilişkin açklamas 46 (96) 

 
552 

       EMİR Murat (Ankara) – Burdur Milletvekili Reşat 
Petek'in sataşma nedeniyle yaptğ konuşmasndaki baz 
ifadelerine ilişkin açklamas 46 (99) 

 
811 

       ENGİN Didem (İstanbul) – AKP Hükûmetinin demok-
rasi anlayşna ilişkin açklamas 46 (98) 

 
662:663 

        – Bugün itibaryla olağanüstü hâlin 309'uncu gününün 
yaşandğna ilişkin açklamas 46 (96) 

 
472 

        – Mevcut Hayvanlar Koruma Kanunu'nun hayvanlara 
yönelik hak ihlallerini önlemede yetersiz olduğuna ve hay-
vanlarn yaşam koşullarn iyileştirici yasal düzenlemeleri bir 
an evvel hayata geçirmek için tüm partilerin birlikte çalşmas 
gerektiğine ilişkin açklamas 46 (99) 

 
770 

        – Ülkenin bir oldubittiyle AKP devletine dönüştürülme-
sine milletin ilk sandkta "dur" diyeceğine ilişkin açklamas 46 (95) 

 
411 

       ERDEM Arzu (İstanbul) – Diyarbakr Lice'de şehit 
olan 3 asker ile Şrnak Şenoba'da helikopter kazasnda şehit 
olan hemşerisi ve ilk kadn Jandarma İlçe Komutan Malatya-
l Songül Yakut ve tüm askerlere Allah'tan rahmet dilediğine 
ilişkin açklamas 46 (100) 

 
901 

       ERKEK Muharrem (Çanakkale) – Atatürk'e hakaret 
eden baz kişilerin AKP belediyeleri tarafndan konuk edil-
mesinin son derece manidar olduğuna ve milletin gönlündeki 
Atatürk sevgisinin söküp atlmasnn mümkün olmadğna 
ilişkin açklamas 46 (92) 

 
22 
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        – Diyarbakr Lice'de şehit olan 3 asker ile Şrnak Şeno-
ba'da helikopter kazasnda şehit olan Çanakkale'nin Gelibolu 
ilçesinden Binbaş Koray Onay'a ve tüm askerlere Allah'tan 
rahmet dilediğine ilişkin açklamas 46 (100) 

 
900 

       ERTAN Bedia ÖZGÖKÇE (Van) – Şu an itibaryla 
cezaevlerinde anneleriyle beraber tam 560 çocuk bulunduğu-
na ve Hükûmetin, Çocuk Haklar Sözleşmesi'ne doğrudan 
aykrlk taşyan bu sorunu çözmeyi düşünüp düşünmediğini 
öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 46 (96) 

 
496:497 

       ERTEM Birol (Hatay) – Buğday hasadna başlanmas-
na rağmen buğday fiyatlarnn hâlâ açklanmadğna ve buğ-
day alm yapan ofislerin hâlâ kapal olduğuna ilişkin açkla-
mas 46 (98) 

 
664 

       GAYTANCIOĞLU Okan (Edirne) – Her gün farkl bir 
ilde yeni bir icra dairesi açldğna ve AK PARTİ iktidarn-
dan önceki ve sonraki icra dairesi saysn öğrenmek istediği-
ne ilişkin açklamas 46 (98) 

 
663 

        – Hükümetin Şişecama bağl 7 fabrikada alnan grev 
kararn ertelemesine ilişkin açklamas 46 (97) 

 
612 

        – Şrnak ile Diyarbakr'da şehit olan askerlere Allah'tan 
rahmet dilediğine ve tarmsal kredi borçlarn yaplandrmaya 
yönelik çalşmalar olup olmadğn öğrenmek istediğine 
ilişkin açklamas 46 (100) 

 
894:895 

       GÖK Levent (Ankara) – AKP Genel Başkan Recep 
Tayyip Erdoğan'n Ensar Vakf'nn bir toplantsndaki baz 
ifadelerine ve Gezi olaylarnn iktidarn antidemokratik uygu-
lamalarna karş bir mücadele olduğuna ilişkin açklamas 46 (99) 

 
779 

        – Anayasa'da yaplan değişiklikle kaldrlan sözlü soru-
lar uygulamasnn yararl ve verimli bir uygulama olduğuna 
ilişkin açklamas 46 (100) 

 
967 

        – Ankara Atatürk Çocuk Yuvasnn kapatlacağ iddiala-
rna ve Bakanlğn böyle bir durumun söz konusu olmadğ 
açklamalarn samimi olarak değerlendirdiğine ilişkin açk-
lamas 46 (98) 

 
717 

        – Diyarbakr Lice'de şehit olan 3 asker ile Şrnak'ta 
helikopter kazasnda şehit olan başta Tümgeneral Aydoğan 
Aydn olmak üzere tüm askerlere Allah'tan rahmet dilediğine 
ve bu kazann oluş nedenlerinin kamuoyunda tam bir vicdani 
berraklkla açklanacağna inandğna ilişkin açklamas 46 (100) 

 
904 

        – Diyarbakr'da sürdürülen operasyonlarda Lice'de şehit 
olan 3 askere Allah'tan rahmet dilediğine ilişkin açklamas 46 (99) 

 
817 

        – Ramazan aynn tüm İslam âlemine huzur getirmesini 
dilediğine, AK PARTİ Genel Başkannn AK PARTİ Gru-
bunda yapmak istediği toplantya katlmadan önce Meclise 
Cumhurbaşkanlğ Forsu çekilmesi uygulamasn knadğna 
ilişkin açklamas 46 (98) 

 
669:670 
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        – Diyarbakr Lice'de şehit olan 3 asker ile Şrnak Şeno-
ba'da helikopter kazasnda şehit olan Çanakkale'nin Gelibolu 
ilçesinden Binbaş Koray Onay'a ve tüm askerlere Allah'tan 
rahmet dilediğine ilişkin açklamas 46 (100) 

 
900 

       ERTAN Bedia ÖZGÖKÇE (Van) – Şu an itibaryla 
cezaevlerinde anneleriyle beraber tam 560 çocuk bulunduğu-
na ve Hükûmetin, Çocuk Haklar Sözleşmesi'ne doğrudan 
aykrlk taşyan bu sorunu çözmeyi düşünüp düşünmediğini 
öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 46 (96) 

 
496:497 

       ERTEM Birol (Hatay) – Buğday hasadna başlanmas-
na rağmen buğday fiyatlarnn hâlâ açklanmadğna ve buğ-
day alm yapan ofislerin hâlâ kapal olduğuna ilişkin açkla-
mas 46 (98) 

 
664 

       GAYTANCIOĞLU Okan (Edirne) – Her gün farkl bir 
ilde yeni bir icra dairesi açldğna ve AK PARTİ iktidarn-
dan önceki ve sonraki icra dairesi saysn öğrenmek istediği-
ne ilişkin açklamas 46 (98) 

 
663 

        – Hükümetin Şişecama bağl 7 fabrikada alnan grev 
kararn ertelemesine ilişkin açklamas 46 (97) 

 
612 

        – Şrnak ile Diyarbakr'da şehit olan askerlere Allah'tan 
rahmet dilediğine ve tarmsal kredi borçlarn yaplandrmaya 
yönelik çalşmalar olup olmadğn öğrenmek istediğine 
ilişkin açklamas 46 (100) 

 
894:895 

       GÖK Levent (Ankara) – AKP Genel Başkan Recep 
Tayyip Erdoğan'n Ensar Vakf'nn bir toplantsndaki baz 
ifadelerine ve Gezi olaylarnn iktidarn antidemokratik uygu-
lamalarna karş bir mücadele olduğuna ilişkin açklamas 46 (99) 

 
779 

        – Anayasa'da yaplan değişiklikle kaldrlan sözlü soru-
lar uygulamasnn yararl ve verimli bir uygulama olduğuna 
ilişkin açklamas 46 (100) 

 
967 

        – Ankara Atatürk Çocuk Yuvasnn kapatlacağ iddiala-
rna ve Bakanlğn böyle bir durumun söz konusu olmadğ 
açklamalarn samimi olarak değerlendirdiğine ilişkin açk-
lamas 46 (98) 

 
717 

        – Diyarbakr Lice'de şehit olan 3 asker ile Şrnak'ta 
helikopter kazasnda şehit olan başta Tümgeneral Aydoğan 
Aydn olmak üzere tüm askerlere Allah'tan rahmet dilediğine 
ve bu kazann oluş nedenlerinin kamuoyunda tam bir vicdani 
berraklkla açklanacağna inandğna ilişkin açklamas 46 (100) 

 
904 

        – Diyarbakr'da sürdürülen operasyonlarda Lice'de şehit 
olan 3 askere Allah'tan rahmet dilediğine ilişkin açklamas 46 (99) 

 
817 

        – Ramazan aynn tüm İslam âlemine huzur getirmesini 
dilediğine, AK PARTİ Genel Başkannn AK PARTİ Gru-
bunda yapmak istediği toplantya katlmadan önce Meclise 
Cumhurbaşkanlğ Forsu çekilmesi uygulamasn knadğna 
ilişkin açklamas 46 (98) 
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       GÖKER Mehmet (Burdur) – Burdur'un Çeltikçi ilçe-
sinde meydana gelen şiddetli dolu afeti nedeniyle üreticilerin 
karşlaştklar zararlar gidermeye yönelik bir çalşma başla-
tlmasn talep ettiğine ilişkin açklamas 46 (95) 

 
414 

       GÖZGEÇ Emine YAVUZ (Bursa) – Necip Fazl Ksa-
kürek'i vefatnn 34'üncü yl dönümünde rahmetle andğna 
ilişkin açklamas 46 (97) 

 
610 

       GÜNDOĞDU Vecdi (Krklareli) – Cam işçilerinin 
aldklar grev kararnn millî güvenliği bozucu nitelikte bulu-
narak yasaklanmasna ilişkin açklamas 46 (98) 

 
662 

       GÜRER Ömer Fethi (Niğde) – Atanamayan öğretmen-
lerin durumuna ve sözleşmeli öğretmen almndaki uygula-
malara ilişkin açklamas 46 (95) 

 
412 

        – Hükûmetin millî eğitim politikasn gözden geçirmesi 
gerektiğine ilişkin açklamas 46 (93) 

 
119 

        – İş cinayetlerinin önlenmesi için çalşmalar yaplmas 
ve mesleki yeterlilik belgesi alnmasnn yaygnlaştrlmas 
gerektiğine ilişkin açklamas 46 (94) 

 
266:267 

        – Öğretmenlerin atama sürecinde mülakatn kaldrlmas 
ve KPSS puanna göre öğretmen atamasnn sağlanmasnn 
hakszlklar engellemiş olacağna ilişkin açklamas 46 (99) 

 
773 

        – Ramazan aynn hayrlara vesile olmasn dilediğine ve 
ilaç paras toplanmadğ için ölen Eymen bebeğin ölümünün 
Bakanlğn harekete geçmesine vesile olmasnn ibret verici 
olduğuna ilişkin açklamas 46 (97) 

 
614 

        – Şrnak ve Diyarbakr Lice'de şehit olan askerlere 
Allah'tan rahmet dilediğine ve Şişecam işçilerinin onurlu 
mücadelesini selamladğna ilişkin açklamas 46 (100) 

 
897 

        – Taşeron, mevsimlik ve geçici işçilerin derhâl kadroya 
alnmas gerektiğine ilişkin açklamas 46 (96) 

 
475 

       HAKVERDİ Ali Haydar (Ankara) – Bitlis Adilce-
vaz'da 5 köy muhtarnn görevlerinden alnmasna ilişkin 
açklamas 46 (95) 

 
410:411 

       HAVUTÇA Namk (Balkesir) – Kahramanmaraş 
Milletvekili İmran Klç'n yaptğ açklamasndaki baz 
ifadelerine ilişkin açklamas 46 (100) 

 
892 

        – Öğretmen istihdamnda uygulanan mülakat sisteminde 
hakszlklara sebep olunmamasn talep ettiğine ilişkin açk-
lamas 46 (99) 

 
773 

       HÜRRİYET Fatma KAPLAN (Kocaeli) – AKP 
Hükûmeti döneminde cam işçilerine yönelik 4'üncü kez grev 
yasaklamasnn işçi snfnn en demokratik hakk olan grev 
hakkn elinden almak olduğuna ilişkin açklamas 46 (99) 

 
771:772 

        – Millî Eğitim Bakanlğ Rehberlik ve Psikolojik Da-
nşma Hizmetleri Yönetmeliği'yle ilgili hazrlanan taslakta 
rehber öğretmenlere nöbet ve ders gibi ilave işler yüklenmek 
istendiğine ilişkin açklamas 46 (96) 

 
471 
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        – PKK'ya karş mücadelede yaralanan ancak sağlk 
yönetmeliği gereği gazi saylmayanlarn hak ettikleri "gazi-
lik" unvanlarn almak için beklediklerine ilişkin açklamas 46 (93) 

 
115:116 

        – Rehberlik ve Psikolojik Danşma Hizmetleri Yönetme-
liği'nde yaplmak istenen değişiklikle rehber öğretmenlere 
nöbet tutma ve ders görevi gibi başka işlerin yüklenmek 
istenmesine ilişkin açklamas 46 (94) 

 
265 

        – Taşeron işçi çalştrma uygulamasna derhâl son ve-
rilmesi ve tüm taşeron işçilerin eşit haklarla kadroya alnmas 
gerektiğine ilişkin açklamas 46 (95) 

 
411 

       ILICALI Mustafa (Erzurum) – Erzurumspor ile Gü-
müşhanespor arasnda oynanacak Birinci Lig'e yükselme 
maçna gidebilmek için Meclisin programnn değiştirilmesi-
ni talep ettiğine ilişkin açklamas 46 (96) 

 
474 

       İLGEZDİ Gamze AKKUŞ (İstanbul) – Hükûmetin 
uyguladğ sağlk politikasnn sonuçlarna açklamas 46 (98) 

 
665 

       İNCEÖZ İlknur (Aksaray) – 24 Mays 1993 tarihinde 
Elâzğ-Bingöl kara yolunda PKK'l teröristler tarafndan şehit 
edilen 33 askeri ve tüm şehitleri rahmetle andğna, 15 Tem-
muzda milletin göstermiş olduğu kahramanlğa karş "kont-
rollü darbe" söylemini knadğna, ramazann tüm İslam 
âlemine ve Müslümanlara hayrlar getirmesini dilediğine ve 
tüm terör örgütlerine karş birlik ve beraberlik içerisinde bir 
duruş sergilenmesi gerektiğine ilişkin açklamas 46 (96) 

 
480:481 

       KAN Ravza KAVAKCI (İstanbul) – İstanbul Millet-
vekili Barş Yarkadaş'n sataşma nedeniyle yaptğ konuşma-
sndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 46 (96) 

 
548 

       KARAL Hasan (Rize) – İstanbul Milletvekili Mehmet 
Bekaroğlu'nun yaptğ açklamasndaki baz ifadelerine iliş-
kin açklamas 46 (98) 

 
713 

       KARASAYAR Orhan (Hatay) – Hatay Milletvekili 
Serkan Topal'n yaptğ gündem dş konuşmasndaki baz 
ifadelerine ilişkin açklamas 46 (98) 

 
659:660 

       KAVUNCU Vural (Kütahya) – Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlğ ile Dumlupnar Üniversitesi Rehabilitas-
yon Hastanesi arasnda bir sağlk protokolü imzalandğna ve 
bunun önemli bir ihtiyac karşlayacağna ilişkin açklamas 46 (92) 

 
25 

       KAYAN Türabi (Krklareli) – Şrnak'ta şehit olan 13 
askere Allah'tan rahmet dilediğine ve Şişecam işçilerinin grev 
kararna karş erteleme karar alan Hükûmetin toplumsal 
barş istemediğine ilişkin açklamas 46 (100) 

 
901 

       KAYIŞOĞLU Nurhayat ALTACA (Bursa) – 16 Nisan 
referandumunun sonunda gayrimeşru bir Anayasa'yla karş 
karşya kalndğna ve yaplan üye seçimleri sonucunda 
Hâkimler ve Savclar Kurulunun 2010'daki gibi alçak bir 
iradeye teslim edilmediğini umduğuna ilişkin açklamas 46 (93) 

 
114 
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        – PKK'ya karş mücadelede yaralanan ancak sağlk 
yönetmeliği gereği gazi saylmayanlarn hak ettikleri "gazi-
lik" unvanlarn almak için beklediklerine ilişkin açklamas 46 (93) 

 
115:116 

        – Rehberlik ve Psikolojik Danşma Hizmetleri Yönetme-
liği'nde yaplmak istenen değişiklikle rehber öğretmenlere 
nöbet tutma ve ders görevi gibi başka işlerin yüklenmek 
istenmesine ilişkin açklamas 46 (94) 

 
265 

        – Taşeron işçi çalştrma uygulamasna derhâl son ve-
rilmesi ve tüm taşeron işçilerin eşit haklarla kadroya alnmas 
gerektiğine ilişkin açklamas 46 (95) 

 
411 

       ILICALI Mustafa (Erzurum) – Erzurumspor ile Gü-
müşhanespor arasnda oynanacak Birinci Lig'e yükselme 
maçna gidebilmek için Meclisin programnn değiştirilmesi-
ni talep ettiğine ilişkin açklamas 46 (96) 

 
474 

       İLGEZDİ Gamze AKKUŞ (İstanbul) – Hükûmetin 
uyguladğ sağlk politikasnn sonuçlarna açklamas 46 (98) 

 
665 

       İNCEÖZ İlknur (Aksaray) – 24 Mays 1993 tarihinde 
Elâzğ-Bingöl kara yolunda PKK'l teröristler tarafndan şehit 
edilen 33 askeri ve tüm şehitleri rahmetle andğna, 15 Tem-
muzda milletin göstermiş olduğu kahramanlğa karş "kont-
rollü darbe" söylemini knadğna, ramazann tüm İslam 
âlemine ve Müslümanlara hayrlar getirmesini dilediğine ve 
tüm terör örgütlerine karş birlik ve beraberlik içerisinde bir 
duruş sergilenmesi gerektiğine ilişkin açklamas 46 (96) 

 
480:481 

       KAN Ravza KAVAKCI (İstanbul) – İstanbul Millet-
vekili Barş Yarkadaş'n sataşma nedeniyle yaptğ konuşma-
sndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 46 (96) 

 
548 

       KARAL Hasan (Rize) – İstanbul Milletvekili Mehmet 
Bekaroğlu'nun yaptğ açklamasndaki baz ifadelerine iliş-
kin açklamas 46 (98) 

 
713 

       KARASAYAR Orhan (Hatay) – Hatay Milletvekili 
Serkan Topal'n yaptğ gündem dş konuşmasndaki baz 
ifadelerine ilişkin açklamas 46 (98) 

 
659:660 

       KAVUNCU Vural (Kütahya) – Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlğ ile Dumlupnar Üniversitesi Rehabilitas-
yon Hastanesi arasnda bir sağlk protokolü imzalandğna ve 
bunun önemli bir ihtiyac karşlayacağna ilişkin açklamas 46 (92) 

 
25 

       KAYAN Türabi (Krklareli) – Şrnak'ta şehit olan 13 
askere Allah'tan rahmet dilediğine ve Şişecam işçilerinin grev 
kararna karş erteleme karar alan Hükûmetin toplumsal 
barş istemediğine ilişkin açklamas 46 (100) 

 
901 

       KAYIŞOĞLU Nurhayat ALTACA (Bursa) – 16 Nisan 
referandumunun sonunda gayrimeşru bir Anayasa'yla karş 
karşya kalndğna ve yaplan üye seçimleri sonucunda 
Hâkimler ve Savclar Kurulunun 2010'daki gibi alçak bir 
iradeye teslim edilmediğini umduğuna ilişkin açklamas 46 (93) 

 
114 
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        – Bursa Havaalan'nn şehre hizmet vermekte yetersiz 
kaldğna ilişkin açklamas 46 (92) 

 
21:22 

        – İzmir Milletvekili Hamza Dağ'n (11/15) esas numaral 
Gensoru Önergesi üzerinde AK PARTİ Grubu adna yaptğ 
konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 46 (96) 

 
544 

        – Yurt dşndan ilaç getirmek zorunda olan hastalarn 
prosedür nedeniyle yaşadklar mağduriyetlere ilişkin açkla-
mas 46 (98) 

 
662 

       KAYNARCA Tülay (İstanbul) – Genel Kurulda görü-
şülmekte olan kanun teklifiyle İstanbul'un Çatalca ve Silivri 
ilçelerinin yüz otuz yllk tapu mülkiyet mağduriyetinin 
giderileceğine ilişkin açklamas 46 (94) 

 
267 

       KILIÇ İmran (Kahramanmaraş) – 1 Haziran 1453'te 
Ayasofya'da ilk cuma namaznn klndğ günün 564'üncü yl 
dönümüne ve bütün şehitlere Allah'tan rahmet dilediğine 
ilişkin açklamas 46 (100) 

 
897:898 

        – 31 Mays Dünya Sigara İçmeme Günü'ne ilişkin açk-
lamas 46 (99) 

 
772 

        – Adalet kavramnn önemine ilişkin açklamas 46 (92) 24 
        – Balkesir Milletvekili Namk Havutça'nn yaptğ 
gündem dş konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açkla-
mas 46 (100) 

 
891:892 

        – Gençliğin milletler için bulunmaz bir nimet, önemli 
bir güç ve yararlanlmas gereken muazzam bir kuvvet oldu-
ğuna ilişkin açklamas 46 (94) 

 
265 

        – İnternet bağmllğnn önemle üzerinde durulmas 
gereken bir tehlike olduğuna ilişkin açklamas 46 (93) 

 
118 

        – Sözün ağzdan bir kere çktğna ama braktğ tesirin 
çok uzun sürdüğüne ve atalarmzn bir söylerken bin kere 
düşünmeyi tavsiye ettiklerine ilişkin açklamas 46 (95) 

 
413 

       KÖKSAL Burcu (Afyonkarahisar) – Afyonkarahi-
sar'n baz köylerinde yaşanan sorunlara ilişkin açklamas 46 (93) 

 
114 

       KUYUCUOĞLU Serdal (Mersin) – 21 Mays 1864'te 
gerçekleşen Çerkez sürgününün 153'üncü yl dönümüne ve 
Cumhurbaşkan bir parti genel başkan olduğuna göre Meclis 
personeli ile devlet memurlarnn partili olmalarnn önünün 
açlp açlmayacağn öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 46 (95) 

 
415 

        – Gezi'nin 4'üncü yl dönümüne, Hükûmetin ve Cum-
hurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan'n dş politika konusunda 
kafasnn ve niyetinin karşk olduğuna ilişkin açklamas 46 (99) 

 
776 

        – Tarm Bakannn verdiği veriler ile TÜİK ve SGK'nn 
verdiği verilerin çeliştiğine ilişkin açklamas 46 (97) 

 
614 

        – Terörle mücadelede gazi olanlara emekli maaş hariç 
tüm gazilik haklarnn verilmesi gerektiğine ilişkin açklamas 46 (98) 

 
666 
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       MUŞ Mehmet (İstanbul) – Ağr Doğubeyazt'ta şehit 
olan askerlere Allah'tan rahmet dilediğine, Necip Fazl Ksa-
kürek'i vefatnn 34'üncü yl dönümünde rahmetle andğna 
ve tüm milletin ve İslam dünyasnn ramazan ayn tebrik 
ettiğine ilişkin açklamas 46 (97) 

 
618:619 

        – Diyarbakr Lice'de şehit olan askerler ile helikopter 
kazasnda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dilediğine, 
kazann tüm boyutlaryla araştrlmas sürecinin başlatldğna 
ve terörle mücadeledeki kararllğn büyük olduğuna ilişkin 
açklamas 46 (100) 

 
905 

        – Diyarbakr Milletvekili Feleknas Uca'nn yaptğ 
gündem dş konuşmasndaki baz ifadelerine ve Türkiye 
Cumhuriyeti çats altnda hiçbir milletvekilinin PKK terör 
örgütünü aklayacak bir açklama yapamayacağna ilişkin 
açklamas 46 (100) 

 
920 

        – İç Tüzük'ün açk olduğuna ve AK PARTİ Grubuna 
yönelik ifade edilen görüşleri kabul etmediklerine ilişkin 
açklamas 46 (97) 

 
627 

       NURLU Mazlum (Manisa) – Cumhuriyet ve Sözcü 
gazetelerine karş girişilen bask, susturma ve yldrma politi-
kalaryla ülkedeki basn özgürlüğünün ayaklar altna alnd-
ğna ilişkin açklamas 46 (96) 

 
475 

        – Deprem bölgelerindeki mevcut binalarn depreme 
dayankl olup olmadklarnn belirlenmesi için gerekli çalş-
malara başlanmas gerektiğine ilişkin açklamas 46 (99) 

 
770 

        – İş ve ekmek mücadelesi veren gençlerin seslerinin 
duyulmas gerektiğine ilişkin açklamas 46 (93) 

 
120 

        – Manisa'da askerlerin yedikleri yemekten zehirlendikle-
rine ve bu zehirlenme vakalar ile askerî birliklerin yemek 
ihalelerinin ve kantinlere gda temin eden şirketlerin araşt-
rlmasnn zorunlu olduğuna ilişkin açklamas 46 (98) 

 
665 

       ÖZ Bülent (Çanakkale) – 19 Mays Atatürk'ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayram'nn 98'inci yln kutladğna ilişkin 
açklamas 46 (94) 

 
268:269 

        – Diyarbakr Lice'de şehit olan 3 asker ile Şrnak Şeno-
ba'da helikopter kazasnda şehit olan Çanakkale'nin Gelibolu 
ilçesinden Binbaş Koray Onay'a ve tüm askerlere Allah'tan 
rahmet dilediğine ilişkin açklamas 46 (100) 

 
900 

        – İktidarn FETÖ'yle mücadele ettiğini söylemesine 
rağmen siyasi ayağna dokunulmadğna ilişkin açklamas 46 (97) 

 
611 

        – Ülkede her geçen gün says artan Suriyelilerin sosyo-
lojik yaralar açtğna ilişkin açklamas 46 (93) 

 
117:118 

        – Yaz aylarnda artan geziler sebebiyle düzenlenen 
turlara denetimin artrlmasnn can güvenliği açsndan çok 
önemli olduğuna ilişkin açklamas 46 (92) 

 
26 
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       MUŞ Mehmet (İstanbul) – Ağr Doğubeyazt'ta şehit 
olan askerlere Allah'tan rahmet dilediğine, Necip Fazl Ksa-
kürek'i vefatnn 34'üncü yl dönümünde rahmetle andğna 
ve tüm milletin ve İslam dünyasnn ramazan ayn tebrik 
ettiğine ilişkin açklamas 46 (97) 

 
618:619 

        – Diyarbakr Lice'de şehit olan askerler ile helikopter 
kazasnda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dilediğine, 
kazann tüm boyutlaryla araştrlmas sürecinin başlatldğna 
ve terörle mücadeledeki kararllğn büyük olduğuna ilişkin 
açklamas 46 (100) 

 
905 

        – Diyarbakr Milletvekili Feleknas Uca'nn yaptğ 
gündem dş konuşmasndaki baz ifadelerine ve Türkiye 
Cumhuriyeti çats altnda hiçbir milletvekilinin PKK terör 
örgütünü aklayacak bir açklama yapamayacağna ilişkin 
açklamas 46 (100) 

 
920 

        – İç Tüzük'ün açk olduğuna ve AK PARTİ Grubuna 
yönelik ifade edilen görüşleri kabul etmediklerine ilişkin 
açklamas 46 (97) 

 
627 

       NURLU Mazlum (Manisa) – Cumhuriyet ve Sözcü 
gazetelerine karş girişilen bask, susturma ve yldrma politi-
kalaryla ülkedeki basn özgürlüğünün ayaklar altna alnd-
ğna ilişkin açklamas 46 (96) 

 
475 

        – Deprem bölgelerindeki mevcut binalarn depreme 
dayankl olup olmadklarnn belirlenmesi için gerekli çalş-
malara başlanmas gerektiğine ilişkin açklamas 46 (99) 

 
770 

        – İş ve ekmek mücadelesi veren gençlerin seslerinin 
duyulmas gerektiğine ilişkin açklamas 46 (93) 

 
120 

        – Manisa'da askerlerin yedikleri yemekten zehirlendikle-
rine ve bu zehirlenme vakalar ile askerî birliklerin yemek 
ihalelerinin ve kantinlere gda temin eden şirketlerin araşt-
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665 

       ÖZ Bülent (Çanakkale) – 19 Mays Atatürk'ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayram'nn 98'inci yln kutladğna ilişkin 
açklamas 46 (94) 

 
268:269 

        – Diyarbakr Lice'de şehit olan 3 asker ile Şrnak Şeno-
ba'da helikopter kazasnda şehit olan Çanakkale'nin Gelibolu 
ilçesinden Binbaş Koray Onay'a ve tüm askerlere Allah'tan 
rahmet dilediğine ilişkin açklamas 46 (100) 

 
900 

        – İktidarn FETÖ'yle mücadele ettiğini söylemesine 
rağmen siyasi ayağna dokunulmadğna ilişkin açklamas 46 (97) 

 
611 

        – Ülkede her geçen gün says artan Suriyelilerin sosyo-
lojik yaralar açtğna ilişkin açklamas 46 (93) 

 
117:118 

        – Yaz aylarnda artan geziler sebebiyle düzenlenen 
turlara denetimin artrlmasnn can güvenliği açsndan çok 
önemli olduğuna ilişkin açklamas 46 (92) 

 
26 
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       ÖZDEMİR Sibel (İstanbul) – Bu Hükûmetle ve bu 
ekonomi politikalaryla ülkenin ihtiyac ve önceliği olan 
büyümenin gerçekleşmeyeceğine, istihdamn sağlanamaya-
cağna ve işsizliğe çözüm üretilemeyeceğine ilişkin açkla-
mas 46 (93) 

 
117 

        – Gençlerin düzenlediği bayram ve şenliklerin yasak-
lanmasna ilişkin açklamas 46 (92) 

 
21 

        – Hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkelerinden 
uzaklaşlmasnn Avrupa Birliğine üyelik müzakerelerinin 
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473 

        – Parti devleti tek adam düzenini mutlaka değiştirerek 
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774 

        – Şrnak Şenoba'da helikopter kazasnda şehit olan 13 
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mas 46 (100) 

 
898 

       ÖZDİŞ İbrahim (Adana) – 2015 ylnda Türkiye gene-
lindeki 26 polis meslek yüksek okulundan mezun olan polis-
lerin hâlen işsiz güçsüz olduklarna ilişkin açklamas 46 (94) 

 
266 

        – İnternet abonelerinin karş karşya kaldğ adil kulla-
nm kotasyla ilgili hukuksuz uygulamalara ne zaman çözüm 
bulunacağn öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 46 (92) 

 
23 

        – KHK'larla kapatlan ve cemaate ait olduğu bilinen 
radyo ve televizyon kanallarna ilişkin çeşitli iddialar hakkn-
da bilgi almak istediğine ilişkin açklamas 46 (93) 

 
117 

        – Sağlk emekçilerine ypranma pay getirilmesi çalş-
malarnn ne aşamada olduğunu ve döner sermaye ücretleri-
nin emekliliğe yansmamas ile sağlkta şiddet konularnda ne 
zaman bir girişimde bulunulacağn öğrenmek istediğine 
ilişkin açklamas 46 (95) 

 
413 

       ÖZEL Özgür (Manisa) – 24 Mays 1993 tarihinde 
Elâzğ-Bingöl kara yolunda PKK'l teröristler tarafndan şehit 
edilen 33 askeri rahmetle andğna, terörün bir insanlk suçu 
olduğuna ve Meclis yerleşkelerinde yaplan ve yaplmak 
istenen değişikliklere ilişkin açklamas 46 (96) 

 
479:480 

        – Adalet Bakan Bekir Bozdağ'n (11/15) esas numaral 
Gensoru Önergesi üzerinde Hükûmet adna yaptğ konuşma-
sndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 46 (96) 

 
574 

        – Ağr Doğubeyazt'ta şehit düşen 2 askeri rahmetle 
andğna, ramazan aynn Müslüman âlemine ve tüm vatan-
daşlara hayrl olmasn dilediğine ve Meclis Başkanlğnn 
iftar yemeği davetine ilişkin açklamas 46 (97) 

 
616:618 

        – Bir iktidarn Meclisi çalştramadğ her gün yprand-
ğna ve bu Meclisten çözüm, adalet bekleyen herkese Adalet 
ve Kalknma Partisi iktidarn şikâyet ettiklerine ilişkin açk-
lamas 46 (97) 

 
627 
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        – Meclis Başkannn iftar davetinde "hanm milletvekil-
leri" ifadesinin kullanlmasna ilişkin açklamas 46 (97) 

 
619 

        – Meclisi çalştrma görevinin iktidar partilerine ait 
olduğuna ve iktidar partisi toplant ve karar yeter saysn 
sağlayamyorsa iktidar etme yetisini kaybettiğinin tescillen-
diğine ilişkin açklamas 46 (95) 

 
442 

        – THY Euroleague Avrupa şampiyonu olan Fenerbah-
çe'yi tebrik ettiğine, İngiltere'de yaşanan terör olayn Cum-
huriyet Halk Partisi olarak knadklarna, iktidar partisinin 
olağanüstü hâli bahane ederek grev ertelemelerine devam 
ettiğine, Sakarya'da Atatürk antna yaplan alçakça saldry 
knadklarna, Çerkezlerin acsn paylaştklarna, Sözcü 
gazetesine FETÖ yakştrmas yaplmasna ve Nuriye Gül-
men ile Semih Özakça'nn tutuklanma taleplerini knadklar-
na ilişkin açklamas 46 (95) 

 
421:422 

       PAYLAN Garo (İstanbul) – İstanbul Knalada'da 
yaşlar 13 ile 15 arasnda olan 3 kz çocuğuna bir buçuk yldr 
tehdit ve şantajla tecavüz edildiği haberleriyle ilgili 
Hükûmetten bilgi rica ettiğine ilişkin açklamas 46 (94) 

 
294 

       PEKŞEN Haluk (Trabzon) – Aslsz haberlerle Türkiye 
Barolar Birliğinin kurumsal kimliğinin hedef alndğna ve 
basn-yayn organlarn doğru ve ilkeli haberciliğe davet 
ettiğine ilişkin açklamas 46 (94) 

 
303 

        – Parlamentonun üzerinde byLock'çu lekesinin Demok-
les'in klc gibi sallandğna ve bir kanun teklifi vererek bu 
konuyu açklğa kavuşturmak gerektiğine ilişkin açklamas 46 (96) 

 
543 

        – Trabzon'un Düzköy ilçesinin Doğankaya köyünde 
yoğun bir şekilde kanser vakalarna rastlandğna ve Sağlk 
Bakanlğnn bu konuya bir an önce el atmasn talep ettiğine 
ilişkin açklamas 46 (94) 

 
268 

       SANCAR Mithat (Mardin) – İzmir Milletvekili Hamza 
Dağ'n (11/15) esas numaral Gensoru Önergesi üzerinde AK 
PARTİ Grubu adna yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 46 (96) 

 
548 

       SERTEL Atila (İzmir) – İzmir Aliağa'da Şakran Kadn 
Cezaevinde yaplan baz uygulamalara ve Menemen'de sade-
ce "hayr" çkt diye ve protesto ettikleri için öğrencilerin 
tutuklanmasna ilişkin açklamas 46 (96) 

 
574:575 

       SOYLU Süleyman (İçişleri Bakan) (Trabzon) – 
İstanbul Milletvekili Barş Yarkadaş'n sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 46 (96) 

 
553:554 

       ŞEKER İlyas (Kocaeli) – 22 Mays 1955 tarihinde 98 
yaşnda vefat eden Nene Hatun'u 62'nci ölüm yl dönümünde 
rahmetle andğna ilişkin açklamas 46 (95) 

 
413 

        – Şrnak Şenoba'da helikopter kazasnda şehit olan 
askerlere Allah'tan rahmet dilediğine ilişkin açklamas 46 (100) 

 
895 
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548 

       SERTEL Atila (İzmir) – İzmir Aliağa'da Şakran Kadn 
Cezaevinde yaplan baz uygulamalara ve Menemen'de sade-
ce "hayr" çkt diye ve protesto ettikleri için öğrencilerin 
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574:575 

       SOYLU Süleyman (İçişleri Bakan) (Trabzon) – 
İstanbul Milletvekili Barş Yarkadaş'n sataşma nedeniyle 
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553:554 
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        – Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün kuruluşunun 
170'inci yl dönümüne ilişkin açklamas 46 (97) 

 
612 

       ŞİMŞEK Baki (Mersin) – Batman Milletvekili Mehmet 
Ali Aslan'n yaptğ açklamasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 46 (95) 

 
410 

        – Cam sanayisinde süren greve bir an önce son verilme-
sini ve başka bölgelere gönderilen işçilerin tekrar Mersin'e 
getirilmesini talep ettiğine ilişkin açklamas 46 (98) 

 
663 

        – Yedi aydr tutuklu bulunan binlerce er ve askerî okul 
öğrencisinin durumuna ilişkin açklamas 46 (95) 

 
415 

       TANAL Mahmut (İstanbul) – Ankara Adliyesinde 
haksz ve hukuksuz bir şekilde tutuklanan avukatlar savun-
mak için tutulan adalet nöbeti srasnda yaşanan olaylara ve 
polislerin avukatlar için kullandklar ifadelere ilişkin açkla-
mas 46 (94) 

 
264 

        – Diyarbakr ile Şrnak'ta şehit olan askerlere Allah'tan 
rahmet dilediğine ilişkin açklamas 46 (100) 

 
896 

        – İstanbul'un Üsküdar ilçesinin sorunlarna ilişkin açk-
lamas 46 (95) 

 
414 

         (99) 776 
        – Siyasi iktidarn, Yunanistan'a kaçan darbecileri geri 
istemesine rağmen Yunanistan'n işgal ettiği adalar neden 
geri istemediğini ve sosyal devlet ilkesini ihlal etmekten ne 
zaman vazgeçeceğini öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 46 (92) 

 
22:23 

       TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – Yozgat 
Milletvekili Yusuf Başer'in HDP grup önerisi üzerinde yapt-
ğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 46 (96) 

 
510 

       TARHAN Tahsin (Kocaeli) – Kocaeli'nin Çayrova 
ilçesinin İnönü ve Emek Mahalleleri Korkakdere bölgesinin 
kentsel dönüşüm ve gelişim alan ilan edilmesi kararnn iptal 
edilmesine rağmen belediye tarafndan imar izni verilmemesi 
nedeniyle yaşanan mağduriyetlere ilişkin açklamas 46 (99) 

 
771 

       TAŞKIN Ali Cumhur (Mersin) – 29 Mays 1453 İstan-
bul'un fethinin 564'üncü yl dönümüne ilişkin açklamas 46 (98) 

 
664 

        – 31 Mays 2010'da Gazze'ye insani yardm götüren 
Mavi Marmara gemisine İsrail tarafndan yaplan saldrnn 
7'nci yl dönümüne ilişkin açklamas 46 (99) 

 
769 

       TEKİN Hayati (Samsun) – 19 Mays Atatürk'ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayram'nn 98'inci yln kutladğna ve 
Beşiktaş Belediyesi tarafndan düzenlenen 19 Mays etkinlik-
lerinin İstanbul Valiliği tarafndan güvenlik bahanesiyle 
kasten engellenme girişimini knadğna ilişkin açklamas 46 (94) 

 
267 

       TEZCAN Ylmaz (Mersin) – Diyarbakr Lice'de terör 
örgütüyle çkan çatşmada Mersinli Jandarma Uzman Çavuş 
Mustafa Sar'yla birlikte şehit olan 2 asker ile Şrnak'taki 
helikopter kazasnda şehit olan 13 askere Allah'tan rahmet 
dilediğine ve Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydn'n bir şiirini 
okumak istediğine ilişkin açklamas 46 (100) 

 
895:896 
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        – Necip Fazl Ksakürek'i vefatnn 34'üncü yl dönü-
münde rahmetle andğna, Frat Üniversitesi Hastanesi Baş-
hekimi Profesör Doktor Muhammed Said Berilgen'e yaplan 
saldry nefretle knadğna ve kendisine Allah'tan rahmet 
dilediğine ilişkin açklamas 46 (97) 

 
609 

       TOĞRUL Mahmut (Gaziantep) – İslam âleminin 
ramazan ayn tebrik ettiğine, İçişleri Bakan Süleyman Soy-
lu'nun KHK'yla atlmş açlk grevindeki 2 eğitimciyle ilgili 
yargsz infaz niteliğindeki birtakm söylemlerine ve Meclis 
Başkannn işinden edilen 150 bini aşkn kamu çalşanyla 
ilgili soru önergelerini iade ederek gerçeklerin ortaya çka-
rlmasn engellemek istediğine ilişkin açklamas 46 (97) 

 
615:616 

       TOPAL Serkan (Hatay) – Etüt merkezleri sorununa 
ilişkin açklamas 46 (94) 

 
266 

        – Fosil yaktlarn yerine yenilenebilir enerji kaynaklar-
na yatrm yaplmas ancak yenilenebilir enerji yatrmlarnda 
da insan ve canl haklarna azami hassasiyetin gözetilmesi 
gerektiğine ilişkin açklamas 46 (99) 

 
770 

        – Hatay Milletvekili Orhan Karasayar'n yaptğ açkla-
masndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 46 (98) 

 
660 

        – Hatay'n Defne ilçesine bir devlet hastanesi yaplmas-
n talep ettiğine, Dörtyol ile Arsuz Devlet Hastaneleri Proje-
leri ve İskenderun ile Krkhan Ağz ve Diş Sağlğ Merkezi 
Projeleri hakknda bilgi almak istediğine ilişkin açklamas 46 (92) 

 
24 

       TURAN Bülent (Çanakkale) – Gezi'nin demokratik bir 
eylem değil bir provokasyon olduğuna ilişkin açklamas 46 (99) 

 
779:780 

        – Tüm milletin ramazann tebrik ettiğine, 29 Mays 
1453 İstanbul'un fethinin 564'üncü yl dönümüne, hayatn 
kaybeden siyaset adam Ahmet Er'e Allah'tan rahmet diledi-
ğine, Spor Toto Süper Lig şampiyonluğunu garantileyen 
Beşiktaş' tebrik ettiğine ve Cumhurbaşkannn olduğu her 
yerde, gece gündüz forsun dalgalandrlmasnn kanun gereği 
olduğuna ilişkin açklamas 46 (98) 

 
670:673 

       TÜM Mehmet (Balkesir) – Balkesir Göğüs Hastalkla-
r Hastanesinin neden taşnmak istendiğine ve Antlar Kurulu 
tarafndan tescilli olan binasnn sağlk müzesi olarak düzen-
lenmesiyle ilgili bir çalşma olup olmadğn öğrenmek iste-
diğine ilişkin açklamas 46 (97) 

 
610 

        – Balkesir'de son yllarda ciddi boyutlarda olan çevre 
kirliliği konusunu çözmek için bir çalşma olup olmadğn 
öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 46 (92) 

 
24 

       TÜMER Zülfikar İnönü (Adana) – Şrnak'ta şehit olan 
13, Diyarbakr Lice'de şehit olan 3 askere Allah'tan rahmet 
dilediğine ve yeni sezonda Bilyoner.com Kadnlar Basketbol 
Ligi'nde mücadele eden BOTAŞ Spor Kulübünün maçlarnn 
Ankara'da yaplmas kararna ilişkin açklamas 46 (100) 

 
897 
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24 

       TÜMER Zülfikar İnönü (Adana) – Şrnak'ta şehit olan 
13, Diyarbakr Lice'de şehit olan 3 askere Allah'tan rahmet 
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897 
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       USTA Erhan (Samsun) – 21 Mays 1864'te gerçekleşen 
Çerkez sürgününün 153'üncü yl dönümüne, 21 Maysta şehit 
olan Uzman Erbaş Enes Saknç ile Jandarma Uzman Çavuş 
Hasan Sevinç'e ve tüm şehitlere Allah'tan rahmet dilediğine, 
İngiltere'nin Manchester kentinde meydana gelen patlama 
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419 

        – 24 Mays 1993 tarihinde Elâzğ-Bingöl kara yolunda 
PKK'l teröristler tarafndan şehit edilen 33 askeri rahmetle 
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hizmet kriteri olmas ve terörle mücadele srasnda yaralanp 
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ne ilişkin açklamas 46 (96) 

 
477:478 

        – Krkkale Milletvekili Ramazan Can'n yaptğ açkla-
masndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 46 (96) 

 
525 

       YALÇINKAYA Muhammet Rza (Bartn) – Amas-
ra'da faaliyet gösteren HEMA şirketi tarafndan GENEL 
MADEN-İŞ Sendikas üyesi 28 madencinin işine son veril-
mesine ilişkin açklamas 46 (92) 

 
22 

        – Şrnak Şenoba'da helikopter kazasnda şehit olan 13 
asker ile Diyarbakr Lice'de teröristlere yönelik operasyonda 
şehit olan 3 askere Allah'tan rahmet dilediğine ilişkin açkla-
mas 46 (100) 

 
898:899 

       YALIM Özkan (Uşak) – 19 Mays Atatürk'ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayram'nn 98'inci yln kutladğna ve 
Ayaş-Polatl yolunun bozuk durumda olan ilk 15 kilometre-
sinin bir an önce düzeltilmesi gerektiğine ilişkin açklamas 46 (94) 

 
265 

        – 20 yaşn doldurmuş araçlara hurda desteğinin çka-
rlmasn talep ettiğine ilişkin açklamas 46 (93) 

 
117 

        – Verilen sözlerin tutularak 1 milyon 700 bin civarnda-
ki taşeron işçinin kadrosunun verilmesini beklediğine ilişkin 
açklamas 46 (95) 

 
411 

       YARAYICI Hilmi (Hatay) – Gezi direnişinin ruhunun 
dört yldan sonra dahi iktidar korkutmaya devam ettiğine 
ilişkin açklamas 46 (99) 

 
775:776 

       YILDIRIM Ahmet (Muş) – Açlkla Mücadele Hafta-
s'na, Yargçlar Sendikas Başkan Mustafa Karadağ'n bir 
gece yars kararnamesiyle sürgün edilmesine, Feyyaz Yumu-
şak ile Okan Acar adl 2 polis memurunun Ceylânpnar'da 20 
Temmuz 2015 günü evlerinde uyurken katledilmelerinin bu 
ülkede yeni bir sürecin başlamasna sebep olduğuna, Gezi 
direnişinin sembol isimlerinden Ayşe Deniz Karacagil'in 
Rakka'da bir çatşmada öldürüldüğüne ilişkin açklamas 46 (99) 

 
777:778 
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        – Bir milletvekilinin 4 HDP milletvekilinin yarglandğ 
mahkemenin ağr ceza reisini ziyaret etmesine, ülkede yarg-
nn siyasallaşmasna ve bir siyasi partiye dönük soykrm 
operasyonlarnn iktidar eliyle yürütüldüğüne ilişkin açkla-
mas 46 (94) 

 
269:270 

        – Bütün İslam âleminin ramazan ayn tebrik ettiğine, 
Muş Milletvekili Burcu Çelik'in tutuklanmasna ve küçük 
çocuklarn anneleriyle birlikte cezaevinde bulunmas uygu-
lamasnn demokrasinin ve yasama organnn utanc olduğu-
na, Çorum katliamnn 37'nci ve Gezi direnişinin 4'üncü yl 
dönümleri ile Ahmed Arif'in 26'nc, Nazm Hikmet'in 
54'üncü ölüm yl dönümlerine ilişkin açklamas 46 (98) 

 
668:669 

        – İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un yaptğ açkla-
masndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 46 (100) 

 
920:921 

        – Kandra Cezaevinde bulunan Mardin Milletvekili 
Gülser Yldrm'n sağlk durumu konusundaki uygulamalara, 
tutuklu olan Diyarbakr Milletvekili İdris Baluken'in tedavi-
sinin yerine getirilmediğine, milletvekillerinin hem hukuktan 
yoksun gerekçelerle cezaevinde tutulmalar hem de tedavile-
rinin karşlanmamasnn bu Parlamentonun utanc olduğuna 
ve Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nn açlk grevi gerekçe-
lerinin iktidar tarafndan bir an önce ortadan kaldrlmas 
gerektiğine ilişkin açklamas 46 (93) 

 
121:122 

        – Lice'de ve Şrnak'ta hayatn kaybeden 16 güvenlik 
görevlisi ile Zonguldak'n Kilimli ilçesinde bir maden oca-
ğnda meydana gelen göçükte hayatn kaybeden 2 maden 
emekçisine Allah'tan rahmet dilediğine, krk üç gündür tutuk-
lu olan Muş Milletvekili Burcu Çelik'in 3 yaşndaki çocuğu-
nun annesinin yanna gönderilecek olmasnn bir utanç oldu-
ğuna, bütün ilgililerin harekete geçmesini talep ettiğine ve 
Şişecam işçileriyle sonuna kadar dayanşma içerisinde ola-
caklarna ilişkin açklamas 46 (100) 

 
903:904 

        – Terör kavramnn tek bir tanm olmadğna, terörün 
bu ülkede muğlak ve subjektif bir tanma sahip olduğuna 
ilişkin açklamas 46 (99) 

 
786:787 

       YILDIRIM Behçet (Adyaman) – Cumhurbaşkan, 
AKP yöneticileri ve bakanlarn OHAL'i savunan ifadelerde 
bulunduklarna ilişkin açklamas 46 (95) 

 
414 

        – Gezi direnişinin 4'üncü yl dönümüne ve iktidar tarm 
ürünlerinin taban fiyatlarn belirlemeye, mevsimlik işçilerin 
koşullarnn düzeltilmesine yönelik bir çalşma yapmaya 
davet ettiğine ilişkin açklamas 46 (98) 

 
665:666 

        – HDP Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'n tutuk-
landktan on ay iki gün sonra hâkim karşsna çkacak olma-
snn kabul edilecek bir durum olmadğna ilişkin açklamas 46 (99) 

 
774 
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774 
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        – Her gün haksz, hukuksuz, mesnetsiz kararlarla tutuk-
lamamalar yapldğna, çocuğun cezaevinde annesiyle kalma-
snn Çocuk Haklar Sözleşmesi'ne aykr olduğuna ve iktidar 
ile Meclisi bu konuda bir girişime davet ettiğine ilişkin açk-
lamas 46 (96) 

 
476:477 

        – Kalc ve onurlu bir barş dilediğine ve bini aşkn 
aydn, yazar, gazeteci ve siyasetçinin ortak bir metinle barş 
ve demokrasi için çağrda bulunduklarna ve toplumsal du-
yarllğ olan sanatç ve aydnlarn bu sesine kulak verilmesi-
ni temenni ettiğine ilişkin açklamas 46 (100) 

 
900 

       YİĞİTALP Sibel (Diyarbakr) – Hükûmetin bask ve 
uygulamalaryla Sur'un sosyolojik ve demografik yapsnn 
değiştirilmek istendiğine ilişkin açklamas 46 (94) 

 
267:268 

       ZEYBEK Kemal (Samsun) – Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk ve arkadaşlarnn 19 Mays 1919 tarihinde Samsun'a 
çktktan sonra 25 Mays 1919 tarihinde Havza'ya geldikleri-
ne ve Havzallarn 25 Mays bayramn en içten dilekleriyle 
kutladğna ilişkin açklamas 46 (97) 

 
613 

           
           

DENETİM    
A) GENEL GÖRÜŞME ÖNERGELERİ    

       MİT Mustafa (Ankara) – Ve 20 milletvekilinin, böl-
gemizde yaşanan olaylarn yarattğ veya yaratacağ politik, 
ekonomik ve askerî risklerin bertaraf edilmesi için gerekli 
politikalarn tespit ve takibi konusunda genel görüşme açl-
masna ilişkin önergesi (8/9)   

 
 

        – Okunmas 46 (93) 127:128 
        – Ve 20 milletvekilinin, Suriye ve Irak'tan iltica eden 
muhacirlerin sorunlar ile ülkemizin bu nüfus hareketi sonu-
cunda karş karşya kaldğ ve kalacağ problemler konusunda 
genel görüşme açlmasna ilişkin önergesi (8/10)   

 
 

        – Okunmas 46 (93) 129:130 
           
           

B) GENSORU ÖNERGELERİ    
       ALTAY Engin (İstanbul) – Ve Ankara Milletvekili 
Levent Gök ile Manisa Milletvekili Özgür Özel'in (CHP 
Grubu adna, Grup Başkan Vekilleri), 24 Aralk 2016 tarihin-
de yazl snav gerçekleştirilen avukatlk mesleğinden adli 
yarg hâkim ve savc adaylğ ile idari yarg hâkim adaylğ 
snav sonuçlarn partizanlk yaparak etkilediği iddiasyla 
Adalet Bakan Bekir Bozdağ hakknda gensoru açlmasna 
ilişkin önergesi (11/15)   

 
 

        – Okunmas 46 (92) 35:36 
        – Ön Görüşmesi 46 

 
 

(96)
 
 

512:519, 527:543, 
558, 559:571, 

576:577, 578:590 
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C) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ    
       AKSU İsmail Faruk (İstanbul) – Ve 21 milletvekilinin, 
fndk üreticilerinin sorunlarnn araştrlarak alnmas gere-
ken önlemlerin belirlenmesi amacyla Meclis araştrmas 
açlmasna ilişkin önergesi (10/528)   

 
 

        – Okunmas 46 (93) 130:132 
       AYDIN Kamil (Erzurum) – Ve 20 milletvekilinin, 
yüksek miktardaki su faturalarnn nedenlerinin araştrlarak 
alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla Meclis 
araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/549)   

 
 

        – Okunmas 46 (100) 908:909 
       AYDOĞAN Nursel (Diyarbakr) – Ve 22 milletvekili-
nin, Kürt dilinin geliştirilmesi için yaplmas gerekenlerin 
araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi ama-
cyla Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/539)   

 
 

        – Okunmas 46 (97) 621:623 
        – Ve 22 milletvekilinin, zorunlu askerlik görevi srasn-
da yaşanan şüpheli intihar olaylarnn araştrlarak alnmas 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla Meclis araştrmas 
açlmasna ilişkin önergesi (10/538)   

 
 

        – Okunmas 46 (97) 620:621 
       BOTAN Lezgin (Van) – Ve 22 milletvekilinin, kendi 
ana dilleriyle eğitim öğretim hizmetini alamayan çocuklarn 
yaşadğ öğrenme zorluklaryla ortaya çkan pedagojik ve 
psikolojik sorunlarn araştrlarak alnmas gereken önlemle-
rin belirlenmesi amacyla Meclis araştrmas açlmasna 
ilişkin önergesi (10/542)   

 
 

        – Okunmas 46 (98) 675:677 
       DEMİREL Çağlar (Diyarbakr) – (HDP Grup Başkan 
Vekili) Ana dili resmî dilden farkl olan yurttaşlarn sağlk 
alan başta olmak üzere kamusal hizmetlere erişimde yaşa-
dklar hak ihlallerinin ve sorunlarn araştrlarak alnmas 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla Meclis araştrmas 
açlmasna ilişkin önergesi (10/545)   

 
 

        – Okunmas 46 (99) 783:784 
        – (HDP Grup Başkan Vekili) Türkiye'de yaşayan insan-
larn kendi ana dillerini öğrenememe, öğretememe, kamuda 
kullanamama ve birçok dilin yok olma tehlikesiyle karş 
karşya kalmas gibi sorunlarn araştrlarak alnmas gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacyla Meclis araştrmas açlma-
sna ilişkin önergesi (10/544)   

 
 

        – Okunmas 46 (99) 781:782 
        – Ve Diyarbakr Milletvekili İdris Baluken'in, (HDP 
Grup Başkan Vekilleri)  Cizre'de bodrumlardan çkan cenaze-
lerin otopsilerinin bilimsel yaplp yaplmadğnn ve aileler 
ile avukatlarn iddialarnn araştrlarak alnmas gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacyla Meclis araştrmas açlma-
sna ilişkin önergesi (10/541)   

 
 

        – Okunmas 46 (98) 674:675 
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       ENCU Ferhat (Şrnak) – Ve 20 milletvekilinin, bölge-
ler aras dengesizliğin sebeplerinin araştrlarak alnmas 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla Meclis araştrmas 
açlmasna ilişkin önergesi (10/530)   

 
 

        – Okunmas 46 (94) 276:278 
       GAYDALI Mahmut Celadet (Bitlis) – Ve 23 milletve-
kilinin, Artvin Cerattepe ilçesinde yürütülmek istenen maden 
faaliyetlerinin toplumsal ve doğal yaşama vereceği zararlarn 
araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi ama-
cyla Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/540)   

 
 

        – Okunmas 46 (97) 623:625 
       GAYTANCIOĞLU Okan (Edirne) – Ve 22 milletveki-
linin, yağ üreticisinin korunmas, gda güvenliğinin sağlan-
mas, bu konudaki dolandrclğn önlenmesi ve Irak ve 
Suriye'ye yaplan ihracat ve ithalatn ne derece gerçeği yan-
sttğnn araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belirlen-
mesi amacyla Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi 
(10/532)   

 
 

        – Okunmas 46 (95) 423:424 
       KARAKAYA Mevlüt (Adana) – Ve 19 milletvekilinin, 
Adana ilindeki işsizlik sorununun araştrlarak alnmas gere-
ken önlemlerin belirlenmesi amacyla Meclis araştrmas 
açlmasna ilişkin önergesi (10/547)   

 
 

        – Okunmas 46 (100) 906:907 
        – Ve 20 milletvekilinin, mera alanlarnn artrlmas ile 
sağlkl ve kaliteli hayvansal üretimin sağlanmas için yapl-
mas gerekenlerin araştrlarak alnmas gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacyla Meclis araştrmas açlmasna ilişkin 
önergesi (10/548)   

 
 

        – Okunmas 46 (100) 907:908 
       KÖK Devrim (Antalya) – Ve 23 milletvekilinin, Antal-
ya'nn Manavgat ilçesi Değirmenözü Mahallesi Köprüçay 
Nehri'nde devam eden HES projesinin yol açacağ zararlarn 
araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi ama-
cyla Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/533)   

 
 

        – Okunmas 46 (95) 425:426 
       KÖKSAL Burcu (Afyonkarahisar) – Ve 21 milletveki-
linin, kz çocuklarnn eğitim-öğretimlerinin yarm braklma-
snn sebeplerinin araştrlarak alnmas gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacyla Meclis araştrmas açlmasna ilişkin 
önergesi (10/537)   

 
 

        – Okunmas 46 (96) 486:488 
       MİT Mustafa (Ankara) – Ve 20 milletvekilinin, 4447 
sayl İşsizlik Sigortas Kanunu'nun uygulamalarnda görülen 
eksiklik veya aksaklklarn araştrlarak alnmas gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacyla Meclis araştrmas açlma-
sna ilişkin önergesi (10/529)   

 
 

        – Okunmas 46 (94) 274:276 
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       OKUTAN Nuri (Isparta) – Ve 20 milletvekilinin, Doğu 
ve Güneydoğu Bölgelerinde baz illerde yaşanan olaylarda 
ihmali ve kusuru olanlarn araştrlarak alnmas gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacyla Meclis araştrmas açlma-
sna ilişkin önergesi (10/526)   

 
 

        – Okunmas 46 (92) 32:33 
        – Ve 20 milletvekilinin, Frat Ylmaz Çakroğlu'nun Ege 
Üniversitesi kampüsü içinde şehit edilmesiyle ilgili ihmali 
olan kişiler ve kurumlarn araştrlarak alnmas gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacyla Meclis araştrmas açlma-
sna ilişkin önergesi (10/527)   

 
 

        – Okunmas 46 (92) 34:35 
       ÖCALAN Dilek (Şanlurfa) – Ve 22 milletvekilinin, 
kamusal alanda, eğitim alannda, basn-yayn ve daha birçok 
alanda yasak olan Kürt dilinin ve ana dilde eğitimin önündeki 
engellerin kaldrlmas için yaplmas gerekenlerin araştrla-
rak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla Mec-
lis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/546)   

 
 

        – Okunmas 46 (99) 784:786 
       SINDIR Kamil Okyay (İzmir) – Ve 23 milletvekilinin, 
krmz et üretiminde yaşanan sorunlarn ve fahiş fiyat artşla-
rndaki nedenlerin araştrlarak alnmas gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacyla Meclis araştrmas açlmasna ilişkin 
önergesi (10/534)   

 
 

        – Okunmas 46 (95) 427:429 
       TANAL Mahmut (İstanbul) – Ve 23 milletvekilinin, 
Düzce İli Belediyeleri Kat Atk Bertaraf Tesisinin ve diğer 
dş fiziki faktörlerin Melen Çay'n kirletmesinin halk sağlğ 
ve tüm canllarn yaşamna etkilerinin araştrlarak alnmas 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla Meclis araştrmas 
açlmasna ilişkin önergesi (10/536)   

 
 

        – Okunmas 46 (96) 484:486 
        – Ve 23 milletvekilinin, Melen Sistemi'nin geldiği aşa-
mann, projenin gecikme nedeninin ve proje için harcanan 
bedelle ilgili kamuoyuna yansyan iddialarn araştrlarak 
alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla Meclis 
araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/535)   

 
 

        – Okunmas 46 (96) 481:484 
       VARLI Muharrem (Adana) – Ve 21 milletvekilinin, 
çiftçilerin sorunlarnn araştrlarak alnmas gereken önlem-
lerin belirlenmesi amacyla Meclis araştrmas açlmasna 
ilişkin önergesi (10/525)   

 
 

        – Okunmas 46 (92) 30:32 
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       OKUTAN Nuri (Isparta) – Ve 20 milletvekilinin, Doğu 
ve Güneydoğu Bölgelerinde baz illerde yaşanan olaylarda 
ihmali ve kusuru olanlarn araştrlarak alnmas gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacyla Meclis araştrmas açlma-
sna ilişkin önergesi (10/526)   

 
 

        – Okunmas 46 (92) 32:33 
        – Ve 20 milletvekilinin, Frat Ylmaz Çakroğlu'nun Ege 
Üniversitesi kampüsü içinde şehit edilmesiyle ilgili ihmali 
olan kişiler ve kurumlarn araştrlarak alnmas gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacyla Meclis araştrmas açlma-
sna ilişkin önergesi (10/527)   

 
 

        – Okunmas 46 (92) 34:35 
       ÖCALAN Dilek (Şanlurfa) – Ve 22 milletvekilinin, 
kamusal alanda, eğitim alannda, basn-yayn ve daha birçok 
alanda yasak olan Kürt dilinin ve ana dilde eğitimin önündeki 
engellerin kaldrlmas için yaplmas gerekenlerin araştrla-
rak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla Mec-
lis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/546)   

 
 

        – Okunmas 46 (99) 784:786 
       SINDIR Kamil Okyay (İzmir) – Ve 23 milletvekilinin, 
krmz et üretiminde yaşanan sorunlarn ve fahiş fiyat artşla-
rndaki nedenlerin araştrlarak alnmas gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacyla Meclis araştrmas açlmasna ilişkin 
önergesi (10/534)   

 
 

        – Okunmas 46 (95) 427:429 
       TANAL Mahmut (İstanbul) – Ve 23 milletvekilinin, 
Düzce İli Belediyeleri Kat Atk Bertaraf Tesisinin ve diğer 
dş fiziki faktörlerin Melen Çay'n kirletmesinin halk sağlğ 
ve tüm canllarn yaşamna etkilerinin araştrlarak alnmas 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla Meclis araştrmas 
açlmasna ilişkin önergesi (10/536)   

 
 

        – Okunmas 46 (96) 484:486 
        – Ve 23 milletvekilinin, Melen Sistemi'nin geldiği aşa-
mann, projenin gecikme nedeninin ve proje için harcanan 
bedelle ilgili kamuoyuna yansyan iddialarn araştrlarak 
alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla Meclis 
araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/535)   

 
 

        – Okunmas 46 (96) 481:484 
       VARLI Muharrem (Adana) – Ve 21 milletvekilinin, 
çiftçilerin sorunlarnn araştrlarak alnmas gereken önlem-
lerin belirlenmesi amacyla Meclis araştrmas açlmasna 
ilişkin önergesi (10/525)   

 
 

        – Okunmas 46 (92) 30:32 
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       YILDIRIM Kadri (Siirt) – Ve 22 milletvekilinin, ül-
kemizdeki biyokültürel çeşitliliğin envanterinin ve yok olma 
tehlikesi altndaki dilleri koruma programlarnn araştrlarak 
alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla Meclis 
araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/543)   

 
 

        – Okunmas 46 (98) 677:678 
       YİĞİTALP Sibel (Diyarbakr) – Ve 22 milletvekilinin, 
hâlâ devam eden sokağa çkma yasaklar dolaysyla sağlk ve 
eğitim kurumlarnn askerî karargâha dönüştürüldüğüne dair 
iddiann araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belirlen-
mesi amacyla Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi 
(10/531)   

 
 

        – Okunmas 46 (94) 278:279 
           
           
           

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

           
Başbakan Yardmclarndan    

       GÜRER Ömer Fethi (Niğde) – Niğde'de Vakflar Ge-
nel Müdürlüğünce bakm ve onarm yaplan tarihi eserlere 
ilişkin Başbakan Yardmcs Yalçn Akdoğan'dan sözlü soru 
önergesi (6/364) ve Başbakan Yardmcs Veysi Kaynak'n 
cevab 46 (100) 

 
936, 941:967 

       PEKŞEN Haluk (Trabzon) – TİKA'nn faaliyetlerine 
(6/78) ilişkin Başbakan Yardmcs Yalçn Akdoğan'dan 
sözlü soru önergesi ve Başbakan Yardmcs Veysi Kaynak'n 
cevab 46 (100) 

 
934, 941:967 

           
           
           

Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanndan    
       BOZKURT Mustafa Hüsnü (Konya) – Aile sağlğ 
elemanlarnn sorunlarna ve özlük haklarnn iyileştirilmesi-
ne yönelik çalşmalara (6/548) ve İŞKUR tarafndan yürütü-
len Toplum Yararna Çalşma Program kapsamnda beledi-
yelere ayrlan kontenjanlara (6/560) ilişkin sözlü soru önerge-
leri ve Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakan Mehmet Müezzi-
noğlu'nun cevab 46 (98) 

 
719, 720:728 

       DORA Erol (Mardin) – Bireysel emeklilik sistemiyle 
ilgili yeni düzenlemeye ilişkin sözlü soru önergesi (6/686) ve 
Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakan Mehmet Müezzinoğ-
lu'nun cevab 46 (98) 

 
719, 720:728 
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       GÜRER Ömer Fethi (Niğde) – Esnaflar için baz teş-
viklerin uygulanmasna (6/176), kaçak çocuk işçiliğine karş 
alnan önlemlere (6/230), çocuk işçiliğine ilişkin (6/231), 
çocuk işçilerin çalşma sürelerine (6/232), İŞKUR tarafndan 
baz illerde istihdam edilen kişilere ve açlan kurslara ilişkin 
(6/510), meslek lisesi öğrencilerinin staj yaptklar iş yerle-
rinde mesleki eğitimlerini geliştirecek işlerde çalştrlmalar-
nn sağlanmasna (6/511), işçilere normal çalşma süresinin 
üzerinde yaptrlan çalşmalara ve iş kazalarna (6/512), toplu 
iş sözleşmesinde yetki sisteminin değiştirilmesine (6/513), 
6356 sayl Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nda 
yer alan teşmil sistemine (6/514), sendikal yasalarn ILO 
normlarna uygun hale getirilmesi ve sendikal örgütlenmenin 
önündeki engellerin kaldrlmas adna yürütülen çalşmalara 
(6/515), ticari faaliyetlerine devam eden emekli esnaf ve 
sanatkarlardan sosyal güvenlik destek primi kesilmesine 
(6/516), inşaatlarda meydana gelen asansör kazalarna ve 
alnan önlemlere (6/517), sendikal işçi çalştran iş yeri 
saysna (6/607), 4/C'li personelin özlük haklar ile ilgili 
çalşmalara (6/653), emeklilikte yaşa taklanlara yönelik 
çalşmalara (6/654), geçici ve taşeron işçilerin kadroya aln-
masna (6/655), iş yeri denetimlerine ve iş kazalarnn ön-
lenmesine yönelik çalşmalara (6/681), meslek hatalklarn-
daki artşa ve iş yerlerindeki çalşma koşullarnn denetimine 
(6/700), işçilerin sosyalleşmesine yönelik yürütülen proje ve 
çalşmalara (6/701), sözleşmeli personelin kadroya alnmas-
nn planlanp planlanmadğna (6/723), genç işsizlik orann-
daki artşn nedenlerine ve alnan önlemlere (6/746), iş sağl-
ğ ve güvenliği denetimlerine (6/747), sendikalaşma orannn 
düşüklüğüne ve bu konuda yaplan çalşmalara (6/756), 
taşeron işçilerin kadroya alnmasna yönelik çalşmalara 
(6/757), kayt dş çocuk işçiliği ile ilgili yaplan çalşmalara 
(6/758), iş cinayetleri sonucu yaşamn yitiren çocuklara ve 
alnan önlemlere (6/759), imalat sanayinde faaliyet gösteren 
sigortal says ile sigortallarn sektörel dağlmna (6/774) 
ilişkin sözlü soru önergeleri ve Çalşma ve Sosyal Güvenlik 
Bakan Mehmet Müezzinoğlu'nun cevab 46 (98) 

 
718:720, 720:728 

       KUYUCUOĞLU Serdal (Mersin) – KOBİ'lerde yaşa-
nan işten çkarmalara ve alnan önlemlere ilişkin sözlü soru 
önergesi (6/632) ve Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakan 
Mehmet Müezzinoğlu'nun cevab 46 (98) 

 
719, 720:728 

       ÖZ Abdurrahman (Aydn) – İstihdam verilerine ilişkin 
sözlü soru önergesi (6/21) ve (6/22) Çalşma ve Sosyal Gü-
venlik Bakan Mehmet Müezzinoğlu'nun cevab 46 (98) 

 
718, 720:728 

       SERTEL Atila (İzmir) – Kamuda çalşan taşeron işçile-
rin kadroya alnmasna ilişkin sözlü soru önergesi (6/612) ve 
Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakan Mehmet Müezzinoğ-
lu'nun cevab 46 (98) 

 
719, 720:728 
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       GÜRER Ömer Fethi (Niğde) – Esnaflar için baz teş-
viklerin uygulanmasna (6/176), kaçak çocuk işçiliğine karş 
alnan önlemlere (6/230), çocuk işçiliğine ilişkin (6/231), 
çocuk işçilerin çalşma sürelerine (6/232), İŞKUR tarafndan 
baz illerde istihdam edilen kişilere ve açlan kurslara ilişkin 
(6/510), meslek lisesi öğrencilerinin staj yaptklar iş yerle-
rinde mesleki eğitimlerini geliştirecek işlerde çalştrlmalar-
nn sağlanmasna (6/511), işçilere normal çalşma süresinin 
üzerinde yaptrlan çalşmalara ve iş kazalarna (6/512), toplu 
iş sözleşmesinde yetki sisteminin değiştirilmesine (6/513), 
6356 sayl Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nda 
yer alan teşmil sistemine (6/514), sendikal yasalarn ILO 
normlarna uygun hale getirilmesi ve sendikal örgütlenmenin 
önündeki engellerin kaldrlmas adna yürütülen çalşmalara 
(6/515), ticari faaliyetlerine devam eden emekli esnaf ve 
sanatkarlardan sosyal güvenlik destek primi kesilmesine 
(6/516), inşaatlarda meydana gelen asansör kazalarna ve 
alnan önlemlere (6/517), sendikal işçi çalştran iş yeri 
saysna (6/607), 4/C'li personelin özlük haklar ile ilgili 
çalşmalara (6/653), emeklilikte yaşa taklanlara yönelik 
çalşmalara (6/654), geçici ve taşeron işçilerin kadroya aln-
masna (6/655), iş yeri denetimlerine ve iş kazalarnn ön-
lenmesine yönelik çalşmalara (6/681), meslek hatalklarn-
daki artşa ve iş yerlerindeki çalşma koşullarnn denetimine 
(6/700), işçilerin sosyalleşmesine yönelik yürütülen proje ve 
çalşmalara (6/701), sözleşmeli personelin kadroya alnmas-
nn planlanp planlanmadğna (6/723), genç işsizlik orann-
daki artşn nedenlerine ve alnan önlemlere (6/746), iş sağl-
ğ ve güvenliği denetimlerine (6/747), sendikalaşma orannn 
düşüklüğüne ve bu konuda yaplan çalşmalara (6/756), 
taşeron işçilerin kadroya alnmasna yönelik çalşmalara 
(6/757), kayt dş çocuk işçiliği ile ilgili yaplan çalşmalara 
(6/758), iş cinayetleri sonucu yaşamn yitiren çocuklara ve 
alnan önlemlere (6/759), imalat sanayinde faaliyet gösteren 
sigortal says ile sigortallarn sektörel dağlmna (6/774) 
ilişkin sözlü soru önergeleri ve Çalşma ve Sosyal Güvenlik 
Bakan Mehmet Müezzinoğlu'nun cevab 46 (98) 

 
718:720, 720:728 

       KUYUCUOĞLU Serdal (Mersin) – KOBİ'lerde yaşa-
nan işten çkarmalara ve alnan önlemlere ilişkin sözlü soru 
önergesi (6/632) ve Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakan 
Mehmet Müezzinoğlu'nun cevab 46 (98) 

 
719, 720:728 

       ÖZ Abdurrahman (Aydn) – İstihdam verilerine ilişkin 
sözlü soru önergesi (6/21) ve (6/22) Çalşma ve Sosyal Gü-
venlik Bakan Mehmet Müezzinoğlu'nun cevab 46 (98) 

 
718, 720:728 

       SERTEL Atila (İzmir) – Kamuda çalşan taşeron işçile-
rin kadroya alnmasna ilişkin sözlü soru önergesi (6/612) ve 
Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakan Mehmet Müezzinoğ-
lu'nun cevab 46 (98) 

 
719, 720:728 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanndan    
       AKAR Haydar (Kocaeli) – CNG sisteminin yaygnlaş-
trlmasna yönelik çalşmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanndan sözlü soru önergesi (6/343) ve Başbakan 
Yardmcs Veysi Kaynak'n cevab 46 (100) 

 
936, 941:967 

       AKIN Ahmet (Balkesir) – Akaryakt fiyatlarna 
(6/181), 5627 sayl Enerji Verimliliği Kanunu ve Enerji 
Kaynaklarnn ve Enerjinin Kullanlmasnda Verimliliğin 
Artrlmasna Dair Yönetmelik kapsamnda yaplan verimlilik 
artrc proje başvurularna (6/418) ve Balkesir'in Burhaniye 
ilçesine bağl Krtk Yaylas'na elektrik hizmeti götürülme-
mesine (6/634) ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanndan 
sözlü soru önergeleri ve Başbakan Yardmcs Veysi Kay-
nak'n cevab 

 
 
 
 
 
 
 
 

46 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(100)
 

 
 
 
 
 
 
 
 

935, 936, 937, 
941:967 

       ERCOŞKUN Ali (Bolu) – Enerji yatrmlar ve kaynak 
çeşitlendirmesi konularnda yürütülen çalşmalara ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanndan sözlü soru önergesi 
(6/23) ve Orman ve Su İşleri Bakan Veysel Eroğlu'nun 
cevab 46 (99) 

 
829, 835:855 

        – Yenilenebilir enerji kaynaklarna (6/24), son yllarda 
yaplan petrol ve doğal gaz sondajlarnn miktarna (6/25), 
Akkuyu ve Sinop nükleer santrallerinden elde edilmesi plan-
lanan elektrik üretimine (6/26), son on üç ylda elektrik üre-
timindeki artş düzeyine (6/27) ve TANAP Projesi'ne (6/28) 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanndan sözlü soru 
önergeleri ve Başbakan Yardmcs Veysi Kaynak'n cevab 46 (100) 

 
934, 941:967 

    
       GÜRER Ömer Fethi (Niğde) – Yüksek gerilim hatlar-
nn yer altna alnmasna (6/129), Rusya'dan alnan doğal gaz 
miktarna (6/215), Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağl bir 
köyde yaşanan elektrik kesintilerine (6/219), Niğde Çifte-
han'da jeotermal su potansiyelini artrmak için yaplan çalş-
malara (6/390), madencilik politikasna (6/432), madencilikle 
ilgili kurumlarda istihdam edilen mühendislerin işten ayrl-
malarnn önlenmesine (6/433), MTA Mağara Araştrmalar 
Projesi kapsamnda Niğde'de incelenen ve açğa çkarlan 
mağaralara (6/447), Niğde'de İl Özel İdaresi ve belediyelerin 
MTA ile birlikte yürüttüğü çalşmalara (6/448), Doğu Akde-
niz'deki jeotermal enerji aramalarna (6/449), Melendiz ve 
Hasan Dağ'nn jeotermal potansiyelinin araştrlmasna 
(6/450), Nevşehir'in Acgöl, Derinkuyu ve Gülşehir ilçelerin-
deki jeotermal sahalarda yürütülen çalşmalara (6/452), Niğ-
de'nin Kitreli beldesinde MTA tarafndan yaplan su sondaj-
larna (6/457), Niğde'de tarmsal sulama için kullanlan elekt-
riğin üretim maliyetlerini artrdğ gerekçesiyle elektrik fiyat-
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larnda indirim yaplmas ve mevcut elektrik borçlarnn 
faizlerinin silinmesi talebine (6/668), kş saati uygulamasna 
geçilmemesi nedeniyle konutlarda elektrik ve doğal gaz 
tüketiminde meydana gelen artşa ve 2017 ylnda kş saati 
uygulamasna geçilip geçilmeyeceğine (6/669), elektrik arz 
sknts nedeniyle organize sanayi bölgelerinde meydana 
gelen üretim kaybna (6/672), KİT'lerin üretim tesislerinde 
kullanlan enerji türlerine ve kullanlan enerjinin üretim 
maliyetlerine yansmasna (6/750), Eti Maden Krka Bor 
İşletme Müdürlüğünde 2010 ylnda yapm tamamlanan 
buhar kazan ve türbinine (6/751), Eti Maden İşletmelerinde 
görev yapan mühendislerin işten ayrlmalarnn önlenmesine 
yönelik çalşmalara (6/762) ve borik asit için uygulanan 
gümrük vergilerine (6/763) ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanndan sözlü soru önergeleri ve Başbakan Yardmcs 
Veysi Kaynak'n cevab 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(100)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

935, 936, 937, 938, 
941:967 

       OK İsmail (Balkesir) – Balkesir'de kurulan bir tesiste 
fosil yaktlar kullanlarak enerji elde edilmesine ve çevreye 
olas etkilerine (6/105) ve tarmda enerji kullanmna ve 
enerji verimliliğini sağlamaya yönelik çalşmalara (6/338) 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanndan sözlü soru 
önergeleri ve Başbakan Yardmcs Veysi Kaynak'n cevab 46 (100) 

 
935, 936, 941:967 

       PEKŞEN Haluk (Trabzon) – Karadeniz Bölgesi'nde 
yaplmas planlanan HES'lere (6/65), Doğu Karadeniz Bölge-
si'nde madencilik faaliyetleri için verilen ruhsatlara (6/292), 
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kurulmas planlanan küçük 
hidroelektrik santrallerine (6/294), Bakanlk ile bağl kurum 
ve kuruluşlarn hizmet binalarna (6/316), bir elektrik dağtm 
şirketinin almş olduğu güvence bedellerini zamannda iade 
etmediği iddiasna (6/414), elektrik kesintileri nedeniyle 
dağtm şirketleri tarafndan ödenmesi gereken tazminatlara 
(6/415), bir elektrik dağtm şirketinin uygulamalaryla ilgili 
iddialara (6/420), bir elektrik dağtm şirketinin uygulamala-
ryla ilgili iddialara (6/421) ve elektrik dağtm şebekesinden 
kaynaklanan hasar bedellerinin dağtm şirketleri tarafndan 
ödenmediği iddiasna (6/422) ilişkin Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanndan sözlü soru önergeleri ve Başbakan Yardmcs 
Veysi Kaynak'n cevab 46 (100) 

 
935, 936, 941:967 

       SERTEL Atila (İzmir) – Türkiye'de yabanclarn işlet-
tiği maden ocaklarna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanndan sözlü soru önergesi (6/624) ve Başbakan Yardmc-
s Veysi Kaynak'n cevab  46 (100) 

 
937, 941:967 
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larnda indirim yaplmas ve mevcut elektrik borçlarnn 
faizlerinin silinmesi talebine (6/668), kş saati uygulamasna 
geçilmemesi nedeniyle konutlarda elektrik ve doğal gaz 
tüketiminde meydana gelen artşa ve 2017 ylnda kş saati 
uygulamasna geçilip geçilmeyeceğine (6/669), elektrik arz 
sknts nedeniyle organize sanayi bölgelerinde meydana 
gelen üretim kaybna (6/672), KİT'lerin üretim tesislerinde 
kullanlan enerji türlerine ve kullanlan enerjinin üretim 
maliyetlerine yansmasna (6/750), Eti Maden Krka Bor 
İşletme Müdürlüğünde 2010 ylnda yapm tamamlanan 
buhar kazan ve türbinine (6/751), Eti Maden İşletmelerinde 
görev yapan mühendislerin işten ayrlmalarnn önlenmesine 
yönelik çalşmalara (6/762) ve borik asit için uygulanan 
gümrük vergilerine (6/763) ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanndan sözlü soru önergeleri ve Başbakan Yardmcs 
Veysi Kaynak'n cevab 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(100)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

935, 936, 937, 938, 
941:967 

       OK İsmail (Balkesir) – Balkesir'de kurulan bir tesiste 
fosil yaktlar kullanlarak enerji elde edilmesine ve çevreye 
olas etkilerine (6/105) ve tarmda enerji kullanmna ve 
enerji verimliliğini sağlamaya yönelik çalşmalara (6/338) 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanndan sözlü soru 
önergeleri ve Başbakan Yardmcs Veysi Kaynak'n cevab 46 (100) 

 
935, 936, 941:967 

       PEKŞEN Haluk (Trabzon) – Karadeniz Bölgesi'nde 
yaplmas planlanan HES'lere (6/65), Doğu Karadeniz Bölge-
si'nde madencilik faaliyetleri için verilen ruhsatlara (6/292), 
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kurulmas planlanan küçük 
hidroelektrik santrallerine (6/294), Bakanlk ile bağl kurum 
ve kuruluşlarn hizmet binalarna (6/316), bir elektrik dağtm 
şirketinin almş olduğu güvence bedellerini zamannda iade 
etmediği iddiasna (6/414), elektrik kesintileri nedeniyle 
dağtm şirketleri tarafndan ödenmesi gereken tazminatlara 
(6/415), bir elektrik dağtm şirketinin uygulamalaryla ilgili 
iddialara (6/420), bir elektrik dağtm şirketinin uygulamala-
ryla ilgili iddialara (6/421) ve elektrik dağtm şebekesinden 
kaynaklanan hasar bedellerinin dağtm şirketleri tarafndan 
ödenmediği iddiasna (6/422) ilişkin Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanndan sözlü soru önergeleri ve Başbakan Yardmcs 
Veysi Kaynak'n cevab 46 (100) 

 
935, 936, 941:967 

       SERTEL Atila (İzmir) – Türkiye'de yabanclarn işlet-
tiği maden ocaklarna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanndan sözlü soru önergesi (6/624) ve Başbakan Yardmc-
s Veysi Kaynak'n cevab  46 (100) 

 
937, 941:967 
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       TAN Altan (Diyarbakr) – Türkiye'nin elektrik ihtiya-
cna ve hidroelektrik santralleri ile üretilen elektrik miktarna 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanndan sözlü soru 
önergesi (6/400) ve Başbakan Yardmcs Veysi Kaynak'n 
cevab 46 (100) 

 
936, 941:967 

       TÜRKMEN Elif Doğan (Adana) – Adana'nn merkez 
ve ilçelerindeki elektrik dağtm şebekeleri ile ilgili sorunlara 
(6/280) ve elektrik faturalarna yanstlan ek bedellere (6/281) 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanndan sözlü soru 
önergeleri ve Başbakan Yardmcs Veysi Kaynak'n cevab 46 (100) 

 
935, 941:967 

       YALÇINKAYA Muhammet Rza (Bartn) – Türkiye 
Taş Kömürü Kurumu ile bir madencilik şirketi arasndaki 
redevans sözleşmesine (6/346) ve Türkiye Taşkömürü Kuru-
munun personel ihtiyacna (6/347) ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanndan sözlü soru önergeleri ve Başbakan 
Yardmcs Veysi Kaynak'n cevab 46 (100) 

 
936, 941:967 

           
           
           

Millî Eğitim Bakanndan    
       AKAYDIN Mustafa (Antalya) – Görme engellilere 
eğitim veren okullara ve engelli öğretmeni açğna ilişkin 
sözlü soru önergesi (6/293) ve Millî Eğitim Bakan İsmet 
Ylmaz'n cevab 46 (99) 

 
833, 835:855 

       AKÇAY Erkan (Manisa) – Manisa'nn Akhisar ilçesin-
deki bir okulun snma sisteminde yaşanan soruna ilişkin 
sözlü soru önergesi (6/119) ve Millî Eğitim Bakan İsmet 
Ylmaz'n cevab 46 (99) 

 
832, 835:855 

       DEPBOYLU Deniz (Aydn) – Rehber öğretmen atama-
larna ilişkin sözlü soru önergesi (6/92) ve Millî Eğitim Ba-
kan İsmet Ylmaz'n cevab 46 (99) 

 
832, 835:855 

       ENCU Ferhat (Şrnak) – Şrnak merkez ve Silopi'de 
TEOG snavna girecek 8. snf öğrencilerine (6/383) ve 
Aydn'da bir üniversite öğrencisinin kaldğ yurttan atlmas 
ile ilgili iddialara (6/404) ilişkin sözlü soru önergeleri ve 
Millî Eğitim Bakan İsmet Ylmaz'n cevab 46 (99) 

 
833, 835:855 

       GÜRER Ömer Fethi (Niğde) – Niğde İl Milli Eğitim 
Müdürlüğünün 2015 yl Stratejik Plannda yer alan baz 
tespitlere (6/174), Niğde'deki okullarda yaplan sosyal, kültü-
rel ve sportif faaliyetlere (6/187), Niğde'de okul, veli ve 
öğrenciler arasndaki işbirliğine (6/188), Niğde'de kullanl-
mayan bir meslek yüksekokulu binasna (6/233), Niğde'de 
taşmal eğitime geçilen yerlerde kapatlan köy okullarna 
(6/234), engelli öğrencilere yönelik çalşmalara (6/262), 
Niğde Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu Dericilik Bö-
lümünün kapanmasna (6/363), ilkokul müfredatna yerel 
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konularla ilgili ders konulmasna (6/375), Niğde'nin Bor 
ilçesindeki öğretmenevinin fiziki yetersizliğine (6/392), yatl 
bölge okullarnda eğitim gören öğrencilere (6/394), kitap 
okuma alşkanlğnn kazandrlmasna yönelik çalşmalara 
(6/396), atamas yaplmayan öğretmenlerin mağduriyetlerinin 
giderilmesine yönelik çalşmalara (6/491), tarm meslek 
liselerine (6/496), engelli çocuklarn eğitimine (6/605), taş-
mal eğitim uygulamasna (6/606), okullarda seçmeli olarak 
Arapça dersi okutulmasna (6/622), ülkemizdeki mülteci 
çocuklarn eğitimine (6/656), Niğde Ömer Halisdemir Üni-
versitesi Tp Fakültesinin eğitime başlama tarihine (6/685), 
sobal ve kömür kaloriferli okullarn says ile doğal gazla 
stlan okullarn saysna (6/688), birleştirilmiş snflarda 
eğitim verilen okullara (6/696), öğretmelerin özlük ve çalş-
ma koşullarnn iyileştirilmesine yönelik çalşmalara (6/697), 
öğretmen açğna (6/698), eğitim çalşanlarna yönelik şiddet 
olaylarna ve önlenmesi konusunda yürütülen çalşmalara 
(6/724), mahrumiyet derecesine göre öğretmenlere zorunlu 
hizmet tazminat ödenip ödenmediğine (6/725), ek ders ücret-
lerine (6/726), uygulanmayan yarg karar olup olmadğna 
(6/727), öğretmen açğna ve yeterli sayda hizmetli ve me-
mur kadrosu bulunmayan okullara (6/728), öğretmen almla-
rnda mülakat yönteminin kaldrlmasnn planlanp planlan-
madğna (6/729) ve Bakanlğa bağl eğitim kurumlarnn 
norm kadrolarnda rehber öğretmenlere yer verilip verilmedi-
ğine (6/730) ilişkin sözlü soru önergeleri ve Millî Eğitim 
Bakan İsmet Ylmaz'n cevab 
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(99) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

832, 833, 834, 
835:855 

       OK İsmail (Balkesir) – Bakanlk aleyhine açlan dava-
lara ve kamunun zarara uğratlmasna (6/85), eğitim kurumu 
müdürleri ile ilgili Danştay İDDK karar uyarnca gerçekleş-
tirilen işlemlere (6/86), eğitim kurumlar yöneticilerinin 
görevlendirmeleri ile ilgili yönetmelik nedeniyle Bakanlk 
aleyhine açlan davalara (6/88), Bakanlk aleyhine açlan 
davalara ve kamunun zarara uğratlmasna (6/192), aday 
öğretmenlere danşmanlk yapacak olan öğretmenlerin belir-
lenmesine (6/286) ve ücretli öğretmenlik uygulamasna ve 
atama bekleyen öğretmenlere (6/289) ilişkin sözlü soru öner-
geleri ve Millî Eğitim Bakan İsmet Ylmaz'n cevab 46 (99) 

 
832, 833, 835:855 

       ÖZDEMİR Sibel (İstanbul) – Ulusal Öğretmen Strateji 
Belgesi'ne ilişkin sözlü soru önergesi (6/640) ve Millî Eğitim 
Bakan İsmet Ylmaz'n cevab 46 (99) 

 
834, 835:855 

       PEKŞEN Haluk (Trabzon) – Öğretmen atamalarna 
ilişkin sözlü soru önergesi (6/69) ve Millî Eğitim Bakan 
İsmet Ylmaz'n cevab 46 (99) 

 
832, 835:855 
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konularla ilgili ders konulmasna (6/375), Niğde'nin Bor 
ilçesindeki öğretmenevinin fiziki yetersizliğine (6/392), yatl 
bölge okullarnda eğitim gören öğrencilere (6/394), kitap 
okuma alşkanlğnn kazandrlmasna yönelik çalşmalara 
(6/396), atamas yaplmayan öğretmenlerin mağduriyetlerinin 
giderilmesine yönelik çalşmalara (6/491), tarm meslek 
liselerine (6/496), engelli çocuklarn eğitimine (6/605), taş-
mal eğitim uygulamasna (6/606), okullarda seçmeli olarak 
Arapça dersi okutulmasna (6/622), ülkemizdeki mülteci 
çocuklarn eğitimine (6/656), Niğde Ömer Halisdemir Üni-
versitesi Tp Fakültesinin eğitime başlama tarihine (6/685), 
sobal ve kömür kaloriferli okullarn says ile doğal gazla 
stlan okullarn saysna (6/688), birleştirilmiş snflarda 
eğitim verilen okullara (6/696), öğretmelerin özlük ve çalş-
ma koşullarnn iyileştirilmesine yönelik çalşmalara (6/697), 
öğretmen açğna (6/698), eğitim çalşanlarna yönelik şiddet 
olaylarna ve önlenmesi konusunda yürütülen çalşmalara 
(6/724), mahrumiyet derecesine göre öğretmenlere zorunlu 
hizmet tazminat ödenip ödenmediğine (6/725), ek ders ücret-
lerine (6/726), uygulanmayan yarg karar olup olmadğna 
(6/727), öğretmen açğna ve yeterli sayda hizmetli ve me-
mur kadrosu bulunmayan okullara (6/728), öğretmen almla-
rnda mülakat yönteminin kaldrlmasnn planlanp planlan-
madğna (6/729) ve Bakanlğa bağl eğitim kurumlarnn 
norm kadrolarnda rehber öğretmenlere yer verilip verilmedi-
ğine (6/730) ilişkin sözlü soru önergeleri ve Millî Eğitim 
Bakan İsmet Ylmaz'n cevab 
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(99) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

832, 833, 834, 
835:855 

       OK İsmail (Balkesir) – Bakanlk aleyhine açlan dava-
lara ve kamunun zarara uğratlmasna (6/85), eğitim kurumu 
müdürleri ile ilgili Danştay İDDK karar uyarnca gerçekleş-
tirilen işlemlere (6/86), eğitim kurumlar yöneticilerinin 
görevlendirmeleri ile ilgili yönetmelik nedeniyle Bakanlk 
aleyhine açlan davalara (6/88), Bakanlk aleyhine açlan 
davalara ve kamunun zarara uğratlmasna (6/192), aday 
öğretmenlere danşmanlk yapacak olan öğretmenlerin belir-
lenmesine (6/286) ve ücretli öğretmenlik uygulamasna ve 
atama bekleyen öğretmenlere (6/289) ilişkin sözlü soru öner-
geleri ve Millî Eğitim Bakan İsmet Ylmaz'n cevab 46 (99) 

 
832, 833, 835:855 

       ÖZDEMİR Sibel (İstanbul) – Ulusal Öğretmen Strateji 
Belgesi'ne ilişkin sözlü soru önergesi (6/640) ve Millî Eğitim 
Bakan İsmet Ylmaz'n cevab 46 (99) 

 
834, 835:855 

       PEKŞEN Haluk (Trabzon) – Öğretmen atamalarna 
ilişkin sözlü soru önergesi (6/69) ve Millî Eğitim Bakan 
İsmet Ylmaz'n cevab 46 (99) 

 
832, 835:855 
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       TAŞDEMİR Dirayet (Ağr) – Ağr'nn Doğubeyazt 
ilçesindeki bir ortaokulda gda güvenilirliği ve hijyen konula-
rnda yaplan denetimlere ilişkin sözlü soru önergesi (6/626) 
ve Millî Eğitim Bakan İsmet Ylmaz'n cevab 46 (99) 

 
834, 835:855 

       TOPCU Zühal (Ankara) – Doğu ve Güneydoğu'daki 
okul ve yurtlarn güvenliğinin sağlanmasna (6/193) ve Suri-
ye snrna yakn bölgelerde bulunan okullarla ilgili alnan 
güvenlik tedbirlerine (6/198) ilişkin sözlü soru önergeleri  ve 
Millî Eğitim Bakan İsmet Ylmaz'n cevab 46 (99) 

 
833, 835:855 

       YILDIRIM Ahmet (Muş) – Şrnak'n Cizre ve Silopi 
ilçelerinde görev yapan öğretmenler için düzenlenen hizmet 
içi eğitimlere ilişkin sözlü soru önergesi (6/209) ve Millî 
Eğitim Bakan İsmet Ylmaz'n cevab 46 (99) 

 
833, 835:855 

           
           
           

Orman ve Su İşleri Bakanndan    
       AKAYDIN Mustafa (Antalya) – Antalya'nn Kumluca 
ilçesinin Adrasan beldesinde bulunan ve doğal sit alan olan 
bir köye ilişkin sözlü soru önergesi (6/133) ve Orman ve Su 
İşleri Bakan Veysel Eroğlu'nun cevab 46 (99) 

 
830, 835:855 

       BUDAK Çetin Osman (Antalya) – Antalya'daki doğal 
koruma alanlar ile orman alanlarnda yaplan tahsislere 
ilişkin sözlü soru önergesi (6/207) ve Orman ve Su İşleri 
Bakan Veysel Eroğlu'nun cevab 46 (99) 

 
830, 835:855 

       GÜRER Ömer Fethi (Niğde) – Niğde ilinde yürütülen 
ağaçlandrma çalşmalarna (6/123), Niğde'nin Ulukşla 
ilçesinde yaplmas planlanan bir gölete (6/126), Niğde'ye 
bağl bir köyün içme suyu sorununa (6/142), yaban keçileri-
nin avlanmasna izin verilmesine (6/149), Niğde'de içme 
suyu şebekelerinde asbestli borular bulunup bulunmadğna 
(6/168), Niğde'de sulama ve içme suyu sorunu bulunan bir 
yerleşim bölgesine (6/169), Niğde'de yaplan sulama uygu-
lamalarna (6/186), Niğde'nin Ulukşla ilçesinde içme ve 
sulama suyu konusunda yaplan çalşmalara (6/200), Niğ-
de'deki Akkaya Baraj'nda meydana gelen kirliliğe (6/359), 
Niğde'de tarmsal sulama ile ilgili çalşmalara (6/368), Ece-
miş suyunun Niğde'de tarmsal sulama amaçl kullanlmasna 
yönelik çalşmalara (6/370), Niğde'nin Kitreli Köyü'ndeki 
kükürtlü su kaynağna (6/373), Niğde'nin Ulukşla ilçesindeki 
Darboğaz Göleti'ne (6/374), Niğde'nin Bor ilçesindeki Akka-
ya Baraj'nda meydana gelen kirliliğe (6/377), Akkaya Bara-
j'nda yaplan temizleme çalşmalarna (6/385), Niğde'nin 
Kitreli Beldesi'nde MTA tarafndan yaplan su sondajlarna 
(6/451), Niğde'nin Ulukşla ilçesinde bulunan Karasit Mağa-
ralarndaki şifal maden suyu kaynaklarna (6/469), Niğde 
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ilinde peyzaj çalşmas yaplan köylere (6/477), Niğde ilinde 
2015 ylnda yaplan fidan dikim çalşmalarna (6/478), Niğ-
de ilindeki baz köylerin sulama suyu sorununa (6/479), bitki 
ve hayvan kaçakçlğ konusunda toplumun bilinçlendirilme-
sine yönelik çalşmalara (6/483), risk altnda bulunan hayvan 
türlerine (6/485), nesli tehlike altndaki kuş türlerini barnd-
ran alanlara (6/486), Bolkar Dağlarndaki endemik bitki ve 
hayvan türlerinin korunmasna yönelik çalşmalara (6/487), 
Niğde'nin Bor ilçesine bağl köylerde yaplmas planlanan 
göletlere (6/500), Niğde ilindeki baz köylerde gölet yaplma-
s talebine (6/507), Niğde ilindeki Akkaya Baraj Gölü'nün 
koruma alan kapsamna alnmasna (6/508), Niğde'nin Ulu-
kşla ilçesinin içme suyu sorununa (6/614), asbestli içme 
suyu borularnn değiştirilmesine (6/615), yer alt sularnn 
çekilmesi sonucu oluşan obruklara karş alnan önlemlere 
(6/616), Konya Kapal Havzas Master Plan kapsamnda 
Niğde Şekerpnar içme suyu ile ilgili yaplan çalşmalara 
(6/651), Niğde'nin Ulukşla ilçesine Şekerpnar suyunun 
getirilmesine yönelik çalşmalara (6/670) ve ülkemizdeki kuş 
cennetlerinin korunmasna ve sularnn temizliğine yönelik 
denetimlere (6/717) ilişkin sözlü soru önergeleri ve Orman ve 
Su İşleri Bakan Veysel Eroğlu'nun cevab 
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(99)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

830, 831:832, 
835:855 

       OK İsmail (Balkesir) – Balkesir'de kurulan bir tesisin 
su kaynaklarna olas etkilerine (6/103) ve Balkesir Büyük-
şehir Belediye Başkan'nn Çay Deresi Islah Projesi ile ilgili 
bir açklamasna (6/305) ilişkin sözlü soru önergeleri ve 
Orman ve Su İşleri Bakan Veysel Eroğlu'nun cevab 46 (99) 

 
829, 830, 835:855 

       ÖZCAN Ali (İstanbul) – KKTC Su Temin Projesi'ne 
ilişkin sözlü soru önergesi (6/137) ve Orman ve Su İşleri 
Bakan Veysel Eroğlu'nun cevab 46 (99) 

 
830, 835:855 

       PEKŞEN Haluk (Trabzon) – Hidroelektrik santrallerin 
kapasitelerine ve üretilen enerji miktarna (6/62), Doğu Kara-
deniz ormanlarnn kurumasnn sebeplerine ve alnan önlem-
lere (6/77), Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kurulmas planlanan 
küçük hidroelektrik santrallerine (6/295) ve Şanlurfa'daki 
sulama birliklerinin elektrik borcuna (6/323) ilişkin sözlü 
soru önergeleri  ve Orman ve Su İşleri Bakan Veysel Eroğ-
lu'nun cevab 46 (99) 

 
829, 830, 835:855 

       SERTEL Atila (İzmir) – Gediz Nehri'ndeki kirliliğe ve 
yaplan temizleme çalşmalarna ilişkin sözlü soru önergesi 
(6/619) ve Orman ve Su İşleri Bakan Veysel Eroğlu'nun 
cevab 46 (99) 

 
832, 835:855 

       TÜRKMEN Elif Doğan (Adana) – Adana'nn Kozan, 
İmamoğlu ve Ceyhan ilçelerini kapsayan sulama projesine 
ilişkin sözlü soru önergesi (6/274) ve Orman ve Su İşleri 
Bakan Veysel Eroğlu'nun cevab 46 (99) 

 
830, 835:855 
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ilinde peyzaj çalşmas yaplan köylere (6/477), Niğde ilinde 
2015 ylnda yaplan fidan dikim çalşmalarna (6/478), Niğ-
de ilindeki baz köylerin sulama suyu sorununa (6/479), bitki 
ve hayvan kaçakçlğ konusunda toplumun bilinçlendirilme-
sine yönelik çalşmalara (6/483), risk altnda bulunan hayvan 
türlerine (6/485), nesli tehlike altndaki kuş türlerini barnd-
ran alanlara (6/486), Bolkar Dağlarndaki endemik bitki ve 
hayvan türlerinin korunmasna yönelik çalşmalara (6/487), 
Niğde'nin Bor ilçesine bağl köylerde yaplmas planlanan 
göletlere (6/500), Niğde ilindeki baz köylerde gölet yaplma-
s talebine (6/507), Niğde ilindeki Akkaya Baraj Gölü'nün 
koruma alan kapsamna alnmasna (6/508), Niğde'nin Ulu-
kşla ilçesinin içme suyu sorununa (6/614), asbestli içme 
suyu borularnn değiştirilmesine (6/615), yer alt sularnn 
çekilmesi sonucu oluşan obruklara karş alnan önlemlere 
(6/616), Konya Kapal Havzas Master Plan kapsamnda 
Niğde Şekerpnar içme suyu ile ilgili yaplan çalşmalara 
(6/651), Niğde'nin Ulukşla ilçesine Şekerpnar suyunun 
getirilmesine yönelik çalşmalara (6/670) ve ülkemizdeki kuş 
cennetlerinin korunmasna ve sularnn temizliğine yönelik 
denetimlere (6/717) ilişkin sözlü soru önergeleri ve Orman ve 
Su İşleri Bakan Veysel Eroğlu'nun cevab 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(99)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

830, 831:832, 
835:855 

       OK İsmail (Balkesir) – Balkesir'de kurulan bir tesisin 
su kaynaklarna olas etkilerine (6/103) ve Balkesir Büyük-
şehir Belediye Başkan'nn Çay Deresi Islah Projesi ile ilgili 
bir açklamasna (6/305) ilişkin sözlü soru önergeleri ve 
Orman ve Su İşleri Bakan Veysel Eroğlu'nun cevab 46 (99) 

 
829, 830, 835:855 

       ÖZCAN Ali (İstanbul) – KKTC Su Temin Projesi'ne 
ilişkin sözlü soru önergesi (6/137) ve Orman ve Su İşleri 
Bakan Veysel Eroğlu'nun cevab 46 (99) 

 
830, 835:855 

       PEKŞEN Haluk (Trabzon) – Hidroelektrik santrallerin 
kapasitelerine ve üretilen enerji miktarna (6/62), Doğu Kara-
deniz ormanlarnn kurumasnn sebeplerine ve alnan önlem-
lere (6/77), Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kurulmas planlanan 
küçük hidroelektrik santrallerine (6/295) ve Şanlurfa'daki 
sulama birliklerinin elektrik borcuna (6/323) ilişkin sözlü 
soru önergeleri  ve Orman ve Su İşleri Bakan Veysel Eroğ-
lu'nun cevab 46 (99) 

 
829, 830, 835:855 

       SERTEL Atila (İzmir) – Gediz Nehri'ndeki kirliliğe ve 
yaplan temizleme çalşmalarna ilişkin sözlü soru önergesi 
(6/619) ve Orman ve Su İşleri Bakan Veysel Eroğlu'nun 
cevab 46 (99) 

 
832, 835:855 

       TÜRKMEN Elif Doğan (Adana) – Adana'nn Kozan, 
İmamoğlu ve Ceyhan ilçelerini kapsayan sulama projesine 
ilişkin sözlü soru önergesi (6/274) ve Orman ve Su İşleri 
Bakan Veysel Eroğlu'nun cevab 46 (99) 

 
830, 835:855 
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       YILDIRIM Ahmet (Muş) – Rüzgar enerji santrali 
yapm nedeniyle zarar gören ormanlk alanlara ilişkin sözlü 
soru önergesi (6/210) ve Orman ve Su İşleri Bakan Veysel 
Eroğlu'nun cevab 46 (99) 

 
830, 835:855 

           
           
           

Sağlk Bakanndan    
       AKIN Ahmet (Balkesir) – Balkesir Devlet Hastanesi 
Onkoloji bölümünün doktor ve sağlk personeli ihtiyacna 
ilişkin sözlü soru önergesi (6/340) ve Sağlk Bakan Recep 
Akdağ'n cevab 46 (100) 

 
940, 941:967 

       BOZKURT Mustafa Hüsnü (Konya) – Son on ylda 
meslek hastalğ sebebiyle yaşamn yitiren ve tedavi gören 
kişilere (6/556) ve otizmli çocuklarn eğitimi için sağlanan 
devlet desteğinin artrlmasna (6/566) ilişkin sözlü soru 
önergeleri ve Sağlk Bakan Recep Akdağ'n cevab 46 (100) 

 
941, 941:967 

       GÜRER Ömer Fethi (Niğde) – Floresan lambalarn 
insan sağlğna etkilerine (6/111), dizüstü bilgisayarlarn 
insan sağlğna etkisine (6/130), Niğde'ye bağl bir köyün 
sağlk hizmetleri ile ilgili sorunlarna (6/143), Niğde'nin 
Çiftlik ilçesindeki Uyuz Göleti ile ilgili çalşmalara (6/220), 
Niğde'nin Çiftlik ilçesindeki Uyuz Göleti'nin baz hastalkla-
rn tedavisinde kullanlmasna (6/221), Niğde'de kapanan 
sağlk ocaklarna (6/222), Bakanlğn Niğde Üniversitesine 
tp fakültesi açlmas ile ilgili kararna (6/355), alternatif tp 
uygulamalarnn denetimine (6/376), Niğde Üniversitesine tp 
fakültesi açlmas çalşmalarna (6/386), msr şurubunun 
sağlğa zararlarna (6/412), frnlarda çalşanlarn sağlk 
kontrollerine (6/437), Niğde'nin Çiftlik ilçesinde bulunan 
Uyuz Göleti'nin suyunun tedavi amaçl kullanlmasna 
(6/458), optisyenlerin kamuda istihdamna (6/680), 2015 ve 
2016 yllarnda suda boğulma sonucu hayatn kaybeden 
kişilere (6/690), salgn hastalğa yakalanan Suriyeli sğnma-
clara ve sağlk sorunlar nedeniyle hayatn kaybedenlere 
(6/699), Türkiye Halk Sağlğ Kurumu Zoonotik ve Vektörel 
Hastalklar Daire Başkanlğnda daire başkan olarak veteri-
ner hekimlerin görev alp almadğna (6/708) ve kişi başna 
tüketilen hayvansal besin miktarnn günlük protein ihtiyacn 
karşlayp karşlamadğna (6/716) ilişkin sözlü soru önerge-
leri ve Sağlk Bakan Recep Akdağ'n cevab 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(100)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

938, 939, 940, 941, 
941:967 

       OK İsmail (Balkesir) – Nadir görülen bir hastalğn 
tedavi olanaklarna ilişkin sözlü soru önergesi (6/115) ve 
Sağlk Bakan Recep Akdağ'n cevab 46 (100) 

 
939, 941:967 

    



- 36 -

   C.   B. S a y f a  

– 36 – 

       OKUTAN Nuri (Isparta) – Sigara kullanmn önlemek 
için yaplan çalşmalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/258) ve 
Sağlk Bakan Recep Akdağ'n cevab 46 (100) 

 
939, 941:967 

       ÖZCAN Ali (İstanbul) – Bebek ölüm oranlarna ve 
bebek ölümlerinin engellenmesi için yaplan çalşmalara 
ilişkin sözlü soru önergesi (6/136) ve Sağlk Bakan Recep 
Akdağ'n cevab 46 (100) 

 
939, 941:967 

       PEKŞEN Haluk (Trabzon) – Trabzon'un Ortahisar 
ilçesinde burun estetiği olan bir vatandaşn hayatn kaybet-
mesine (6/131) ve Bakanlk ile bağl kurum ve kuruluşlarn 
hizmet binalarna (6/315) ilişkin sözlü soru önergeleri ve 
Sağlk Bakan Recep Akdağ'n cevab 46 (100) 

 
939, 940, 941:967 

       TÜRKMEN Elif Doğan (Adana) – Adana'nn Yüreğir 
ilçesindeki hastane ihtiyacna ve Kozan Devlet Hastanesinin 
hizmete girmemesine (6/278) ve Adana'nn Tufanbeyli ilçe-
sindeki devlet hastanesinin sağlk personeli ihtiyacna (6/279) 
ilişkin sözlü soru önergeleri ve Sağlk Bakan Recep Ak-
dağ'n cevab 46 (100) 

 
939:940, 941:967 

           
           
           

D) YAZILI SORU ÖNERGELERİ VE CEVAPLARI    
a- Cevaplanan Yazl Soru Önergeleri     

           
Başbakan Yardmclarndan    

       ÇIRAY Aytun (İzmir) – Hazine tarafndan yaplan bir 
döviz piyasas işlemine ilişkin sorusu ve Başbakan Yardmc-
s Mehmet Şimşek'in cevab (7/12930) 46 (93) 

 
228:229 

       TAN Altan (Diyarbakr) – Yurtdş Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlğ'nn Türkmenlere yönelik çalşmalar-
na (7/13102) ve Yurtdş Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlğ'nn Bulgar Türklerine yönelik çalşmalarna 
(7/13103) ilişkin sorular ve Başbakan Yardmcs Yldrm 
Tuğrul Türkeş'in cevab 46 (98) 

 
733:736 

       YİĞİT Ali (İzmir) – 2016 yl sonu itibaryla belediye-
lerin borç tutarlarna ilişkin sorusu ve Başbakan Yardmcs 
Mehmet Şimşek'in cevab (7/13065) 46 (100) 

 
971:972 

           
           
           

Başbakandan    
       GÜRER Ömer Fethi (Niğde) – Döviz kurundaki artşn 
önlenmesine yönelik tedbirlere ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Başbakan Yardmcs Mehmet Şimşek'in cevab (7/12754) 46 (94) 

 
372:375 
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       OKUTAN Nuri (Isparta) – Sigara kullanmn önlemek 
için yaplan çalşmalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/258) ve 
Sağlk Bakan Recep Akdağ'n cevab 46 (100) 

 
939, 941:967 

       ÖZCAN Ali (İstanbul) – Bebek ölüm oranlarna ve 
bebek ölümlerinin engellenmesi için yaplan çalşmalara 
ilişkin sözlü soru önergesi (6/136) ve Sağlk Bakan Recep 
Akdağ'n cevab 46 (100) 

 
939, 941:967 

       PEKŞEN Haluk (Trabzon) – Trabzon'un Ortahisar 
ilçesinde burun estetiği olan bir vatandaşn hayatn kaybet-
mesine (6/131) ve Bakanlk ile bağl kurum ve kuruluşlarn 
hizmet binalarna (6/315) ilişkin sözlü soru önergeleri ve 
Sağlk Bakan Recep Akdağ'n cevab 46 (100) 

 
939, 940, 941:967 

       TÜRKMEN Elif Doğan (Adana) – Adana'nn Yüreğir 
ilçesindeki hastane ihtiyacna ve Kozan Devlet Hastanesinin 
hizmete girmemesine (6/278) ve Adana'nn Tufanbeyli ilçe-
sindeki devlet hastanesinin sağlk personeli ihtiyacna (6/279) 
ilişkin sözlü soru önergeleri ve Sağlk Bakan Recep Ak-
dağ'n cevab 46 (100) 

 
939:940, 941:967 

           
           
           

D) YAZILI SORU ÖNERGELERİ VE CEVAPLARI    
a- Cevaplanan Yazl Soru Önergeleri     

           
Başbakan Yardmclarndan    

       ÇIRAY Aytun (İzmir) – Hazine tarafndan yaplan bir 
döviz piyasas işlemine ilişkin sorusu ve Başbakan Yardmc-
s Mehmet Şimşek'in cevab (7/12930) 46 (93) 

 
228:229 

       TAN Altan (Diyarbakr) – Yurtdş Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlğ'nn Türkmenlere yönelik çalşmalar-
na (7/13102) ve Yurtdş Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlğ'nn Bulgar Türklerine yönelik çalşmalarna 
(7/13103) ilişkin sorular ve Başbakan Yardmcs Yldrm 
Tuğrul Türkeş'in cevab 46 (98) 

 
733:736 

       YİĞİT Ali (İzmir) – 2016 yl sonu itibaryla belediye-
lerin borç tutarlarna ilişkin sorusu ve Başbakan Yardmcs 
Mehmet Şimşek'in cevab (7/13065) 46 (100) 

 
971:972 

           
           
           

Başbakandan    
       GÜRER Ömer Fethi (Niğde) – Döviz kurundaki artşn 
önlenmesine yönelik tedbirlere ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Başbakan Yardmcs Mehmet Şimşek'in cevab (7/12754) 46 (94) 

 
372:375 
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       TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – İsviçre ile 
imzalanan anlaşmalara ve karşlkl ithalat-ihracat miktarna 
(7/12447), Fransa ile imzalanan anlaşmalara ve karşlkl 
ithalat-ihracat miktarna (7/12448), Almanya ile imzalanan 
anlaşmalara ve karşlkl ithalat-ihracat miktarna (7/12449), 
Hollanda ile imzalanan anlaşmalara ve karşlkl 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 46 (94) 

 
366:371 

           
           
           

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanndan    
       DEMİR Filiz KERESTECİOĞLU (İstanbul) – 11 
Nisan 2017 tarihinde Çerkezköy OSB Boytek Fabrikas'nda 
yaşanan patlamaya, etkilerine ve firmann denetimine ilişkin 
sorusu ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Faruk Özlü'nün 
cevab (7/13122) 46 (98) 

 
737:743 

       TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – 2003-2017 
yllar arasnda görev yapan bakanlk müşavirlerine 
(7/12834), 2003-2017 yllar arasnda Bakanlkta çalşan 
basn müşavirlerine (7/12835) ve 2003-2017 yllar arasnda 
Bakanlkta çalşan özel kalem müdürlerine (7/12836) ilişkin 
sorular ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Faruk Öz-
lü'nün cevab 46 (92) 

 
89:93 

           
           
           

Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanndan    
       BASMACI Melike (Denizli) – Taşeron işçilerin sorun-
larnn çözümüne ve lehlerine sonuçlanan mahkeme kararla-
rnn uygulanmamasna ilişkin sorusu ve Çalşma ve Sosyal 
Güvenlik Bakan Mehmet Müezzinoğlu'nun cevab (7/12840) 46 (93) 

 
226:227 

       DOĞAN Müslüm (İzmir) – İzmir'in Gaziemir ilçesinde 
yol çalşmasnda görevli bir işçinin yaşamn kaybettiği ola-
yn soruşturulmasna ilişkin sorusu ve Çalşma ve Sosyal 
Güvenlik Bakan Mehmet Müezzinoğlu'nun cevab (7/12776) 46 (93) 

 
224:225 

       TANAL Mahmut (İstanbul) – İstanbul'da İGDAŞ'a 
bağl bir şirkette çalşan sekiz işçinin referandum tercihleri 
sebebiyle işten atldklar iddiasna ilişkin sorusu ve Çalşma 
ve Sosyal Güvenlik Bakan Mehmet Müezzinoğlu'nun cevab 
(7/12689) 46 (93) 

 
222:223 
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Dşişleri Bakanndan    
       YİĞİT Ali (İzmir) – Yunanistan'n Türkiye Cumhuriyeti 
egemenliği altndaki ada ve kayalklara yönelik girişimlerine 
ilişkin sorusu ve Dşişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun 
cevab (7/13077) 46 (98) 

 
730:732 

           
           
           

Ekonomi Bakanndan    
       BAKAN Murat (İzmir) – Enflasyona ve döviz kurun-
daki yükselişe karş alnan önlemlere ilişkin sorusu ve Eko-
nomi Bakan Nihat Zeybekci'nin cevab (7/12950) 46 (100) 

 
968:970 

        – Türkiye'nin kredi notunun yükseltilmesine yönelik 
tedbirlere ve ekonomik büyüme hedeflerine ilişkin sorusu ve 
Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci'nin cevab (7/12698) 46 (92) 

 
85:88 

       YEŞİL Nihat (Ankara) – Türkiye ekonomisini ilgilen-
diren bir beyanna ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakan Nihat 
Zeybekci'nin cevab (7/12949) 46 (92) 

 
94:96 

           
           
           

Gümrük ve Ticaret Bakanndan    
       TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – 2003-2017 
yllar arasnda Bakanlkta çalşan özel kalem müdürlerine 
ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakan Bülent Tü-
fenkci'nin cevab (7/12865) 46 (94) 

 
379:380 

        – 2003-2017 yllar arasnda görev yapan bakanlk mü-
şavirlerine (7/12863) ve 2003-2017 yllar arasnda Bakanlk-
ta çalşan basn müşavirlerine (7/12864) ilişkin sorular ve 
Gümrük ve Ticaret Bakan Bülent Tüfenkci'nin cevab 46 (94) 

 
376:378 

           
           
           

TBMM Başkanndan    
       BİÇER Tur YILDIZ (Manisa) – Milletvekillerine 
dağtlan bir kitaba ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkan Vekili Ahmet Aydn'n cevab (7/13329) 46 (97) 

 
630:631 

       TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – TBMM 
Genel Kurulunun 23 Nisan 2017 tarihli 85'inci Birleşimi'ni 
izleyen baz diplomatlarn görevliler tarafndan uyarlmasna 
ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili 
Ahmet Aydn'n cevab (7/13162) 46 (97) 

 
628:629 
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Dşişleri Bakanndan    
       YİĞİT Ali (İzmir) – Yunanistan'n Türkiye Cumhuriyeti 
egemenliği altndaki ada ve kayalklara yönelik girişimlerine 
ilişkin sorusu ve Dşişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun 
cevab (7/13077) 46 (98) 

 
730:732 

           
           
           

Ekonomi Bakanndan    
       BAKAN Murat (İzmir) – Enflasyona ve döviz kurun-
daki yükselişe karş alnan önlemlere ilişkin sorusu ve Eko-
nomi Bakan Nihat Zeybekci'nin cevab (7/12950) 46 (100) 

 
968:970 

        – Türkiye'nin kredi notunun yükseltilmesine yönelik 
tedbirlere ve ekonomik büyüme hedeflerine ilişkin sorusu ve 
Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci'nin cevab (7/12698) 46 (92) 

 
85:88 

       YEŞİL Nihat (Ankara) – Türkiye ekonomisini ilgilen-
diren bir beyanna ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakan Nihat 
Zeybekci'nin cevab (7/12949) 46 (92) 

 
94:96 

           
           
           

Gümrük ve Ticaret Bakanndan    
       TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – 2003-2017 
yllar arasnda Bakanlkta çalşan özel kalem müdürlerine 
ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakan Bülent Tü-
fenkci'nin cevab (7/12865) 46 (94) 

 
379:380 

        – 2003-2017 yllar arasnda görev yapan bakanlk mü-
şavirlerine (7/12863) ve 2003-2017 yllar arasnda Bakanlk-
ta çalşan basn müşavirlerine (7/12864) ilişkin sorular ve 
Gümrük ve Ticaret Bakan Bülent Tüfenkci'nin cevab 46 (94) 

 
376:378 

           
           
           

TBMM Başkanndan    
       BİÇER Tur YILDIZ (Manisa) – Milletvekillerine 
dağtlan bir kitaba ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkan Vekili Ahmet Aydn'n cevab (7/13329) 46 (97) 

 
630:631 

       TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – TBMM 
Genel Kurulunun 23 Nisan 2017 tarihli 85'inci Birleşimi'ni 
izleyen baz diplomatlarn görevliler tarafndan uyarlmasna 
ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili 
Ahmet Aydn'n cevab (7/13162) 46 (97) 

 
628:629 
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GEÇEN TUTANAK HAKKINDA KONUŞMALAR    
        – İstanbul Milletvekili Engin Altay'n, 16/5/2017 tarihli 
92'nci Birleşimdeki baz ifadelerini düzelttiğine ilişkin ko-
nuşmas 46 (93) 

 
125:126 

           
           

GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR    
A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI 
KONUŞMALARI    

       ASLAN Mehmet Ali (Batman) – Araplarla ilgili gelişti-
rilen nefret söylemleri ve Arapçaya karş taknlan ötekileşti-
rici yaklaşmlara ilişkin gündem dş konuşmas 46 (95) 

 
407:408 

       ATICI Aytuğ (Mersin) – Olağanüstü hâl uygulamalar 
nedeniyle yaşanan açlk grevlerine ilişkin gündem dş ko-
nuşmas 46 (96) 

 
467:468 

       BALBAY Mustafa Ali (İzmir) – İzmir Kuş Cenneti'ne 
ilişkin gündem dş konuşmas 46 (97) 

 
603:604 

       BAYBATUR Murat (Manisa) – Çerkez sürgünü ve 
soykrmna ilişkin gündem dş konuşmas 46 (93) 

 
110:111 

       BEŞTAŞ Meral DANIŞ (Adana) – Cezaevinde annele-
riyle birlikte kalan çocuklarn durumuna ilişkin gündem dş 
konuşmas 46 (98) 

 
655:656 

       BOTAN Lezgin (Van) – 15 Mays Kürt Dili Bayram'na 
ilişkin gündem dş konuşmas 46 (92) 

 
20:21 

       ÇAMLI Ahmet Hamdi (İstanbul) – 29 Mays 1453 
Konstantiniyye'nin fethinin 564'üncü yl dönümüne ilişkin 
gündem dş konuşmas 46 (98) 

 
661:662 

       ERDOĞMUŞ Nimetullah (Diyarbakr) – Kayp çocuk-
lara ilişkin gündem dş konuşmas 46 (97) 

 
608:609 

       EROĞLU Veysel (Orman ve Su İşleri Bakan) (Af-
yonkarahisar) – İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'n, 
İzmir Kuş Cenneti'ne ilişkin gündem dş konuşmas dolay-
syla 46 (97) 

 
604:607 

       HAVUTÇA Namk (Balkesir) – Zeytincilik sektörünün 
sorunlarna ilişkin gündem dş konuşmas 46 (100) 

 
890:891 

       İLGEZDİ Gamze AKKUŞ (İstanbul) – Hasta mahpus-
larn sorunlarna ilişkin gündem dş konuşmas 46 (92) 

 
18:20 

       KALKAN Necip (İzmir) – Türkçemizin bugünkü hâline 
ilişkin gündem dş konuşmas 46 (99) 

 
768:769 

       KARAKAYA Mevlüt (Adana) – Arclk sektörünün 
sorunlarna ilişkin gündem dş konuşmas 46 (99) 

 
765:766 

       KEŞİR Ayşe (Düzce) – Aile Haftas'na ilişkin gündem 
dş konuşmas 46 (92) 

 
17:18 

       KILIÇ İmran (Kahramanmaraş) – 27 Mays Cumarte-
si günü ramazan aynn başlayacak olmasna ilişkin gündem 
dş konuşmas 46 (97) 

 
602:603 
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       KÖSEOĞLU Ayşe Sula (Trabzon) – 25-28 Mays 
tarihleri arasnda Atatürk Kültür Merkezi'nde yaplacak olan 
"Trabzon Günleri"ne ilişkin gündem dş konuşmas 46 (96) 

 
470:471 

       NERGİS Hülya (Kayseri) – 21 Mays 1864'te gerçekle-
şen Çerkez sürgünü ve soykrmnn 153'üncü yl dönümüne 
ilişkin gündem dş konuşmas 46 (95) 

 
400:401 

       ÖZKAL Hatice Dudu (Afyonkarahisar) – Ramazan 
aynn gelişine ilişkin gündem dş konuşmas 46 (100) 

 
892:893 

       ÖZKAN Cahit (Denizli) – Zeybekler Günü'ne ilişkin 
gündem dş konuşmas 46 (93) 

 
111:112 

       TANAL Mahmut (İstanbul) – Üsküdar'n sorunlarna 
ilişkin gündem dş konuşmas 46 (93) 

 
112:113 

       TOPAL Serkan (Hatay) – Hatay'n ekonomik ve sosyal 
sorunlarna ilişkin gündem dş konuşmas 46 (98) 

 
656:658 

       TÜM Mehmet (Balkesir) – Görevlerine son verilen 
kamu görevlilerinin durumuna ilişkin gündem dş konuşmas 46 (95) 

 
401:403 

       UCA Feleknas (Diyarbakr) – Diyarbakr'da yaşanan 
sorunlara ilişkin gündem dş konuşmas 46 (100) 

 
888:889 

       USTA Erhan (Samsun) – 19 Mays Atatürk'ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayram'na ilişkin gündem dş konuşmas 46 (94) 

 
263:264 

       VARLI Muharrem (Adana) – Çiftçilerin sorunlarna 
ilişkin gündem dş konuşmas 46 (96) 

 
468:469 

       YALÇINKAYA Muhammet Rza (Bartn) – Amas-
ra'da işine son verilen maden işçilerinin durumuna ilişkin 
gündem dş konuşmas 46 (94) 

 
260:261 

       YILDIRIM Kadri (Siirt) – Kudüs Günü'ne ilişkin 
gündem dş konuşmas 46 (94) 

 
262 

       YÜCEER Candan (Tekirdağ) – Tekirdağ'n eğitim 
sorunlar ve derslik ihtiyacna ilişkin gündem dş konuşmas 46 (99) 

 
766:767 

           
           
           

KANUNLAR    
A) KABUL EDİLEN KANUNLAR    

a- Numerik Dizin    
  Kanun 

No   
 

        Ad            
7020 Baz Alacaklarn Yeniden Yaplandrlmas ile 

Baz Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Ka-
rarnamede Değişiklik Yaplmasna Dair  46 (93) 145:210, 211:221 

     (94) 305:350, 353:365 
7021 Türkiye Cumhuriyeti Sağlk Bakanlğ ile Irak 

Cumhuriyeti Sağlk Bakanlğ Arasnda Sağlk 
Alannda İş Birliğine Dair Mutabakat Zaptnn 
Onaylanmasnn Uygun Bulunduğuna Dair  46 (94) 351:352, 353:365 
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       KÖSEOĞLU Ayşe Sula (Trabzon) – 25-28 Mays 
tarihleri arasnda Atatürk Kültür Merkezi'nde yaplacak olan 
"Trabzon Günleri"ne ilişkin gündem dş konuşmas 46 (96) 

 
470:471 

       NERGİS Hülya (Kayseri) – 21 Mays 1864'te gerçekle-
şen Çerkez sürgünü ve soykrmnn 153'üncü yl dönümüne 
ilişkin gündem dş konuşmas 46 (95) 

 
400:401 

       ÖZKAL Hatice Dudu (Afyonkarahisar) – Ramazan 
aynn gelişine ilişkin gündem dş konuşmas 46 (100) 

 
892:893 

       ÖZKAN Cahit (Denizli) – Zeybekler Günü'ne ilişkin 
gündem dş konuşmas 46 (93) 

 
111:112 

       TANAL Mahmut (İstanbul) – Üsküdar'n sorunlarna 
ilişkin gündem dş konuşmas 46 (93) 

 
112:113 

       TOPAL Serkan (Hatay) – Hatay'n ekonomik ve sosyal 
sorunlarna ilişkin gündem dş konuşmas 46 (98) 

 
656:658 

       TÜM Mehmet (Balkesir) – Görevlerine son verilen 
kamu görevlilerinin durumuna ilişkin gündem dş konuşmas 46 (95) 

 
401:403 

       UCA Feleknas (Diyarbakr) – Diyarbakr'da yaşanan 
sorunlara ilişkin gündem dş konuşmas 46 (100) 

 
888:889 

       USTA Erhan (Samsun) – 19 Mays Atatürk'ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayram'na ilişkin gündem dş konuşmas 46 (94) 

 
263:264 

       VARLI Muharrem (Adana) – Çiftçilerin sorunlarna 
ilişkin gündem dş konuşmas 46 (96) 

 
468:469 

       YALÇINKAYA Muhammet Rza (Bartn) – Amas-
ra'da işine son verilen maden işçilerinin durumuna ilişkin 
gündem dş konuşmas 46 (94) 

 
260:261 

       YILDIRIM Kadri (Siirt) – Kudüs Günü'ne ilişkin 
gündem dş konuşmas 46 (94) 

 
262 

       YÜCEER Candan (Tekirdağ) – Tekirdağ'n eğitim 
sorunlar ve derslik ihtiyacna ilişkin gündem dş konuşmas 46 (99) 

 
766:767 

           
           
           

KANUNLAR    
A) KABUL EDİLEN KANUNLAR    

a- Numerik Dizin    
  Kanun 

No   
 

        Ad            
7020 Baz Alacaklarn Yeniden Yaplandrlmas ile 

Baz Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Ka-
rarnamede Değişiklik Yaplmasna Dair  46 (93) 145:210, 211:221 

     (94) 305:350, 353:365 
7021 Türkiye Cumhuriyeti Sağlk Bakanlğ ile Irak 

Cumhuriyeti Sağlk Bakanlğ Arasnda Sağlk 
Alannda İş Birliğine Dair Mutabakat Zaptnn 
Onaylanmasnn Uygun Bulunduğuna Dair  46 (94) 351:352, 353:365 

           

   C.   B. S a y f a  
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b- Konulara Göre Dizin    
1. Temel Kanunlar    

        – Baz Alacaklarn Yeniden Yaplandrlmas ile Baz 
Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişik-
lik Yaplmasna Dair (7020) 46 (93) 

 
145:210, 211:221 

         (94) 305:350, 353:365 
           
           
           

2. Uluslararas Anlaşmalara İlişkin Kanunlar    
        – Türkiye Cumhuriyeti Sağlk Bakanlğ ile Irak Cum-
huriyeti Sağlk Bakanlğ Arasnda Sağlk Alannda İş Birli-
ğine Dair Mutabakat Zaptnn Onaylanmasnn Uygun Bu-
lunduğuna Dair (7021) 46 (94) 

 
351:352, 353:365 

           
           

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

        – Türkiye Cumhuriyeti Sağlk Bakanlğ ile Irak Cum-
huriyeti Sağlk Bakanlğ Arasnda Sağlk Alannda İşbirliği-
ne Dair Mutabakat Zaptnn Onaylanmasnn Uygun Bulun-
duğuna Dair (1/403) (S. Says: 364) 46 (94) 

 
351:352, 353:365 

           
           
           

C) TEKLİFLER  (Görüşülenler)    
1. a- Temel Kanun Teklifleri    

       ELİTAŞ Mustafa (Kayseri) – (Adalet ve Kalknma 
Partisi Grup Başkanvekili) Baz Alacaklarn Yeniden Yap-
landrlmas ile Baz Kanunlarda Değişiklik Yaplmasna Dair 
Kanun Teklifi (2/1703) ve İstanbul Milletvekili Tülay Kay-
narca ve 13 Milletvekilinin Hazineye Ait Taşnmaz Mallarn 
Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Deği-
şiklik Yaplmas Hakknda Kanunda Değişiklik Yaplmas 
Hakknda Kanun Teklifi (2/1622) (S. Says: 475) 46 (93) 

 
145:210, 211:221 

         (94) 305:350, 353:365 
           
           
           

1. b- Doğrudan Gündeme Alma Önergeleri    
       ADIGÜZEL Onursal (İstanbul) – (2/1128) esas numa-
ral 2429 Sayl Bayram ve Genel Tatiller Kanununda Deği-
şiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi'nin doğrudan günde-
me alnmasna ilişkin önergesi (4/97) 46 (92) 

 
69:72 
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       TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – (2/69) esas 
numaral İfade Özgürlüğünün Eksiksiz Sağlanmas Bağla-
mnda; Terörle Mücadele Kanunu ile Türk Ceza Kanununda 
Değişiklik Yaplmas Hakknda Kanun Teklifi'nin doğrudan 
gündeme alnmasna ilişkin önergesi (4/98) 46 (98) 

 
714:717 

           
           
           

Ç) SIRA SAYILARI DİZİNİ(GÖRÜŞÜLENLER)    
            (Eklendiği Birleşimler)    
Cilt Birleşim Sra Says   
46 (92) 474   
 (93) 475   
 (94) 364   

           
           
           

KARARLAR    
A) TBMM KARARLARI    

  Karar 
No   

 
        Ad            

1142 Hâkimler ve Savclar Kurulu Üyeliklerine Yap-
lan Seçime Dair 46 (92) 73:74, 78:84 

           
           
           

KOMİSYONLAR    
A) İHTİSAS KOMİSYONLARI    

a- Dşişleri Komisyonu    
1. Komisyon Raporlar    

        – Türkiye Cumhuriyeti Sağlk Bakanlğ ile Irak Cum-
huriyeti Sağlk Bakanlğ Arasnda Sağlk Alannda İşbirliği-
ne Dair Mutabakat Zaptnn Onaylanmasnn Uygun Bulun-
duğuna Dair Kanun Tasarsna İlişkin (1/403) (S. Says: 364) 46 (94) 

 
351:352, 353:365 

           
           
           

b- Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu    
1. Açk Bulunan Üyeliklere Seçim        46 (94) 305 
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       TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – (2/69) esas 
numaral İfade Özgürlüğünün Eksiksiz Sağlanmas Bağla-
mnda; Terörle Mücadele Kanunu ile Türk Ceza Kanununda 
Değişiklik Yaplmas Hakknda Kanun Teklifi'nin doğrudan 
gündeme alnmasna ilişkin önergesi (4/98) 46 (98) 

 
714:717 

           
           
           

Ç) SIRA SAYILARI DİZİNİ(GÖRÜŞÜLENLER)    
            (Eklendiği Birleşimler)    
Cilt Birleşim Sra Says   
46 (92) 474   
 (93) 475   
 (94) 364   

           
           
           

KARARLAR    
A) TBMM KARARLARI    

  Karar 
No   

 
        Ad            

1142 Hâkimler ve Savclar Kurulu Üyeliklerine Yap-
lan Seçime Dair 46 (92) 73:74, 78:84 

           
           
           

KOMİSYONLAR    
A) İHTİSAS KOMİSYONLARI    

a- Dşişleri Komisyonu    
1. Komisyon Raporlar    

        – Türkiye Cumhuriyeti Sağlk Bakanlğ ile Irak Cum-
huriyeti Sağlk Bakanlğ Arasnda Sağlk Alannda İşbirliği-
ne Dair Mutabakat Zaptnn Onaylanmasnn Uygun Bulun-
duğuna Dair Kanun Tasarsna İlişkin (1/403) (S. Says: 364) 46 (94) 

 
351:352, 353:365 

           
           
           

b- Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu    
1. Açk Bulunan Üyeliklere Seçim        46 (94) 305 
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c- Plan ve Bütçe Komisyonu    
1. Komisyon Raporlar    

        – Adalet ve Kalknma Partisi Grup Başkanvekili Kayseri 
Milletvekili Mustafa Elitaş'n Baz Alacaklarn Yeniden 
Yaplandrlmas ile Baz Kanunlarda Değişiklik Yaplmasna 
Dair Kanun Teklifi (2/1703) ve İstanbul Milletvekili Tülay 
Kaynarca ve 13 Milletvekilinin Hazineye Ait Taşnmaz 
Mallarn Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanu-
nunda Değişiklik Yaplmas Hakknda Kanunda Değişiklik 
Yaplmas Hakknda Kanun Teklifine İlişkin (2/1622) 
(S. Says: 475) 46 (93) 

 
145:210, 211:221 

         (94) 305:350, 353:365 
           
           
           

B) ULUSLARARASI KOMİSYONLAR    
a) Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Asamblesi    

        – Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlğnn, Avrupa 
Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Asamblesinde Türki-
ye Büyük Millet Meclisini temsil eden İstanbul Milletvekili 
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu'nun üyelikten istifas üzerine 
Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun üyeliğinin Başkanlk 
Divannca uygun bulunduğuna ilişkin tezkeresi (3/1021) 46 (92) 

 
30 

           
           
           

KOMİSYONLAR BÜLTENİ    
        – 01/07/2016-31/12/2016 tarihleri arasnda komisyonla-
ra gelen, komisyonlardan çkan ve 31/12/2016 tarihinde 
komisyonlarda bulunan kanun hükmünde kararnameler, 
tasarlar, teklifler ve tezkereler 46 (92) 

 
84 

           
           
           

OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI    
       BAHÇEKAPILI Ayşe Nur (TBMM Başkan Vekili) 
(İstanbul) – Başkanlk Divan olarak hayrl ramazanlar 
dilediklerine ilişkin konuşmas 46 (98) 

 
673 

        – Başkanlk Divan olarak, Şrnak Şenoba'da şehit olan, 
Tümgeneral Aydoğan Aydn, Albay Oğuzhan Küçükdemir-
kol, Albay Gökhan Peker, Yarbay Songül Yakut, Binbaş 
Koray Onay, Yüzbaş Nuri Şener, Yüzbaş İlker Acar, Baş-
çavuş Mehmet Erdoğan, Uzman Çavuş Zeki Koç, Yüzbaş 
Serhat Sğnak, Üsteğmen Abdulmuttalip Kesikbaş, Başçavuş 
Fevzi Kral ve Uzman Çavuş Hakan İncekar'a Allah'tan 
rahmet dilediklerine ilişkin konuşmas 46 (100) 

 
888 
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        – Diyarbakr Milletvekili Feleknas Uca'nn yaptğ 
gündem dş konuşmasndaki baz ifadelerine ve ayrmc dili 
kullanmann doğru olmadğna ilişkin konuşmas 46 (100) 

 
914:915 

        – FETÖ'yle mücadele konusunun aktüel bir dedikodu 
seviyesine indirilmemesi gerektiğine ilişkin konuşmas 46 (99) 

 
825 

        – Lice'de şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dilediğine 
ilişkin konuşmas 46 (99) 

 
817 

       BULDAN Pervin (TBMM Başkan Vekili) (İstanbul) – 
Faili meçhul cinayetlerin ve yargsz infazlarn açğa çkmas, 
kayplarn bulunmas gerektiği yllardr talep edilmesine 
rağmen Meclisin bu konuda bir inisiyatif sağlayamadğna 
ilişkin konuşmas 46 (96) 

 
503 

        – Ramazan aynn ülkemize barş, huzur ve kardeşlik 
getirmesi temennisinde bulunduğuna ve 10 milletvekilinin 
cezaevinde olduğu bir Parlamentonun siyasi faaliyetlerini tam 
anlamyla yerine getirdiğinin söylenemeyeceğine ilişkin 
konuşmas 46 (97) 

 
619 

       HAMZAÇEBİ Mehmet Akif (TBMM Başkan Vekili) 
(İstanbul) – 19 Mays Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor 
Bayram'nn 98'inci yln kutladğna, 18 Mays Profesör 
Doktor Türkan Saylan'n vefatnn 8'inci yl dönümüne ilişkin 
konuşmas 46 (94) 

 
260 

        – 1953 ylnda kabul edilen 6183 sayl Kanun'un gerek-
çelerine ilişkin konuşmas 46 (93) 

 
211 

        – 22 ve 23'üncü Dönem Malatya Milletvekili, 24'üncü 
Dönem İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun 
ölümünün 3'üncü yl dönümüne ilişkin açklamas 46 (92) 

 
17 

        – Açlk grevlerinin 70'nci gününde olan 2 kişiye açlk 
grevini bitirme çağrsnda bulunduğuna ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi olarak bu olaya kulak vermenin yaşam hakk-
na sayg göstermenin bir gereği olduğunu düşündüğüne 
ilişkin konuşmas 46 (93) 

 
109 

        – Başkanlk Divan olarak İstanbul Knalada'da yaşanan 
tecavüz olayn knadklarna ilişkin konuşmas 46 (94) 

 
294 

        – Başkanlk Divan olarak Süper Lig'e çkan Sivasspor 
ve Yeni Malatyaspor'a başarlar dilediklerine ve Mardin 
Milletvekili Gülser Yldrm ile Diyarbakr Milletvekili İdris 
Baluken'in sağlk durumlaryla ilgili yetkililerle konuşacağna 
ilişkin konuşmas 46 (93) 

 
124 

        – Muhammet Yldrm ile kardeşi Furkan Yldrm'n 
ölümüne yol açan olayn aydnlatlmasn ve ailelerine baş-
sağlğ dilediğine ilişkin konuşmas 46 (92) 

 
40 

        – Tarihçilikleri kendilerinden menkul birtakm kişilerin 
Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik saldrlarn şiddetle kna-
dğna ilişkin konuşmas 46 (92) 

 
30 
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        – Diyarbakr Milletvekili Feleknas Uca'nn yaptğ 
gündem dş konuşmasndaki baz ifadelerine ve ayrmc dili 
kullanmann doğru olmadğna ilişkin konuşmas 46 (100) 

 
914:915 

        – FETÖ'yle mücadele konusunun aktüel bir dedikodu 
seviyesine indirilmemesi gerektiğine ilişkin konuşmas 46 (99) 

 
825 

        – Lice'de şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dilediğine 
ilişkin konuşmas 46 (99) 

 
817 

       BULDAN Pervin (TBMM Başkan Vekili) (İstanbul) – 
Faili meçhul cinayetlerin ve yargsz infazlarn açğa çkmas, 
kayplarn bulunmas gerektiği yllardr talep edilmesine 
rağmen Meclisin bu konuda bir inisiyatif sağlayamadğna 
ilişkin konuşmas 46 (96) 

 
503 

        – Ramazan aynn ülkemize barş, huzur ve kardeşlik 
getirmesi temennisinde bulunduğuna ve 10 milletvekilinin 
cezaevinde olduğu bir Parlamentonun siyasi faaliyetlerini tam 
anlamyla yerine getirdiğinin söylenemeyeceğine ilişkin 
konuşmas 46 (97) 

 
619 

       HAMZAÇEBİ Mehmet Akif (TBMM Başkan Vekili) 
(İstanbul) – 19 Mays Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor 
Bayram'nn 98'inci yln kutladğna, 18 Mays Profesör 
Doktor Türkan Saylan'n vefatnn 8'inci yl dönümüne ilişkin 
konuşmas 46 (94) 

 
260 

        – 1953 ylnda kabul edilen 6183 sayl Kanun'un gerek-
çelerine ilişkin konuşmas 46 (93) 

 
211 

        – 22 ve 23'üncü Dönem Malatya Milletvekili, 24'üncü 
Dönem İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun 
ölümünün 3'üncü yl dönümüne ilişkin açklamas 46 (92) 

 
17 

        – Açlk grevlerinin 70'nci gününde olan 2 kişiye açlk 
grevini bitirme çağrsnda bulunduğuna ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi olarak bu olaya kulak vermenin yaşam hakk-
na sayg göstermenin bir gereği olduğunu düşündüğüne 
ilişkin konuşmas 46 (93) 

 
109 

        – Başkanlk Divan olarak İstanbul Knalada'da yaşanan 
tecavüz olayn knadklarna ilişkin konuşmas 46 (94) 

 
294 

        – Başkanlk Divan olarak Süper Lig'e çkan Sivasspor 
ve Yeni Malatyaspor'a başarlar dilediklerine ve Mardin 
Milletvekili Gülser Yldrm ile Diyarbakr Milletvekili İdris 
Baluken'in sağlk durumlaryla ilgili yetkililerle konuşacağna 
ilişkin konuşmas 46 (93) 

 
124 

        – Muhammet Yldrm ile kardeşi Furkan Yldrm'n 
ölümüne yol açan olayn aydnlatlmasn ve ailelerine baş-
sağlğ dilediğine ilişkin konuşmas 46 (92) 

 
40 

        – Tarihçilikleri kendilerinden menkul birtakm kişilerin 
Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik saldrlarn şiddetle kna-
dğna ilişkin konuşmas 46 (92) 

 
30 
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OYLAMALAR    
A) ÇEŞİTLİ KANUNLAR    

        – Baz Alacaklarn Yeniden Yaplandrlmas ile Baz Ka-
nunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tekliflerinin oylamas (S. Says: 475) 46 (94) 

 
353:365 

           
           
           

B) DENETİM KONULARI    
        – Adalet Bakan Bekir Bozdağ hakknda (11/15) esas 
numaral gensoru açlmasna ilişkin önergenin açk oylamas 46 (96) 

 
578:590 

           
           
           

C) ULUSLARARASI ANLAŞMALARA İLİŞKİN  
     KANUNLAR    

        – Türkiye Cumhuriyeti Sağlk Bakanlğ ile Irak Cum-
huriyeti Sağlk Bakanlğ Arasnda Sağlk Alannda İşbirliği-
ne Dair Mutabakat Zaptnn Onaylanmasnn Uygun Bulun-
duğuna Dair Kanun Tasars'nn oylamas (S. Says: 364) 46 (94) 

 
353:365 

           
           
           

ÖNERİLER    
A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ    

        – AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun 16 ve 23 Mays 
2017 Sal günlerindeki birleşimlerinde sözlü sorularn görü-
şülmemesine; gündemdeki sralamann yeniden düzenlenme-
sine; Genel Kurulun 16 Mays 2017 Sal günkü birleşiminde 
HSK'nn üye seçiminin Anayasa'nn geçici 21'inci maddesi 
gereğince yaplmasna ve bugünkü birleşiminde seçim işlem-
lerinin tamamlanmasna kadar, 17 Mays 2017 Çarşamba 
günkü birleşiminde 475 sra sayl Kanun Teklifi'nin görüş-
melerinin tamamlanmasna kadar, 18 Mays 2017 Perşembe 
günkü birleşiminde 364 sra sayl Kanun Tasars'na kadar 
olan işlerin görüşmelerinin tamamlanmasna kadar çalşmala-
rn sürdürmesine; 475 sra sayl Kanun Teklifi'nin İç Tü-
zük'ün 91'inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler 
hâlinde görüşülmesine ilişkin önerisi 46 (92) 

 
60:66, 69 

        – AK PARTİ Grubunun, gündemdeki sralama ile Genel 
Kurulun 31 Mays 2017 Çarşamba günü ve 1 Haziran 2017 
Perşembe günkü birleşimlerinde birleşimin başndan saat 
20.00'ye kadar sözlü sorularn görüşülmesi ve bu birleşimler-
de sözlü sorularn görüşmelerini müteakip başka bir işin 
görüşülmeyerek birleşimlerin sona ermesine ilişkin önerisi 46 (99) 

 
827:829 
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        – CHP Grubunun, 22/5/2017 tarihinde İstanbul Millet-
vekili Mehmet Bekaroğlu ve arkadaşlar tarafndan, Türkiye 
çay piyasasnn yabanc tekellerin eline geçmesinin araştrl-
mas amacyla verilmiş olan Meclis araştrmas önergesinin 
Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer 
önergelerin önüne alnarak, Genel Kurulun 30 Mays 2017 
Sal günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasna ve ön gö-
rüşmelerinin ayn tarihli birleşiminde yaplmasna ilişkin 
önerisi 46 (98) 

 
702:712, 713 

        – CHP Grubunun, Ankara milletvekili Murat Emir ve 
arkadaşlar tarafndan, OHAL döneminde başta KHK'larla 
ihraç edilenler olmak üzere yaşanan gelişmelerin sosyal ve 
toplumsal dokumuzda yarattğ sonuçlarn araştrlmas ama-
cyla 31/5/2017 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlğna verilmiş olan Meclis araştrmas önergesinin, 
Genel Kurulun 31 Mays 2017 Çarşamba günkü birleşiminde 
sunuşlarda okunmasna ve ön görüşmelerinin ayn tarihli 
birleşiminde yaplmasna ilişkin önerisi 
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(99)
 

 
 
 
 
 
 
 
 

807:810, 814:816, 
817:822 

        – CHP Grubunun, Grup Başkan Vekili İstanbul Millet-
vekili Engin Altay, Grup Başkan Vekili Ankara Milletvekili 
Levent Gök ile Grup Başkan Vekili Manisa Milletvekili 
Özgür Özel tarafndan, tarihçi yazar unvanlaryla ülkemizin 
kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ve aile birey-
lerine nefretle saldran âciz ve sğ karakterlerin üniversite 
gençliğine yol gösterici olarak konferanslarda ve kamplarda 
yer almalarnn araştrlmas amacyla 16/5/2017 tarihinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlğna verilmiş olan 
Meclis araştrmas önergesinin, Genel Kurulun 16 Mays 
2017 Sal günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasna ve ön 
görüşmelerinin ayn tarihli birleşiminde yaplmasna ilişkin 
önerisi 46 (92) 

 
48:56, 57:58, 59 

        – CHP Grubunun, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer 
ve arkadaşlar tarafndan, gençlerin sorunlarnn araştrlarak 
alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla 
18/10/2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan-
lğna verilmiş olan Meclis araştrmas önergesinin, Genel 
Kurulun 18 Mays 2017 Perşembe günkü birleşiminde sunuş-
larda okunmasna ve ön görüşmelerinin ayn tarihli birleşi-
minde yaplmasna ilişkin önerisi 46 (94) 

 
295:302, 304 

        – CHP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gün-
deminin "Kanun Tasar ve Teklifleri ile Komisyonlardan 
Gelen Diğer İşler" ksmndaki sralamann değiştirilmesi ile 
Genel Kurulun 1 Haziran 2017 Perşembe günlü birleşiminde 
sözlü sorularn görüşülmesinden sonra saat 24.00'e kadar 
çalşmalara devam edilmesi ve "Kanun Tasar ve Teklifleri 
ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" ksmndaki işlerin 
görüşülmesine ilişkin önerisi 46 (100) 

 
922:926, 928:934 
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        – CHP Grubunun, 22/5/2017 tarihinde İstanbul Millet-
vekili Mehmet Bekaroğlu ve arkadaşlar tarafndan, Türkiye 
çay piyasasnn yabanc tekellerin eline geçmesinin araştrl-
mas amacyla verilmiş olan Meclis araştrmas önergesinin 
Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer 
önergelerin önüne alnarak, Genel Kurulun 30 Mays 2017 
Sal günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasna ve ön gö-
rüşmelerinin ayn tarihli birleşiminde yaplmasna ilişkin 
önerisi 46 (98) 

 
702:712, 713 

        – CHP Grubunun, Ankara milletvekili Murat Emir ve 
arkadaşlar tarafndan, OHAL döneminde başta KHK'larla 
ihraç edilenler olmak üzere yaşanan gelişmelerin sosyal ve 
toplumsal dokumuzda yarattğ sonuçlarn araştrlmas ama-
cyla 31/5/2017 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlğna verilmiş olan Meclis araştrmas önergesinin, 
Genel Kurulun 31 Mays 2017 Çarşamba günkü birleşiminde 
sunuşlarda okunmasna ve ön görüşmelerinin ayn tarihli 
birleşiminde yaplmasna ilişkin önerisi 
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(99)
 

 
 
 
 
 
 
 
 

807:810, 814:816, 
817:822 

        – CHP Grubunun, Grup Başkan Vekili İstanbul Millet-
vekili Engin Altay, Grup Başkan Vekili Ankara Milletvekili 
Levent Gök ile Grup Başkan Vekili Manisa Milletvekili 
Özgür Özel tarafndan, tarihçi yazar unvanlaryla ülkemizin 
kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ve aile birey-
lerine nefretle saldran âciz ve sğ karakterlerin üniversite 
gençliğine yol gösterici olarak konferanslarda ve kamplarda 
yer almalarnn araştrlmas amacyla 16/5/2017 tarihinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlğna verilmiş olan 
Meclis araştrmas önergesinin, Genel Kurulun 16 Mays 
2017 Sal günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasna ve ön 
görüşmelerinin ayn tarihli birleşiminde yaplmasna ilişkin 
önerisi 46 (92) 

 
48:56, 57:58, 59 

        – CHP Grubunun, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer 
ve arkadaşlar tarafndan, gençlerin sorunlarnn araştrlarak 
alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla 
18/10/2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan-
lğna verilmiş olan Meclis araştrmas önergesinin, Genel 
Kurulun 18 Mays 2017 Perşembe günkü birleşiminde sunuş-
larda okunmasna ve ön görüşmelerinin ayn tarihli birleşi-
minde yaplmasna ilişkin önerisi 46 (94) 

 
295:302, 304 

        – CHP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gün-
deminin "Kanun Tasar ve Teklifleri ile Komisyonlardan 
Gelen Diğer İşler" ksmndaki sralamann değiştirilmesi ile 
Genel Kurulun 1 Haziran 2017 Perşembe günlü birleşiminde 
sözlü sorularn görüşülmesinden sonra saat 24.00'e kadar 
çalşmalara devam edilmesi ve "Kanun Tasar ve Teklifleri 
ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" ksmndaki işlerin 
görüşülmesine ilişkin önerisi 46 (100) 

 
922:926, 928:934 
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        – HDP Grubunun, 10/5/2017 tarihinde Şrnak Milletve-
kili Aycan İrmez tarafndan, Şrnak'n Silopi ilçesinde 4 
Mays 2017 gecesinde polislerin sürdüğü akrep tipi zrhl araç 
bir evin duvarn ykarak evde uyuyan 7 yaşndaki Muham-
met ve 6 yaşndaki Furkan Yldrm kardeşlerin ölümüne 
sebep olduğu olayn sorumlularnn tespit edilmesi ve aydn-
latlmas amacyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlğ-
na verilmiş olan Meclis araştrmas önergesinin, Genel Kuru-
lun 16 Mays 2017 Sal günkü birleşiminde sunuşlarda 
okunmasna ve ön görüşmelerinin ayn tarihli birleşiminde 
yaplmasna ilişkin önerisi 
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(92)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37:39, 40:42, 42:45, 
45:48 

        – HDP Grubunun, 12/5/2017 tarihinde Grup Başkan 
Vekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir tara-
fndan, KHK'yla gerçekleştirilen ihraçlarn durdurulmas ve 
sağlk durumlar kritik bir aşamada olan açlk grevindeki 2 
eğitimci başta olmak üzere hukuksuzca ihraç edilmiş tüm 
akademisyenlerin ve kamu emekçilerinin görevlerine iade 
edilmesi amacyla verilmiş olan Meclis araştrmas önergesi-
nin, Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer 
önergelerin önüne alnarak 17 Mays 2017 Çarşamba günkü 
birleşiminde sunuşlarda okunmasna ve ön görüşmelerinin 
ayn tarihli birleşiminde yaplmasna ilişkin önerisi 46 (93) 

 
132:139, 141:145 

        – HDP Grubunun, 30/5/2017 tarihinde Grup Başkan 
Vekili Muş Milletvekili Ahmet Yldrm tarafndan, Sur 
ilçesinin büyük bir bölümünün 2942 sayl Kanunu'nun 27'nci 
maddesine dayanarak acele kamulaştrma eliyle kamulaştr-
lacağ karar nedeniyle kamulaştrlan yerlerde insanlarn 
evlerini boşaltmas beklenmeksizin ve kültürel, inançsal 
gerçeklikler görmezden gelinerek başlatlan ykm nedeniyle 
oluşturulan mağduriyetlerin sorumlularnn ortaya çkarlmas 
amacyla verilmiş olan Meclis araştrmas önergesinin Genel 
Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin 
önüne alnarak, Genel Kurulun 30 Mays 2017 Sal günkü 
birleşiminde sunuşlarda okunmasna ve ön görüşmelerinin 
ayn tarihli birleşiminde yaplmasna ilişkin önerisi 46 (98) 

 
691:696, 698:701 

        – HDP Grubunun, Adana Milletvekili Meral Danş 
Beştaş ve arkadaşlar tarafndan, kadna yönelik şiddet olay-
larnn Adana ilinde ciddi bir artş göstermesi ve bu mikro 
örnekten hareketle şiddet olaylarnn araştrlmas amacyla 
10/5/2017 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanl-
ğna verilmiş olan Meclis araştrmas önergesinin, Genel 
Kurulun 18 Mays 2017 Perşembe günkü birleşiminde sunuş-
larda okunmasna ve ön görüşmelerinin ayn tarihli birleşi-
minde yaplmasna ilişkin önerisi 
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(94)
 

 
 
 
 
 
 
 
 

280:282, 284:292, 
295 
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        – HDP Grubunun, Grup Başkan Vekili Muş Milletvekili 
Ahmet Yldrm tarafndan, 15 Temmuz darbe girişiminin 
siyasi ayağnn açğa çkarlmas, siyasi ayağnda bulunanlar-
la ilgili adli ve siyasi süreçlerin işletilmesi amacyla 
31/5/2017 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanl-
ğna verilmiş olan Meclis araştrmas önergesinin, Genel 
Kurulun 31 Mays 2017 Çarşamba günkü birleşiminde sunuş-
larda okunmasna ve ön görüşmelerinin ayn tarihli birleşi-
minde yaplmasna ilişkin önerisi 46 (99) 

 
787:799, 806 

        – HDP Grubunun, İstanbul Milletvekili Filiz Keresteci-
oğlu Demir tarafndan, ülkemizde 17.500 faili meçhul cina-
yetin, büyük çoğunluğu gözaltna alndktan sonra kaybolan 
3.248 kişinin gömülü olduğu tahmin edilen 253 toplu meza-
rn, kayplar ve faili meçhul olaylarn araştrlmas amacyla 
24/5/2017 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanl-
ğna verilmiş olan Meclis araştrmas önergesinin, Genel 
Kurulun 24 Mays 2017 Çarşamba günkü birleşiminde sunuş-
larda okunmasna ve ön görüşmelerinin ayn tarihli birleşi-
minde yaplmasna ilişkin önerisi 
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(96)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

497:502, 503:510, 
511 

        – HDP Grubunun, Van Milletvekili Bedia Özgökçe 
Ertan tarafndan, çocuk istismarnn mutlak surette önlenme-
si, cinsel istismara uğrayan çocuklarn toplumsal yaşama tam 
iyilik hâline ulaşmş şekilde adaptasyonlarnn sağlanmas ve 
Türkiye'nin uluslararas çocuk haklar sözleşmelerinden 
doğan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacyla 
22/5/2017 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanl-
ğna verilmiş olan Meclis araştrmas önergesinin, Genel 
Kurulun 23 Mays 2017 Sal günkü birleşiminde sunuşlarda 
okunmasna ve ön görüşmelerinin ayn tarihli birleşiminde 
yaplmasna ilişkin önerisi 46 (95) 

 
429:441 

        – HDP Grubunun, Van Milletvekili Lezgin Botan ve 
arkadaşlar tarafndan, engelli yurttaşlarn sorunlarnn tespiti 
amacyla 10/5/2017 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlğna verilmiş olan Meclis araştrmas önergesinin, 
Genel Kurulun 1 Haziran 2017 Perşembe günkü birleşiminde 
sunuşlarda okunmasna ve ön görüşmelerinin ayn tarihli 
birleşiminde yaplmasna ilişkin önerisi 
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(100)
 

 
 
 
 
 
 

909:914, 915:919, 
921 

        – MHP Grubunun, 15/6/2016 tarih ve 1743 sayyla 
Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya ve arkadaşlar tarafn-
dan, itfaiyecilerin sorunlarnn araştrlarak alnmas gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacyla verilmiş olan Meclis araş-
trmas önergesinin, Genel Kurulun 30 Mays 2017 Sal 
günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasna ve ön görüşmele-
rinin ayn tarihli birleşiminde yaplmasna ilişkin önerisi 46 (98) 

 
684:690 
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        – HDP Grubunun, Grup Başkan Vekili Muş Milletvekili 
Ahmet Yldrm tarafndan, 15 Temmuz darbe girişiminin 
siyasi ayağnn açğa çkarlmas, siyasi ayağnda bulunanlar-
la ilgili adli ve siyasi süreçlerin işletilmesi amacyla 
31/5/2017 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanl-
ğna verilmiş olan Meclis araştrmas önergesinin, Genel 
Kurulun 31 Mays 2017 Çarşamba günkü birleşiminde sunuş-
larda okunmasna ve ön görüşmelerinin ayn tarihli birleşi-
minde yaplmasna ilişkin önerisi 46 (99) 

 
787:799, 806 

        – HDP Grubunun, İstanbul Milletvekili Filiz Keresteci-
oğlu Demir tarafndan, ülkemizde 17.500 faili meçhul cina-
yetin, büyük çoğunluğu gözaltna alndktan sonra kaybolan 
3.248 kişinin gömülü olduğu tahmin edilen 253 toplu meza-
rn, kayplar ve faili meçhul olaylarn araştrlmas amacyla 
24/5/2017 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanl-
ğna verilmiş olan Meclis araştrmas önergesinin, Genel 
Kurulun 24 Mays 2017 Çarşamba günkü birleşiminde sunuş-
larda okunmasna ve ön görüşmelerinin ayn tarihli birleşi-
minde yaplmasna ilişkin önerisi 
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(96)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

497:502, 503:510, 
511 

        – HDP Grubunun, Van Milletvekili Bedia Özgökçe 
Ertan tarafndan, çocuk istismarnn mutlak surette önlenme-
si, cinsel istismara uğrayan çocuklarn toplumsal yaşama tam 
iyilik hâline ulaşmş şekilde adaptasyonlarnn sağlanmas ve 
Türkiye'nin uluslararas çocuk haklar sözleşmelerinden 
doğan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacyla 
22/5/2017 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanl-
ğna verilmiş olan Meclis araştrmas önergesinin, Genel 
Kurulun 23 Mays 2017 Sal günkü birleşiminde sunuşlarda 
okunmasna ve ön görüşmelerinin ayn tarihli birleşiminde 
yaplmasna ilişkin önerisi 46 (95) 

 
429:441 

        – HDP Grubunun, Van Milletvekili Lezgin Botan ve 
arkadaşlar tarafndan, engelli yurttaşlarn sorunlarnn tespiti 
amacyla 10/5/2017 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlğna verilmiş olan Meclis araştrmas önergesinin, 
Genel Kurulun 1 Haziran 2017 Perşembe günkü birleşiminde 
sunuşlarda okunmasna ve ön görüşmelerinin ayn tarihli 
birleşiminde yaplmasna ilişkin önerisi 
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(100)
 

 
 
 
 
 
 

909:914, 915:919, 
921 

        – MHP Grubunun, 15/6/2016 tarih ve 1743 sayyla 
Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya ve arkadaşlar tarafn-
dan, itfaiyecilerin sorunlarnn araştrlarak alnmas gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacyla verilmiş olan Meclis araş-
trmas önergesinin, Genel Kurulun 30 Mays 2017 Sal 
günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasna ve ön görüşmele-
rinin ayn tarihli birleşiminde yaplmasna ilişkin önerisi 46 (98) 

 
684:690 
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        – MHP Grubunun, Aydn Milletvekili Deniz Depboylu 
ve arkadaşlar tarafndan, Büyük Menderes Nehri ve havzas-
nn kirliliğinin nedenlerinin araştrlarak alnmas gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacyla 21/4/2016 tarihinde Türki-
ye Büyük Millet Meclisi Başkanlğna verilmiş olan Meclis 
araştrmas önergesinin, Genel Kurulun 24 Mays 2017 Çar-
şamba günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasna ve ön 
görüşmelerinin ayn tarihli birleşiminde yaplmasna ilişkin 
önerisi 46 (96) 

 
488:495, 497 

           
           
           

SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR    
       AĞBABA Veli (Malatya) – İzmir Milletvekili Hamza 
Dağ'n sataşma nedeniyle yaptğ konuşmas srasnda CHP 
Grubuna sataşmas nedeniyle konuşmas 46 (96) 

 
556:557 

       ALTAY Engin (İstanbul) – Amasya Milletvekili Meh-
met Naci Bostanc'nn yaptğ açklamas srasnda şahsna 
sataşmas nedeniyle konuşmas 46 (92) 

 
68 

        – Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy'un CHP grup öneri-
si üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk 
Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 46 (92) 

 
56 

       BAYDAR Metin Lütfi (Aydn) – Aydn Milletvekili 
Mehmet Erdem'in sataşma nedeniyle yaptğ konuşmas 
srasnda Cumhuriyet Halk Partisine sataşmas nedeniyle 
konuşmas 46 (96) 

 
496 

       BEŞTAŞ Meral DANIŞ (Adana) – Düzce Milletvekili 
Ayşe Keşir'in HDP grup önerisi üzerinde yaptğ konuşmas 
srasnda HDP Grubuna sataşmas nedeniyle konuşmas 46 (94) 

 
293:294 

       BOSTANCI Mehmet Naci (Amasya) – Muş Milletve-
kili Ahmet Yldrm'n sataşma nedeniyle yaptğ konuşmas 
srasnda Adalet ve Kalknma Partisine sataşmas nedeniyle 
konuşmas 46 (93) 

 
140:141 

        – Muş Milletvekili Ahmet Yldrm'n yaptğ açklamas 
srasnda Adalet ve Kalknma Partisine sataşmas nedeniyle 
konuşmas 46 (94) 

 
271:272 

       CAN Ramazan (Krkkale) – Ankara Milletvekili Le-
vent Gök'ün (11/15) esas numaral Gensoru Önergesi üzerin-
de CHP Grubu adna yaptğ konuşmas srasnda şahsna 
sataşmas nedeniyle konuşmas 46 (96) 

 
519:520 

        – Ankara Milletvekili Levent Gök'ün sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle 
konuşmas 46 (96) 

 
521:522 

       CORA Salih (Trabzon) – Manisa Milletvekili Özgür 
Özel'in sataşma nedeniyle yaptğ konuşmas srasnda şahs-
na sataşmas nedeniyle konuşmas 46 (95) 

 
417:418 
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       DAĞ Hamza (İzmir) – İstanbul Milletvekili Barş Yar-
kadaş ile Ankara Milletvekili Levent Gök'ün sataşma nede-
niyle yaptklar konuşmalar ve İstanbul Milletvekili Filiz 
Kerestecioğlu Demir ile Mardin Milletvekili Mithat Sancar'n 
yaptklar açklamalar srasnda şahsna sataşmas nedeniyle 
konuşmas 46 (96) 

 
549:550 

        – İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrkulu'nun 
sataşma nedeniyle yaptğ konuşmas srasnda şahsna sa-
taşmas nedeniyle konuşmas 46 (96) 

 
557 

       DEMİR Filiz KERESTECİOĞLU (İstanbul) – İçişleri 
Bakan Süleyman Soylu'nun yaptğ açklamas srasnda 
Halklarn Demokratik Partisine sataşmas nedeniyle konuş-
mas 46 (96) 

 
555:556 

        – Konya Milletvekili Abdullah Ağral'nn HDP grup 
önerisi üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Halklarn De-
mokratik Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 46 (92) 

 
42 

       ERDEM Mehmet (Aydn) – Aydn Milletvekili Metin 
Lütfi Baydar'n MHP grup önerisi üzerinde yaptğ konuşma-
s srasnda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 46 (96) 

 
495 

       ERDOĞDU Aykut (İstanbul) – Manisa Milletvekili 
Selçuk Özdağ'n HDP grup önerisi üzerinde yaptğ konuş-
mas srasnda Cumhuriyet Halk Partisine sataşmas nedeniy-
le konuşmas 46 (99) 

 
800:802 

       GÖK Levent (Ankara) – Adalet Bakan Bekir Boz-
dağ'n (11/15) esas numaral Gensoru Önergesi üzerinde 
Hükûmet adna yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataşmas 
nedeniyle konuşmas 46 (96) 

 
572:573 

        – Burdur Milletvekili Reşat Petek'in sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk Partisine sa-
taşmas nedeniyle konuşmas 46 (99) 

 
812:813 

        – İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un sataşma nede-
niyle yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk Partisine 
sataşmas nedeniyle konuşmas 46 (100) 

 
927 

        – İzmir Milletvekili Hamza Dağ'n (11/15) esas numaral 
Gensoru Önergesi üzerinde AK PARTİ Grubu adna yaptğ 
konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk Partisine sataşmas 
nedeniyle konuşmas 46 (96) 

 
546:547 

    
        – Krkkale Milletvekili Ramazan Can'n sataşma nede-
niyle yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle 
konuşmas 
        Tekraren 

 
 

46 

 
 

(96) 
(96) 

 
 

520:521 
525:526 

       İNCEÖZ İlknur (Aksaray) – Balkesir Milletvekili 
Mehmet Tüm'ün yaptğ gündem dş konuşmas srasnda 
Adalet ve Kalknma Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 46 (95) 

 
403:404 
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       DAĞ Hamza (İzmir) – İstanbul Milletvekili Barş Yar-
kadaş ile Ankara Milletvekili Levent Gök'ün sataşma nede-
niyle yaptklar konuşmalar ve İstanbul Milletvekili Filiz 
Kerestecioğlu Demir ile Mardin Milletvekili Mithat Sancar'n 
yaptklar açklamalar srasnda şahsna sataşmas nedeniyle 
konuşmas 46 (96) 

 
549:550 

        – İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrkulu'nun 
sataşma nedeniyle yaptğ konuşmas srasnda şahsna sa-
taşmas nedeniyle konuşmas 46 (96) 

 
557 

       DEMİR Filiz KERESTECİOĞLU (İstanbul) – İçişleri 
Bakan Süleyman Soylu'nun yaptğ açklamas srasnda 
Halklarn Demokratik Partisine sataşmas nedeniyle konuş-
mas 46 (96) 

 
555:556 

        – Konya Milletvekili Abdullah Ağral'nn HDP grup 
önerisi üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Halklarn De-
mokratik Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 46 (92) 

 
42 

       ERDEM Mehmet (Aydn) – Aydn Milletvekili Metin 
Lütfi Baydar'n MHP grup önerisi üzerinde yaptğ konuşma-
s srasnda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 46 (96) 

 
495 

       ERDOĞDU Aykut (İstanbul) – Manisa Milletvekili 
Selçuk Özdağ'n HDP grup önerisi üzerinde yaptğ konuş-
mas srasnda Cumhuriyet Halk Partisine sataşmas nedeniy-
le konuşmas 46 (99) 

 
800:802 

       GÖK Levent (Ankara) – Adalet Bakan Bekir Boz-
dağ'n (11/15) esas numaral Gensoru Önergesi üzerinde 
Hükûmet adna yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataşmas 
nedeniyle konuşmas 46 (96) 

 
572:573 

        – Burdur Milletvekili Reşat Petek'in sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk Partisine sa-
taşmas nedeniyle konuşmas 46 (99) 

 
812:813 

        – İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un sataşma nede-
niyle yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk Partisine 
sataşmas nedeniyle konuşmas 46 (100) 

 
927 

        – İzmir Milletvekili Hamza Dağ'n (11/15) esas numaral 
Gensoru Önergesi üzerinde AK PARTİ Grubu adna yaptğ 
konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk Partisine sataşmas 
nedeniyle konuşmas 46 (96) 

 
546:547 

    
        – Krkkale Milletvekili Ramazan Can'n sataşma nede-
niyle yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle 
konuşmas 
        Tekraren 

 
 

46 

 
 

(96) 
(96) 

 
 

520:521 
525:526 

       İNCEÖZ İlknur (Aksaray) – Balkesir Milletvekili 
Mehmet Tüm'ün yaptğ gündem dş konuşmas srasnda 
Adalet ve Kalknma Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 46 (95) 

 
403:404 
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       KARAASLAN Çiğdem (Samsun) – Muş Milletvekili 
Ahmet Yldrm'n sataşma nedeniyle yaptğ konuşmas 
srasnda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 46 (98) 

 
697:698 

       MUŞ Mehmet (İstanbul) – Çanakkale Milletvekili 
Muharrem Erkek'in CHP grup önerisi üzerinde yaptğ ko-
nuşmas srasnda Adalet ve Kalknma Partisi Genel Başka-
nna sataşmas nedeniyle konuşmas 46 (100) 

 
926:927 

       ÖZEL Özgür (Manisa) – Trabzon Milletvekili Salih 
Cora'nn sataşma nedeniyle yaptğ konuşmas srasnda 
şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 46 (95) 

 
418 

        – Trabzon Milletvekili Salih Cora'nn yaptğ açklamas 
srasnda Cumhuriyet Halk Partisine sataşmas nedeniyle 
konuşmas 46 (95) 

 
415:416 

       PETEK Reşat (Burdur) – Ankara Milletvekili Levent 
Gök'ün yerinden sarf ettiği baz ifadeleri srasnda şahsna 
sataşmas nedeniyle konuşmas 46 (99) 

 
803:805 

        – Ankara Milletvekili Murat Emir'in CHP grup önerisi 
üzerinde yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataşmas nede-
niyle konuşmas 46 (99) 

 
810 

        – İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'n sataşma nede-
niyle yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle 
konuşmas 46 (99) 

 
824:825 

       SANCAR Mithat (Mardin) – Manisa Milletvekili 
Selçuk Özdağ'n HDP grup önerisi üzerinde yaptğ konuş-
mas srasnda Halklarn Demokratik Partisine sataşmas 
nedeniyle konuşmas 46 (99) 

 
799:800 

       TANAL Mahmut (İstanbul) – Burdur Milletvekili 
Reşat Petek'in sataşma nedeniyle yaptğ konuşmas srasnda 
şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 46 (99) 

 
822:823 

       TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – İzmir 
Milletvekili Hamza Dağ'n sataşma nedeniyle yaptğ konuş-
mas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 46 (96) 

 
554:555 

       TÜM Mehmet (Balkesir) – Aksaray Milletvekili İlknur 
İnceöz'ün sataşma nedeniyle yaptğ konuşmas srasnda 
CHP Grubuna sataşmas nedeniyle konuşmas 46 (95) 

 
404 

       USTA Erhan (Samsun) – Batman Milletvekili Mehmet 
Ali Aslan'n yaptğ gündem dş konuşmas srasnda Milli-
yetçi Hareket Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 46 (95) 

 
408:409 

       YARKADAŞ Barş (İstanbul) – Adalet Bakan Bekir 
Bozdağ'n (11/15) esas numaral Gensoru Önergesi üzerinde 
Hükûmet adna yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataşmas 
nedeniyle konuşmas 46 (96) 

 
571:572 

        – İzmir Milletvekili Hamza Dağ'n (11/15) esas numaral 
Gensoru Önergesi üzerinde AK PARTİ Grubu adna yaptğ 
konuşmas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 46 (96) 

 
544:545 
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       YILDIRIM Ahmet (Muş) – Amasya Milletvekili Meh-
met Naci Bostanc'nn yerinden sarf ettiği baz ifadeleri sra-
snda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 46 (93) 

 
140 

        – Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ'n yerinden sarf 
ettiği baz ifadeleri srasnda Halklarn Demokratik Partisine 
sataşmas nedeniyle konuşmas 46 (99) 

 
823:824 

        – Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'n HDP grup 
önerisi üzerinde yaptğ konuşmas srasnda HDP Grubuna 
sataşmas nedeniyle konuşmas 46 (98) 

 
696:697 

           
           
           

SEÇİMLER    
A) HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU  
     ÜYELİKLERİNE SEÇİM     

        – Hakimler ve Savclar Kurulu Üyeliklerine Seçim 
(S. Says : 474) 46 (92) 

 
73:74, 78:84 

           
           
           

TEZKERELER    
A) TBMM BAŞKANLIĞI TEZKERELERİ    

a- Ödenek ve Yolluk Tezkereleri    
        – Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlğnn, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlk Divannn 24 Mays 2017 
tarihli toplantsnda alnan karar gereğince, milletvekili izin 
talepleri ile ödenek ve yolluklarna ilişkin tezkeresi (3/1025) 46 (98) 

 
680:683 

           
           
           

b- Resmî Ziyaret Tezkereleri    
        – Ankara Milletvekili ve Çevre Komisyonu Üyesi Nev-
zat Ceylan'n, Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi 
Başkan Valentina Ivanovna Matvienko'nun vaki davetine 
icabetle 25-26 Mays 2017 tarihlerinde Rusya'nn St. Peters-
burg şehrinde düzenlenecek olan VIII. Nevskiy Uluslararas 
Ekoloji Kongresi'ne katlmasna ilişkin (3/1024) 46 (97) 

 
625:627 

        – Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlğnn, Ankara 
Milletvekili ve Çevre Komisyonu Üyesi Nevzat Ceylan'n, 
Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi Başkan Valenti-
na Ivanovna Matvienko'nun vaki davetine icabetle 25-26 
Mays 2017 tarihlerinde Rusya'nn St. Petersburg şehrinde 
düzenlenecek olan VIII. Nevskiy Uluslararas Ekoloji Kong-
resi'ne katlmasna ilişkin tezkeresi (3/1024) 46 (98) 

 
679 
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       YILDIRIM Ahmet (Muş) – Amasya Milletvekili Meh-
met Naci Bostanc'nn yerinden sarf ettiği baz ifadeleri sra-
snda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 46 (93) 

 
140 

        – Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ'n yerinden sarf 
ettiği baz ifadeleri srasnda Halklarn Demokratik Partisine 
sataşmas nedeniyle konuşmas 46 (99) 

 
823:824 

        – Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'n HDP grup 
önerisi üzerinde yaptğ konuşmas srasnda HDP Grubuna 
sataşmas nedeniyle konuşmas 46 (98) 

 
696:697 

           
           
           

SEÇİMLER    
A) HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU  
     ÜYELİKLERİNE SEÇİM     

        – Hakimler ve Savclar Kurulu Üyeliklerine Seçim 
(S. Says : 474) 46 (92) 

 
73:74, 78:84 

           
           
           

TEZKERELER    
A) TBMM BAŞKANLIĞI TEZKERELERİ    

a- Ödenek ve Yolluk Tezkereleri    
        – Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlğnn, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlk Divannn 24 Mays 2017 
tarihli toplantsnda alnan karar gereğince, milletvekili izin 
talepleri ile ödenek ve yolluklarna ilişkin tezkeresi (3/1025) 46 (98) 

 
680:683 

           
           
           

b- Resmî Ziyaret Tezkereleri    
        – Ankara Milletvekili ve Çevre Komisyonu Üyesi Nev-
zat Ceylan'n, Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi 
Başkan Valentina Ivanovna Matvienko'nun vaki davetine 
icabetle 25-26 Mays 2017 tarihlerinde Rusya'nn St. Peters-
burg şehrinde düzenlenecek olan VIII. Nevskiy Uluslararas 
Ekoloji Kongresi'ne katlmasna ilişkin (3/1024) 46 (97) 

 
625:627 

        – Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlğnn, Ankara 
Milletvekili ve Çevre Komisyonu Üyesi Nevzat Ceylan'n, 
Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi Başkan Valenti-
na Ivanovna Matvienko'nun vaki davetine icabetle 25-26 
Mays 2017 tarihlerinde Rusya'nn St. Petersburg şehrinde 
düzenlenecek olan VIII. Nevskiy Uluslararas Ekoloji Kong-
resi'ne katlmasna ilişkin tezkeresi (3/1024) 46 (98) 

 
679 
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        – Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlğnn, Bölgesel 
Silahlarn Kontrolü, Doğrulama ve Uygulamaya Yardm 
Merkezi (RACVIAC) Güvenlik İşbirliği Merkezi tarafndan 
5-7 Haziran 2017 tarihlerinde Bosna-Hersek'in başkenti 
Saraybosna'da düzenlenecek olan Güneydoğu Avrupa Parla-
mentolar Savunma ve Güvenlik Komiteleri Temsilcileri 
Yllk Toplants'na katlm sağlanmasna ilişkin tezkeresi 
(3/1025) 46 (98) 

 
679 

           
           
           

USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER    
        – Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu 
Karma Komisyonun usulüne uygun teşekkül etmediği gerek-
çesiyle Hâkimler ve Savclar Kurulu üyelikleri seçimlerinin 
yaplp yaplamayacağ hakknda 46 (92) 

 
77:78 

           
           
           

YOKLAMALAR    
C. B. Sayfa   
46 (92) 59   
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SÖZ ALANLAR 
(Soyad Srasna Göre)

 

 C. B. Sayfa 
A) MİLLETVEKİLLERİ    

       ADIGÜZEL Onursal (İstanbul) – 2/1128) esas numa-
ral 2429 Sayl Bayram ve Genel Tatiller Kanununda Deği-
şiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi'nin doğrudan günde-
me alnmasna ilişkin önergesi (4/97) münasebetiyle 46 (92) 

 
69:70 

        – Gezi gençliğinin özgürlük ve demokrasi için meydan-
larda olduğuna ve adalet ile vicdann safnda olduklarna 
ilişkin açklamas 46 (98) 

 
666 

        – Üniversitenin Beşiktaş'ta bulunan Yldz kampüsünün 
Cumhurbaşkanlğ ofisi için boşaltlmasna karş çkan Yldz 
Teknik Üniversitesi öğrencilerinin seslerinin duyulmas ve bu 
srardan vazgeçilmesi gerektiğine ilişkin açklamas 46 (99) 

 
774 

       AĞBABA Veli (Malatya) – İzmir Milletvekili Hamza 
Dağ'n sataşma nedeniyle yaptğ konuşmas srasnda CHP 
Grubuna sataşmas nedeniyle konuşmas 46 (96) 

 
556:557 

       AĞBAL Naci (Maliye Bakan) (Bayburt) – Baz Ala-
caklarn Yeniden Yaplandrlmas ile Baz Kanunlarda ve 
Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yaplmasna 
Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle 46 (93) 

 
164:167, 180:182 

       AĞRALI Abdullah (Konya) – HDP Grubu önerisi 
münasebetiyle 46 (92) 

 
40:41 

       AKAR Haydar (Kocaeli) – Baz Alacaklarn Yeniden 
Yaplandrlmas ile Baz Kanunlarda ve Bir Kanun Hük-
münde Kararnamede Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun 
Teklifleri münasebetiyle 46 (93) 

 
162,  163 

         (94) 324:325 
       AKAYDIN Mustafa (Antalya) – 19 Mays Atatürk'ü 
Anma, Gençlik ve Spor Bayram'nn 98'inci yln kutladğna 
ve 15 Temmuzun irtica odaklarn devlete yerleştirenlerin 
aypl günü olduğuna ilişkin açklamas 46 (94) 

 
268 

        – Şrnak ve Diyarbakr Lice'de şehit olan askerlere 
Allah'tan rahmet dilediğine ve Sanayi Komisyonunda görüş-
meleri devam eden kanun tasarsnda zeytincilik alanlaryla 
ilgili düzenlemeye Cumhuriyet Halk Partisinin direncinin 
devam edeceğine ilişkin açklamas 46 (100) 

 
901 

       AKÇAY Erkan (Manisa) – 15 Mays 1919'da İzmir'de 
gazeteci Hasan Tahsin'in Yunan işgali karşsnda ilk kurşunu 
skarak şehit olmas ile 16 Mays 1919'da Mustafa Kemal 
Atatürk ve beraberindekilerin Galata rhtmndan demir 
alarak Bandrma Vapuru'yla hürriyet mücadelesini başlatma-
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SÖZ ALANLAR 
(Soyad Srasna Göre)

 

 C. B. Sayfa 
A) MİLLETVEKİLLERİ    

       ADIGÜZEL Onursal (İstanbul) – 2/1128) esas numa-
ral 2429 Sayl Bayram ve Genel Tatiller Kanununda Deği-
şiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi'nin doğrudan günde-
me alnmasna ilişkin önergesi (4/97) münasebetiyle 46 (92) 

 
69:70 

        – Gezi gençliğinin özgürlük ve demokrasi için meydan-
larda olduğuna ve adalet ile vicdann safnda olduklarna 
ilişkin açklamas 46 (98) 

 
666 

        – Üniversitenin Beşiktaş'ta bulunan Yldz kampüsünün 
Cumhurbaşkanlğ ofisi için boşaltlmasna karş çkan Yldz 
Teknik Üniversitesi öğrencilerinin seslerinin duyulmas ve bu 
srardan vazgeçilmesi gerektiğine ilişkin açklamas 46 (99) 

 
774 

       AĞBABA Veli (Malatya) – İzmir Milletvekili Hamza 
Dağ'n sataşma nedeniyle yaptğ konuşmas srasnda CHP 
Grubuna sataşmas nedeniyle konuşmas 46 (96) 

 
556:557 

       AĞBAL Naci (Maliye Bakan) (Bayburt) – Baz Ala-
caklarn Yeniden Yaplandrlmas ile Baz Kanunlarda ve 
Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yaplmasna 
Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle 46 (93) 

 
164:167, 180:182 

       AĞRALI Abdullah (Konya) – HDP Grubu önerisi 
münasebetiyle 46 (92) 

 
40:41 

       AKAR Haydar (Kocaeli) – Baz Alacaklarn Yeniden 
Yaplandrlmas ile Baz Kanunlarda ve Bir Kanun Hük-
münde Kararnamede Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun 
Teklifleri münasebetiyle 46 (93) 

 
162,  163 

         (94) 324:325 
       AKAYDIN Mustafa (Antalya) – 19 Mays Atatürk'ü 
Anma, Gençlik ve Spor Bayram'nn 98'inci yln kutladğna 
ve 15 Temmuzun irtica odaklarn devlete yerleştirenlerin 
aypl günü olduğuna ilişkin açklamas 46 (94) 

 
268 

        – Şrnak ve Diyarbakr Lice'de şehit olan askerlere 
Allah'tan rahmet dilediğine ve Sanayi Komisyonunda görüş-
meleri devam eden kanun tasarsnda zeytincilik alanlaryla 
ilgili düzenlemeye Cumhuriyet Halk Partisinin direncinin 
devam edeceğine ilişkin açklamas 46 (100) 

 
901 

       AKÇAY Erkan (Manisa) – 15 Mays 1919'da İzmir'de 
gazeteci Hasan Tahsin'in Yunan işgali karşsnda ilk kurşunu 
skarak şehit olmas ile 16 Mays 1919'da Mustafa Kemal 
Atatürk ve beraberindekilerin Galata rhtmndan demir 
alarak Bandrma Vapuru'yla hürriyet mücadelesini başlatma-

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   C.   B. S a y f a  

– 55 – 

larnn yl dönümlerine ve 22 ve 23'üncü Dönem Malatya 
Milletvekili, 24'üncü Dönem İstanbul Milletvekili Ferit Mev-
lüt Aslanoğlu'nun ölümünün 3'üncü yl dönümüne ilişkin 
açklamas 

 
 
 

46 

 
 
 

(92) 

 
 
 

26:27 
        – 19 Mays Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayra-
m'nn 98'inci yln kutladğna, Krm Tatar Türklerinin 
sürgününün 73'üncü yl dönümüne, Suriye'de ülkemizin 
bekasn yakinen ilgilendiren önemli gelişmeler yaşandğna 
ve ülkenin güvenliğine, milletin birlik ve beraberliğinin 
devamna odaklanlmas gerektiğine ilişkin açklamas 46 (94) 

 
270:271 

        – Diyarbakr Lice'de terör saldrsnda şehit olan 3 asker 
ile Şrnak'ta helikopter kazasnda şehit olan 13 askere Al-
lah'tan rahmet dilediğine ve kaza krmn en ufak ayrntsna 
kadar incelenerek aydnlatlmasn beklediğine, terörle müca-
deledeki başarlarn asla yarm kalmayacağna ve Açlkla 
Mücadele Haftas'na ilişkin açklamas 46 (100) 

 
902:903 

        – İslam âleminin ramazan aynn hayrlara vesile olma-
sn niyaz ettiğine, Ağr'nn Doğubeyazt ilçesi Tendürek 
krsalnda ve Beytüşşebap Kato Dağ'nda şehit olanlara Al-
lah'tan rahmet dilediğine ve Gün Sazak'n şehadetinin 36'nc 
yl dönümüne ilişkin açklamas 46 (97) 

 
614:615 

        – İstanbul Milletvekili Engin Altay'n geçen tutanak 
hakknda yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 46 (93) 

 
126:127 

        – Manisa Tarzan" olarak bilinen Ahmet Bedevi'nin 
vefatnn yl dönümüne ilişkin açklamas 46 (99) 

 
777 

        – Manisa'da 27 Mays Cumartesi günü 5,1 büyüklüğün-
de yaşanan deprem nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun 
dileğinde bulunduğuna, depremle mücadelede can kaybn ve 
ekonomik kayb minimuma indirmek için stratejiler gelişti-
rilmesi gerektiğine ve Manisa'daki askeri birliklerde zehir-
lenme ve enfeksiyon vakalar yaşanmasna ilişkin açklamas 46 (98) 

 
667:668 

        – Uluslararas Aile Haftas'na ve The Washington Post'ta 
Türkiye'yle ilgili skandal bir makale yaymlandğna ilişkin 
açklamas 46 (93) 

 
120:121 

       AKDAĞ Recep (Sağlk Bakan) (Erzurum) – Baz 
Alacaklarn Yeniden Yaplandrlmas ile Baz Kanunlarda ve 
Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yaplmasna 
Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle 46 (94) 

 
315 

        – Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in (6/131) ve 
(6/315), Balkesir Milletvekili İsmail Ok'un (6/115), Niğde 
Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in (6/111), (6/130), (6/143), 
(6/220), (6/221), (6/222), (6/355), (6/376), (6/386), (6/412), 
(6/437), (6/458), (6/680), (6/690), (6/699), (6/708) ve 
(6/716), Balkesir Milletvekili Ahmet Akn'n (6/340), Adana 
Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in (6/278) ve (6/279), İs-
tanbul Milletvekili Ali Özcan'n (6/136), Isparta Milletvekili 
Nuri Okutan'n (6/258) ve Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü 
Bozkurt'un (6/556) ve (6/566) no.lu sözlü soru önergelerini 
cevaplandrmas münasebetiyle 46 (100) 

 
956:965, 965:967 
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       AKIN Ahmet (Balkesir) – AKP tarafndan kurulan 
sağlk sisteminin içler acs durumda olduğuna ilişkin açk-
lamas 46 (96) 

 
471:472 

        – Diyarbakr Lice'deki terör saldrsnda şehit olan as-
kerler ile Şrnak'ta helikopter kazasnda şehit olan Bigadiçli 
İlker Acar ve tüm askerlere Allah'tan rahmet dilediğine iliş-
kin açklamas 46 (100) 

 
894 

        – Dünya Süt Haftas'na ve hayvanclğn gelişmesi, 
üreticilerin mağdur olmamas için yetkilileri ve Bakanlğ 
acilen göreve davet ettiğine ilişkin açklamas 46 (95) 

 
412 

        – FETÖ nedeniyle el konulan yurtlardan ne kadarnn 
TÜRGEV'e devredildiğini ve Balkesir'de özel yurtlarn 
denetimlerini ve sonuçlarn öğrenmek istediğine ilişkin 
açklamas 46 (97) 

 
611 

       AKKAYA Yakup (İstanbul) – Baz Alacaklarn Yeni-
den Yaplandrlmas ile Baz Kanunlarda ve Bir Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun 
Teklifleri münasebetiyle 46 (93) 

 
186:187 

        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 46 (100) 915:917 
       AKSU İsmail Faruk (İstanbul) – 24 Aralk 2016 tari-
hinde yazl aşamas yaplan avukatlar için adli yarg hâkim 
ve savc adaylğ ile idari yarg hâkim adaylğ snavnn 
sonuçlarn etkilediği iddiasyla Adalet Bakan Bekir Bozdağ 
hakknda gensoru açlmasna ilişkin önergenin (11/15) ön 
görüşmesi münasebetiyle 46 (96) 

 
527:531 

        – Baz Alacaklarn Yeniden Yaplandrlmas ile Baz 
Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişik-
lik Yaplmasna Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle 46 (94) 

 
332:333 

        – CHP Grubu önerisi münasebetiyle 46 (100) 932:934 
        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 46 (99) 789:791 
       AKYILDIZ Ali (Sivas) – Etüt merkezlerinin kapatlma-
snn tehlike arz ettiğine ve bu sorunun çözülerek yeni mağ-
duriyetlerin önlenmesi gerektiğine ilişkin açklamas 46 (96) 

 
473 

        – PTT Birinci Ligi'nden Süper Lig'e yükselen Sivass-
por'u kutladğna ve başarlar dilediğine ilişkin açklamas 46 (93) 

 
118:119 

        – Sivas ilinin sanayi siteleri teşvik paketinde yer alma-
masna ilişkin açklamas 46 (92) 

 
23:24 

        – Yaptğ öneriyi dikkate alarak Sivas' Sanayi Siteleri 
Teşvik Paketi'ne dâhil eden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kan Faruk Özlü'ye Sivas halk adna teşekkür ettiğine ilişkin 
açklamas 46 (94) 

 
266 

       ALPARSLAN Murat (Ankara) – CHP Grubu önerisi 
münasebetiyle 46 (94) 

 
302 

       ALTAY Engin (İstanbul) – 16/5/2017 tarihli 92'nci 
Birleşimdeki baz ifadelerini düzelttiğine ilişkin geçen tuta-
nak hakknda konuşmas 46 (93) 

 
125:126 
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       AKIN Ahmet (Balkesir) – AKP tarafndan kurulan 
sağlk sisteminin içler acs durumda olduğuna ilişkin açk-
lamas 46 (96) 

 
471:472 

        – Diyarbakr Lice'deki terör saldrsnda şehit olan as-
kerler ile Şrnak'ta helikopter kazasnda şehit olan Bigadiçli 
İlker Acar ve tüm askerlere Allah'tan rahmet dilediğine iliş-
kin açklamas 46 (100) 

 
894 

        – Dünya Süt Haftas'na ve hayvanclğn gelişmesi, 
üreticilerin mağdur olmamas için yetkilileri ve Bakanlğ 
acilen göreve davet ettiğine ilişkin açklamas 46 (95) 

 
412 

        – FETÖ nedeniyle el konulan yurtlardan ne kadarnn 
TÜRGEV'e devredildiğini ve Balkesir'de özel yurtlarn 
denetimlerini ve sonuçlarn öğrenmek istediğine ilişkin 
açklamas 46 (97) 

 
611 

       AKKAYA Yakup (İstanbul) – Baz Alacaklarn Yeni-
den Yaplandrlmas ile Baz Kanunlarda ve Bir Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun 
Teklifleri münasebetiyle 46 (93) 

 
186:187 

        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 46 (100) 915:917 
       AKSU İsmail Faruk (İstanbul) – 24 Aralk 2016 tari-
hinde yazl aşamas yaplan avukatlar için adli yarg hâkim 
ve savc adaylğ ile idari yarg hâkim adaylğ snavnn 
sonuçlarn etkilediği iddiasyla Adalet Bakan Bekir Bozdağ 
hakknda gensoru açlmasna ilişkin önergenin (11/15) ön 
görüşmesi münasebetiyle 46 (96) 

 
527:531 

        – Baz Alacaklarn Yeniden Yaplandrlmas ile Baz 
Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişik-
lik Yaplmasna Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle 46 (94) 

 
332:333 

        – CHP Grubu önerisi münasebetiyle 46 (100) 932:934 
        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 46 (99) 789:791 
       AKYILDIZ Ali (Sivas) – Etüt merkezlerinin kapatlma-
snn tehlike arz ettiğine ve bu sorunun çözülerek yeni mağ-
duriyetlerin önlenmesi gerektiğine ilişkin açklamas 46 (96) 

 
473 

        – PTT Birinci Ligi'nden Süper Lig'e yükselen Sivass-
por'u kutladğna ve başarlar dilediğine ilişkin açklamas 46 (93) 

 
118:119 

        – Sivas ilinin sanayi siteleri teşvik paketinde yer alma-
masna ilişkin açklamas 46 (92) 

 
23:24 

        – Yaptğ öneriyi dikkate alarak Sivas' Sanayi Siteleri 
Teşvik Paketi'ne dâhil eden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kan Faruk Özlü'ye Sivas halk adna teşekkür ettiğine ilişkin 
açklamas 46 (94) 

 
266 

       ALPARSLAN Murat (Ankara) – CHP Grubu önerisi 
münasebetiyle 46 (94) 

 
302 

       ALTAY Engin (İstanbul) – 16/5/2017 tarihli 92'nci 
Birleşimdeki baz ifadelerini düzelttiğine ilişkin geçen tuta-
nak hakknda konuşmas 46 (93) 

 
125:126 
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        – 22 ve 23'üncü Dönem Malatya Milletvekili, 24'üncü 
Dönem İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun 
ölümünün 3'üncü yl dönümüne, Kurtuluş Savaş'nn ilk işaret 
fişeğini ateşleyen Hasan Tahsin'in şahsnda bütün Kurtuluş 
Savaş şehitlerine Allah'tan rahmet dilediğine, Cumhuriyet 
gazetesi internet sitesinin Genel Yayn Yönetmeni Oğuz 
Güven'in tutuklanmasn bir yarg garabeti olarak gördükleri-
ne ve iktidarn Atatürk'e dil uzatma cüretinin gösterilmesine 
ortam sağlamamas gerektiğine ilişkin açklamas 46 (92) 

 
28:29 

        – AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 46 (92) 64:66 
        – Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostanc'nn CHP 
grup önerisi üzerinde yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 46 (92) 

 
58 

        – Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostanc'nn sa-
taşma nedeniyle yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine, 19 
Maysn tam bağmszlğmzn ilham kaynağ olduğuna, 
Türkiye'nin baz noktalarnda 19 Mays coşkusunu yaşaya-
myor olmann bu Parlamentonun en büyük ayb olduğuna 
ve İstanbul Valiliğinin Beşiktaş'taki kutlamalar yasaklamas-
na ilişkin açklamas 46 (94) 

 
273 

        – Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostanc'nn yaptğ 
açklamas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 46 (92) 

 
68 

        – Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu 
Karma Komisyonun usulüne uygun teşekkül etmediği ve 
referandum sonuçlarna ilişkin hukuki sürecin devam ettiği 
gerekçesiyle Hâkimler ve Savclar Kurulu üyelikleri seçimle-
rinin yaplamayacağna ilişkin açklamas 46 (92) 

 
75 

        – Baz Alacaklarn Yeniden Yaplandrlmas ile Baz 
Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişik-
lik Yaplmasna Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle 46 (94) 

 
330:332 

        – Manisa Milletvekili Erkan Akçay'n açklamas üzeri-
ne konuşmas 46 (93) 

 
126 

        – Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya açlk grevlerini 
bir an önce bitirmeleri çağrsn yinelediğine, KESK'i bir 
terör örgütü gibi görmenin kabul edilebilir bir şey olmadğ-
na, cezaevlerinde kötü ve insanlk dş muamele, psikolojik 
ya da fiziki işkence iddialarnn had safhaya çktğna ve 
Türkiye'nin bu ayptan bir an önce kurtulmas gerektiğine, 
baz alacaklarn yeniden yaplandrlmasyla ilgili kanuna 
teklifine olumlu katk yapacaklarna ilişkin açklamas 46 (93) 

 
122:123 

        – Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy'un CHP grup öneri-
si üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk 
Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 46 (92) 

 
56 

       ARIK Çetin (Kayseri) – AKP Genel Başkan Recep 
Tayyip Erdoğan'n partisinin grup toplantsnda yaptğ ko-
nuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 46 (99) 

 
773 

        – Baz Alacaklarn Yeniden Yaplandrlmas ile Baz 
Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişik-
lik Yaplmasna Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle 46 (93) 

 
179 
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        – Bünyan ilçesinin Akmescit Mahallesi sakinlerinin 
Talas ilçesine bağlanma taleplerinin yerine getirilmesi gerek-
tiğine ilişkin açklamas 46 (92) 

 
25 

        – Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağl Soğanl köyünün 
sorunlarna ve iktidarn Suriyeliler için gösterdiği gayreti 
kendi vatandaşlar için ne zaman göstereceğini öğrenmek 
istediğine ilişkin açklamas 46 (93) 

 
119 

        – MİT'e ihbar yaplmasna rağmen darbe girişiminin 
niçin engellenmediğini öğrenmek istediğine ve tüm delillerin 
yaplann apaçk kontrollü bir darbe girişimi olduğunu gös-
terdiğine ilişkin açklamas 46 (96) 

 
476 

        – Şrnak'taki helikopter kazasnda şehit olan Kayserili 
Mehmet Erdoğan ile tüm şehitlere Allah'tan rahmet dilediği-
ne ve Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünün Eğitim Fa-
kültesinde zihinsel engellilere ders vermek üzere ilan verdiği 
yardmc doçent kadrosu için aradğ şartlara ilişkin açkla-
mas 46 (100) 

 
899 

       ARSLAN Kazm (Denizli) – Baz Alacaklarn Yeniden 
Yaplandrlmas ile Baz Kanunlarda ve Bir Kanun Hük-
münde Kararnamede Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun 
Teklifleri münasebetiyle 46 (93) 

 
204:205 

        – Denizli'de üreticilerin elindeki çekirdeksiz kuru üzüm-
lerin okullarda dağtlmas projesinin uygulanarak üreticinin 
rahatlatlmasn ve süt üreticilerine daha fazla destekleme 
yaplmasn istediğine ilişkin açklamas 46 (93) 

 
118 

        – Maliye Bakanlğndan Osman Gazi ve Yavuz Sultan 
Selim Köprüleriyle ilgili bilgi almak istediğine ilişkin açk-
lamas 46 (96) 

 
474 

        – Özel hastane raporuyla İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkan Kadir Topbaş'n damad Ömer Kavurmac tahliye 
edilirken Cumhuriyet gazetesi yazarlarnn neden tahliye 
edilmediğini ve yargda bu ayrmclğn neden yapldğn 
öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 46 (97) 

 
613 

       ASLAN Mehmet Ali (Batman) – Araplarla ilgili gelişti-
rilen nefret söylemleri ve Arapçaya karş taknlan ötekileşti-
rici yaklaşmlara ilişkin gündem dş konuşmas 46 (95) 

 
407:408 

        – Samsun Milletvekili Erhan Usta'nn sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 46 (95) 

 
409:410 

       ATICI Aytuğ (Mersin) – 24'üncü Dönemden 30'u aşkn 
Cumhuriyet Halk Partili milletvekilinin Milas'ta bir araya 
gelerek Sözcü ve Cumhuriyet gazetelerine yönelik operas-
yonlara tepki olarak yaymladklar deklarasyona ilişkin 
açklamas 46 (96) 

 
472 

        – Diyarbakr Lice'de terör örgütüne yönelik saldrda 
Mersinli Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sar'yla birlikte 
şehit olan 2 asker ile Şrnak'taki helikopter kazasnda şehit 
olan 13 askere Allah'tan rahmet dilediğine ve helikopter 
kazasyla ilgili soruşturmann titizlikle yaplmasn temenni 
ettiğine ilişkin açklamas 46 (100) 

 
894 
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        – Bünyan ilçesinin Akmescit Mahallesi sakinlerinin 
Talas ilçesine bağlanma taleplerinin yerine getirilmesi gerek-
tiğine ilişkin açklamas 46 (92) 

 
25 

        – Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağl Soğanl köyünün 
sorunlarna ve iktidarn Suriyeliler için gösterdiği gayreti 
kendi vatandaşlar için ne zaman göstereceğini öğrenmek 
istediğine ilişkin açklamas 46 (93) 

 
119 

        – MİT'e ihbar yaplmasna rağmen darbe girişiminin 
niçin engellenmediğini öğrenmek istediğine ve tüm delillerin 
yaplann apaçk kontrollü bir darbe girişimi olduğunu gös-
terdiğine ilişkin açklamas 46 (96) 

 
476 

        – Şrnak'taki helikopter kazasnda şehit olan Kayserili 
Mehmet Erdoğan ile tüm şehitlere Allah'tan rahmet dilediği-
ne ve Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünün Eğitim Fa-
kültesinde zihinsel engellilere ders vermek üzere ilan verdiği 
yardmc doçent kadrosu için aradğ şartlara ilişkin açkla-
mas 46 (100) 

 
899 

       ARSLAN Kazm (Denizli) – Baz Alacaklarn Yeniden 
Yaplandrlmas ile Baz Kanunlarda ve Bir Kanun Hük-
münde Kararnamede Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun 
Teklifleri münasebetiyle 46 (93) 

 
204:205 

        – Denizli'de üreticilerin elindeki çekirdeksiz kuru üzüm-
lerin okullarda dağtlmas projesinin uygulanarak üreticinin 
rahatlatlmasn ve süt üreticilerine daha fazla destekleme 
yaplmasn istediğine ilişkin açklamas 46 (93) 

 
118 

        – Maliye Bakanlğndan Osman Gazi ve Yavuz Sultan 
Selim Köprüleriyle ilgili bilgi almak istediğine ilişkin açk-
lamas 46 (96) 

 
474 

        – Özel hastane raporuyla İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkan Kadir Topbaş'n damad Ömer Kavurmac tahliye 
edilirken Cumhuriyet gazetesi yazarlarnn neden tahliye 
edilmediğini ve yargda bu ayrmclğn neden yapldğn 
öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 46 (97) 

 
613 

       ASLAN Mehmet Ali (Batman) – Araplarla ilgili gelişti-
rilen nefret söylemleri ve Arapçaya karş taknlan ötekileşti-
rici yaklaşmlara ilişkin gündem dş konuşmas 46 (95) 

 
407:408 

        – Samsun Milletvekili Erhan Usta'nn sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 46 (95) 

 
409:410 

       ATICI Aytuğ (Mersin) – 24'üncü Dönemden 30'u aşkn 
Cumhuriyet Halk Partili milletvekilinin Milas'ta bir araya 
gelerek Sözcü ve Cumhuriyet gazetelerine yönelik operas-
yonlara tepki olarak yaymladklar deklarasyona ilişkin 
açklamas 46 (96) 

 
472 

        – Diyarbakr Lice'de terör örgütüne yönelik saldrda 
Mersinli Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sar'yla birlikte 
şehit olan 2 asker ile Şrnak'taki helikopter kazasnda şehit 
olan 13 askere Allah'tan rahmet dilediğine ve helikopter 
kazasyla ilgili soruşturmann titizlikle yaplmasn temenni 
ettiğine ilişkin açklamas 46 (100) 

 
894 

   C.   B. S a y f a  
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        – Grevleri yasaklanan yaklaşk 6 bin cam işçisinin dire-
nişinin önünde saygyla eğildiğine ilişkin açklamas 46 (98) 

 
663 

        – Mersin'de nükleer santral yapm inadndan vazgeçil-
mediğine ve bu konuda referandum yaplmasn talep ettiğine 
ilişkin açklamas 46 (99) 

 
771 

        – Olağanüstü hâl uygulamalar nedeniyle yaşanan açlk 
grevlerine ilişkin gündem dş konuşmas 46 (96) 

 
467:468 

       AYAR Hikmet (Rize) – Baz Alacaklarn Yeniden 
Yaplandrlmas ile Baz Kanunlarda ve Bir Kanun Hük-
münde Kararnamede Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun 
Teklifleri münasebetiyle 46 (94) 

 
311:312 

        – Yaş çay alm fiyatndaki artş nedeniyle Hükûmete ve 
Bakanlğa teşekkür ettiğine ilişkin açklamas 46 (99) 

 
775 

       AYDEMİR İbrahim (Erzurum) – Birinci Lig'e yükse-
len Erzurumspor'a başarlar dilediğine ve Süper Lig final 
maçnn bu yl Erzurum'da oynanmasn talep ettiğine ilişkin 
açklamas 46 (97) 

 
610 

        – Erzurum'un yerli otomobil üretim merkezi olmasnn 
bölgedeki diğer illerin de kalknma ve gelişme hzn artra-
cağna ilişkin açklamas 46 (99) 

 
772 

       AYDIN Erkan (Bursa) – Baz kişilerin Mustafa Kemal 
Atatürk'e hakaretler yağdrmasnn utanç verici olduğuna ve 
19 Mays günü gençlerin ve halkn onlarn iftiralarna en 
güzel yant vereceğine inandğna ilişkin açklamas 46 (92) 

 
23 

        – Son on beş yldaki iktidarn uygulamalaryla Bursa'nn 
âdeta yeşilden griye dönüştüğüne ve Cephanelik bölgesinin 
imara açlarak ranta ve betona kurban gitmesini istemedikle-
rine ilişkin açklamas 46 (96) 

 
475 

       AYDIN Kamil (Erzurum) – CHP Grubu önerisi müna-
sebetiyle 46 (99) 

 
814:816 

       AYHAN Emin Haluk (Denizli) – Baz Alacaklarn 
Yeniden Yaplandrlmas ile Baz Kanunlarda ve Bir Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun 
Teklifleri münasebetiyle 46 (93) 

 
146:149 

       BAHÇEKAPILI Ayşe Nur (TBMM Başkan Vekili) 
(İstanbul) – Başkanlk Divan olarak hayrl ramazanlar 
dilediklerine ilişkin konuşmas 46 (98) 

 
673 

        – Başkanlk Divan olarak, Şrnak Şenoba'da şehit olan, 
Tümgeneral Aydoğan Aydn, Albay Oğuzhan Küçükdemir-
kol, Albay Gökhan Peker, Yarbay Songül Yakut, Binbaş 
Koray Onay, Yüzbaş Nuri Şener, Yüzbaş İlker Acar, Baş-
çavuş Mehmet Erdoğan, Uzman Çavuş Zeki Koç, Yüzbaş 
Serhat Sğnak, Üsteğmen Abdulmuttalip Kesikbaş, Başçavuş 
Fevzi Kral ve Uzman Çavuş Hakan İncekar'a Allah'tan 
rahmet dilediklerine ilişkin konuşmas 46 (100) 

 
888 

        – Diyarbakr Milletvekili Feleknas Uca'nn yaptğ 
gündem dş konuşmasndaki baz ifadelerine ve ayrmc dili 
kullanmann doğru olmadğna ilişkin konuşmas 46 (100) 

 
914:915 
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        – FETÖ'yle mücadele konusunun aktüel bir dedikodu 
seviyesine indirilmemesi gerektiğine ilişkin konuşmas 46 (99) 

 
825 

        – Lice'de şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dilediğine 
ilişkin konuşmas 46 (99) 

 
817 

       BAK Osman Aşkn (Rize) – HDP Grubu önerisi müna-
sebetiyle 46 (93) 

 
144 

       BAKAN Murat (İzmir) – Kapatlan üniversitelerde 
çalşan FETÖ'yle bağlants olmayan akademik ve idari 
personelin yeni açlacak üniversitelerde çalşmaya devam 
etmesi için verilen kanun teklifine tüm siyasi partilerden 
destek beklediğine ilişkin açklamas 46 (96) 

 
474 

       BALBAY Mustafa Ali (İzmir) – İzmir Kuş Cenneti'ne 
ilişkin gündem dş konuşmas 46 (97) 

 
603:604 

        – Orman ve Su İşleri Bakan Veysel Eroğlu'nun gündem 
dş konuşmaya cevaben yaptğ konuşmasndaki baz ifadele-
rine ilişkin açklamas 46 (97) 

 
608 

       BAŞARAN Ayşe ACAR (Batman) – AK PARTİ Grubu 
önerisi münasebetiyle 46 (92) 

 
61:63 

        – Baz Alacaklarn Yeniden Yaplandrlmas ile Baz 
Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişik-
lik Yaplmasna Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle 46 (93) 

 
192:193, 219:220 

         (94) 334:335 
       BAŞER Yusuf (Yozgat) – HDP Grubu önerisi münase-
betiyle 46 (96) 

 
506:509 

       BAYBATUR Murat (Manisa) – Çerkez sürgünü ve 
soykrmna ilişkin gündem dş konuşmas 46 (93) 

 
110:111 

       BAYDAR Metin Lütfi (Aydn) – Aydn Milletvekili 
Mehmet Erdem'in sataşma nedeniyle yaptğ konuşmas 
srasnda Cumhuriyet Halk Partisine sataşmas nedeniyle 
konuşmas 46 (96) 

 
496 

        – MHP Grubu önerisi münasebetiyle 46 (96) 493:495 
       BAYIR Tacettin (İzmir) – İzmir'in su ihtiyacnn karş-
lanmasyla ilgili yaplanlara ve Gördes Baraj'ndaki sorunun 
ne zaman çözüleceğini öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 46 (97) 

 
612 

       BAYRAKTUTAN Uğur (Artvin) – Baz Alacaklarn 
Yeniden Yaplandrlmas ile Baz Kanunlarda ve Bir Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun 
Teklifleri münasebetiyle 46 (93) 

 
164 

       BEKAROĞLU Mehmet (İstanbul) – Baz Alacaklarn 
Yeniden Yaplandrlmas ile Baz Kanunlarda ve Bir Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun 
Teklifleri münasebetiyle 46 (93) 

 
176:177 

         (94) 344:345 
        – CHP Grubu önerisi münasebetiyle 46 (98) 702:704 
        – Rize Milletvekili Hasan Karal'n CHP grup önerisi 
üzerinde yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 46 (98) 

 
712 
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        – FETÖ'yle mücadele konusunun aktüel bir dedikodu 
seviyesine indirilmemesi gerektiğine ilişkin konuşmas 46 (99) 

 
825 

        – Lice'de şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dilediğine 
ilişkin konuşmas 46 (99) 

 
817 

       BAK Osman Aşkn (Rize) – HDP Grubu önerisi müna-
sebetiyle 46 (93) 

 
144 

       BAKAN Murat (İzmir) – Kapatlan üniversitelerde 
çalşan FETÖ'yle bağlants olmayan akademik ve idari 
personelin yeni açlacak üniversitelerde çalşmaya devam 
etmesi için verilen kanun teklifine tüm siyasi partilerden 
destek beklediğine ilişkin açklamas 46 (96) 

 
474 

       BALBAY Mustafa Ali (İzmir) – İzmir Kuş Cenneti'ne 
ilişkin gündem dş konuşmas 46 (97) 

 
603:604 

        – Orman ve Su İşleri Bakan Veysel Eroğlu'nun gündem 
dş konuşmaya cevaben yaptğ konuşmasndaki baz ifadele-
rine ilişkin açklamas 46 (97) 

 
608 

       BAŞARAN Ayşe ACAR (Batman) – AK PARTİ Grubu 
önerisi münasebetiyle 46 (92) 

 
61:63 

        – Baz Alacaklarn Yeniden Yaplandrlmas ile Baz 
Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişik-
lik Yaplmasna Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle 46 (93) 

 
192:193, 219:220 

         (94) 334:335 
       BAŞER Yusuf (Yozgat) – HDP Grubu önerisi münase-
betiyle 46 (96) 

 
506:509 

       BAYBATUR Murat (Manisa) – Çerkez sürgünü ve 
soykrmna ilişkin gündem dş konuşmas 46 (93) 

 
110:111 

       BAYDAR Metin Lütfi (Aydn) – Aydn Milletvekili 
Mehmet Erdem'in sataşma nedeniyle yaptğ konuşmas 
srasnda Cumhuriyet Halk Partisine sataşmas nedeniyle 
konuşmas 46 (96) 

 
496 

        – MHP Grubu önerisi münasebetiyle 46 (96) 493:495 
       BAYIR Tacettin (İzmir) – İzmir'in su ihtiyacnn karş-
lanmasyla ilgili yaplanlara ve Gördes Baraj'ndaki sorunun 
ne zaman çözüleceğini öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 46 (97) 

 
612 

       BAYRAKTUTAN Uğur (Artvin) – Baz Alacaklarn 
Yeniden Yaplandrlmas ile Baz Kanunlarda ve Bir Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun 
Teklifleri münasebetiyle 46 (93) 

 
164 

       BEKAROĞLU Mehmet (İstanbul) – Baz Alacaklarn 
Yeniden Yaplandrlmas ile Baz Kanunlarda ve Bir Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun 
Teklifleri münasebetiyle 46 (93) 

 
176:177 

         (94) 344:345 
        – CHP Grubu önerisi münasebetiyle 46 (98) 702:704 
        – Rize Milletvekili Hasan Karal'n CHP grup önerisi 
üzerinde yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 46 (98) 

 
712 

    

   C.   B. S a y f a  

– 61 – 

       BEKTAŞOĞLU Bülent Yener (Giresun) – Giresun'un 
derelerinde "HES" ad altnda yürütülen 100 dolaynda pro-
jeyle su talan, doğa katliam ve ekolojik sisteme saldrnn 
sürdüğüne ilişkin açklamas 46 (99) 

 
775 

        – KHK'yla görevlerinden ihraç edilen ve ardndan açlk 
grevine başlayan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nn derhâl 
serbest braklmalar ve bir an önce görevlerine iade edilme-
leri gerektiğine ilişkin açklamas 46 (96) 

 
476 

        – Şrnak Şenoba'da helikopter kazasnda şehit olan 13 
askere Allah'tan rahmet dilediğine ve bu kazann titizlikle, 
kapsaml bir şekilde araştrlmas gerektiğine ilişkin açkla-
mas 46 (100) 

 
899 

       BENLİ Fatma (İstanbul) – 27 Maysn 57'nci yl dö-
nümüne ve Adnan Menderes ile Hasan Polatkan ve Fatin 
Rüştü Zorlu'yu rahmetle andğna ilişkin açklamas 46 (98) 

 
664 

       BEŞTAŞ Meral DANIŞ (Adana) – Amasya Milletveki-
li Mehmet Naci Bostanc'nn yaptğ açklamasndaki baz 
ifadelerine ilişkin açklamas 46 (94) 

 
283:284 

        – Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostanc'nn yerin-
den sarf ettiği baz ifadelerine ilişkin açklamas 46 (94) 

 
284 

        – Cezaevinde anneleriyle birlikte kalan çocuklarn du-
rumuna ilişkin gündem dş konuşmas 46 (98) 

 
655:656 

        – Cezaevlerinde kötü muamele, çplak arama ve darp 
olduğuna dair çok sayda başvuru aldklarna ve bu şikâyetle-
ri ortadan kaldracak tedbirlerin alnmas gerektiğine ilişkin 
açklamas 46 (96) 

 
575 

        – CHP Grubu önerisi münasebetiyle 46 (98) 707:709 
        – CHP grup önerisi üzerinde yaptğ konuşmasndaki 
baz ifadelerine ilişkin açklamas 46 (98) 

 
728 

        – Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'in HDP grup önerisi 
üzerinde yaptğ konuşmas srasnda HDP Grubuna sataşma-
s nedeniyle konuşmas 46 (94) 

 
293:294 

        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 46 (94) 280:282 
         (96) 498:500 
        – Yozgat Milletvekili Yusuf Başer'in HDP grup önerisi 
üzerinde yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 46 (96) 

 
510 

       BİÇER Tur YILDIZ (Manisa) – FETÖ üyesi olduğu 
gerekçesiyle tutuklanan Adyaman eski Cumhuriyet Başsav-
cs Faruk Büyükkaramuklu'nun itiraflarnda ad geçen YSK 
Başkan Sadi Güven'in hâlen görevi başnda olmasnn bir 
çelişki olduğuna ilişkin açklamas 46 (92) 

 
25 

       BİRLİK Leyla (Şrnak) – Baz Alacaklarn Yeniden 
Yaplandrlmas ile Baz Kanunlarda ve Bir Kanun Hük-
münde Kararnamede Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun 
Teklifleri münasebetiyle 46 (94) 

 
317:318 
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       BOSTANCI Mehmet Naci (Amasya) – 16 Mays 1919 
Mustafa Kemal Atatürk'ün millî mücadeleyi başlattğna, 
tarihi doğru ve tutarl bir şekilde okumann topluma karş 
ahlaki bir sorumluluk olduğuna, baz meczuplarn kerameti 
kendinden menkul iddialarla dedikoduya yaslanan beyan ve 
hezeyanlarn reddettiklerine ve 22 ve 23'üncü Dönem Malat-
ya Milletvekili, 24'üncü Dönem İstanbul Milletvekili Ferit 
Mevlüt Aslanoğlu'nun ölümünün 3'üncü yl dönümüne ilişkin 
açklamas 46 (92) 

 
29:30 

        – 19 Mays Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayra-
m'nn 98'inci yln kutladğna ve Krm Tatar Türklerinin 
sürgününün 73'üncü yl dönümüne ilişkin açklamas 46 (94) 

 
274 

        – Adana Milletvekili Meral Danş Beştaş'n açklamas 
üzerine konuşmas 46 (94) 

 
294 

        – Adana Milletvekili Meral Danş Beştaş'n HDP grup 
önerisi üzerinde yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 46 (94) 

 
282:283 

        – CHP Grubu önerisi münasebetiyle 46 (92) 57:58 
        – Cumhurbaşkan ile Amerika Başkan arasnda gerçek-
leşen başarl görüşmenin terör faaliyetleri bakmndan an-
laml ve ümit verici sonuçlar doğurmasnn beklendiğine, The 
Washington Post'ta yaynlanan Türkiye'yle ilgili makaleye ve 
Gençlik Haftas'na ilişkin açklamas 46 (93) 

 
123:124 

        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 46 (93) 139 
        – İstanbul Milletvekili Engin Altay'n açklamas üzerine 
konuşmas 46 (92) 

 
58 

        – İstanbul Milletvekili Engin Altay'n CHP grup önerisi 
üzerinde yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 46 (92) 

 
67:68 

        – Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in açkla-
mas üzerine konuşmas 46 (93) 

 
115 

        – Meclis komisyonu üyeliğini parti gruplarna ait bir hak 
olarak görmek gerektiğine ve referandum süreci hukuken 
bittiğine göre Meclisin bu çerçevede görevini yaptğna iliş-
kin açklamas 46 (92) 

 
76 

        – Muş Milletvekili Ahmet Yldrm'n açklamas üzeri-
ne konuşmas 46 (94) 

 
272 

        – Muş Milletvekili Ahmet Yldrm'n sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda Adalet ve Kalknma Partisine 
sataşmas nedeniyle konuşmas 46 (93) 

 
140:141 

        – Muş Milletvekili Ahmet Yldrm'n yaptğ açklamas 
srasnda Adalet ve Kalknma Partisine sataşmas nedeniyle 
konuşmas 46 (94) 

 
271:272 

       BOTAN Lezgin (Van) – 15 Mays Kürt Dili Bayram'na 
ilişkin gündem dş konuşmas 46 (92) 

 
20:21 

        – Güneydoğuda ciddi bir zrhl araç terörü olduğuna ve 
herkesi bu konuda duyarl olmaya davet ettiğine ilişkin açk-
lamas 46 (92) 

 
45 

        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 46 (100) 910:912 
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       BOSTANCI Mehmet Naci (Amasya) – 16 Mays 1919 
Mustafa Kemal Atatürk'ün millî mücadeleyi başlattğna, 
tarihi doğru ve tutarl bir şekilde okumann topluma karş 
ahlaki bir sorumluluk olduğuna, baz meczuplarn kerameti 
kendinden menkul iddialarla dedikoduya yaslanan beyan ve 
hezeyanlarn reddettiklerine ve 22 ve 23'üncü Dönem Malat-
ya Milletvekili, 24'üncü Dönem İstanbul Milletvekili Ferit 
Mevlüt Aslanoğlu'nun ölümünün 3'üncü yl dönümüne ilişkin 
açklamas 46 (92) 

 
29:30 

        – 19 Mays Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayra-
m'nn 98'inci yln kutladğna ve Krm Tatar Türklerinin 
sürgününün 73'üncü yl dönümüne ilişkin açklamas 46 (94) 

 
274 

        – Adana Milletvekili Meral Danş Beştaş'n açklamas 
üzerine konuşmas 46 (94) 

 
294 

        – Adana Milletvekili Meral Danş Beştaş'n HDP grup 
önerisi üzerinde yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 46 (94) 

 
282:283 

        – CHP Grubu önerisi münasebetiyle 46 (92) 57:58 
        – Cumhurbaşkan ile Amerika Başkan arasnda gerçek-
leşen başarl görüşmenin terör faaliyetleri bakmndan an-
laml ve ümit verici sonuçlar doğurmasnn beklendiğine, The 
Washington Post'ta yaynlanan Türkiye'yle ilgili makaleye ve 
Gençlik Haftas'na ilişkin açklamas 46 (93) 

 
123:124 

        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 46 (93) 139 
        – İstanbul Milletvekili Engin Altay'n açklamas üzerine 
konuşmas 46 (92) 

 
58 

        – İstanbul Milletvekili Engin Altay'n CHP grup önerisi 
üzerinde yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 46 (92) 

 
67:68 

        – Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in açkla-
mas üzerine konuşmas 46 (93) 

 
115 

        – Meclis komisyonu üyeliğini parti gruplarna ait bir hak 
olarak görmek gerektiğine ve referandum süreci hukuken 
bittiğine göre Meclisin bu çerçevede görevini yaptğna iliş-
kin açklamas 46 (92) 

 
76 

        – Muş Milletvekili Ahmet Yldrm'n açklamas üzeri-
ne konuşmas 46 (94) 

 
272 

        – Muş Milletvekili Ahmet Yldrm'n sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda Adalet ve Kalknma Partisine 
sataşmas nedeniyle konuşmas 46 (93) 

 
140:141 

        – Muş Milletvekili Ahmet Yldrm'n yaptğ açklamas 
srasnda Adalet ve Kalknma Partisine sataşmas nedeniyle 
konuşmas 46 (94) 

 
271:272 

       BOTAN Lezgin (Van) – 15 Mays Kürt Dili Bayram'na 
ilişkin gündem dş konuşmas 46 (92) 

 
20:21 

        – Güneydoğuda ciddi bir zrhl araç terörü olduğuna ve 
herkesi bu konuda duyarl olmaya davet ettiğine ilişkin açk-
lamas 46 (92) 

 
45 

        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 46 (100) 910:912 
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       BOZDAĞ Bekir (Adalet Bakan) (Yozgat) – 24 Aralk 
2016 tarihinde yazl aşamas yaplan avukatlar için adli yarg 
hâkim ve savc adaylğ ile idari yarg hâkim adaylğ snav-
nn sonuçlarn etkilediği iddiasyla Adalet Bakan Bekir 
Bozdağ hakknda gensoru açlmasna ilişkin önergenin 
(11/15) ön görüşmesi münasebetiyle 46 (96) 

 
559:571 

       BULDAN Pervin (TBMM Başkan Vekili) (İstanbul) – 
Faili meçhul cinayetlerin ve yargsz infazlarn açğa çkmas, 
kayplarn bulunmas gerektiği yllardr talep edilmesine 
rağmen Meclisin bu konuda bir inisiyatif sağlayamadğna 
ilişkin konuşmas 46 (96) 

 
503 

        – Ramazan aynn ülkemize barş, huzur ve kardeşlik 
getirmesi temennisinde bulunduğuna ve 10 milletvekilinin 
cezaevinde olduğu bir Parlamentonun siyasi faaliyetlerini tam 
anlamyla yerine getirdiğinin söylenemeyeceğine ilişkin 
konuşmas 46 (97) 

 
619 

       BÜRGE Hüseyin (İstanbul) – MHP Grubu önerisi 
münasebetiyle 46 (98) 

 
686:688 

       CAN Ramazan (Krkkale) – Ankara Milletvekili Le-
vent Gök'ün (11/15) esas numaral Gensoru Önergesi üzerin-
de CHP Grubu adna yaptğ konuşmas srasnda şahsna 
sataşmas nedeniyle konuşmas 46 (96) 

 
519:520 

        – Ankara Milletvekili Levent Gök'ün sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle 
konuşmas 46 (96) 

 
521:522 

        – Çocuk istismaryla ilgili gerekli komisyonlarn kurul-
duğuna ve karar yeter says istemenin İç Tüzük'te verilen bir 
hak olduğuna ilişkin açklamas 46 (95) 

 
443 

        – Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yaplan saldrlar 
esefle knadklarna, THY Euroleague Avrupa şampiyonu 
olan Fenerbahçe'yi tebrik ettiğine, İngiltere'de terör olaynda 
hayatn kaybedenlere Allah'tan rahmet dilediğine ve 25 
Mays 1983'te vefat eden Necip Fazl Ksakürek'i rahmetle 
andğna ilişkin açklamas 46 (95) 

 
422:423 

        – MHP Grubu önerisi münasebetiyle 46 (96) 497 
        – Samsun Milletvekili Erhan Usta'nn yerinden sarf 
ettiği baz ifadelerine ilişkin açklamas 46 (96) 

 
524 

        – Sataşma nedeniyle yaptğ konuşmasndaki İstanbul 
Milletvekili Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu'yla ilgili baz 
ifadelerine ilişkin açklamas 46 (96) 

 
558 

       CORA Salih (Trabzon) – 19 Mays 2017 tarihinde 
Beylikdüzü Belediyesince yaplan ve CHP Genel Başkan 
Kemal Klçdaroğlu tarafndan açlş gerçekleştirilen Rauf 
Denktaş heykeline ilişkin açklamas 46 (95) 

 
412 

        – Manisa Milletvekili Özgür Özel'in sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle 
konuşmas 46 (95) 

 
417:418 
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       ÇAKIRÖZER Utku (Eskişehir) – AKP Hükûmetinin 
Türkiye'nin taraf olduğu tüm uluslararas sözleşmelere, Ana-
yasa ve yasalara aykr biçimde işçi snfnn en demokratik 
hakk olan grev hakkn elinden aldğna ilişkin açklamas 46 (97) 

 
611 

        – Baz Alacaklarn Yeniden Yaplandrlmas ile Baz 
Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişik-
lik Yaplmasna Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle 46 (93) 

 
178,  180,  215:216 

       ÇAM Musa (İzmir) – 22 ve 23'üncü Dönem Malatya 
Milletvekili, 24'üncü Dönem İstanbul Milletvekili Ferit Mev-
lüt Aslanoğlu'nun ölümünün 3'üncü yl dönümüne ilişkin 
açklamas 46 (92) 

 
26 

       ÇAMAK Hüseyin (Mersin) – Elâzğ'da başhekime 
silahl saldrda bulunan bir medikal satcsnn aldğ ihalele-
rin iptal edilip edilmeyeceğini öğrenmek istediğine ve ÖSYM 
ile bir TUS dershanesi arasndaki anlaşmazlğn göreve baş-
layacak hekimlere zaman kaybettirdiğine ilişkin açklamas 46 (96) 

 
473 

        – Makamnda katledilen Frat Üniversitesi Hastanesi 
Başhekimi Profesör Doktor Muhammed Sait Berilgen'e 
Allah'tan rahmet dilediğine ve iktidarn sağlkta şiddet eği-
limlerinin vebalini üstlenmek durumunda olduğuna ilişkin 
açklamas 46 (97) 

 
613 

        – Sosyal hizmetin tüm gelişmiş dünya ülkelerinde oldu-
ğu gibi ülkemizde de hak ettiği değeri görmesini ve işsiz 
sosyal çalşmaclar ordusunun istihdam sorununun bir an 
önce çözülmesini dilediğine ilişkin açklamas 46 (98) 

 
666 

        – Türkiye'nin Avrupa Konseyinde antidemokratik uygu-
lamalar ve insan haklar ihlalleri nedeniyle denetim sürecine 
alndğna ilişkin açklamas 46 (93) 

 
114 

       ÇAMLI Ahmet Hamdi (İstanbul) – 29 Mays 1453 
Konstantiniyye'nin fethinin 564'üncü yl dönümüne ilişkin 
gündem dş konuşmas 46 (98) 

 
661:662 

       ÇANKIRI Ceyda BÖLÜNMEZ (Mardin) – Şrnak 
Şenoba'da helikopter kazasnda şehit olan 13 askere Allah'tan 
rahmet dilediğine ilişkin açklamas 46 (100) 

 
898 

       DAĞ Hamza (İzmir) – 24 Aralk 2016 tarihinde yazl 
aşamas yaplan avukatlar için adli yarg hâkim ve savc 
adaylğ ile idari yarg hâkim adaylğ snavnn sonuçlarn 
etkilediği iddiasyla Adalet Bakan Bekir Bozdağ hakknda 
gensoru açlmasna ilişkin önergenin (11/15) ön görüşmesi 
münasebetiyle 46 (96) 

 
534:543 

        – İstanbul Milletvekili Barş Yarkadaş ile Ankara Mil-
letvekili Levent Gök'ün sataşma nedeniyle yaptklar konuş-
malar ve İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ile 
Mardin Milletvekili Mithat Sancar'n yaptklar açklamalar 
srasnda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 46 (96) 

 
549:550 

        – İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrkulu'nun 
sataşma nedeniyle yaptğ konuşmas srasnda şahsna sa-
taşmas nedeniyle konuşmas 46 (96) 

 
557 
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       ÇAKIRÖZER Utku (Eskişehir) – AKP Hükûmetinin 
Türkiye'nin taraf olduğu tüm uluslararas sözleşmelere, Ana-
yasa ve yasalara aykr biçimde işçi snfnn en demokratik 
hakk olan grev hakkn elinden aldğna ilişkin açklamas 46 (97) 

 
611 

        – Baz Alacaklarn Yeniden Yaplandrlmas ile Baz 
Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişik-
lik Yaplmasna Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle 46 (93) 

 
178,  180,  215:216 

       ÇAM Musa (İzmir) – 22 ve 23'üncü Dönem Malatya 
Milletvekili, 24'üncü Dönem İstanbul Milletvekili Ferit Mev-
lüt Aslanoğlu'nun ölümünün 3'üncü yl dönümüne ilişkin 
açklamas 46 (92) 

 
26 

       ÇAMAK Hüseyin (Mersin) – Elâzğ'da başhekime 
silahl saldrda bulunan bir medikal satcsnn aldğ ihalele-
rin iptal edilip edilmeyeceğini öğrenmek istediğine ve ÖSYM 
ile bir TUS dershanesi arasndaki anlaşmazlğn göreve baş-
layacak hekimlere zaman kaybettirdiğine ilişkin açklamas 46 (96) 

 
473 

        – Makamnda katledilen Frat Üniversitesi Hastanesi 
Başhekimi Profesör Doktor Muhammed Sait Berilgen'e 
Allah'tan rahmet dilediğine ve iktidarn sağlkta şiddet eği-
limlerinin vebalini üstlenmek durumunda olduğuna ilişkin 
açklamas 46 (97) 

 
613 

        – Sosyal hizmetin tüm gelişmiş dünya ülkelerinde oldu-
ğu gibi ülkemizde de hak ettiği değeri görmesini ve işsiz 
sosyal çalşmaclar ordusunun istihdam sorununun bir an 
önce çözülmesini dilediğine ilişkin açklamas 46 (98) 

 
666 

        – Türkiye'nin Avrupa Konseyinde antidemokratik uygu-
lamalar ve insan haklar ihlalleri nedeniyle denetim sürecine 
alndğna ilişkin açklamas 46 (93) 

 
114 

       ÇAMLI Ahmet Hamdi (İstanbul) – 29 Mays 1453 
Konstantiniyye'nin fethinin 564'üncü yl dönümüne ilişkin 
gündem dş konuşmas 46 (98) 

 
661:662 

       ÇANKIRI Ceyda BÖLÜNMEZ (Mardin) – Şrnak 
Şenoba'da helikopter kazasnda şehit olan 13 askere Allah'tan 
rahmet dilediğine ilişkin açklamas 46 (100) 

 
898 

       DAĞ Hamza (İzmir) – 24 Aralk 2016 tarihinde yazl 
aşamas yaplan avukatlar için adli yarg hâkim ve savc 
adaylğ ile idari yarg hâkim adaylğ snavnn sonuçlarn 
etkilediği iddiasyla Adalet Bakan Bekir Bozdağ hakknda 
gensoru açlmasna ilişkin önergenin (11/15) ön görüşmesi 
münasebetiyle 46 (96) 

 
534:543 

        – İstanbul Milletvekili Barş Yarkadaş ile Ankara Mil-
letvekili Levent Gök'ün sataşma nedeniyle yaptklar konuş-
malar ve İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ile 
Mardin Milletvekili Mithat Sancar'n yaptklar açklamalar 
srasnda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 46 (96) 

 
549:550 

        – İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrkulu'nun 
sataşma nedeniyle yaptğ konuşmas srasnda şahsna sa-
taşmas nedeniyle konuşmas 46 (96) 

 
557 
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       DALKILIÇ Halis (İstanbul) – Hayatn kaybeden 
gazeteci Akif Emre'ye Allah'tan rahmet dilediğine ilişkin 
açklamas 46 (96) 

 
472 

        – Şrnak Şenoba'da helikopter kazasnda şehit olan 13 
asker ile Diyarbakr Lice'de PKK'yla çkan silahl çatşmada 
şehit olan 3 askere Allah'tan rahmet dilediğine ilişkin açkla-
mas 46 (100) 

 
896 

       DEMİR Filiz KERESTECİOĞLU (İstanbul) – 17 
Mays 1987'de dayağa karş yaplan kampanyann ve yürüyü-
şün 30'uncu yl dönümüne ve ünlü mimar Behruz Çinici 
tarafndan yaplmş Meclis Camisi'nin durumuna ilişkin 
açklamas 46 (92) 

 
66:67 

        – Adalet Bakan Bekir Bozdağ'n (11/15) esas numaral 
Gensoru Önergesi üzerinde Hükûmet adna yaptğ konuşma-
sndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 46 (96) 

 
573 

        – Çerkez sürgününü ve dünyada hâlâ birçok halkn 
yaşadğ göç ve soykrm knadğna, Nuriye Gülmen ve 
Semih Özakça ile onlarn eylemine destek verenlere yaplan 
muamelelere ilişkin açklamas 46 (95) 

 
420 

        – HDP Eş Başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen 
Yüksekdağ'n tutukluluğunun 194'üncü günü olduğuna, 16 
Nisan referandumunun kendileri ve referandumda "hayr" 
demiş yurttaşlar için hiçbir değeri olmadğna, Cumhuriyet 
gazetesi internet sitesi Genel Yayn Yönetmeni Oğuz Gü-
ven'in tutuklanmasna ve iktidarn açlk grevinde olan Kemal 
Gün, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nn sesini duymas 
gerektiğine ilişkin açklamas 46 (92) 

 
27:28 

        – Hem referanduma gidilen süreç hem de sonuçlar 
meşru olmadğ için bu oylamay da meşru bulmadklarna ve 
oylamaya katlmayacaklarna ilişkin açklamas 46 (92) 

 
75:76 

        – İçişleri Bakan Süleyman Soylu'nun yaptğ açklamas 
srasnda Halklarn Demokratik Partisine sataşmas nedeniyle 
konuşmas 46 (96) 

 
555:556 

        – İktidar partisince çocuklarn cinsel istismaryla ilgili 
bir önergenin kabul edilmemesi için Meclisin kapattrldğna 
ilişkin açklamas 46 (95) 

 
442 

        – İzmir Milletvekili Hamza Dağ'n (11/15) esas numaral 
Gensoru Önergesi üzerinde AK PARTİ Grubu adna yaptğ 
konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 46 (96) 

 
547 

        – Konya Milletvekili Abdullah Ağral'nn HDP grup 
önerisi üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Halklarn De-
mokratik Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 46 (92) 

 
42 

        – Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nn yetmiş beş 
günlük açlk grevinden sonra tutuklanmalarnn çok ac bir 
durum olduğuna, devletin vatandaşlarnn yaşam hakkndan 
sorumlu olduğuna ve HDP vekilleriyle ilgili iddianamelerde 
yer almayan, yarglandklar fezlekelerle ilgili olmayan yeni 
fezlekelerin "bilgi mahiyetinde" denilerek gönderildiğine 
ilişkin açklamas 46 (96) 

 
478:479 
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        – Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy'un HDP grup öneri-
si üzerinde yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 46 (96) 

 
502:503 

       DEPBOYLU Deniz (Aydn) – Baz Alacaklarn Yeni-
den Yaplandrlmas ile Baz Kanunlarda ve Bir Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun 
Teklifleri münasebetiyle 46 (94) 

 
320:322 

        – Gençlerin sorunlarnn çözümü için Milliyetçi Hareket 
Partisi olarak üstlerine düşen her görevi yerine getirmeyi 
millî sorumluluklar olarak gördüklerine ve CHP'nin grup 
önerisine olumlu oy vereceklerine ilişkin açklamas 46 (94) 

 
303 

        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 46 (95) 432:434 
        – MHP Grubu önerisi münasebetiyle 46 (96) 488:490 
       DOĞAN Celal (İstanbul) – Uluslararas platformlarda 
ülkemizin zor durumda kalmamas açsndan özellikle 
FETÖ'yle ilgili iade taleplerinde bulunulduğunda bir yarg 
karar olmas ve Bakanlar Kurulu kararndan geçmesinin şart 
olduğuna ilişkin açklamas 46 (96) 

 
552 

       DOĞAN Müslüm (İzmir) – Baz Alacaklarn Yeniden 
Yaplandrlmas ile Baz Kanunlarda ve Bir Kanun Hük-
münde Kararnamede Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun 
Teklifleri münasebetiyle 46 (94) 

 
328:330 

       DORA Erol (Mardin) – Baz Alacaklarn Yeniden 
Yaplandrlmas ile Baz Kanunlarda ve Bir Kanun Hük-
münde Kararnamede Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun 
Teklifleri münasebetiyle 46 (93) 

 
206:207 

       ELDEMİR Halil (Bilecik) – AK PARTİ Grubu önerisi 
münasebetiyle 46 (99) 

 
828 

       EMİR Murat (Ankara) – Burdur Milletvekili Reşat 
Petek'in sataşma nedeniyle yaptğ konuşmasndaki baz 
ifadelerine ilişkin açklamas 46 (99) 

 
811 

        – CHP Grubu önerisi münasebetiyle 46 (99) 807:809 
       EMRE Zeynel (İstanbul) – HDP Grubu önerisi müna-
sebetiyle 46 (92) 

 
43:44 

       ENGİN Didem (İstanbul) – AKP Hükûmetinin demok-
rasi anlayşna ilişkin açklamas 46 (98) 

 
662:663 

        – Bugün itibaryla olağanüstü hâlin 309'uncu gününün 
yaşandğna ilişkin açklamas 46 (96) 

 
472 

        – Mevcut Hayvanlar Koruma Kanunu'nun hayvanlara 
yönelik hak ihlallerini önlemede yetersiz olduğuna ve hay-
vanlarn yaşam koşullarn iyileştirici yasal düzenlemeleri bir 
an evvel hayata geçirmek için tüm partilerin birlikte çalşmas 
gerektiğine ilişkin açklamas 46 (99) 

 
770 

        – Ülkenin bir oldubittiyle AKP devletine dönüştürülme-
sine milletin ilk sandkta "dur" diyeceğine ilişkin açklamas 46 (95) 

 
411 

       ERDEM Arzu (İstanbul) – Baz Alacaklarn Yeniden 
Yaplandrlmas ile Baz Kanunlarda ve Bir Kanun Hük-
münde Kararnamede Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun 
Teklifleri münasebetiyle 46 (93) 

 
162 

         (94) 326:327 
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        – Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy'un HDP grup öneri-
si üzerinde yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 46 (96) 

 
502:503 

       DEPBOYLU Deniz (Aydn) – Baz Alacaklarn Yeni-
den Yaplandrlmas ile Baz Kanunlarda ve Bir Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun 
Teklifleri münasebetiyle 46 (94) 

 
320:322 

        – Gençlerin sorunlarnn çözümü için Milliyetçi Hareket 
Partisi olarak üstlerine düşen her görevi yerine getirmeyi 
millî sorumluluklar olarak gördüklerine ve CHP'nin grup 
önerisine olumlu oy vereceklerine ilişkin açklamas 46 (94) 

 
303 

        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 46 (95) 432:434 
        – MHP Grubu önerisi münasebetiyle 46 (96) 488:490 
       DOĞAN Celal (İstanbul) – Uluslararas platformlarda 
ülkemizin zor durumda kalmamas açsndan özellikle 
FETÖ'yle ilgili iade taleplerinde bulunulduğunda bir yarg 
karar olmas ve Bakanlar Kurulu kararndan geçmesinin şart 
olduğuna ilişkin açklamas 46 (96) 

 
552 

       DOĞAN Müslüm (İzmir) – Baz Alacaklarn Yeniden 
Yaplandrlmas ile Baz Kanunlarda ve Bir Kanun Hük-
münde Kararnamede Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun 
Teklifleri münasebetiyle 46 (94) 

 
328:330 

       DORA Erol (Mardin) – Baz Alacaklarn Yeniden 
Yaplandrlmas ile Baz Kanunlarda ve Bir Kanun Hük-
münde Kararnamede Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun 
Teklifleri münasebetiyle 46 (93) 

 
206:207 

       ELDEMİR Halil (Bilecik) – AK PARTİ Grubu önerisi 
münasebetiyle 46 (99) 

 
828 

       EMİR Murat (Ankara) – Burdur Milletvekili Reşat 
Petek'in sataşma nedeniyle yaptğ konuşmasndaki baz 
ifadelerine ilişkin açklamas 46 (99) 

 
811 

        – CHP Grubu önerisi münasebetiyle 46 (99) 807:809 
       EMRE Zeynel (İstanbul) – HDP Grubu önerisi müna-
sebetiyle 46 (92) 

 
43:44 

       ENGİN Didem (İstanbul) – AKP Hükûmetinin demok-
rasi anlayşna ilişkin açklamas 46 (98) 

 
662:663 

        – Bugün itibaryla olağanüstü hâlin 309'uncu gününün 
yaşandğna ilişkin açklamas 46 (96) 

 
472 

        – Mevcut Hayvanlar Koruma Kanunu'nun hayvanlara 
yönelik hak ihlallerini önlemede yetersiz olduğuna ve hay-
vanlarn yaşam koşullarn iyileştirici yasal düzenlemeleri bir 
an evvel hayata geçirmek için tüm partilerin birlikte çalşmas 
gerektiğine ilişkin açklamas 46 (99) 

 
770 

        – Ülkenin bir oldubittiyle AKP devletine dönüştürülme-
sine milletin ilk sandkta "dur" diyeceğine ilişkin açklamas 46 (95) 

 
411 

       ERDEM Arzu (İstanbul) – Baz Alacaklarn Yeniden 
Yaplandrlmas ile Baz Kanunlarda ve Bir Kanun Hük-
münde Kararnamede Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun 
Teklifleri münasebetiyle 46 (93) 

 
162 

         (94) 326:327 
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        – Diyarbakr Lice'de şehit olan 3 asker ile Şrnak Şeno-
ba'da helikopter kazasnda şehit olan hemşerisi ve ilk kadn 
Jandarma İlçe Komutan Malatyal Songül Yakut ve tüm 
askerlere Allah'tan rahmet dilediğine ilişkin açklamas 46 (100) 

 
901 

        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 46 (94) 284:287 
       ERDEM Mehmet (Aydn) – Aydn Milletvekili Metin 
Lütfi Baydar'n MHP grup önerisi üzerinde yaptğ konuşma-
s srasnda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 46 (96) 

 
495 

        – MHP Grubu önerisi münasebetiyle 46 (96) 491:492 
       ERDOĞAN Mehmet (Muğla) – HDP Grubu önerisi 
münasebetiyle 46 (92) 

 
46:48 

       ERDOĞDU Aykut (İstanbul) – HDP Grubu önerisi 
münasebetiyle 46 (99) 

 
791:794 

        – Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ'n HDP grup önerisi 
üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk Parti-
sine sataşmas nedeniyle konuşmas 46 (99) 

 
800:802 

       ERDOĞMUŞ Nimetullah (Diyarbakr) – Kayp çocuk-
lara ilişkin gündem dş konuşmas 46 (97) 

 
608:609 

       ERKEK Muharrem (Çanakkale) – Atatürk'e hakaret 
eden baz kişilerin AKP belediyeleri tarafndan konuk edil-
mesinin son derece manidar olduğuna ve milletin gönlündeki 
Atatürk sevgisinin söküp atlmasnn mümkün olmadğna 
ilişkin açklamas 46 (92) 

 
22 

        – CHP Grubu önerisi münasebetiyle 46 (100) 922:925 
        – Diyarbakr Lice'de şehit olan 3 asker ile Şrnak Şeno-
ba'da helikopter kazasnda şehit olan Çanakkale'nin Gelibolu 
ilçesinden Binbaş Koray Onay'a ve tüm askerlere Allah'tan 
rahmet dilediğine ilişkin açklamas 46 (100) 

 
900 

       EROĞLU Veysel (Orman ve Su İşleri Bakan) (Af-
yonkarahisar) – Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun'un Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanndan (6/23); Trabzon Milletvekili 
Haluk Pekşen'in (6/62), (6/77), (6/295) ve (6/323), Balkesir 
Milletvekili İsmail Ok'un (6/103) ve (6/305), Niğde Millet-
vekili Ömer Fethi Gürer'in (6/123), (6/126), (6/142), (6/149), 
(6/168), (6/169), (6/186), (6/200), (6/359), (6/368), (6/370), 
(6/373), (6/374), (6/377), (6/385), (6/451), (6/469), (6/477), 
(6/478), (6/479), (6/483), (6/485), (6/486), (6/487), (6/500), 
(6/507), (6/508), (6/614), (6/615), (6/616), (6/651), (6/670) 
ve (6/717), Antalya Milletvekili Mustafa Akaydn'n (6/133), 
İstanbul Milletvekili Ali Özcan'n (6/137), Antalya Milletve-
kili Çetin Osman Budak'n (6/207), Muş Milletvekili Ahmet 
Yldrm'n (6/210), Adana Milletvekili Elif Doğan Türk-
men'in (6/274) ve İzmir Milletvekili Atila Sertel'in (6/619) 
no.lu sözlü soru önergelerini cevaplandrmas münasebetiyle 46 (99) 

 
835:841, 842:843 

        – İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'n, İzmir Kuş 
Cenneti'ne ilişkin gündem dş konuşmas dolaysyla 46 (97) 

 
604:607 

       ERSOY Ruhi (Osmaniye) – CHP Grubu önerisi müna-
sebetiyle 46 (92) 

 
53:55 

        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 46 (96) 500:502 
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       ERTAN Bedia ÖZGÖKÇE (Van) – Baz Alacaklarn 
Yeniden Yaplandrlmas ile Baz Kanunlarda ve Bir Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun 
Teklifleri münasebetiyle 46 (93) 

 
170:172, 201:202 

         (94) 314 
        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 46 (95) 430:432 
        – Şu an itibaryla cezaevlerinde anneleriyle beraber tam 
560 çocuk bulunduğuna ve Hükûmetin, Çocuk Haklar Söz-
leşmesi'ne doğrudan aykrlk taşyan bu sorunu çözmeyi 
düşünüp düşünmediğini öğrenmek istediğine ilişkin açkla-
mas 46 (96) 

 
496:497 

       ERTEM Birol (Hatay) – Buğday hasadna başlanmas-
na rağmen buğday fiyatlarnn hâlâ açklanmadğna ve buğ-
day alm yapan ofislerin hâlâ kapal olduğuna ilişkin açkla-
mas 46 (98) 

 
664 

       GAYTANCIOĞLU Okan (Edirne) – Her gün farkl bir 
ilde yeni bir icra dairesi açldğna ve AK PARTİ iktidarn-
dan önceki ve sonraki icra dairesi saysn öğrenmek istediği-
ne ilişkin açklamas 46 (98) 

 
663 

        – Hükümetin Şişecama bağl 7 fabrikada alnan grev 
kararn ertelemesine ilişkin açklamas 46 (97) 

 
612 

        – Şrnak ile Diyarbakr'da şehit olan askerlere Allah'tan 
rahmet dilediğine ve tarmsal kredi borçlarn yaplandrmaya 
yönelik çalşmalar olup olmadğn öğrenmek istediğine 
ilişkin açklamas 46 (100) 

 
894:895 

       GÖK Levent (Ankara) – 24 Aralk 2016 tarihinde 
yazl aşamas yaplan avukatlar için adli yarg hâkim ve 
savc adaylğ ile idari yarg hâkim adaylğ snavnn sonuç-
larn etkilediği iddiasyla Adalet Bakan Bekir Bozdağ hak-
knda gensoru açlmasna ilişkin önergenin (11/15) ön gö-
rüşmesi münasebetiyle 46 (96) 

 
514:519 

        – Adalet Bakan Bekir Bozdağ'n (11/15) esas numaral 
Gensoru Önergesi üzerinde Hükûmet adna yaptğ konuşma-
s srasnda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 46 (96) 

 
572:573 

        – AKP Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'n Ensar 
Vakf'nn bir toplantsndaki baz ifadelerine ve Gezi olayla-
rnn iktidarn antidemokratik uygulamalarna karş bir müca-
dele olduğuna ilişkin açklamas 46 (99) 

 
779 

        – Anayasa'da yaplan değişiklikle kaldrlan sözlü soru-
lar uygulamasnn yararl ve verimli bir uygulama olduğuna 
ilişkin açklamas 46 (100) 

 
967 

        – Ankara Atatürk Çocuk Yuvasnn kapatlacağ iddiala-
rna ve Bakanlğn böyle bir durumun söz konusu olmadğ 
açklamalarn samimi olarak değerlendirdiğine ilişkin açk-
lamas 46 (98) 

 
717 

        – Burdur Milletvekili Reşat Petek'in sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk Partisine sa-
taşmas nedeniyle konuşmas 46 (99) 

 
812:813 
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       ERTAN Bedia ÖZGÖKÇE (Van) – Baz Alacaklarn 
Yeniden Yaplandrlmas ile Baz Kanunlarda ve Bir Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun 
Teklifleri münasebetiyle 46 (93) 

 
170:172, 201:202 

         (94) 314 
        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 46 (95) 430:432 
        – Şu an itibaryla cezaevlerinde anneleriyle beraber tam 
560 çocuk bulunduğuna ve Hükûmetin, Çocuk Haklar Söz-
leşmesi'ne doğrudan aykrlk taşyan bu sorunu çözmeyi 
düşünüp düşünmediğini öğrenmek istediğine ilişkin açkla-
mas 46 (96) 

 
496:497 

       ERTEM Birol (Hatay) – Buğday hasadna başlanmas-
na rağmen buğday fiyatlarnn hâlâ açklanmadğna ve buğ-
day alm yapan ofislerin hâlâ kapal olduğuna ilişkin açkla-
mas 46 (98) 

 
664 

       GAYTANCIOĞLU Okan (Edirne) – Her gün farkl bir 
ilde yeni bir icra dairesi açldğna ve AK PARTİ iktidarn-
dan önceki ve sonraki icra dairesi saysn öğrenmek istediği-
ne ilişkin açklamas 46 (98) 

 
663 

        – Hükümetin Şişecama bağl 7 fabrikada alnan grev 
kararn ertelemesine ilişkin açklamas 46 (97) 

 
612 

        – Şrnak ile Diyarbakr'da şehit olan askerlere Allah'tan 
rahmet dilediğine ve tarmsal kredi borçlarn yaplandrmaya 
yönelik çalşmalar olup olmadğn öğrenmek istediğine 
ilişkin açklamas 46 (100) 

 
894:895 

       GÖK Levent (Ankara) – 24 Aralk 2016 tarihinde 
yazl aşamas yaplan avukatlar için adli yarg hâkim ve 
savc adaylğ ile idari yarg hâkim adaylğ snavnn sonuç-
larn etkilediği iddiasyla Adalet Bakan Bekir Bozdağ hak-
knda gensoru açlmasna ilişkin önergenin (11/15) ön gö-
rüşmesi münasebetiyle 46 (96) 

 
514:519 

        – Adalet Bakan Bekir Bozdağ'n (11/15) esas numaral 
Gensoru Önergesi üzerinde Hükûmet adna yaptğ konuşma-
s srasnda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 46 (96) 

 
572:573 

        – AKP Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'n Ensar 
Vakf'nn bir toplantsndaki baz ifadelerine ve Gezi olayla-
rnn iktidarn antidemokratik uygulamalarna karş bir müca-
dele olduğuna ilişkin açklamas 46 (99) 

 
779 

        – Anayasa'da yaplan değişiklikle kaldrlan sözlü soru-
lar uygulamasnn yararl ve verimli bir uygulama olduğuna 
ilişkin açklamas 46 (100) 

 
967 

        – Ankara Atatürk Çocuk Yuvasnn kapatlacağ iddiala-
rna ve Bakanlğn böyle bir durumun söz konusu olmadğ 
açklamalarn samimi olarak değerlendirdiğine ilişkin açk-
lamas 46 (98) 

 
717 

        – Burdur Milletvekili Reşat Petek'in sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk Partisine sa-
taşmas nedeniyle konuşmas 46 (99) 

 
812:813 
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        – Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'n açklamas 
üzerine konuşmas 46 (99) 

 
781 

        – Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'n, tüm milletin 
ramazann tebrik ettiğine, 29 Mays 1453 İstanbul'un fethinin 
564'üncü yl dönümüne, hayatn kaybeden siyaset adam 
Ahmet Er'e Allah'tan rahmet dilediğine, Spor Toto Süper Lig 
şampiyonluğunu garantileyen Beşiktaş' tebrik ettiğine ve 
Cumhurbaşkannn olduğu her yerde, gece gündüz forsun 
dalgalandrlmasnn kanun gereği olduğuna ilişkin açklamas 46 (98) 

 
672 

        – Diyarbakr Lice'de şehit olan 3 asker ile Şrnak'ta 
helikopter kazasnda şehit olan başta Tümgeneral Aydoğan 
Aydn olmak üzere tüm askerlere Allah'tan rahmet dilediğine 
ve bu kazann oluş nedenlerinin kamuoyunda tam bir vicdani 
berraklkla açklanacağna inandğna ilişkin açklamas 46 (100) 

 
904 

        – Diyarbakr'da sürdürülen operasyonlarda Lice'de şehit 
olan 3 askere Allah'tan rahmet dilediğine ilişkin açklamas 46 (99) 

 
817 

        – İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un sataşma nede-
niyle yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk Partisine 
sataşmas nedeniyle konuşmas 46 (100) 

 
927 

        – İzmir Milletvekili Hamza Dağ'n (11/15) esas numaral 
Gensoru Önergesi üzerinde AK PARTİ Grubu adna yaptğ 
konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk Partisine sataşmas 
nedeniyle konuşmas 46 (96) 

 
546:547 

        – Krkkale Milletvekili Ramazan Can'n sataşma nede-
niyle yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle 
konuşmas 
        Tekraren 

 
 

46 

 
 

(96) 
(96) 

 
 

520:521 
525:526 

        – Ramazan aynn tüm İslam âlemine huzur getirmesini 
dilediğine, AK PARTİ Genel Başkannn AK PARTİ Gru-
bunda yapmak istediği toplantya katlmadan önce Meclise 
Cumhurbaşkanlğ Forsu çekilmesi uygulamasn knadğna 
ilişkin açklamas 46 (98) 

 
669:670 

        – Sağlk Bakan Recep Akdağ'n sözlü soru önergelerine 
cevab münasebetiyle 46 (100) 

 
965 

       GÖKER Mehmet (Burdur) – Burdur'un Çeltikçi ilçe-
sinde meydana gelen şiddetli dolu afeti nedeniyle üreticilerin 
karşlaştklar zararlar gidermeye yönelik bir çalşma başla-
tlmasn talep ettiğine ilişkin açklamas 46 (95) 

 
414 

       GÖZGEÇ Emine YAVUZ (Bursa) – Necip Fazl Ksa-
kürek'i vefatnn 34'üncü yl dönümünde rahmetle andğna 
ilişkin açklamas 46 (97) 

 
610 

       GÜNDOĞDU Vecdi (Krklareli) – Cam işçilerinin 
aldklar grev kararnn millî güvenliği bozucu nitelikte bulu-
narak yasaklanmasna ilişkin açklamas 46 (98) 

 
662 

       GÜRER Ömer Fethi (Niğde) – (6/123), (6/126), 
(6/142), (6/149), (6/168), (6/169), (6/186), (6/200), (6/359), 
(6/368), (6/370), (6/373), (6/374), (6/377), (6/385), (6/451), 
(6/469), (6/477), (6/478), (6/479), (6/483), (6/485), (6/486), 
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(6/487), (6/500), (6/507), (6/508), (6/614), (6/615), (6/616), 
(6/651), (6/670) ve (6/717) no.lu sözlü soru önergelerine ve 
Orman ve Su İşleri Bakan Veysel Eroğlu'nun cevab müna-
sebetiyle 

 
 
 

46 

 
 
 

(99) 

 
 
 

841:842 
        – (6/129), (6/215), (6/219), (6/390), (6/432), (6/433), 
(6/447), (6/448), (6/449), (6/450), (6/452), (6/457), (6/668), 
(6/669), (6/672), (6/750), (6/751), (6/762) ve (6/763) no.lu 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanndan sözlü soru önergeleri-
ne Başbakan Yardmcs Veysi Kaynak'n cevab münasebe-
tiyle 46 (100) 

 
955 

        – (6/174), (6/187), (6/188), (6/233), (6/234), (6/262), 
(6/363), (6/375), (6/392), (6/394), (6/396), (6/491), (6/496), 
(6/605), (6/606), (6/622), (6/656), (6/685), (6/688), (6/696), 
(6/697), (6/698), (6/724), (6/725), (6/726), (6/727), (6/728), 
(6/729) ve (6/730) no.lu sözlü soru önergelerine Millî Eğitim 
Bakan İsmet Ylmaz'n cevab münasebetiyle 46 (99) 

 
854 

        – (6/176), (6/230), (6/231), (6/232), (6/510), (6/511), 
(6/512), (6/513), (6/514), (6/515), (6/516), (6/517), (6/607), 
(6/653), (6/654), (6/655), (6/681), (6/700), (6/701), (6/723), 
(6/746), (6/747), (6/756), (6/757), (6/758), (6/759) ve (6/774) 
no.lu sözlü soru önergelerine Çalşma ve Sosyal Güvenlik 
Bakan Mehmet Müezzinoğlu'nun cevab münasebetiyle 46 (98) 

 
727 

        – Atanamayan öğretmenlerin durumuna ve sözleşmeli 
öğretmen almndaki uygulamalara ilişkin açklamas 46 (95) 

 
412 

        – Baz Alacaklarn Yeniden Yaplandrlmas ile Baz 
Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişik-
lik Yaplmasna Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle 46 

 
(93)

 

 
 

161:162, 162:163, 
178 

        – CHP Grubu önerisi münasebetiyle 46 (94) 295:297 
        – Hükûmetin millî eğitim politikasn gözden geçirmesi 
gerektiğine ilişkin açklamas 46 (93) 

 
119 

        – İş cinayetlerinin önlenmesi için çalşmalar yaplmas 
ve mesleki yeterlilik belgesi alnmasnn yaygnlaştrlmas 
gerektiğine ilişkin açklamas 46 (94) 

 
266:267 

        – Öğretmenlerin atama sürecinde mülakatn kaldrlmas 
ve KPSS puanna göre öğretmen atamasnn sağlanmasnn 
hakszlklar engellemiş olacağna ilişkin açklamas 46 (99) 

 
773 

        – Ramazan aynn hayrlara vesile olmasn dilediğine ve 
ilaç paras toplanmadğ için ölen Eymen bebeğin ölümünün 
Bakanlğn harekete geçmesine vesile olmasnn ibret verici 
olduğuna ilişkin açklamas 46 (97) 

 
614 

        – Şrnak ve Diyarbakr Lice'de şehit olan askerlere 
Allah'tan rahmet dilediğine ve Şişecam işçilerinin onurlu 
mücadelesini selamladğna ilişkin açklamas 46 (100) 

 
897 

        – Taşeron, mevsimlik ve geçici işçilerin derhâl kadroya 
alnmas gerektiğine ilişkin açklamas 46 (96) 

 
475 

       HAKVERDİ Ali Haydar (Ankara) – Bitlis Adilce-
vaz'da 5 köy muhtarnn görevlerinden alnmasna ilişkin 
açklamas 46 (95) 

 
410:411 
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(6/487), (6/500), (6/507), (6/508), (6/614), (6/615), (6/616), 
(6/651), (6/670) ve (6/717) no.lu sözlü soru önergelerine ve 
Orman ve Su İşleri Bakan Veysel Eroğlu'nun cevab müna-
sebetiyle 

 
 
 

46 

 
 
 

(99) 

 
 
 

841:842 
        – (6/129), (6/215), (6/219), (6/390), (6/432), (6/433), 
(6/447), (6/448), (6/449), (6/450), (6/452), (6/457), (6/668), 
(6/669), (6/672), (6/750), (6/751), (6/762) ve (6/763) no.lu 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanndan sözlü soru önergeleri-
ne Başbakan Yardmcs Veysi Kaynak'n cevab münasebe-
tiyle 46 (100) 

 
955 

        – (6/174), (6/187), (6/188), (6/233), (6/234), (6/262), 
(6/363), (6/375), (6/392), (6/394), (6/396), (6/491), (6/496), 
(6/605), (6/606), (6/622), (6/656), (6/685), (6/688), (6/696), 
(6/697), (6/698), (6/724), (6/725), (6/726), (6/727), (6/728), 
(6/729) ve (6/730) no.lu sözlü soru önergelerine Millî Eğitim 
Bakan İsmet Ylmaz'n cevab münasebetiyle 46 (99) 

 
854 

        – (6/176), (6/230), (6/231), (6/232), (6/510), (6/511), 
(6/512), (6/513), (6/514), (6/515), (6/516), (6/517), (6/607), 
(6/653), (6/654), (6/655), (6/681), (6/700), (6/701), (6/723), 
(6/746), (6/747), (6/756), (6/757), (6/758), (6/759) ve (6/774) 
no.lu sözlü soru önergelerine Çalşma ve Sosyal Güvenlik 
Bakan Mehmet Müezzinoğlu'nun cevab münasebetiyle 46 (98) 

 
727 

        – Atanamayan öğretmenlerin durumuna ve sözleşmeli 
öğretmen almndaki uygulamalara ilişkin açklamas 46 (95) 

 
412 

        – Baz Alacaklarn Yeniden Yaplandrlmas ile Baz 
Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişik-
lik Yaplmasna Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle 46 

 
(93)

 

 
 

161:162, 162:163, 
178 

        – CHP Grubu önerisi münasebetiyle 46 (94) 295:297 
        – Hükûmetin millî eğitim politikasn gözden geçirmesi 
gerektiğine ilişkin açklamas 46 (93) 

 
119 

        – İş cinayetlerinin önlenmesi için çalşmalar yaplmas 
ve mesleki yeterlilik belgesi alnmasnn yaygnlaştrlmas 
gerektiğine ilişkin açklamas 46 (94) 

 
266:267 

        – Öğretmenlerin atama sürecinde mülakatn kaldrlmas 
ve KPSS puanna göre öğretmen atamasnn sağlanmasnn 
hakszlklar engellemiş olacağna ilişkin açklamas 46 (99) 

 
773 

        – Ramazan aynn hayrlara vesile olmasn dilediğine ve 
ilaç paras toplanmadğ için ölen Eymen bebeğin ölümünün 
Bakanlğn harekete geçmesine vesile olmasnn ibret verici 
olduğuna ilişkin açklamas 46 (97) 

 
614 

        – Şrnak ve Diyarbakr Lice'de şehit olan askerlere 
Allah'tan rahmet dilediğine ve Şişecam işçilerinin onurlu 
mücadelesini selamladğna ilişkin açklamas 46 (100) 

 
897 

        – Taşeron, mevsimlik ve geçici işçilerin derhâl kadroya 
alnmas gerektiğine ilişkin açklamas 46 (96) 

 
475 

       HAKVERDİ Ali Haydar (Ankara) – Bitlis Adilce-
vaz'da 5 köy muhtarnn görevlerinden alnmasna ilişkin 
açklamas 46 (95) 

 
410:411 
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       HAMZAÇEBİ Mehmet Akif (TBMM Başkan Vekili) 
(İstanbul) – 19 Mays Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor 
Bayram'nn 98'inci yln kutladğna, 18 Mays Profesör 
Doktor Türkan Saylan'n vefatnn 8'inci yl dönümüne ilişkin 
konuşmas 46 (94) 

 
260 

        – 1953 ylnda kabul edilen 6183 sayl Kanun'un gerek-
çelerine ilişkin konuşmas 46 (93) 

 
211 

        – 22 ve 23'üncü Dönem Malatya Milletvekili, 24'üncü 
Dönem İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun 
ölümünün 3'üncü yl dönümüne ilişkin açklamas 46 (92) 

 
17 

        – Açlk grevlerinin 70'nci gününde olan 2 kişiye açlk 
grevini bitirme çağrsnda bulunduğuna ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi olarak bu olaya kulak vermenin yaşam hakk-
na sayg göstermenin bir gereği olduğunu düşündüğüne 
ilişkin konuşmas 46 (93) 

 
109 

        – Başkanlk Divan olarak İstanbul Knalada'da yaşanan 
tecavüz olayn knadklarna ilişkin konuşmas 46 (94) 

 
294 

        – Başkanlk Divan olarak Süper Lig'e çkan Sivasspor 
ve Yeni Malatyaspor'a başarlar dilediklerine ve Mardin 
Milletvekili Gülser Yldrm ile Diyarbakr Milletvekili İdris 
Baluken'in sağlk durumlaryla ilgili yetkililerle konuşacağna 
ilişkin konuşmas 46 (93) 

 
124 

        – Muhammet Yldrm ile kardeşi Furkan Yldrm'n 
ölümüne yol açan olayn aydnlatlmasn ve ailelerine baş-
sağlğ dilediğine ilişkin konuşmas 46 (92) 

 
40 

        – Tarihçilikleri kendilerinden menkul birtakm kişilerin 
Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik saldrlarn şiddetle kna-
dğna ilişkin konuşmas 46 (92) 

 
30 

       HAVUTÇA Namk (Balkesir) – Kahramanmaraş 
Milletvekili İmran Klç'n yaptğ açklamasndaki baz 
ifadelerine ilişkin açklamas 46 (100) 

 
892 

        – Öğretmen istihdamnda uygulanan mülakat sisteminde 
hakszlklara sebep olunmamasn talep ettiğine ilişkin açk-
lamas 46 (99) 

 
773 

        – Zeytincilik sektörünün sorunlarna ilişkin gündem dş 
konuşmas 46 (100) 

 
890:891 

       HÜRRİYET Fatma KAPLAN (Kocaeli) – AKP 
Hükûmeti döneminde cam işçilerine yönelik 4'üncü kez grev 
yasaklamasnn işçi snfnn en demokratik hakk olan grev 
hakkn elinden almak olduğuna ilişkin açklamas 46 (99) 

 
771:772 

        – Millî Eğitim Bakanlğ Rehberlik ve Psikolojik Da-
nşma Hizmetleri Yönetmeliği'yle ilgili hazrlanan taslakta 
rehber öğretmenlere nöbet ve ders gibi ilave işler yüklenmek 
istendiğine ilişkin açklamas 46 (96) 

 
471 

        – PKK'ya karş mücadelede yaralanan ancak sağlk 
yönetmeliği gereği gazi saylmayanlarn hak ettikleri "gazi-
lik" unvanlarn almak için beklediklerine ilişkin açklamas 46 (93) 

 
115:116 
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        – Rehberlik ve Psikolojik Danşma Hizmetleri Yönetme-
liği'nde yaplmak istenen değişiklikle rehber öğretmenlere 
nöbet tutma ve ders görevi gibi başka işlerin yüklenmek 
istenmesine ilişkin açklamas 46 (94) 

 
265 

        – Taşeron işçi çalştrma uygulamasna derhâl son ve-
rilmesi ve tüm taşeron işçilerin eşit haklarla kadroya alnmas 
gerektiğine ilişkin açklamas 46 (95) 

 
411 

       ILICALI Mustafa (Erzurum) – Erzurumspor ile Gü-
müşhanespor arasnda oynanacak Birinci Lig'e yükselme 
maçna gidebilmek için Meclisin programnn değiştirilmesi-
ni talep ettiğine ilişkin açklamas 46 (96) 

 
474 

       IRGAT Mizgin (Bitlis) – CHP Grubu önerisi münasebe-
tiyle 46 (99) 

 
817:819 

       İLGEZDİ Gamze AKKUŞ (İstanbul) – Hasta mahpus-
larn sorunlarna ilişkin gündem dş konuşmas 46 (92) 

 
18:20 

        – Hükûmetin uyguladğ sağlk politikasnn sonuçlarna 
açklamas 46 (98) 

 
665 

       İNCEÖZ İlknur (Aksaray) – 24 Mays 1993 tarihinde 
Elâzğ-Bingöl kara yolunda PKK'l teröristler tarafndan şehit 
edilen 33 askeri ve tüm şehitleri rahmetle andğna, 15 Tem-
muzda milletin göstermiş olduğu kahramanlğa karş "kont-
rollü darbe" söylemini knadğna, ramazann tüm İslam 
âlemine ve Müslümanlara hayrlar getirmesini dilediğine ve 
tüm terör örgütlerine karş birlik ve beraberlik içerisinde bir 
duruş sergilenmesi gerektiğine ilişkin açklamas 46 (96) 

 
480:481 

        – Balkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün sataşma nede-
niyle konuşmas üzerine açklamas 46 (95) 

 
405 

        – Balkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün yaptğ gündem 
dş konuşmas srasnda Adalet ve Kalknma Partisine sa-
taşmas nedeniyle konuşmas 46 (95) 

 
403:404 

       İRMEZ Aycan (Şrnak) – HDP Grubu önerisi münase-
betiyle 46 (92) 

 
37:39 

       KAÇAR Mahmut (Şanlurfa) – HDP Grubu önerisi 
münasebetiyle 46 (93) 

 
135:137 

       KALAYCI Mustafa (Konya) – Baz Alacaklarn Yeni-
den Yaplandrlmas ile Baz Kanunlarda ve Bir Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun 
Teklifleri münasebetiyle 46 (93) 

 
172:175 

       KALKAN Necip (İzmir) – Türkçemizin bugünkü hâline 
ilişkin gündem dş konuşmas 46 (99) 

 
768:769 

       KAN Ravza KAVAKCI (İstanbul) – İstanbul Millet-
vekili Barş Yarkadaş'n sataşma nedeniyle yaptğ konuşma-
sndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 46 (96) 

 
548 

       KANDEMİR Erkan (İstanbul) – CHP Grubu önerisi 
münasebetiyle 46 (94) 

 
297:300 

       KARAASLAN Çiğdem (Samsun) – HDP Grubu önerisi 
münasebetiyle 46 (98) 

 
693:695 
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        – Rehberlik ve Psikolojik Danşma Hizmetleri Yönetme-
liği'nde yaplmak istenen değişiklikle rehber öğretmenlere 
nöbet tutma ve ders görevi gibi başka işlerin yüklenmek 
istenmesine ilişkin açklamas 46 (94) 

 
265 

        – Taşeron işçi çalştrma uygulamasna derhâl son ve-
rilmesi ve tüm taşeron işçilerin eşit haklarla kadroya alnmas 
gerektiğine ilişkin açklamas 46 (95) 

 
411 

       ILICALI Mustafa (Erzurum) – Erzurumspor ile Gü-
müşhanespor arasnda oynanacak Birinci Lig'e yükselme 
maçna gidebilmek için Meclisin programnn değiştirilmesi-
ni talep ettiğine ilişkin açklamas 46 (96) 

 
474 

       IRGAT Mizgin (Bitlis) – CHP Grubu önerisi münasebe-
tiyle 46 (99) 

 
817:819 

       İLGEZDİ Gamze AKKUŞ (İstanbul) – Hasta mahpus-
larn sorunlarna ilişkin gündem dş konuşmas 46 (92) 

 
18:20 

        – Hükûmetin uyguladğ sağlk politikasnn sonuçlarna 
açklamas 46 (98) 

 
665 

       İNCEÖZ İlknur (Aksaray) – 24 Mays 1993 tarihinde 
Elâzğ-Bingöl kara yolunda PKK'l teröristler tarafndan şehit 
edilen 33 askeri ve tüm şehitleri rahmetle andğna, 15 Tem-
muzda milletin göstermiş olduğu kahramanlğa karş "kont-
rollü darbe" söylemini knadğna, ramazann tüm İslam 
âlemine ve Müslümanlara hayrlar getirmesini dilediğine ve 
tüm terör örgütlerine karş birlik ve beraberlik içerisinde bir 
duruş sergilenmesi gerektiğine ilişkin açklamas 46 (96) 

 
480:481 

        – Balkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün sataşma nede-
niyle konuşmas üzerine açklamas 46 (95) 

 
405 

        – Balkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün yaptğ gündem 
dş konuşmas srasnda Adalet ve Kalknma Partisine sa-
taşmas nedeniyle konuşmas 46 (95) 

 
403:404 

       İRMEZ Aycan (Şrnak) – HDP Grubu önerisi münase-
betiyle 46 (92) 

 
37:39 

       KAÇAR Mahmut (Şanlurfa) – HDP Grubu önerisi 
münasebetiyle 46 (93) 

 
135:137 

       KALAYCI Mustafa (Konya) – Baz Alacaklarn Yeni-
den Yaplandrlmas ile Baz Kanunlarda ve Bir Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun 
Teklifleri münasebetiyle 46 (93) 

 
172:175 

       KALKAN Necip (İzmir) – Türkçemizin bugünkü hâline 
ilişkin gündem dş konuşmas 46 (99) 

 
768:769 

       KAN Ravza KAVAKCI (İstanbul) – İstanbul Millet-
vekili Barş Yarkadaş'n sataşma nedeniyle yaptğ konuşma-
sndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 46 (96) 

 
548 

       KANDEMİR Erkan (İstanbul) – CHP Grubu önerisi 
münasebetiyle 46 (94) 

 
297:300 

       KARAASLAN Çiğdem (Samsun) – HDP Grubu önerisi 
münasebetiyle 46 (98) 

 
693:695 
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        – Muş Milletvekili Ahmet Yldrm'n sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle 
konuşmas 46 (98) 

 
697:698 

       KARAKAYA Mevlüt (Adana) – Arclk sektörünün 
sorunlarna ilişkin gündem dş konuşmas 46 (99) 

 
765:766 

        – Baz Alacaklarn Yeniden Yaplandrlmas ile Baz 
Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişik-
lik Yaplmasna Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle 46 (93) 

 
184:185, 189:190 

        – MHP Grubu önerisi münasebetiyle 46 (98) 684:686 
       KARAL Hasan (Rize) – CHP Grubu önerisi münasebe-
tiyle 46 (98) 709:711 
        – İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun yaptğ 
açklamasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 46 (98) 

 
713 

       KARASAYAR Orhan (Hatay) – Hatay Milletvekili 
Serkan Topal'n yaptğ gündem dş konuşmasndaki baz 
ifadelerine ilişkin açklamas 46 (98) 

 
659:660 

       KATIRCIOĞLU Radiye Sezer (Kocaeli) – HDP Gru-
bu önerisi münasebetiyle 46 (95) 

 
437:439 

       KAVUNCU Vural (Kütahya) – Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlğ ile Dumlupnar Üniversitesi Rehabilitas-
yon Hastanesi arasnda bir sağlk protokolü imzalandğna ve 
bunun önemli bir ihtiyac karşlayacağna ilişkin açklamas 46 (92) 

 
25 

       KAYAN Türabi (Krklareli) – Şrnak'ta şehit olan 13 
askere Allah'tan rahmet dilediğine ve Şişecam işçilerinin grev 
kararna karş erteleme karar alan Hükûmetin toplumsal 
barş istemediğine ilişkin açklamas 46 (100) 

 
901 

       KAYATÜRK Burhan (Van) – Baz Alacaklarn Yeni-
den Yaplandrlmas ile Baz Kanunlarda ve Bir Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun 
Teklifleri münasebetiyle 46 (93) 

 
203 

       KAYIŞOĞLU Nurhayat ALTACA (Bursa) – 16 Nisan 
referandumunun sonunda gayrimeşru bir Anayasa'yla karş 
karşya kalndğna ve yaplan üye seçimleri sonucunda 
Hâkimler ve Savclar Kurulunun 2010'daki gibi alçak bir 
iradeye teslim edilmediğini umduğuna ilişkin açklamas 46 (93) 

 
114 

        – Baz Alacaklarn Yeniden Yaplandrlmas ile Baz 
Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişik-
lik Yaplmasna Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle 46 (93) 

 
163:164, 179 

        – Bursa Havaalan'nn şehre hizmet vermekte yetersiz 
kaldğna ilişkin açklamas 46 (92) 

 
21:22 

        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 46 (95) 435:436 
        – İzmir Milletvekili Hamza Dağ'n (11/15) esas numaral 
Gensoru Önergesi üzerinde AK PARTİ Grubu adna yaptğ 
konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 46 (96) 

 
544 

        – Yurt dşndan ilaç getirmek zorunda olan hastalarn 
prosedür nedeniyle yaşadklar mağduriyetlere ilişkin açkla-
mas 46 (98) 

 
662 
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       KAYNAK Veysi (Başbakan Yardmcs) (Kahraman-
maraş) – Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun'un (6/24), (6/25), 
(6/26), (6/27) ve (6/28), Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in 
(6/292), (6/294), (6/316), (6/414), (6/415), (6/420), (6/421) ve 
(6/422), Balkesir Milletvekili İsmail Ok'un (6/105) ve (6/338), 
Balkesir Milletvekili Ahmet Akn'n (6/181), (6/418) ve 
(6/634), Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in (6/129), 
(6/215), (6/219), (6/390), (6/432), (6/433), (6/447), (6/448), 
(6/449), (6/450), (6/452), (6/457), (6/668), (6/669), (6/672), 
(6/750), (6/751), (6/762) ve (6/763), Adana Milletvekili Elif 
Doğan Türkmen'in (6/280) ve (6/281), Kocaeli Milletvekili 
Haydar Akar'n (6/343), Bartn Milletvekili Muhammet Rza 
Yalçnkaya'nn (6/346) ve (6/347), Diyarbakr Milletvekili 
Altan Tan'n (6/400) ve İzmir Milletvekili Atila Sertel'in 
(6/624) no.lu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanndan sözlü soru 
önergelerini cevaplandrmas münasebetiyle 46 (100) 

 
941:954, 955:956 

       KAYNARCA Tülay (İstanbul) – Baz Alacaklarn 
Yeniden Yaplandrlmas ile Baz Kanunlarda ve Bir Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun 
Teklifleri münasebetiyle 46 (93) 

 
175:176 

        – Genel Kurulda görüşülmekte olan kanun teklifiyle 
İstanbul'un Çatalca ve Silivri ilçelerinin yüz otuz yllk tapu 
mülkiyet mağduriyetinin giderileceğine ilişkin açklamas 46 (94) 

 
267 

       KEŞİR Ayşe (Düzce) – Aile Haftas'na ilişkin gündem 
dş konuşmas 46 (92) 

 
17:18 

        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 46 (94) 290:292 
       KILIÇ İmran (Kahramanmaraş) – 1 Haziran 1453'te 
Ayasofya'da ilk cuma namaznn klndğ günün 564'üncü yl 
dönümüne ve bütün şehitlere Allah'tan rahmet dilediğine 
ilişkin açklamas 46 (100) 

 
897:898 

        – 27 Mays Cumartesi günü ramazan aynn başlayacak 
olmasna ilişkin gündem dş konuşmas 46 (97) 

 
602:603 

        – 31 Mays Dünya Sigara İçmeme Günü'ne ilişkin açk-
lamas 46 (99) 

 
772 

        – Adalet kavramnn önemine ilişkin açklamas 46 (92) 24 
        – Balkesir Milletvekili Namk Havutça'nn yaptğ 
gündem dş konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açkla-
mas 46 (100) 

 
891:892 

        – Gençliğin milletler için bulunmaz bir nimet, önemli 
bir güç ve yararlanlmas gereken muazzam bir kuvvet oldu-
ğuna ilişkin açklamas 46 (94) 

 
265 

        – İnternet bağmllğnn önemle üzerinde durulmas 
gereken bir tehlike olduğuna ilişkin açklamas 46 (93) 

 
118 

        – Sözün ağzdan bir kere çktğna ama braktğ tesirin 
çok uzun sürdüğüne ve atalarmzn bir söylerken bin kere 
düşünmeyi tavsiye ettiklerine ilişkin açklamas 46 (95) 

 
413 

       KOÇER Abdullah Nejat (Gaziantep) – Baz Alacakla-
rn Yeniden Yaplandrlmas ile Baz Kanunlarda ve Bir 
Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yaplmasna Dair 
Kanun Teklifleri münasebetiyle 46 (93) 

 
159:161 
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       KAYNAK Veysi (Başbakan Yardmcs) (Kahraman-
maraş) – Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun'un (6/24), (6/25), 
(6/26), (6/27) ve (6/28), Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in 
(6/292), (6/294), (6/316), (6/414), (6/415), (6/420), (6/421) ve 
(6/422), Balkesir Milletvekili İsmail Ok'un (6/105) ve (6/338), 
Balkesir Milletvekili Ahmet Akn'n (6/181), (6/418) ve 
(6/634), Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in (6/129), 
(6/215), (6/219), (6/390), (6/432), (6/433), (6/447), (6/448), 
(6/449), (6/450), (6/452), (6/457), (6/668), (6/669), (6/672), 
(6/750), (6/751), (6/762) ve (6/763), Adana Milletvekili Elif 
Doğan Türkmen'in (6/280) ve (6/281), Kocaeli Milletvekili 
Haydar Akar'n (6/343), Bartn Milletvekili Muhammet Rza 
Yalçnkaya'nn (6/346) ve (6/347), Diyarbakr Milletvekili 
Altan Tan'n (6/400) ve İzmir Milletvekili Atila Sertel'in 
(6/624) no.lu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanndan sözlü soru 
önergelerini cevaplandrmas münasebetiyle 46 (100) 

 
941:954, 955:956 

       KAYNARCA Tülay (İstanbul) – Baz Alacaklarn 
Yeniden Yaplandrlmas ile Baz Kanunlarda ve Bir Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun 
Teklifleri münasebetiyle 46 (93) 

 
175:176 

        – Genel Kurulda görüşülmekte olan kanun teklifiyle 
İstanbul'un Çatalca ve Silivri ilçelerinin yüz otuz yllk tapu 
mülkiyet mağduriyetinin giderileceğine ilişkin açklamas 46 (94) 

 
267 

       KEŞİR Ayşe (Düzce) – Aile Haftas'na ilişkin gündem 
dş konuşmas 46 (92) 

 
17:18 

        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 46 (94) 290:292 
       KILIÇ İmran (Kahramanmaraş) – 1 Haziran 1453'te 
Ayasofya'da ilk cuma namaznn klndğ günün 564'üncü yl 
dönümüne ve bütün şehitlere Allah'tan rahmet dilediğine 
ilişkin açklamas 46 (100) 

 
897:898 

        – 27 Mays Cumartesi günü ramazan aynn başlayacak 
olmasna ilişkin gündem dş konuşmas 46 (97) 

 
602:603 

        – 31 Mays Dünya Sigara İçmeme Günü'ne ilişkin açk-
lamas 46 (99) 

 
772 

        – Adalet kavramnn önemine ilişkin açklamas 46 (92) 24 
        – Balkesir Milletvekili Namk Havutça'nn yaptğ 
gündem dş konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açkla-
mas 46 (100) 

 
891:892 

        – Gençliğin milletler için bulunmaz bir nimet, önemli 
bir güç ve yararlanlmas gereken muazzam bir kuvvet oldu-
ğuna ilişkin açklamas 46 (94) 

 
265 

        – İnternet bağmllğnn önemle üzerinde durulmas 
gereken bir tehlike olduğuna ilişkin açklamas 46 (93) 

 
118 

        – Sözün ağzdan bir kere çktğna ama braktğ tesirin 
çok uzun sürdüğüne ve atalarmzn bir söylerken bin kere 
düşünmeyi tavsiye ettiklerine ilişkin açklamas 46 (95) 

 
413 

       KOÇER Abdullah Nejat (Gaziantep) – Baz Alacakla-
rn Yeniden Yaplandrlmas ile Baz Kanunlarda ve Bir 
Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yaplmasna Dair 
Kanun Teklifleri münasebetiyle 46 (93) 

 
159:161 
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       KÖKSAL Burcu (Afyonkarahisar) – Afyonkarahi-
sar'n baz köylerinde yaşanan sorunlara ilişkin açklamas 46 (93) 

 
114 

       KÖSEOĞLU Ayşe Sula (Trabzon) – 25-28 Mays 
tarihleri arasnda Atatürk Kültür Merkezi'nde yaplacak olan 
"Trabzon Günleri"ne ilişkin gündem dş konuşmas 46 (96) 

 
470:471 

       KUBAT Mehmet Doğan (İstanbul) – AK PARTİ 
Grubu önerisi münasebetiyle 46 (92) 

 
61 

        – Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu 
Karma Komisyonun usulüne uygun teşekkül etmediği gerek-
çesiyle Hâkimler ve Savclar Kurulu üyelikleri seçimlerinin 
yaplp yaplamayacağ hakknda usul görüşmesi münasebe-
tiyle 46 (92) 

 
77 

       KURT Hasan Basri (Samsun) – AK PARTİ Grubu 
önerisi münasebetiyle 46 (92) 

 
64 

        – MHP Grubu önerisi münasebetiyle 46 (98) 690 
       KUŞOĞLU Bülent (Ankara) – Baz Alacaklarn Yeni-
den Yaplandrlmas ile Baz Kanunlarda ve Bir Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun 
Teklifleri münasebetiyle 

46 
 

(93)
 

 
 

163,  168:170, 
208:209 

         (94) 340:341 
       KUYUCUOĞLU Serdal (Mersin) – 21 Mays 1864'te 
gerçekleşen Çerkez sürgününün 153'üncü yl dönümüne ve 
Cumhurbaşkan bir parti genel başkan olduğuna göre Meclis 
personeli ile devlet memurlarnn partili olmalarnn önünün 
açlp açlmayacağn öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 46 (95) 

 
415 

        – Gezi'nin 4'üncü yl dönümüne, Hükûmetin ve Cum-
hurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan'n dş politika konusunda 
kafasnn ve niyetinin karşk olduğuna ilişkin açklamas 46 (99) 

 
776 

        – Tarm Bakannn verdiği veriler ile TÜİK ve SGK'nn 
verdiği verilerin çeliştiğine ilişkin açklamas 46 (97) 

 
614 

        – Terörle mücadelede gazi olanlara emekli maaş hariç 
tüm gazilik haklarnn verilmesi gerektiğine ilişkin açklamas 46 (98) 

 
666 

       MUŞ Mehmet (İstanbul) – Ağr Doğubeyazt'ta şehit 
olan askerlere Allah'tan rahmet dilediğine, Necip Fazl Ksa-
kürek'i vefatnn 34'üncü yl dönümünde rahmetle andğna 
ve tüm milletin ve İslam dünyasnn ramazan ayn tebrik 
ettiğine ilişkin açklamas 46 (97) 

 
618:619 

        – Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in CHP grup 
önerisi üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Adalet ve Kal-
knma Partisi Genel Başkanna sataşmas nedeniyle konuş-
mas 46 (100) 

 
926:927 

        – Diyarbakr Lice'de şehit olan askerler ile helikopter 
kazasnda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dilediğine, 
kazann tüm boyutlaryla araştrlmas sürecinin başlatldğna 
ve terörle mücadeledeki kararllğn büyük olduğuna ilişkin 
açklamas 46 (100) 

 
905 
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        – Diyarbakr Milletvekili Feleknas Uca'nn yaptğ 
gündem dş konuşmasndaki baz ifadelerine ve Türkiye 
Cumhuriyeti çats altnda hiçbir milletvekilinin PKK terör 
örgütünü aklayacak bir açklama yapamayacağna ilişkin 
açklamas 46 (100) 

 
920 

        – İç Tüzük'ün açk olduğuna ve AK PARTİ Grubuna 
yönelik ifade edilen görüşleri kabul etmediklerine ilişkin 
açklamas 46 (97) 

 
627 

        – Muş Milletvekili Ahmet Yldrm'n açklamas üzeri-
ne konuşmas 46 (100) 

 
921 

       MÜEZZİNOĞLU Mehmet (Çalşma ve Sosyal Gü-
venlik Bakan) (Bursa) – Aydn Milletvekili Abdurrahman 
Öz'ün, (6/21) ve (6/22), Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gü-
rer'in, (6/176), (6/230), (6/231), (6/232), (6/510), (6/511), 
(6/512), (6/513), (6/514), (6/515), (6/516), (6/517), (6/607), 
(6/653), (6/654), (6/655), (6/681), (6/700), (6/701), (6/723), 
(6/746), (6/747), (6/756), (6/757), (6/758), (6/759) ve 
(6/774), Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, 
(6/548) ve (6/560), İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, (6/612), 
Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'nun, (6/632) ve Mar-
din Milletvekili Erol Dora'nn, (6/686) no.lu sözlü soru öner-
gelerine cevab münasebetiyle 46 (98) 

 
720:727 

        – Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in açklamas 
üzerine konuşmas 46 (98) 

 
728 

       NERGİS Hülya (Kayseri) – 21 Mays 1864'te gerçekle-
şen Çerkez sürgünü ve soykrmnn 153'üncü yl dönümüne 
ilişkin gündem dş konuşmas 46 (95) 

 
400:401 

       NURLU Mazlum (Manisa) – Cumhuriyet ve Sözcü 
gazetelerine karş girişilen bask, susturma ve yldrma politi-
kalaryla ülkedeki basn özgürlüğünün ayaklar altna alnd-
ğna ilişkin açklamas 46 (96) 

 
475 

        – Deprem bölgelerindeki mevcut binalarn depreme 
dayankl olup olmadklarnn belirlenmesi için gerekli çalş-
malara başlanmas gerektiğine ilişkin açklamas 46 (99) 

 
770 

        – İş ve ekmek mücadelesi veren gençlerin seslerinin 
duyulmas gerektiğine ilişkin açklamas 46 (93) 

 
120 

        – Manisa'da askerlerin yedikleri yemekten zehirlendikle-
rine ve bu zehirlenme vakalar ile askerî birliklerin yemek 
ihalelerinin ve kantinlere gda temin eden şirketlerin araşt-
rlmasnn zorunlu olduğuna ilişkin açklamas 46 (98) 

 
665 

       ÖZ Bülent (Çanakkale) – 19 Mays Atatürk'ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayram'nn 98'inci yln kutladğna ilişkin 
açklamas 46 (94) 

 
268:269 

        – Diyarbakr Lice'de şehit olan 3 asker ile Şrnak Şeno-
ba'da helikopter kazasnda şehit olan Çanakkale'nin Gelibolu 
ilçesinden Binbaş Koray Onay'a ve tüm askerlere Allah'tan 
rahmet dilediğine ilişkin açklamas 46 (100) 

 
900 
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        – Diyarbakr Milletvekili Feleknas Uca'nn yaptğ 
gündem dş konuşmasndaki baz ifadelerine ve Türkiye 
Cumhuriyeti çats altnda hiçbir milletvekilinin PKK terör 
örgütünü aklayacak bir açklama yapamayacağna ilişkin 
açklamas 46 (100) 

 
920 

        – İç Tüzük'ün açk olduğuna ve AK PARTİ Grubuna 
yönelik ifade edilen görüşleri kabul etmediklerine ilişkin 
açklamas 46 (97) 

 
627 

        – Muş Milletvekili Ahmet Yldrm'n açklamas üzeri-
ne konuşmas 46 (100) 

 
921 

       MÜEZZİNOĞLU Mehmet (Çalşma ve Sosyal Gü-
venlik Bakan) (Bursa) – Aydn Milletvekili Abdurrahman 
Öz'ün, (6/21) ve (6/22), Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gü-
rer'in, (6/176), (6/230), (6/231), (6/232), (6/510), (6/511), 
(6/512), (6/513), (6/514), (6/515), (6/516), (6/517), (6/607), 
(6/653), (6/654), (6/655), (6/681), (6/700), (6/701), (6/723), 
(6/746), (6/747), (6/756), (6/757), (6/758), (6/759) ve 
(6/774), Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, 
(6/548) ve (6/560), İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, (6/612), 
Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'nun, (6/632) ve Mar-
din Milletvekili Erol Dora'nn, (6/686) no.lu sözlü soru öner-
gelerine cevab münasebetiyle 46 (98) 

 
720:727 

        – Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in açklamas 
üzerine konuşmas 46 (98) 

 
728 

       NERGİS Hülya (Kayseri) – 21 Mays 1864'te gerçekle-
şen Çerkez sürgünü ve soykrmnn 153'üncü yl dönümüne 
ilişkin gündem dş konuşmas 46 (95) 

 
400:401 

       NURLU Mazlum (Manisa) – Cumhuriyet ve Sözcü 
gazetelerine karş girişilen bask, susturma ve yldrma politi-
kalaryla ülkedeki basn özgürlüğünün ayaklar altna alnd-
ğna ilişkin açklamas 46 (96) 

 
475 

        – Deprem bölgelerindeki mevcut binalarn depreme 
dayankl olup olmadklarnn belirlenmesi için gerekli çalş-
malara başlanmas gerektiğine ilişkin açklamas 46 (99) 

 
770 

        – İş ve ekmek mücadelesi veren gençlerin seslerinin 
duyulmas gerektiğine ilişkin açklamas 46 (93) 

 
120 

        – Manisa'da askerlerin yedikleri yemekten zehirlendikle-
rine ve bu zehirlenme vakalar ile askerî birliklerin yemek 
ihalelerinin ve kantinlere gda temin eden şirketlerin araşt-
rlmasnn zorunlu olduğuna ilişkin açklamas 46 (98) 

 
665 

       ÖZ Bülent (Çanakkale) – 19 Mays Atatürk'ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayram'nn 98'inci yln kutladğna ilişkin 
açklamas 46 (94) 

 
268:269 

        – Diyarbakr Lice'de şehit olan 3 asker ile Şrnak Şeno-
ba'da helikopter kazasnda şehit olan Çanakkale'nin Gelibolu 
ilçesinden Binbaş Koray Onay'a ve tüm askerlere Allah'tan 
rahmet dilediğine ilişkin açklamas 46 (100) 

 
900 

    

   C.   B. S a y f a  
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        – İktidarn FETÖ'yle mücadele ettiğini söylemesine 
rağmen siyasi ayağna dokunulmadğna ilişkin açklamas 46 (97) 

 
611 

        – Ülkede her geçen gün says artan Suriyelilerin sosyo-
lojik yaralar açtğna ilişkin açklamas 46 (93) 

 
117:118 

        – Yaz aylarnda artan geziler sebebiyle düzenlenen 
turlara denetimin artrlmasnn can güvenliği açsndan çok 
önemli olduğuna ilişkin açklamas 46 (92) 

 
26 

       ÖZDAĞ Selçuk (Manisa) – HDP Grubu önerisi müna-
sebetiyle 46 (99) 

 
794:798 

        – Mardin Milletvekili Mithat Sancar'n sataşma nedeniy-
le konuşmas üzerine açklamas 46 (99) 

 
800 

       ÖZDEMİR Hac Ahmet (Konya) – HDP Grubu önerisi 
münasebetiyle 46 (100) 

 
918:919 

       ÖZDEMİR Sibel (İstanbul) – Bu Hükûmetle ve bu 
ekonomi politikalaryla ülkenin ihtiyac ve önceliği olan 
büyümenin gerçekleşmeyeceğine, istihdamn sağlanamaya-
cağna ve işsizliğe çözüm üretilemeyeceğine ilişkin açkla-
mas 46 (93) 

 
117 

        – Gençlerin düzenlediği bayram ve şenliklerin yasak-
lanmasna ilişkin açklamas 46 (92) 

 
21 

        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 46 (94) 287:289 
        – Hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkelerinden 
uzaklaşlmasnn Avrupa Birliğine üyelik müzakerelerinin 
ilerlemesine alan brakmadğna ilişkin açklamas 46 (96) 

 
473 

        – Parti devleti tek adam düzenini mutlaka değiştirerek 
demokrasiyi ve güçlendirilmiş parlamenter sistemi tekrar 
hâkim klacaklarna ilişkin açklamas 46 (99) 

 
774 

        – Şrnak Şenoba'da helikopter kazasnda şehit olan 13 
askere Allah'tan rahmet dilediğine ve terörle mücadele sra-
snda vücutlarnda kalc hasarlar oluşan binlerce gazinin 
haklarnn verilmesi çağrsnda bulunduğuna ilişkin açkla-
mas 46 (100) 

 
898 

       ÖZDİŞ İbrahim (Adana) – 2015 ylnda Türkiye gene-
lindeki 26 polis meslek yüksek okulundan mezun olan polis-
lerin hâlen işsiz güçsüz olduklarna ilişkin açklamas 46 (94) 

 
266 

        – İnternet abonelerinin karş karşya kaldğ adil kulla-
nm kotasyla ilgili hukuksuz uygulamalara ne zaman çözüm 
bulunacağn öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 46 (92) 

 
23 

        – KHK'larla kapatlan ve cemaate ait olduğu bilinen 
radyo ve televizyon kanallarna ilişkin çeşitli iddialar hakkn-
da bilgi almak istediğine ilişkin açklamas 46 (93) 

 
117 

        – Sağlk emekçilerine ypranma pay getirilmesi çalş-
malarnn ne aşamada olduğunu ve döner sermaye ücretleri-
nin emekliliğe yansmamas ile sağlkta şiddet konularnda ne 
zaman bir girişimde bulunulacağn öğrenmek istediğine 
ilişkin açklamas 46 (95) 

 
413 
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       ÖZEL Özgür (Manisa) – 24 Mays 1993 tarihinde 
Elâzğ-Bingöl kara yolunda PKK'l teröristler tarafndan şehit 
edilen 33 askeri rahmetle andğna, terörün bir insanlk suçu 
olduğuna ve Meclis yerleşkelerinde yaplan ve yaplmak 
istenen değişikliklere ilişkin açklamas 46 (96) 

 
479:480 

        – Adalet Bakan Bekir Bozdağ'n (11/15) esas numaral 
Gensoru Önergesi üzerinde Hükûmet adna yaptğ konuşma-
sndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 46 (96) 

 
574 

        – Ağr Doğubeyazt'ta şehit düşen 2 askeri rahmetle 
andğna, ramazan aynn Müslüman âlemine ve tüm vatan-
daşlara hayrl olmasn dilediğine ve Meclis Başkanlğnn 
iftar yemeği davetine ilişkin açklamas 46 (97) 

 
616:618 

        – Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz'ün açklamas 
üzerine konuşmas 46 (95) 

 
405 

        – Bir iktidarn Meclisi çalştramadğ her gün yprand-
ğna ve bu Meclisten çözüm, adalet bekleyen herkese Adalet 
ve Kalknma Partisi iktidarn şikâyet ettiklerine ilişkin açk-
lamas 46 (97) 

 
627 

        – Meclis Başkannn iftar davetinde "hanm milletvekil-
leri" ifadesinin kullanlmasna ilişkin açklamas 46 (97) 

 
619 

        – Meclisi çalştrma görevinin iktidar partilerine ait 
olduğuna ve iktidar partisi toplant ve karar yeter saysn 
sağlayamyorsa iktidar etme yetisini kaybettiğinin tescillen-
diğine ilişkin açklamas 46 (95) 

 
442 

        – THY Euroleague Avrupa şampiyonu olan Fenerbah-
çe'yi tebrik ettiğine, İngiltere'de yaşanan terör olayn Cum-
huriyet Halk Partisi olarak knadklarna, iktidar partisinin 
olağanüstü hâli bahane ederek grev ertelemelerine devam 
ettiğine, Sakarya'da Atatürk antna yaplan alçakça saldry 
knadklarna, Çerkezlerin acsn paylaştklarna, Sözcü 
gazetesine FETÖ yakştrmas yaplmasna ve Nuriye Gül-
men ile Semih Özakça'nn tutuklanma taleplerini knadklar-
na ilişkin açklamas 46 (95) 

 
421:422 

        – Trabzon Milletvekili Salih Cora'nn sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle 
konuşmas 46 (95) 

 
418 

        – Trabzon Milletvekili Salih Cora'nn yaptğ açklamas 
srasnda Cumhuriyet Halk Partisine sataşmas nedeniyle 
konuşmas 46 (95) 

 
415:416 

       ÖZKAL Hatice Dudu (Afyonkarahisar) – Ramazan 
aynn gelişine ilişkin gündem dş konuşmas 46 (100) 

 
892:893 

       ÖZKAN Ahmet Tuncay (İzmir) – CHP Grubu önerisi 
münasebetiyle 46 (92) 

 
49:50 

       ÖZKAN Cahit (Denizli) – Zeybekler Günü'ne ilişkin 
gündem dş konuşmas 46 (93) 

 
111:112 
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       ÖZEL Özgür (Manisa) – 24 Mays 1993 tarihinde 
Elâzğ-Bingöl kara yolunda PKK'l teröristler tarafndan şehit 
edilen 33 askeri rahmetle andğna, terörün bir insanlk suçu 
olduğuna ve Meclis yerleşkelerinde yaplan ve yaplmak 
istenen değişikliklere ilişkin açklamas 46 (96) 

 
479:480 

        – Adalet Bakan Bekir Bozdağ'n (11/15) esas numaral 
Gensoru Önergesi üzerinde Hükûmet adna yaptğ konuşma-
sndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 46 (96) 

 
574 

        – Ağr Doğubeyazt'ta şehit düşen 2 askeri rahmetle 
andğna, ramazan aynn Müslüman âlemine ve tüm vatan-
daşlara hayrl olmasn dilediğine ve Meclis Başkanlğnn 
iftar yemeği davetine ilişkin açklamas 46 (97) 

 
616:618 

        – Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz'ün açklamas 
üzerine konuşmas 46 (95) 

 
405 

        – Bir iktidarn Meclisi çalştramadğ her gün yprand-
ğna ve bu Meclisten çözüm, adalet bekleyen herkese Adalet 
ve Kalknma Partisi iktidarn şikâyet ettiklerine ilişkin açk-
lamas 46 (97) 

 
627 

        – Meclis Başkannn iftar davetinde "hanm milletvekil-
leri" ifadesinin kullanlmasna ilişkin açklamas 46 (97) 

 
619 

        – Meclisi çalştrma görevinin iktidar partilerine ait 
olduğuna ve iktidar partisi toplant ve karar yeter saysn 
sağlayamyorsa iktidar etme yetisini kaybettiğinin tescillen-
diğine ilişkin açklamas 46 (95) 

 
442 

        – THY Euroleague Avrupa şampiyonu olan Fenerbah-
çe'yi tebrik ettiğine, İngiltere'de yaşanan terör olayn Cum-
huriyet Halk Partisi olarak knadklarna, iktidar partisinin 
olağanüstü hâli bahane ederek grev ertelemelerine devam 
ettiğine, Sakarya'da Atatürk antna yaplan alçakça saldry 
knadklarna, Çerkezlerin acsn paylaştklarna, Sözcü 
gazetesine FETÖ yakştrmas yaplmasna ve Nuriye Gül-
men ile Semih Özakça'nn tutuklanma taleplerini knadklar-
na ilişkin açklamas 46 (95) 

 
421:422 

        – Trabzon Milletvekili Salih Cora'nn sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle 
konuşmas 46 (95) 

 
418 

        – Trabzon Milletvekili Salih Cora'nn yaptğ açklamas 
srasnda Cumhuriyet Halk Partisine sataşmas nedeniyle 
konuşmas 46 (95) 

 
415:416 

       ÖZKAL Hatice Dudu (Afyonkarahisar) – Ramazan 
aynn gelişine ilişkin gündem dş konuşmas 46 (100) 

 
892:893 

       ÖZKAN Ahmet Tuncay (İzmir) – CHP Grubu önerisi 
münasebetiyle 46 (92) 

 
49:50 

       ÖZKAN Cahit (Denizli) – Zeybekler Günü'ne ilişkin 
gündem dş konuşmas 46 (93) 

 
111:112 
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       PAYLAN Garo (İstanbul) – Baz Alacaklarn Yeniden 
Yaplandrlmas ile Baz Kanunlarda ve Bir Kanun Hük-
münde Kararnamede Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun 
Teklifleri münasebetiyle 

 
 
 

46 
 

 
 
 

(93)
 

 
 
 

149:153, 183:184, 
216:217 

         
 

(94)
 

314,  345:346, 
347:348 

        – İstanbul Knalada'da yaşlar 13 ile 15 arasnda olan 3 
kz çocuğuna bir buçuk yldr tehdit ve şantajla tecavüz edil-
diği haberleriyle ilgili Hükûmetten bilgi rica ettiğine ilişkin 
açklamas 46 (94) 

 
294 

       PEKŞEN Haluk (Trabzon) – AK PARTİ Grubu önerisi 
münasebetiyle 46 (99) 

 
828:829 

        – Aslsz haberlerle Türkiye Barolar Birliğinin kurumsal 
kimliğinin hedef alndğna ve basn-yayn organlarn doğru 
ve ilkeli haberciliğe davet ettiğine ilişkin açklamas 46 (94) 

 
303 

        – Baz Alacaklarn Yeniden Yaplandrlmas ile Baz 
Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişik-
lik Yaplmasna Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle 46 (93) 

 
162 

         (94) 342:343 
        – Parlamentonun üzerinde byLock'çu lekesinin Demok-
les'in klc gibi sallandğna ve bir kanun teklifi vererek bu 
konuyu açklğa kavuşturmak gerektiğine ilişkin açklamas 46 (96) 

 
543 

        – Trabzon'un Düzköy ilçesinin Doğankaya köyünde 
yoğun bir şekilde kanser vakalarna rastlandğna ve Sağlk 
Bakanlğnn bu konuya bir an önce el atmasn talep ettiğine 
ilişkin açklamas 46 (94) 

 
268 

       PETEK Reşat (Burdur) – Ankara Milletvekili Levent 
Gök'ün yerinden sarf ettiği baz ifadeleri srasnda şahsna 
sataşmas nedeniyle konuşmas 46 (99) 

 
803:805 

        – Ankara Milletvekili Murat Emir'in CHP grup önerisi 
üzerinde yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataşmas nede-
niyle konuşmas 46 (99) 

 
810 

        – İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'n sataşma nede-
niyle yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle 
konuşmas 46 (99) 

 
824:825 

       SANCAKLI Saffet (Kocaeli) – Baz Alacaklarn Yeni-
den Yaplandrlmas ile Baz Kanunlarda ve Bir Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun 
Teklifleri münasebetiyle 46 (93) 

 
195:196 

       SANCAR Mithat (Mardin) – 24 Aralk 2016 tarihinde 
yazl aşamas yaplan avukatlar için adli yarg hâkim ve 
savc adaylğ ile idari yarg hâkim adaylğ snavnn sonuç-
larn etkilediği iddiasyla Adalet Bakan Bekir Bozdağ hak-
knda gensoru açlmasna ilişkin önergenin (11/15) ön gö-
rüşmesi münasebetiyle 46 (96) 

 
531:534 

        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 46 (99) 787:789 
        – İzmir Milletvekili Hamza Dağ'n (11/15) esas numaral 
Gensoru Önergesi üzerinde AK PARTİ Grubu adna yaptğ 
konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 46 (96) 

 
548 
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        – Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ'n HDP grup önerisi 
üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Halklarn Demokratik 
Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 46 (99) 

 
799:800 

       SERTEL Atila (İzmir) – İzmir Aliağa'da Şakran Kadn 
Cezaevinde yaplan baz uygulamalara ve Menemen'de sade-
ce "hayr" çkt diye ve protesto ettikleri için öğrencilerin 
tutuklanmasna ilişkin açklamas 46 (96) 

 
574:575 

        – MHP Grubu önerisi münasebetiyle 46 (98) 688:690 
       SOYLU Süleyman (İçişleri Bakan) (Trabzon) – 
İstanbul Milletvekili Barş Yarkadaş'n sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 46 (96) 

 
553:554 

       ŞEKER Ali (İstanbul) – İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sezgin Tanrkulu'nun, (2/69) esas numaral İfade Özgürlüğü-
nün Eksiksiz Sağlanmas Bağlamnda; Terörle Mücadele 
Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yaplmas 
Hakknda Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alnmasna 
ilişkin önergesi (4/98) münasebetiyle 46 (98) 

 
715:717 

        – İstanbul Milletvekili Onursal Adgüzel'in, (2/1128) esas 
numaral 2429 Sayl Bayram ve Genel Tatiller Kanununda 
Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi'nin doğrudan 
gündeme alnmasna ilişkin önergesi (4/97) münasebetiyle 46 (92) 

 
70:71 

       ŞEKER İlyas (Kocaeli) – 22 Mays 1955 tarihinde 98 
yaşnda vefat eden Nene Hatun'u 62'nci ölüm yl dönümünde 
rahmetle andğna ilişkin açklamas 46 (95) 

 
413 

        – Şrnak Şenoba'da helikopter kazasnda şehit olan 
askerlere Allah'tan rahmet dilediğine ilişkin açklamas 46 (100) 

 
895 

        – Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün kuruluşunun 
170'inci yl dönümüne ilişkin açklamas 46 (97) 

 
612 

       ŞİMŞEK Baki (Mersin) – Batman Milletvekili Mehmet 
Ali Aslan'n yaptğ açklamasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 46 (95) 

 
410 

        – Cam sanayisinde süren greve bir an önce son verilme-
sini ve başka bölgelere gönderilen işçilerin tekrar Mersin'e 
getirilmesini talep ettiğine ilişkin açklamas 46 (98) 

 
663 

        – Yedi aydr tutuklu bulunan binlerce er ve askerî okul 
öğrencisinin durumuna ilişkin açklamas 46 (95) 

 
415 

       TAMAYLIGİL Bihlun (İstanbul) – Baz Alacaklarn 
Yeniden Yaplandrlmas ile Baz Kanunlarda ve Bir Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun 
Teklifleri münasebetiyle 46 (94) 

 
307:310, 318:320 

       TANAL Mahmut (İstanbul) – Ankara Adliyesinde 
haksz ve hukuksuz bir şekilde tutuklanan avukatlar savun-
mak için tutulan adalet nöbeti srasnda yaşanan olaylara ve 
polislerin avukatlar için kullandklar ifadelere ilişkin açkla-
mas 46 (94) 

 
264 

        – Baz Alacaklarn Yeniden Yaplandrlmas ile Baz 
Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişik-
lik Yaplmasna Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle 46 (94) 

 
312:313 
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        – Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ'n HDP grup önerisi 
üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Halklarn Demokratik 
Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 46 (99) 

 
799:800 

       SERTEL Atila (İzmir) – İzmir Aliağa'da Şakran Kadn 
Cezaevinde yaplan baz uygulamalara ve Menemen'de sade-
ce "hayr" çkt diye ve protesto ettikleri için öğrencilerin 
tutuklanmasna ilişkin açklamas 46 (96) 

 
574:575 

        – MHP Grubu önerisi münasebetiyle 46 (98) 688:690 
       SOYLU Süleyman (İçişleri Bakan) (Trabzon) – 
İstanbul Milletvekili Barş Yarkadaş'n sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 46 (96) 

 
553:554 

       ŞEKER Ali (İstanbul) – İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sezgin Tanrkulu'nun, (2/69) esas numaral İfade Özgürlüğü-
nün Eksiksiz Sağlanmas Bağlamnda; Terörle Mücadele 
Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yaplmas 
Hakknda Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alnmasna 
ilişkin önergesi (4/98) münasebetiyle 46 (98) 

 
715:717 

        – İstanbul Milletvekili Onursal Adgüzel'in, (2/1128) esas 
numaral 2429 Sayl Bayram ve Genel Tatiller Kanununda 
Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi'nin doğrudan 
gündeme alnmasna ilişkin önergesi (4/97) münasebetiyle 46 (92) 

 
70:71 

       ŞEKER İlyas (Kocaeli) – 22 Mays 1955 tarihinde 98 
yaşnda vefat eden Nene Hatun'u 62'nci ölüm yl dönümünde 
rahmetle andğna ilişkin açklamas 46 (95) 

 
413 

        – Şrnak Şenoba'da helikopter kazasnda şehit olan 
askerlere Allah'tan rahmet dilediğine ilişkin açklamas 46 (100) 

 
895 

        – Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün kuruluşunun 
170'inci yl dönümüne ilişkin açklamas 46 (97) 

 
612 

       ŞİMŞEK Baki (Mersin) – Batman Milletvekili Mehmet 
Ali Aslan'n yaptğ açklamasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 46 (95) 

 
410 

        – Cam sanayisinde süren greve bir an önce son verilme-
sini ve başka bölgelere gönderilen işçilerin tekrar Mersin'e 
getirilmesini talep ettiğine ilişkin açklamas 46 (98) 

 
663 

        – Yedi aydr tutuklu bulunan binlerce er ve askerî okul 
öğrencisinin durumuna ilişkin açklamas 46 (95) 

 
415 

       TAMAYLIGİL Bihlun (İstanbul) – Baz Alacaklarn 
Yeniden Yaplandrlmas ile Baz Kanunlarda ve Bir Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun 
Teklifleri münasebetiyle 46 (94) 

 
307:310, 318:320 

       TANAL Mahmut (İstanbul) – Ankara Adliyesinde 
haksz ve hukuksuz bir şekilde tutuklanan avukatlar savun-
mak için tutulan adalet nöbeti srasnda yaşanan olaylara ve 
polislerin avukatlar için kullandklar ifadelere ilişkin açkla-
mas 46 (94) 

 
264 

        – Baz Alacaklarn Yeniden Yaplandrlmas ile Baz 
Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişik-
lik Yaplmasna Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle 46 (94) 

 
312:313 

   C.   B. S a y f a  
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        – Burdur Milletvekili Reşat Petek'in sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle 
konuşmas 46 (99) 

 
822:823 

        – Diyarbakr ile Şrnak'ta şehit olan askerlere Allah'tan 
rahmet dilediğine ilişkin açklamas 46 (100) 

 
896 

        – İstanbul'un Üsküdar ilçesinin sorunlarna ilişkin açk-
lamas 46 (95) 

 
414 

         (99) 776 
        – Siyasi iktidarn, Yunanistan'a kaçan darbecileri geri 
istemesine rağmen Yunanistan'n işgal ettiği adalar neden 
geri istemediğini ve sosyal devlet ilkesini ihlal etmekten ne 
zaman vazgeçeceğini öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 46 (92) 

 
22:23 

        – Üsküdar'n sorunlarna ilişkin gündem dş konuşmas 
46 (93) 

 
112:113 

       TANRIKULU Ahmet Kenan (İzmir) – Baz Alacakla-
rn Yeniden Yaplandrlmas ile Baz Kanunlarda ve Bir 
Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yaplmasna Dair 
Kanun Teklifleri münasebetiyle 46 (94) 

 
306:307 

       TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – (2/69) esas 
numaral İfade Özgürlüğünün Eksiksiz Sağlanmas Bağla-
mnda; Terörle Mücadele Kanunu ile Türk Ceza Kanununda 
Değişiklik Yaplmas Hakknda Kanun Teklifi'nin doğrudan 
gündeme alnmasna ilişkin önergesi (4/98) münasebetiyle 46 (98) 

 
714:715 

        – 24 Aralk 2016 tarihinde yazl aşamas yaplan avu-
katlar için adli yarg hâkim ve savc adaylğ ile idari yarg 
hâkim adaylğ snavnn sonuçlarn etkilediği iddiasyla 
Adalet Bakan Bekir Bozdağ hakknda gensoru açlmasna 
ilişkin önergenin (11/15) ön görüşmesi münasebetiyle 46 (96) 

 
558 

        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 46 (96) 503:506 
        – İzmir Milletvekili Hamza Dağ'n sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle 
konuşmas 46 (96) 

 
554:555 

        – Yozgat Milletvekili Yusuf Başer'in HDP grup önerisi 
üzerinde yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 46 (96) 

 
510 

       TARHAN Tahsin (Kocaeli) – Baz Alacaklarn Yeni-
den Yaplandrlmas ile Baz Kanunlarda ve Bir Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun 
Teklifleri münasebetiyle 46 (94) 

 
314 

        – Kocaeli'nin Çayrova ilçesinin İnönü ve Emek Mahal-
leleri Korkakdere bölgesinin kentsel dönüşüm ve gelişim 
alan ilan edilmesi kararnn iptal edilmesine rağmen belediye 
tarafndan imar izni verilmemesi nedeniyle yaşanan mağduri-
yetlere ilişkin açklamas 46 (99) 

 
771 

       TAŞÇIER İmam (Diyarbakr) – Baz Alacaklarn 
Yeniden Yaplandrlmas ile Baz Kanunlarda ve Bir Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun 
Teklifleri münasebetiyle 46 (94) 

 
323:324 

        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 46 (98) 691:693 
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       TAŞKIN Ali Cumhur (Mersin) – 29 Mays 1453 İstan-
bul'un fethinin 564'üncü yl dönümüne ilişkin açklamas 46 (98) 

 
664 

        – 31 Mays 2010'da Gazze'ye insani yardm götüren 
Mavi Marmara gemisine İsrail tarafndan yaplan saldrnn 
7'nci yl dönümüne ilişkin açklamas 46 (99) 

 
769 

       TEKİN Hayati (Samsun) – 19 Mays Atatürk'ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayram'nn 98'inci yln kutladğna ve 
Beşiktaş Belediyesi tarafndan düzenlenen 19 Mays etkinlik-
lerinin İstanbul Valiliği tarafndan güvenlik bahanesiyle 
kasten engellenme girişimini knadğna ilişkin açklamas 46 (94) 

 
267 

        – Baz Alacaklarn Yeniden Yaplandrlmas ile Baz 
Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişik-
lik Yaplmasna Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle 46 (93) 

 
179 

       TEMİZEL Zekeriya (İzmir) – Baz Alacaklarn Yeni-
den Yaplandrlmas ile Baz Kanunlarda ve Bir Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun 
Teklifleri münasebetiyle 46 (93) 

 
153:159 

       TEZCAN Bülent (Aydn) – Anayasa ve Adalet Komis-
yonu üyelerinden kurulu Karma Komisyonun usulüne uygun 
teşekkül etmediği gerekçesiyle Hâkimler ve Savclar Kurulu 
üyelikleri seçimlerinin yaplp yaplamayacağ hakknda usul 
görüşmesi münasebetiyle 46 (92) 

 
77:78 

       TEZCAN Ylmaz (Mersin) – Diyarbakr Lice'de terör 
örgütüyle çkan çatşmada Mersinli Jandarma Uzman Çavuş 
Mustafa Sar'yla birlikte şehit olan 2 asker ile Şrnak'taki 
helikopter kazasnda şehit olan 13 askere Allah'tan rahmet 
dilediğine ve Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydn'n bir şiirini 
okumak istediğine ilişkin açklamas 46 (100) 

 
895:896 

        – Necip Fazl Ksakürek'i vefatnn 34'üncü yl dönü-
münde rahmetle andğna, Frat Üniversitesi Hastanesi Baş-
hekimi Profesör Doktor Muhammed Said Berilgen'e yaplan 
saldry nefretle knadğna ve kendisine Allah'tan rahmet 
dilediğine ilişkin açklamas 46 (97) 

 
609 

       TOĞRUL Mahmut (Gaziantep) – İslam âleminin 
ramazan ayn tebrik ettiğine, İçişleri Bakan Süleyman Soy-
lu'nun KHK'yla atlmş açlk grevindeki 2 eğitimciyle ilgili 
yargsz infaz niteliğindeki birtakm söylemlerine ve Meclis 
Başkannn işinden edilen 150 bini aşkn kamu çalşanyla 
ilgili soru önergelerini iade ederek gerçeklerin ortaya çka-
rlmasn engellemek istediğine ilişkin açklamas 46 (97) 

 
615:616 

       TOPAL Serkan (Hatay) – Etüt merkezleri sorununa 
ilişkin açklamas 46 (94) 

 
266 

        – Fosil yaktlarn yerine yenilenebilir enerji kaynaklar-
na yatrm yaplmas ancak yenilenebilir enerji yatrmlarnda 
da insan ve canl haklarna azami hassasiyetin gözetilmesi 
gerektiğine ilişkin açklamas 46 (99) 

 
770 

        – Hatay Milletvekili Orhan Karasayar'n yaptğ açkla-
masndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 46 (98) 

 
660 
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       TAŞKIN Ali Cumhur (Mersin) – 29 Mays 1453 İstan-
bul'un fethinin 564'üncü yl dönümüne ilişkin açklamas 46 (98) 

 
664 

        – 31 Mays 2010'da Gazze'ye insani yardm götüren 
Mavi Marmara gemisine İsrail tarafndan yaplan saldrnn 
7'nci yl dönümüne ilişkin açklamas 46 (99) 

 
769 

       TEKİN Hayati (Samsun) – 19 Mays Atatürk'ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayram'nn 98'inci yln kutladğna ve 
Beşiktaş Belediyesi tarafndan düzenlenen 19 Mays etkinlik-
lerinin İstanbul Valiliği tarafndan güvenlik bahanesiyle 
kasten engellenme girişimini knadğna ilişkin açklamas 46 (94) 

 
267 

        – Baz Alacaklarn Yeniden Yaplandrlmas ile Baz 
Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişik-
lik Yaplmasna Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle 46 (93) 

 
179 

       TEMİZEL Zekeriya (İzmir) – Baz Alacaklarn Yeni-
den Yaplandrlmas ile Baz Kanunlarda ve Bir Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun 
Teklifleri münasebetiyle 46 (93) 

 
153:159 

       TEZCAN Bülent (Aydn) – Anayasa ve Adalet Komis-
yonu üyelerinden kurulu Karma Komisyonun usulüne uygun 
teşekkül etmediği gerekçesiyle Hâkimler ve Savclar Kurulu 
üyelikleri seçimlerinin yaplp yaplamayacağ hakknda usul 
görüşmesi münasebetiyle 46 (92) 

 
77:78 

       TEZCAN Ylmaz (Mersin) – Diyarbakr Lice'de terör 
örgütüyle çkan çatşmada Mersinli Jandarma Uzman Çavuş 
Mustafa Sar'yla birlikte şehit olan 2 asker ile Şrnak'taki 
helikopter kazasnda şehit olan 13 askere Allah'tan rahmet 
dilediğine ve Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydn'n bir şiirini 
okumak istediğine ilişkin açklamas 46 (100) 

 
895:896 

        – Necip Fazl Ksakürek'i vefatnn 34'üncü yl dönü-
münde rahmetle andğna, Frat Üniversitesi Hastanesi Baş-
hekimi Profesör Doktor Muhammed Said Berilgen'e yaplan 
saldry nefretle knadğna ve kendisine Allah'tan rahmet 
dilediğine ilişkin açklamas 46 (97) 

 
609 

       TOĞRUL Mahmut (Gaziantep) – İslam âleminin 
ramazan ayn tebrik ettiğine, İçişleri Bakan Süleyman Soy-
lu'nun KHK'yla atlmş açlk grevindeki 2 eğitimciyle ilgili 
yargsz infaz niteliğindeki birtakm söylemlerine ve Meclis 
Başkannn işinden edilen 150 bini aşkn kamu çalşanyla 
ilgili soru önergelerini iade ederek gerçeklerin ortaya çka-
rlmasn engellemek istediğine ilişkin açklamas 46 (97) 

 
615:616 

       TOPAL Serkan (Hatay) – Etüt merkezleri sorununa 
ilişkin açklamas 46 (94) 

 
266 

        – Fosil yaktlarn yerine yenilenebilir enerji kaynaklar-
na yatrm yaplmas ancak yenilenebilir enerji yatrmlarnda 
da insan ve canl haklarna azami hassasiyetin gözetilmesi 
gerektiğine ilişkin açklamas 46 (99) 

 
770 

        – Hatay Milletvekili Orhan Karasayar'n yaptğ açkla-
masndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 46 (98) 

 
660 

   C.   B. S a y f a  
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        – Hatay'n Defne ilçesine bir devlet hastanesi yaplmas-
n talep ettiğine, Dörtyol ile Arsuz Devlet Hastaneleri Proje-
leri ve İskenderun ile Krkhan Ağz ve Diş Sağlğ Merkezi 
Projeleri hakknda bilgi almak istediğine ilişkin açklamas 46 (92) 

 
24 

        – Hatay'n ekonomik ve sosyal sorunlarna ilişkin gün-
dem dş konuşmas 46 (98) 

 
656:658 

       TOR Fahrettin Oğuz (Kahramanmaraş) – Baz Ala-
caklarn Yeniden Yaplandrlmas ile Baz Kanunlarda ve 
Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yaplmasna 
Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle 46 (93) 

 
214:215 

        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 46 (100) 912:914 
       TUNÇ Ylmaz (Bartn) – CHP Grubu önerisi münase-
betiyle 46 (100) 

 
928:930 

       TURAN Bülent (Çanakkale) – Ankara Milletvekili 
Levent Gök'ün açklamas üzerine konuşmas 46 (98) 

 
672 

        – Ankara Milletvekili Levent Gök'ün sataşma nedeniyle 
konuşmas üzerine açklamas 46 (99) 

 
814 

        – Gezi'nin demokratik bir eylem değil bir provokasyon 
olduğuna ilişkin açklamas 46 (99) 

 
779:780 

        – Tüm milletin ramazann tebrik ettiğine, 29 Mays 
1453 İstanbul'un fethinin 564'üncü yl dönümüne, hayatn 
kaybeden siyaset adam Ahmet Er'e Allah'tan rahmet diledi-
ğine, Spor Toto Süper Lig şampiyonluğunu garantileyen 
Beşiktaş' tebrik ettiğine ve Cumhurbaşkannn olduğu her 
yerde, gece gündüz forsun dalgalandrlmasnn kanun gereği 
olduğuna ilişkin açklamas 46 (98) 

 
670:673 

       TÜM Mehmet (Balkesir) – Aksaray Milletvekili İlknur 
İnceöz'ün sataşma nedeniyle yaptğ konuşmas srasnda 
CHP Grubuna sataşmas nedeniyle konuşmas 46 (95) 

 
404 

        – Balkesir Göğüs Hastalklar Hastanesinin neden 
taşnmak istendiğine ve Antlar Kurulu tarafndan tescilli 
olan binasnn sağlk müzesi olarak düzenlenmesiyle ilgili bir 
çalşma olup olmadğn öğrenmek istediğine ilişkin açkla-
mas 46 (97) 

 
610 

        – Balkesir'de son yllarda ciddi boyutlarda olan çevre 
kirliliği konusunu çözmek için bir çalşma olup olmadğn 
öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 46 (92) 

 
24 

        – Görevlerine son verilen kamu görevlilerinin durumuna 
ilişkin gündem dş konuşmas 46 (95) 

 
401:403 

       TÜMER Zülfikar İnönü (Adana) – Baz Alacaklarn 
Yeniden Yaplandrlmas ile Baz Kanunlarda ve Bir Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun 
Teklifleri münasebetiyle 46 (93) 

 
161,  163,  178,  179 

        – Şrnak'ta şehit olan 13, Diyarbakr Lice'de şehit olan 3 
askere Allah'tan rahmet dilediğine ve yeni sezonda Bilyo-
ner.com Kadnlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden BOTAŞ 
Spor Kulübünün maçlarnn Ankara'da yaplmas kararna 
ilişkin açklamas 46 (100) 

 
897 
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       UCA Feleknas (Diyarbakr) – Diyarbakr'da yaşanan 
sorunlara ilişkin gündem dş konuşmas 46 (100) 

 
888:889 

       USTA Erhan (Samsun) – 19 Mays Atatürk'ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayram'na ilişkin gündem dş konuşmas 46 (94) 

 
263:264 

        – 21 Mays 1864'te gerçekleşen Çerkez sürgününün 
153'üncü yl dönümüne, 21 Maysta şehit olan Uzman Erbaş 
Enes Saknç ile Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç'e ve 
tüm şehitlere Allah'tan rahmet dilediğine, İngiltere'nin Manc-
hester kentinde meydana gelen patlama nedeniyle geçmiş 
olsun dileğinde bulunduğuna, THY Euroleague Avrupa 
şampiyonu olan Fenerbahçe'yi tebrik ettiğine ve Sakarya'da 
Atatürk heykeline karş yaplan saldry nefretle knadğna 
ilişkin açklamas 46 (95) 

 
419 

        – 24 Mays 1993 tarihinde Elâzğ-Bingöl kara yolunda 
PKK'l teröristler tarafndan şehit edilen 33 askeri rahmetle 
andğna, şeref aylğ bağlanrken en önemli kriterin vatana 
hizmet kriteri olmas ve terörle mücadele srasnda yaralanp 
gazi saylmayanlarn mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiği-
ne ilişkin açklamas 46 (96) 

 
477:478 

        – Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'n yaptğ 
gündem dş konuşmas srasnda Milliyetçi Hareket Partisine 
sataşmas nedeniyle konuşmas 46 (95) 

 
408:409 

        – CHP Grubu önerisi münasebetiyle 46 (98) 705:707 
        – Krkkale Milletvekili Ramazan Can'n yaptğ açkla-
masndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 46 (96) 

 
525 

       UYSAL Burhanettin (Karabük) – CHP Grubu önerisi 
münasebetiyle 46 (92) 

 
51:53 

       VARLI Muharrem (Adana) – Çiftçilerin sorunlarna 
ilişkin gündem dş konuşmas 46 (96) 

 
468:469 

       YALÇINKAYA Muhammet Rza (Bartn) – Amas-
ra'da faaliyet gösteren HEMA şirketi tarafndan GENEL 
MADEN-İŞ Sendikas üyesi 28 madencinin işine son veril-
mesine ilişkin açklamas 46 (92) 

 
22 

        – Amasra'da işine son verilen maden işçilerinin duru-
muna ilişkin gündem dş konuşmas 46 (94) 

 
260:261 

        – Şrnak Şenoba'da helikopter kazasnda şehit olan 13 
asker ile Diyarbakr Lice'de teröristlere yönelik operasyonda 
şehit olan 3 askere Allah'tan rahmet dilediğine ilişkin açkla-
mas 46 (100) 

 
898:899 

       YALIM Özkan (Uşak) – 19 Mays Atatürk'ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayram'nn 98'inci yln kutladğna ve 
Ayaş-Polatl yolunun bozuk durumda olan ilk 15 kilometre-
sinin bir an önce düzeltilmesi gerektiğine ilişkin açklamas 46 (94) 

 
265 

        – 20 yaşn doldurmuş araçlara hurda desteğinin çka-
rlmasn talep ettiğine ilişkin açklamas 46 (93) 

 
117 

        – Baz Alacaklarn Yeniden Yaplandrlmas ile Baz 
Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişik-
lik Yaplmasna Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle 46 (93) 

 
194:195 
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       UCA Feleknas (Diyarbakr) – Diyarbakr'da yaşanan 
sorunlara ilişkin gündem dş konuşmas 46 (100) 

 
888:889 

       USTA Erhan (Samsun) – 19 Mays Atatürk'ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayram'na ilişkin gündem dş konuşmas 46 (94) 

 
263:264 

        – 21 Mays 1864'te gerçekleşen Çerkez sürgününün 
153'üncü yl dönümüne, 21 Maysta şehit olan Uzman Erbaş 
Enes Saknç ile Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç'e ve 
tüm şehitlere Allah'tan rahmet dilediğine, İngiltere'nin Manc-
hester kentinde meydana gelen patlama nedeniyle geçmiş 
olsun dileğinde bulunduğuna, THY Euroleague Avrupa 
şampiyonu olan Fenerbahçe'yi tebrik ettiğine ve Sakarya'da 
Atatürk heykeline karş yaplan saldry nefretle knadğna 
ilişkin açklamas 46 (95) 

 
419 

        – 24 Mays 1993 tarihinde Elâzğ-Bingöl kara yolunda 
PKK'l teröristler tarafndan şehit edilen 33 askeri rahmetle 
andğna, şeref aylğ bağlanrken en önemli kriterin vatana 
hizmet kriteri olmas ve terörle mücadele srasnda yaralanp 
gazi saylmayanlarn mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiği-
ne ilişkin açklamas 46 (96) 

 
477:478 

        – Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'n yaptğ 
gündem dş konuşmas srasnda Milliyetçi Hareket Partisine 
sataşmas nedeniyle konuşmas 46 (95) 

 
408:409 

        – CHP Grubu önerisi münasebetiyle 46 (98) 705:707 
        – Krkkale Milletvekili Ramazan Can'n yaptğ açkla-
masndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 46 (96) 

 
525 

       UYSAL Burhanettin (Karabük) – CHP Grubu önerisi 
münasebetiyle 46 (92) 

 
51:53 

       VARLI Muharrem (Adana) – Çiftçilerin sorunlarna 
ilişkin gündem dş konuşmas 46 (96) 

 
468:469 

       YALÇINKAYA Muhammet Rza (Bartn) – Amas-
ra'da faaliyet gösteren HEMA şirketi tarafndan GENEL 
MADEN-İŞ Sendikas üyesi 28 madencinin işine son veril-
mesine ilişkin açklamas 46 (92) 

 
22 

        – Amasra'da işine son verilen maden işçilerinin duru-
muna ilişkin gündem dş konuşmas 46 (94) 

 
260:261 

        – Şrnak Şenoba'da helikopter kazasnda şehit olan 13 
asker ile Diyarbakr Lice'de teröristlere yönelik operasyonda 
şehit olan 3 askere Allah'tan rahmet dilediğine ilişkin açkla-
mas 46 (100) 

 
898:899 

       YALIM Özkan (Uşak) – 19 Mays Atatürk'ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayram'nn 98'inci yln kutladğna ve 
Ayaş-Polatl yolunun bozuk durumda olan ilk 15 kilometre-
sinin bir an önce düzeltilmesi gerektiğine ilişkin açklamas 46 (94) 

 
265 

        – 20 yaşn doldurmuş araçlara hurda desteğinin çka-
rlmasn talep ettiğine ilişkin açklamas 46 (93) 

 
117 

        – Baz Alacaklarn Yeniden Yaplandrlmas ile Baz 
Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişik-
lik Yaplmasna Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle 46 (93) 

 
194:195 
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        – Verilen sözlerin tutularak 1 milyon 700 bin civarnda-
ki taşeron işçinin kadrosunun verilmesini beklediğine ilişkin 
açklamas 46 (95) 

 
411 

       YARAYICI Hilmi (Hatay) – Gezi direnişinin ruhunun 
dört yldan sonra dahi iktidar korkutmaya devam ettiğine 
ilişkin açklamas 46 (99) 

 
775:776 

       YARKADAŞ Barş (İstanbul) – 24 Aralk 2016 tari-
hinde yazl aşamas yaplan avukatlar için adli yarg hâkim 
ve savc adaylğ ile idari yarg hâkim adaylğ snavnn 
sonuçlarn etkilediği iddiasyla Adalet Bakan Bekir Bozdağ 
hakknda gensoru açlmasna ilişkin önergenin (11/15) ön 
görüşmesi münasebetiyle 46 (96) 

 
512:514 

        – Adalet Bakan Bekir Bozdağ'n (11/15) esas numaral 
Gensoru Önergesi üzerinde Hükûmet adna yaptğ konuşma-
s srasnda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 46 (96) 

 
571:572 

        – İzmir Milletvekili Hamza Dağ'n (11/15) esas numaral 
Gensoru Önergesi üzerinde AK PARTİ Grubu adna yaptğ 
konuşmas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 46 (96) 

 
544:545 

        – Krkkale Milletvekili Ramazan Can'n sataşma nede-
niyle konuşmas üzerine açklamas 46 (96) 

 
523:524 

       YEDEKCİ Gülay (İstanbul) – Baz Alacaklarn Yeni-
den Yaplandrlmas ile Baz Kanunlarda ve Bir Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun 
Teklifleri münasebetiyle 46 (93) 

 
212:213 

        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 46 (98) 698:700 
       YILDIRIM Ahmet (Muş) – Açlkla Mücadele Hafta-
s'na, Yargçlar Sendikas Başkan Mustafa Karadağ'n bir 
gece yars kararnamesiyle sürgün edilmesine, Feyyaz Yumu-
şak ile Okan Acar adl 2 polis memurunun Ceylânpnar'da 20 
Temmuz 2015 günü evlerinde uyurken katledilmelerinin bu 
ülkede yeni bir sürecin başlamasna sebep olduğuna, Gezi 
direnişinin sembol isimlerinden Ayşe Deniz Karacagil'in 
Rakka'da bir çatşmada öldürüldüğüne ilişkin açklamas 46 (99) 

 
777:778 

        – Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostanc'nn açk-
lamas üzerine konuşmas 46 (93) 

 
141 

         (94) 272 
        – Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostanc'nn yerin-
den sarf ettiği baz ifadeleri srasnda şahsna sataşmas nede-
niyle konuşmas 46 (93) 

 
140 

        – Baz Alacaklarn Yeniden Yaplandrlmas ile Baz 
Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişik-
lik Yaplmasna Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle 46 (94) 

 
310:311 

        – Bir milletvekilinin 4 HDP milletvekilinin yarglandğ 
mahkemenin ağr ceza reisini ziyaret etmesine, ülkede yarg-
nn siyasallaşmasna ve bir siyasi partiye dönük soykrm 
operasyonlarnn iktidar eliyle yürütüldüğüne ilişkin açkla-
mas 46 (94) 

 
269:270 
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        – Bütün İslam âleminin ramazan ayn tebrik ettiğine, 
Muş Milletvekili Burcu Çelik'in tutuklanmasna ve küçük 
çocuklarn anneleriyle birlikte cezaevinde bulunmas uygu-
lamasnn demokrasinin ve yasama organnn utanc olduğu-
na, Çorum katliamnn 37'nci ve Gezi direnişinin 4'üncü yl 
dönümleri ile Ahmed Arif'in 26'nc, Nazm Hikmet'in 
54'üncü ölüm yl dönümlerine ilişkin açklamas 46 (98) 

 
668:669 

        – CHP Grubu önerisi münasebetiyle 46 (94) 300:302 
         (100) 930:932 
        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 46 (93) 138 
        – İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un yaptğ açkla-
masndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 46 (100) 

 
920:921 

        – Kandra Cezaevinde bulunan Mardin Milletvekili 
Gülser Yldrm'n sağlk durumu konusundaki uygulamalara, 
tutuklu olan Diyarbakr Milletvekili İdris Baluken'in tedavi-
sinin yerine getirilmediğine, milletvekillerinin hem hukuktan 
yoksun gerekçelerle cezaevinde tutulmalar hem de tedavile-
rinin karşlanmamasnn bu Parlamentonun utanc olduğuna 
ve Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nn açlk grevi gerekçe-
lerinin iktidar tarafndan bir an önce ortadan kaldrlmas 
gerektiğine ilişkin açklamas 46 (93) 

 
121:122 

        – Lice'de ve Şrnak'ta hayatn kaybeden 16 güvenlik 
görevlisi ile Zonguldak'n Kilimli ilçesinde bir maden oca-
ğnda meydana gelen göçükte hayatn kaybeden 2 maden 
emekçisine Allah'tan rahmet dilediğine, krk üç gündür tutuk-
lu olan Muş Milletvekili Burcu Çelik'in 3 yaşndaki çocuğu-
nun annesinin yanna gönderilecek olmasnn bir utanç oldu-
ğuna, bütün ilgililerin harekete geçmesini talep ettiğine ve 
Şişecam işçileriyle sonuna kadar dayanşma içerisinde ola-
caklarna ilişkin açklamas 46 (100) 

 
903:904 

        – Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ'n yerinden sarf 
ettiği baz ifadeleri srasnda Halklarn Demokratik Partisine 
sataşmas nedeniyle konuşmas 46 (99) 

 
823:824 

        – Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'n HDP grup 
önerisi üzerinde yaptğ konuşmas srasnda HDP Grubuna 
sataşmas nedeniyle konuşmas 46 (98) 

 
696:697 

        – Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'n, Muş Mil-
letvekili Ahmet Yldrm'n sataşma nedeniyle yaptğ ko-
nuşmas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 
üzerine açklamas 46 (98) 

 
697:698 

        – Terör kavramnn tek bir tanm olmadğna, terörün 
bu ülkede muğlak ve subjektif bir tanma sahip olduğuna 
ilişkin açklamas 46 (99) 

 
786:787 

       YILDIRIM Behçet (Adyaman) – Cumhurbaşkan, 
AKP yöneticileri ve bakanlarn OHAL'i savunan ifadelerde 
bulunduklarna ilişkin açklamas 46 (95) 

 
414 

        – Gezi direnişinin 4'üncü yl dönümüne ve iktidar tarm 
ürünlerinin taban fiyatlarn belirlemeye, mevsimlik işçilerin 
koşullarnn düzeltilmesine yönelik bir çalşma yapmaya 
davet ettiğine ilişkin açklamas 46 (98) 

 
665:666 
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   C.   B. S a y f a  

– 86 – 

        – Bütün İslam âleminin ramazan ayn tebrik ettiğine, 
Muş Milletvekili Burcu Çelik'in tutuklanmasna ve küçük 
çocuklarn anneleriyle birlikte cezaevinde bulunmas uygu-
lamasnn demokrasinin ve yasama organnn utanc olduğu-
na, Çorum katliamnn 37'nci ve Gezi direnişinin 4'üncü yl 
dönümleri ile Ahmed Arif'in 26'nc, Nazm Hikmet'in 
54'üncü ölüm yl dönümlerine ilişkin açklamas 46 (98) 

 
668:669 

        – CHP Grubu önerisi münasebetiyle 46 (94) 300:302 
         (100) 930:932 
        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 46 (93) 138 
        – İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un yaptğ açkla-
masndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 46 (100) 

 
920:921 

        – Kandra Cezaevinde bulunan Mardin Milletvekili 
Gülser Yldrm'n sağlk durumu konusundaki uygulamalara, 
tutuklu olan Diyarbakr Milletvekili İdris Baluken'in tedavi-
sinin yerine getirilmediğine, milletvekillerinin hem hukuktan 
yoksun gerekçelerle cezaevinde tutulmalar hem de tedavile-
rinin karşlanmamasnn bu Parlamentonun utanc olduğuna 
ve Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nn açlk grevi gerekçe-
lerinin iktidar tarafndan bir an önce ortadan kaldrlmas 
gerektiğine ilişkin açklamas 46 (93) 

 
121:122 

        – Lice'de ve Şrnak'ta hayatn kaybeden 16 güvenlik 
görevlisi ile Zonguldak'n Kilimli ilçesinde bir maden oca-
ğnda meydana gelen göçükte hayatn kaybeden 2 maden 
emekçisine Allah'tan rahmet dilediğine, krk üç gündür tutuk-
lu olan Muş Milletvekili Burcu Çelik'in 3 yaşndaki çocuğu-
nun annesinin yanna gönderilecek olmasnn bir utanç oldu-
ğuna, bütün ilgililerin harekete geçmesini talep ettiğine ve 
Şişecam işçileriyle sonuna kadar dayanşma içerisinde ola-
caklarna ilişkin açklamas 46 (100) 

 
903:904 

        – Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ'n yerinden sarf 
ettiği baz ifadeleri srasnda Halklarn Demokratik Partisine 
sataşmas nedeniyle konuşmas 46 (99) 

 
823:824 

        – Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'n HDP grup 
önerisi üzerinde yaptğ konuşmas srasnda HDP Grubuna 
sataşmas nedeniyle konuşmas 46 (98) 

 
696:697 

        – Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'n, Muş Mil-
letvekili Ahmet Yldrm'n sataşma nedeniyle yaptğ ko-
nuşmas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 
üzerine açklamas 46 (98) 

 
697:698 

        – Terör kavramnn tek bir tanm olmadğna, terörün 
bu ülkede muğlak ve subjektif bir tanma sahip olduğuna 
ilişkin açklamas 46 (99) 

 
786:787 

       YILDIRIM Behçet (Adyaman) – Cumhurbaşkan, 
AKP yöneticileri ve bakanlarn OHAL'i savunan ifadelerde 
bulunduklarna ilişkin açklamas 46 (95) 

 
414 

        – Gezi direnişinin 4'üncü yl dönümüne ve iktidar tarm 
ürünlerinin taban fiyatlarn belirlemeye, mevsimlik işçilerin 
koşullarnn düzeltilmesine yönelik bir çalşma yapmaya 
davet ettiğine ilişkin açklamas 46 (98) 

 
665:666 

   C.   B. S a y f a  

– 87 – 

        – HDP Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'n tutuk-
landktan on ay iki gün sonra hâkim karşsna çkacak olma-
snn kabul edilecek bir durum olmadğna ilişkin açklamas 46 (99) 

 
774 

        – Her gün haksz, hukuksuz, mesnetsiz kararlarla tutuk-
lamamalar yapldğna, çocuğun cezaevinde annesiyle kalma-
snn Çocuk Haklar Sözleşmesi'ne aykr olduğuna ve iktidar 
ile Meclisi bu konuda bir girişime davet ettiğine ilişkin açk-
lamas 46 (96) 

 
476:477 

        – Kalc ve onurlu bir barş dilediğine ve bini aşkn 
aydn, yazar, gazeteci ve siyasetçinin ortak bir metinle barş 
ve demokrasi için çağrda bulunduklarna ve toplumsal du-
yarllğ olan sanatç ve aydnlarn bu sesine kulak verilmesi-
ni temenni ettiğine ilişkin açklamas 46 (100) 

 
900 

       YILDIRIM Hurşit (İstanbul) – CHP Grubu önerisi 
münasebetiyle 46 (99) 

 
819:822 

        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 46 (98) 701 
       YILDIRIM Kadri (Siirt) – Kudüs Günü'ne ilişkin 
gündem dş konuşmas 46 (94) 

 
262 

       YILMAZ İsmet (Millî Eğitim Bakan) (Sivas) – Trab-
zon Milletvekili Haluk Pekşen'in (6/69), Balkesir Milletveki-
li İsmail Ok'un (6/85), (6/86), (6/88), (6/192), (6/286) ve 
(6/289), Aydn Milletvekili Deniz Depboylu'nun (6/92), 
Manisa Milletvekili Erkan Akçay'n (6/119), Niğde Milletve-
kili Ömer Fethi Gürer'in (6/174), (6/187), (6/188), (6/233), 
(6/234), (6/262), (6/363), (6/375), (6/392), (6/394), (6/396), 
(6/491), (6/496), (6/605), (6/606), (6/622), (6/656), (6/685), 
(6/688), (6/696), (6/697), (6/698), (6/724), (6/725), (6/726), 
(6/727), (6/728), (6/729) ve (6/730), Ankara Milletvekili 
Zühal Topcu'nun (6/193) ve (6/198), Muş Milletvekili Ahmet 
Yldrm'n (6/209), Antalya Milletvekili Mustafa Akaydn'n 
(6/293), Şrnak Milletvekili Ferhat Encu'nun (6/383) ve 
(6/404), Ağr Milletvekili Dirayet Taşdemir'in (6/626) ve 
İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in (6/640) no.lu sözlü 
soru önergelerini cevaplandrmas münasebetiyle 46 (99) 

 
843:854 

        – Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in (6/69), Balkesir 
Milletvekili İsmail Ok'un (6/85), (6/86), (6/88), (6/192), 
(6/286), (6/289), Aydn Milletvekili Deniz Depboylu'nun 
(6/92), Manisa Milletvekili Erkan Akçay'n (6/119), Niğde 
Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in (6/174), (6/187), (6/188), 
(6/233), (6/234), (6/262), (6/363), (6/375), (6/392), (6/394), 
(6/396), (6/491), (6/496), (6/605), (6/606), (6/622), (6/656), 
(6/685), (6/688), (6/696), (6/697), (6/698), (6/724), (6/725), 
(6/726), (6/727), (6/728), (6/729) ve (6/730), Ankara Millet-
vekili Zühal Topcu'nun (6/193) ve (6/198), Muş Milletvekili 
Ahmet Yldrm'n (6/209), Antalya Milletvekili Mustafa 
Akaydn'n (6/293), Şrnak Milletvekili Ferhat Encu'nun 
(6/383) ve (6/404), Ağr Milletvekili Dirayet Taşdemir'in 
(6/626) ve İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in (6/640) no. 
lu sözlü soru önergelerini cevaplandrmas münasebetiyle 46 (99) 

 
854:855 
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       YILMAZ Necati (Ankara) – HDP Grubu önerisi müna-
sebetiyle 46 (93) 

 
142:144 

       YİĞİTALP Sibel (Diyarbakr) – Baz Alacaklarn 
Yeniden Yaplandrlmas ile Baz Kanunlarda ve Bir Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun 
Teklifleri münasebetiyle 46 (93) 

 
198:199 

         (94) 337:338 
        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 46 (93) 133:135 
        – Hükûmetin bask ve uygulamalaryla Sur'un sosyolojik 
ve demografik yapsnn değiştirilmek istendiğine ilişkin 
açklamas 46 (94) 

 
267:268 

       YÜCEER Candan (Tekirdağ) – Tekirdağ'n eğitim 
sorunlar ve derslik ihtiyacna ilişkin gündem dş konuşmas 46 (99) 

 
766:767 

       ZEYBEK Kemal (Samsun) – Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk ve arkadaşlarnn 19 Mays 1919 tarihinde Samsun'a 
çktktan sonra 25 Mays 1919 tarihinde Havza'ya geldikleri-
ne ve Havzallarn 25 Mays bayramn en içten dilekleriyle 
kutladğna ilişkin açklamas 46 (97) 

 
613 

     
 

 
 


