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Genel Kurul’da 10 Aralık’ta 
görüşmelerine başlanan on 
üç günlük bütçe maratonu, 
22 Aralık’ta sona erdi. Genel 
Kurul’da yapılan oylamada, 2015 
Yılı Merkezi Yönetim Bütçe 
Kanunu Tasarısı ile 2013 Yılı 
Merkezi Yönetim Kesin Hesap 
Kanunu Tasarısı kabul edilerek 
yasalaştı.
2015 Yılı Merkezi Yönetim 
Bütçe Kanunu Tasarısı’nın açık 
oylamasına 424 milletvekili 
katıldı. 2015 yılı bütçesi, 145 ret 
oyuna karşı 297 oyla kabul edildi.
2013 Yılı Merkezi Yönetim 
Kesin Hesap Kanunu Tasarısı 

ise 141 ret oyuna karşı 293 oyla 
kabul edildi.
2015 bütçesinde 520.4 milyar 
lira gider, 499.5 milyar lira gelir 
öngörüldü. 
Genel bütçe kapsamındaki 
kamu idarelerine 464 milyar 
163 milyon 399 bin lira, özel 
bütçeli idarelere 53 milyar 69 
milyon 588 bin lira, düzenleyici 
ve denetleyici kurumlara 3 milyar 
212 milyon 692 bin lira olmak 
üzere toplam 520 milyar 445 
milyon lira ödenek verildi.
Genel bütçenin gelirleri 442 
milyar 586 milyon 345 bin lira, 
özel bütçeli idarelerin gelirleri 

7 milyar 789 milyon 211 bin 
lirası öz gelir, 45 milyar 894 
milyon 85 bin lirası Hazine 
yardımı olmak üzere 53 
milyar 683 milyon 296 bin lira 
olarak belirlendi. Düzenleyici 
ve denetleyici kurumların 
gelirleriyse 3 milyar 192 milyon 
332 bin lira öz gelir, 20 milyon 
260 bin lira Hazine yardımı 
olmak üzere toplam 3 milyar 
212 milyon 692 bin lira olarak 
öngörüldü. 
Bütçede gelir toplamı 499 
milyar 482 milyon lira olarak 
hesaplandı, özel bütçeli idarelerin 
net finansmanı ise 55 milyon 964 
bin lira olarak tahmin edildi.

2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu 
Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.  
2015’te bütçe giderleri 520.4 milyar lira, gelirler ise 499.5 milyar lira olarak öngörüldü

2015 Yılı Bütçesi Kabul Edildi
HABER
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TBMM Başkanı Cemil Çiçek 
ve beraberindeki milletvekili 
heyeti, 6-7 Aralık tarihlerinde 
Umman’ın başkenti Muskat’ta 
resmi temaslarda bulundu.
Cemil Çiçek’e ziyaretinde 
eşi Gülten Çiçek, TBMM 
İdare Amiri Ömer Faruk Öz, 
Türkiye-Umman Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı 
Muhyettin Aksak, Türkiye-
Ürdün Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı Mehmet 
Erdoğan, AK Parti Adıyaman 
Milletvekili Mehmet Metiner, 
CHP Burdur Milletvekili 
Ramazan Kerim Özkan, MHP 
Osmaniye Milletvekili Hasan 
Hüseyin Türkoğlu ve TBMM 
Genel Sekreter Yardımcısı Vekili 
Kemal Kaya eşlik etti.

TBMM Başkanı Çiçek, 
Umman’da Yaşayan Türklerle 
Görüştü

Cemil Çiçek, resmi ziyaretin 
ilk gününde, Umman’da yatırım 
yapan Türk firmalarının 
temsilcileriyle bir araya geldi. 

Türk iş adamları, Çiçek ve 
beraberindeki milletvekili 
heyetine sorunlarını anlattı. 
Türk iş adamlarının sorunlarını 
tek tek not alan TBMM Başkanı 
Çiçek, gittiği ülkelerde öncelikle 
oradaki Türk iş adamları ile 
toplantılar yaparak sorunlarını 
dinlediğini ve bunu o ülkenin 
yetkililerine aktardığını söyledi. 
Türk işçilerinin çalışma izninde 
zorluk çıkması ve şirketlerde 
zorunlu olarak Ummanlı 
çalıştırma sorununun dile 
getirildiğini kaydeden Çiçek, 
Umman’daki hukuki bilgi 
eksikliğinin sıkıntı yaratması 
durumunda Büyükelçilik 
bünyesindeki ticaret 
müşavirliğinin bu konuda 
yardımcı olacağını kaydetti. 
Çiçek, Umman’daki Türk iş 
adamlarına, sorunları çözmede 
kolaylık sağlaması açısından 
dernek kurmalarını, ancak bu 
derneklerin siyasi olmamasını 
önerdi.

Türkiye’nin Çin’den sonra 
müteahhitlik sektöründe 
dünyada ikinci ülke olduğunu 
belirten Çiçek, iş adamlarına 
şöyle seslendi: 
“Katiyen, bulunduğunuz ülkenin 
hukukunun dışına çıkmayın. 
Bazı yerlerde hukukun dışına 
çıkarak iş yapanlar oluyor, bu 
azdır ama bu yapılan, herkesi 
zan altında bırakıyor. Yurt 
dışındaki Türk iş adamları ne 
kadar iyi intiba bırakırlarsa, ‘bu 
insanlar iş yapılabilir, güvenilir 
insanlardır, dürüst insanlardır’ 
tarzındaki iyi imaj Türkiye’ye 
en büyük faydadır, getiridir. 
Çünkü her şey imajla ilgilidir. 
‘Kısa günde kar elde edeceğim’ 
diye kimse yanlış iş yapmasın. 
Sizler burada hem Türkiye’yi 
temsil ediyorsunuz hem de 
şirketiniz için çalışıyorsunuz. 
İnanç farklılıklarınız ve 
yorumlarınız; birbiriniz arasında 
hizipleşmeye, kutuplaşmaya, 
husumete sebebiyet vermesin. 
Siz burada Türk vatandaşısınız, 
ortak paydanız budur. Ortak 
menfaatleriniz söz konusu 

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
“Dış politika ilişkilerimizde 
Umman’ın stratejik bir önemi 
var. İnanıyoruz ki iki ülke 
ilişkileri ne kadar gelişirse, 
sadece iki ülke bakımından 
değil, bölge açısından da 
bu önemli olur. İlişkilerimizi 
sadece siyasi anlamda değil, 
ekonomik, ticari, kültürel 
ve turizm alanlarında da 
geliştirebiliriz.”

TBMM Başkanı Çiçek’in Umman Ziyareti

PARLAMENTER DİPLOMASİ
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olduğunda hepiniz bir arada 
olun. Elbette vatandaş olarak 
oy kullanacaksınız. Eğer siyaset 
yapacaksanız, sandıkta bunu 
tercihlerinizle yaparsınız ama 
kendi aranızda Türkiye’deki 
hararetli tartışmalar buralara 
intikal etmemeli. Siz 
bulunduğunuz ülkede daha 
güçlü olmanın yoluna bakın, 
siyaseti ondan sonra yapın. 
Görüşünüz, kanaatiniz, partiniz 
ne olursa olsun, burada daha 
güçlü olmanın, daha fazla para 
kazanmanın, daha yeni işler 
almanın yollarını birlikte arayın.”
2015 yılının Türkiye açısından 
önemli bir yıl olacağını belirten 
Çiçek, dünyanın her ülkesinde 
Ermeni diasporasının, Türkiye’ye 
karşı, Türkler’in soykırım yaptığı 
yalanıyla ilgili iddiası olduğunu 
kaydetti. Cemil Çiçek, “Bizim 
geçmişimiz temizdir, sabıkamız 
katiyen yoktur. Bunu bir siyasi 
söylem olarak söylemiyorum, 
bunu tarih açıkça gösteriyor. Bir 
yalandır tutturdular gidiyor. Buna 
karşı bizim yurt dışında çalışan 
vatandaşlarımız da bir araya gelip 
imza kampanyası başlatabilirler” 
dedi. 
TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
resmi ziyaret kapsamında 
bulunduğu Umman’da, Şura 
Meclisi Başkanı Şeyh Halid bin 
Hilal bin Nasır el-Maaveli ile bir 
araya geldi.
Görüşmede, Türkiye’de savunma 
sanayiinin önemli mesafe 
katettiğini belirten Çiçek, 
“Ürettiği ürünler hem fiyat olarak 
hem kalite olarak çok yukarılara 
çıktı. Buradaki ihalelere bizim 
firmalarımız katılıyor, bu konuda 
desteğinizi bekliyoruz” dedi.
Ziyaretin iki tarafın iş birliğini 
güçlendirmeyi amaçladığını, hem 
ülkesinin de hem de Türkiye’nin, 
dünya barışının gelişmesini 
istediğini söyleyen el-Maaveli, 
Arap ve Müslümanlar ile diğer 
ülkelerle iyi ilişkiler kurmak 
istediklerini belirtti.

El-Maaveli, bulundukları 
bölgenin barış, refah ve istikrarı 
için harcanan her türlü çabaya 
destek verdiklerine işaret 
ederek, “Demokrasiyi bir gecede 
gerçekleştiremezsiniz, bu hedefe 
doğru ilerlemek zaman alacaktır” 
diye konuştu.
Şura Meclisi Başkanı el-
Maaveli’yi Türkiye’de 
ağırlamaktan memnuniyet 
duyacağını söyleyen Çiçek, 
Türkiye ve Umman ilişkilerinin 
16. yüzyıla kadar dayandığını 
belirterek, “İlişkilerimiz tarihi 
ilişkilerdir ve halktan halka da 
kalben yakınlık duyduğumuz bir 
ilişkidir” ifadesini kullandı.
Çiçek, geçen yıl iki ülke 
arasındaki diplomatik ilişkilerin 
40. yılını kutladıklarını ifade 
ederek, “Dost ve kardeş bir ülke 
olarak inandığımız Umman’daki 
gelişmeleri, kalkınma çabalarını 
ve refah düzeyini memnuniyetle 
takip ediyoruz. Majeste Sultan 
Kabus’un dirayetli yönetiminde 
elde edilen başarılar bizi de 
memnun etmektedir. Bir an evvel 
sağlığına kavuşmasını, Umman’a 
dönmesini ve Türkiye’ye 
beklediğimizi de ifade etmek 
istiyorum” diye konuştu.
Cemil Çiçek, karşılıklı ziyaretler 
ne kadar sık olursa, iki ülke 
ilişkilerine o kadar yarar 
sağlayacağına işaret ederek, 
parlamentolar arası temasların da 
bu ilişkilerde ayrı bir öneminin 
bulunduğunu vurguladı.
İki ülkenin uluslararası birçok 
kuruluşta iş birliği yaptığına 
değinerek, buralarda dayanışma 
içinde olmanın hem Umman 
hem de Türkiye’ye yarar 
sağlayacağını aktardı.
Türkiye ve Umman arasında 
herhangi bir sorun olmadığına 
dikkati çeken Çiçek, “Dış 
politika ilişkilerimizde 
Umman’ın stratejik bir önemi 
var. İnanıyoruz ki iki ülke 
ilişkileri ne kadar gelişirse, 

sadece iki ülke bakımından değil, 
bölge açısından da bu önemli 
olur. İlişkilerimizi sadece siyasi 
anlamda değil, ekonomik, ticari, 
kültürel ve turizm alanlarında da 
geliştirebiliriz. Bunun için çok 
önemli imkanlar ve fırsatlar var, 
bunları değerlendirebiliriz” dedi.
Cemil Çiçek, iki ülke arasındaki 
ticaret hacminin 1 milyar dolara 
çıkmasının hedeflendiğini, ancak 
bunun da yetmeyeceğini, bunun 
çok daha fazlasına ulaşacak 
potansiyele sahip olunduğunu 
ifade etti.
Türkiye ile Körfez İşbirliği 
Konseyi arasında 3 yıl 
önce askıya alınan serbest 
ticaret anlaşmasının tekrar 
canlandırılabileceğini, bunun 
sadece ekonomiye değil, 
diğer ilişkilere de faydasının 
olacağını vurgulayan Çiçek, 
“Bu nedenle bu yöndeki 
müzakerelerin bir an evvel 
başlaması bizim arzumuzdur, bu 
yöndeki desteğiniz önemlidir” 
değerlendirmesinde bulundu.
Çiçek, savunma ve güvenlik 
konusunda birçok ülkenin olduğu 
gibi Türkiye ve Umman’ın 
da ihtiyaçları bulunduğunu 
belirterek, “Bu, başka bir iş birliği 
alanıdır. Onun için inanıyoruz 
ki siz dostlarımızla savunma 
sanayi alanında daha yakın bir 
işbirliğine girişebiliriz. Türkiye’de 
savunma sanayi önemli mesafe 
katetti, ürettiği ürünler hem 
fiyat olarak hem kalite olarak 
çok yukarılara çıktı. Buradaki 
ihalelere bizim firmalarımız 
katılıyor, bu konuda desteğinizi 
bekliyoruz” diye konuştu.
TBMM Başkanı Çiçek, Umman 
Başbakan Yardımcısı Seyyid 
Fahd bin Mahmud el-Said ve 
Umman Devlet Konseyi Başkanı 
Yahya bin Mahfuld el-Masri 
ile de görüştü. Cemil Çiçek, 
görüşmelerinin ardından Muskat 
Opera Binası’nı ziyaret etti.

PARLAMENTER DİPLOMASİ
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TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
“Irak ve Suriye’deki terör 
nedeniyle 1 milyon 600 bin 
kişi Türkiye’de, daha fazlası da 
Ürdün’e gelmek durumunda 
kaldı.”

TBMM Başkanı Cemil Çiçek 
Umman’daki temaslarının 
ardından 8 Aralık’ta gittiği 
Ürdün’de Temsilciler Meclisi 
Başkanı Atıf et-Taravneh’le 
görüştü. Çiçek, görüşmenin 
ardından yaptığı açıklamada, 
Türkiye’nin “dost ve kardeş ülke” 
Ürdün’le tarihi ortak değerleri 
paylaştığını ifade ederek, “Ortak 
coğrafya ile insanlık dramı 
açısından ortak dramı ve acıyı 
paylaşıyoruz” diye konuştu. 
Irak ve Suriye’deki iç çatışmalar 
nedeniyle milyonlarca kişinin 
yerinden edildiğini dile getiren 
Çiçek, “Irak ve Suriye’deki terör 
nedeniyle 1 milyon 600 bin 
kişi Türkiye’de, daha fazlası da 
Ürdün’e gelmek durumunda 
kaldı” şeklinde konuştu. 
TBMM Başkanı Çiçek 
“terörizmle savaşta” Ürdün 
ve Türkiye’nin aynı görüşü 
paylaştığını vurgulayarak, şunları 
söyledi: 

“Sadece Türkiye ve Ürdün’ün 
değil, tüm bölge ülkelerinin 
terörizme karşı bir araya gelmesi 
ve iş birliği içinde olması gerekir. 
Türkiye olarak terörizmden 
çok acılar çekmiş ve terör 
yüzünden on binlerce insanını 
kaybetmiş ülkeyiz. Terörizmin 
dini, ırkı ve mezhebi olmaz. 
Biz, terörizmin her türlüsüne 
karşıyız ve bu hususta her 
türlü iş birliğine açığız. Çünkü 
terörizm insanlığa karşı suçtur 
ve isminin IŞİD, DAİŞ, el-
Kaide, PKK ya da başka bir 
isimde olması önemli değil. 
Terör, terördür. Biz 40 yıldır 
teröre karşı mücadele veriyoruz. 
Terörizme karşı iş birliği 
yapmalıyız ancak maalesef bunu 
söylemek mecburiyetindeyim, 
bazı ülkelerin terör gruplarını 
desteklediklerini görüyoruz.” 
Ortadoğu’da “barışın tesisinin” 
önemine dikkati çeken Çiçek, 
“Biz Türkiye olarak bir an önce 
bölgede barışın ve istikrarın tesis 
edilmesini istiyoruz” dedi. 
Bölgedeki sorunların çözümünde, 
Türkiye’nin, prensipte “toprak 
bütünlüğünü” kabul ettiğini 
ve bunun korunmasının 
sorunlar için önemli olduğunu 
kaydeden Çiçek, Ürdün Kralı 
Abdullah’ın “barış planını ve 
istikrarın sağlanması yönündeki 
çalışmalarını” desteklediğini 
aktardı. 

İsrail’in Filistin’deki ihlallerine 
değinen TBMM Başkanı 
Çiçek, “Filistin kanayan yaradır. 
İsrail’in son zamanlarda gerilimi 
tırmandıran kutsal mekanlara 
ihlalini asla kabul etmiyoruz. 
İsrail’in pervasız tutumları kabul 
edilemez” diye konuştu. 
Ürdün’ün Kudüs’teki kutsal 
mekanların hamisi olduğuna 
değinen Çiçek, şöyle devam etti: 
“Kral Abdullah’ın Kudüs’teki 
kutsal mabetler üzerindeki 
himayesi kabul ettiğimiz 
durumdur. Ortadoğu’da herhangi 
bir meseleye değindiğimizde 
Filistinli kardeşlerimizin 
sıkıntıları da gündeme geliyor. 
Filistinli kardeşlerimizin hakları 
teslim edilmelidir. İsrail’in 
kutsal mekanlara karşı şirretçe 
tavırlarını ve teşebbüslerini 
asla kabul etmiyoruz. İsrail, 
şiddeti tırmandıran bu şirretçe 
davranışları sona erdirmelidir.” 
İsrail-Türkiye ilişkileriyle ilgili 
bir soru üzerine Çiçek, “İsrail 
ile ilişkimiz asla Filistin’e ve 
Filistinli kardeşlerimize karşı 
değildir. İsrail ne zaman Filistinli 
kardeşlerimize karşı davranışta 
bulunsa, buna ilk tepki veren 
ülke Türkiye olmuştur. İsrail’in 
ihlalleri artırmasından sonra 
diplomatik ilişkilerimiz en alt 
seviyede devam etmektedir. 
Türkiye’nin Filistin konusunda 
tavrı ve duruşu açık ve nettir” 
şeklinde konuştu. 

TBMM 
Başkanı 
Çiçek’in 
Ürdün 
Temasları
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TBMM Başkanı Çiçek, Nusra 
Cephesi ve IŞİD’e katılanlara 
ilişkin bir soruya şöyle cevap 
verdi: 
“IŞİD’e, farklı en az 80 ülkeden 
katılım olduğu söyleniyor. 
Birbirini tanımayan, aynı dili 
konuşmayan ve farklı kıtalardan 
gelen bu kadar insan nasıl 
oluyor da Suriye’de ve Irak’ta 
buluşuyor ve ancak bir devletin 
sahip olabileceği mekanizmalarla 
ordu gibi savaş yürütebiliyor? 
Her ülkenin istihbarat teşkilatı 
var. Hadi birinci ülkenin 
istihbaratı atladı, ikinci ülkenin 
istihbaratı da atladı, hadi 3. 
ve 4. ülke de atladı, 80’e yakın 
ülke nasıl bunları atlıyor? Ne 
yendiğini, kimin kimle nerede 
görüştüğünü bilen istihbarat 
teşkilatları bunları nasıl bilmiyor 
ve bu insanların ülkeden 
çıkışını engelleyemiyor, bu işte 
bir oyun yok mu, 80’e yakın 
ülkede bunların isimleri neden 
belirlenmiyor, tahkik edilmiyor 
ve bölgeye gönderiliyor?” 
Çiçek, Türkiye’nin teröre karşı 
alınan önlemler çerçevesinde 7 
bin kişinin ülkeye girişine izin 
vermediğini vurgulayarak, “Hala 
terör ordularına katılımlar varsa, 
bunları gönderen ve yönlendiren 
ülkelerin hiç mi suçu yok? Hangi 
rakamı kabul ederseniz edin, 
hadi ‘15 bin kişi katıldı’ deyin, 
bu değirmenin suyu nereden 
geliyor, bu teçhizatlar, silahlar, 
mekanizmalar nereden geliyor, 
neden bu terör grupları sadece 
İslam dünyasında ortaya çıkıyor 
ve bu oyunlar İslam dünyasında 
oynanıyor?” diye sordu. 

Terör gruplarının “İslam” adını 
kullanmasının en çok İslam 
dinine zarar verdiğine dikkati 
çeken Çiçek, “Tekbir getirerek 
vahşet gerçekleştiriyorlar. 
Tekbirlerle İslam adına yapılan 
terör, Peygamber’e, Allah’a 
ve Kur’an’a ihanettir. İslam, 
terörizmin mağdurudur” 
ifadelerini kullandı. 
“Başkalarının oyununa 
gelinmemesi” konusunda, “İslam 
dünyasını” uyaran TBMM 
Başkanı Cemil Çiçek, Ürdün’le 
bölgedeki gelişmelere dair benzer 
görüşleri paylaştıklarını ve iki 
ülkenin, ilişkilerin her alanda 
daha da geliştirilmesi konusunda 
hemfikir olduğunu sözlerine 
ekledi.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
Ürdün’de Türk Şehitliğini 
ziyaret etti.
Çiçek, başkent Amman’daki 
temaslarının ardından Salt 
kentindeki Türk Şehitliği’ni 
ziyaret etti. TBMM Başkanı 
Cemil Çiçek ve beraberindeki 
heyet daha sonra aynı kentte 
bulunan ve Yuşa Peygamber’e ait 
olduğu rivayet edilen makamı da 
ziyaret etti. 
Başkent Amman’daki Yunus 
Emre Kültür Merkezi’nde, 
Ürdün’de yaşayan Türk 
vatandaşları ve Türk 
derneklerinin temsilcileri ile 
de bir araya gelen TBMM 
Başkanı Çiçek, merkez hakkında 
bilgi aldı. Burada, Ürdün’de 
yaşayan Türk vatandaşları ile bir 
süre sohbet eden Çiçek, Türk 
vatandaşlarının ve Türkiye’de 

yüksek öğrenim görmüş 
Ürdünlülerin sorun ve taleplerini 
dinledi. 
Türkiye’nin Amman Büyükelçisi 
Sedat Önal, TBMM Başkanı 
Çiçek onuruna resepsiyon verdi. 
Resepsiyonda konuşan Önal, 
Ürdün ile Türkiye’nin işbirliği 
yapmasının kaçınılmaz olduğunu 
ifade ederek, “Üç nedenden ötürü 
işbirliği yapmamız kaçınılmazdır. 
Bunlar ortak tarih, ortak coğrafya 
ve kültür. Bu üç unsur, bizi 
işbirliğine mecbur eder” diye 
konuştu. 
Önal, Türkiye ve Ürdün’ün 
işbirliğini daha da ilerletmesinin, 
iki ülkenin de faydasına olacağını 
ve özellikle TBMM Başkanı 
nezdinde ziyaretlerin buna ivme 
kazandırdığını belirtti. 
Resepsiyona, Ürdün Temsilciler 
Meclisi Başkanı Atıf Taravneh 
ile Ürdün Senatosu Başkanı Rauf 
Ravabde ile çok sayıda davetli 
katıldı.
9 Aralık’ta Ürdün Başbakanı 
Abdullah En-Nusur ile bir 
araya gelen TBMM Başkanı 
Cemil Çiçek, Ürdün temasları 
çerçevesinde “çok faydalı 
görüşmeler” yaptıklarını söyledi.
Bölgenin önemli iki ülkesi 
Türkiye ve Ürdün’ün, bölgesel 
gelişmeleri değerlendirmesinin 
mühim olduğunu vurgulayan 
Çiçek, iki ülke ilişkileri hakkında, 
“Zaten iyi olan ilişkilerimizi daha 
da geliştirmek ve derinleştirmek 
istiyoruz” dedi.
Çiçek, BM Güvenlik Konseyi 
geçici üyesi olan Ürdün’den 
Kıbrıs konusunda destek istedi.
Ürdün Başbakanı En-Nusur da 
Türkiye’nin “bölgenin önemli 
oyuncularından” olduğunu dile 
getirerek, “Türkiye, bölgenin en 
güçlü ülkelerinden biri” şeklinde 
konuştu.
Nusur, Türkiye’nin “İslami 
vizyonu temsil ettiğini” ifade 
ederek, “Özellikle İslam’ın 
lekelenmeye çalışıldığı bir 
dönemde Türkiye, İslami vizyon 
açısından çok önemli rol oynadı” 
dedi.
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TBMM Başkanı Cemil 
Çiçek, Meclis Soma Maden 
Faciasını Araştırma Komisyonu 
Başkanı, AK Parti Aksaray 
Milletvekili Ali Rıza Alaboyun 
ve beraberindeki komisyon 
üyelerinden oluşan heyeti 12 
Aralık’ta kabul etti. Alaboyun, 
Çiçek’e komisyon raporunu 
sundu. 
TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
Meclis Soma Maden Faciasını 
Araştırma Komisyonu’nun 
hazırladığı raporun, bir an evvel 
Genel Kurul’da da görüşülmesi 
gerektiğini belirterek, 
“Görüşülsün ki biz bunları 
devletin ilgili birimlerine de özel 
sektöre de göndermiş olalım. Bir 
an evvel tedbire dönüşsün” dedi. 
Alaboyun, kabulde yaptığı 
konuşmada, komisyonlarının 4 
aylık yoğun bir süreç geçirdiğini 
belirterek, Soma’da meydana 
gelen kazanın ülkede büyük 
bir travmaya yol açtığını, 
kendilerinin de bunun bilinci 
içinde hassas bir çalışma 
yürüttüklerini aktardı. 
Komisyonlarının görev sınırları 
içinde olayın nasıl olduğunu 
ve bir daha yaşanmaması için 
ne gibi önlemler alınması 
gerektiğini ele aldıklarını 
belirten Alaboyun, “Özellikle 
madenciliğe ve kömüre örnek 
olabilecek bir rapor ortaya çıktı. 
Bizim buradaki önerilerimizin 
çoğunu kömür ocakları 
bundan sonra uygularlarsa 
minimum kazalı bir üretim 
gerçekleşeceği kanaatindeyiz. 
Amacımız bir daha bu kazaların 
tekrarlanmaması” diye konuştu. 
Alaboyun, raporlarının muhalefet 
şerhiyle birlikte bin 243 sayfa 
olduğunu da ifade etti. 
Çiçek de komisyon üyelerine 
ve rapora katkı veren herkese 
çalışmalarından dolayı 
teşekkür etti. Bir daha böyle 
üzücü kazaların yaşanmaması 

temennisinde bulunan Çiçek, 
“Bizim görevimiz temenni 
ettiklerimizi de temin etmektir. 
Maalesef bu ve benzeri sıkıntılar, 
felaketler bir daha olmaz bunu 
temenni ediyoruz’, demekle 
olmuyor. Bunun için bir kısım 
çabaları, gayretleri birlikte ortaya 
koymak gerekiyor” diye konuştu. 
Konunun partiler üstü olduğuna 
işaret eden Çiçek, kazaların 
yaşanmaması için bir an önce 
gerekli tedbirlerin alınması 
gerektiğini, bu manada 
komisyonun çalışmasının önemli 
ve hayati olduğunu vurguladı. 
Çiçek, şöyle devam etti: 
“Şüphesiz bunun bir an evvel 
Meclis Genel Kurulu’nda da 
görüşülmesi uygun olacaktır. 
Sizin raporunuzun rafta 
kalmaması lazım. Bu kadar 
çabadan sonra bundan devlet 
hayatında da iş hayatında da 
azami faydayı sağlamamız lazım. 
Ümit ederiz ki, ben de grup 
başkanvekillerimizle görüşür 
rica ederim, sizin hazırladığınız 
bu rapor Genel Kurul’da da 
görüşülsün ki biz bunları devletin 
ilgili birimlerine de özel sektöre 
de göndermiş olalım. Bir an evvel 
tedbire dönüşsün.” 
TBMM’nin bu dönem çok 
önemli konularda Meclis 
araştırması yaparak bunları 
raporlaştırdığına, ancak bunların 
bir ikisi dışında kalanların Genel 
Kurul’da görüşülemediğine 
dikkati çeken Çiçek, raporlardaki 

uyarı ve tedbirlerin acilen hayata 
geçirilmesi gerektiğini söyledi. 
Sorunların çözümü için 
yalnızca yasa çıkarmanın 
yeterli olmadığını, bu yasaların 
uygulanması aşamasında 
da hassasiyet gösterilmesi 
gerektiğini belirten Çiçek, şunları 
kaydetti: 
“Burada Meclis olarak bizim 
bir eksikliğimiz var, bunu 
tamamlamamız gerekiyor. 
Biz Meclis araştırmalarını 
yapıyoruz, geçmişte de olduğu 
gibi, bir kısım öneriler var, 
ama bunları denetleyemiyoruz. 
Yazdık, ilgili yerlere gönderdik. 
Peki bu tedbirlerden, diyelim 
ki 20 tedbir öngördünüz, 1 
sene sonra kaçı uygulandı, kaçı 
uygulanmadı, uygulanmadıysa 
neden uygulanmadı? Böyle bir 
denetim söz konusu olmadığında, 
yine ‘inşallah bir şey olmaz’ diyor, 
bir de maalesef para kazanma 
hırsı birçok tedbiri gözardı etmek 
gibi bir sonuca da bizi götürebilir. 
Onun için bu çalışmanız bence 
yaşadığımız acı olaylardan sonra 
son derece önemli bir rapor. 
Mutlaka üzerinde durulması, 
süratle uygulamaya konulması 
lazım. Sonuç itibariyle de 
bu raporların sonuçlarını 
değerlendirecek Meclis içinde bir 
mekanizmaya ihtiyaç var. Değilse 
bu çabalar yerli yerine ulaşmıyor 
diye düşünüyorum.”

Soma Maden Faciasını Araştırma Komisyonu Raporunu 
TBMM Başkanı Çiçek’e Sundu

HABER
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TBMM Başkanı Çiçek, 
Irak Başbakanı Haydar El İbadi’yi Kabul Etti

25 Aralık’ta Irak Başbakanı 
Haydar El İbadi’yi kabul eden 
TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
ziyaretin tarihi bir ziyaret 
olduğunu belirterek, “Bölgemizde 
hepimizin üzüldüğü, canını 
sıkan, olmaması gereken çok 
önemli gelişmeler olmaktadır. 
Bugün yaklaşık 50 Iraklı 
kardeşimiz terör saldırısında 
hayatını kaybetti, Allah’tan 
rahmet diliyoruz, hepimizin başı 
sağolsun, acınızı paylaşıyoruz” 
diye konuştu. 
Çiçek, bu olayların, iki ülkenin 
ne kadar sıklıkla görüşmesi 
gerektiğini, terör konusunda 
işbirliği yapması gerektiğini 
ortaya koyduğunu ifade ederek, 
“Çünkü bu acıları biz de yaşadık, 
belli bir süredir bir durgunluk 
olsa bile yaşama potansiyeli 
her zaman var” diye konuştu. 
Bölgenin terör olayları ile 

anıldığına işaret eden Çiçek, 
şöyle devam etti: 
“Ölen insanlar bizim 
insanlarımız, hepsi Müslüman. 
Bu olayların ülkelerimize, 
toplumlarımıza verdiği zarara 
ilaveten bir de dünyada İslam 
dini terörle özdeşleşir hale geldi. 
Dünyada İslam karşıtlığının 
en önemli delillerinden biri, bu 
yaşanan terör olayları oluyor. 
Terörün dini, mezhebi, etnik 
kökeni ve gerekçesi olamaz, hiç 
bir şekilde terörü tasvip etmek 
mümkün değil, bu konuda en 
keskin tavrı İslam ülkelerinin, 
bizlerin koyması gerekiyor. 
Bu terör eylemlerinden ve 
örgütlerinden en evvel sizler, 
bizler, bu coğrafyada yaşayan 
insanlar zarar gördüğü gibi 
İslam da büyük zarar görüyor. 
Ama maalesef bölgemiz terör 
örgütlerinin yuvalandığı, eylem 
koyduğu bir bölge. PKK 30 

yıldan beri bizim bakımımızdan, 
terör örgütlerinden birisidir. 
Şimdi DEAŞ adıyla anılan bir 
örgüt, buna benzer başkaları, 
bizim açımızdan fark etmiyor, 
hepsi terör örgütüdür. Bunlar 
insanlığa karşı suç işliyorlar. 
Uluslararası toplumun terör 
örgütleri konusunda yeterli bir 
işbirliği maalesef yok. Bu işbirliği 
şimdi gerçekleşmezse, yarın buna 
yenileri eklenebilir. Örgütlerin 
ismi önemli değil, hepsi terör 
örgütüdür. İşbirliği yapmamız 
gereken en önemli konuların 
başında bu geliyor. 
Şüphesiz hükümetinizin 
kurulması büyük bir sevinçle, 
memnuniyetle karşılandı, başarılı 
olmanız için temenni ve dua 
ediyoruz. Çünkü, hem Irak 
açısından, hem bölge ve bizim 
açımızdan da çok zor bir görevde 
bu görevi üstlendiniz, biz de sizi 
destekliyoruz. Bitişik nizam iki 

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, “Maalesef bölgemizde DEAŞ’a karşı mücadele verirken, sempati 
toplamaya çalışan PKK terör örgütü var. DEAŞ ise hepimizin başının belasıdır, bu beladan birlikte 
kurtulmamız gerekiyor.”
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konut gibiyiz, birinde bir sorun, 
rahatsızlık varsa bu öbür tarafı 
da rahatsız ediyor. Onun için 
yaşadığınız sıkıntılar sadece 
sizin değil, aynı zamanda bizi de 
etkileyen sıkıntılar.” 
TBMM Başkanı Çiçek, iki 
ülke ilişkilerinin gelişmesi 
açısından parlamentolara önemli 
sorumluluklar düştüğünü söyledi. 
Politikaların arkasında 
Parlamentoların olmasının 
hem meşruiyet açısından hem 
de alınacak kararların etkinliği 
açısından önemli olduğunu 
vurgulayan Çiçek, Irak heyetinin 
yapacağı görüşmelerin, iki 
ülke ilişkileri açısından olumlu 
sonuçlar doğuracağını kaydetti. 
Irak Başbakanı El-Abadi 
de Parlamentolar arasında 
yapacakları işbirliğinin, iki ülke 
ilişkilerini güçlendireceğini 
belirterek, Türkiye ile birçok 
alanda daha fazla işbirliği 
yapılmasını istediklerini söyledi. 
El İbadi, işbirliği yapılacak 
alanların başında, bölgede çok 
önemli yer tutan terör ve teröre 
karşı mücadeledeki askeri 
işbirliği olduğunu vurguladı. 

El İbadi, IŞİD’in Suriye 
topraklarından Irak’a geldiğini, 
Irak’ın IŞİD’e karşı mücadelede 
çok büyük fedakarlıklar yaptığını, 
çok sayıda kurban verdiklerini 
ve altyapılarının büyük zarara 
uğradığını belirterek, iki ülkenin 
işbirliği yapması gereken ikinci 
konunun petrol olduğunu 
kaydetti. Petrolün Irak bütçesinin 
yüzde 90’ını teşkil ettiğini dile 
getiren El İbadi, “Bu konuda 
komşumuz Türkiye ile işbirliği 
yapmamız bizim için çok önemli” 
dedi. 
Ekonomi ve ticaret konularında 
da işbirliği yapmak gerektiğine 
işaret eden El İbadi, Türkiye’nin 
bu konuda büyük bir tecrübeye 
sahip olduğunu söyledi. El 
İbadi, halkların yaşamının suya 
bağlı olduğunu ifade ederek, bu 
konunun da iki ülkenin ortak 
konusu olduğunu bildirdi. 
El İbadi, “Sadece sorunların 
sıfırlandırılması çağrısında 
bulunmuyoruz. Bunun 
ötesinde çok olumlu ve sağlam 
ilişkiler kurmak istiyoruz” 
değerlendirmesinde bulundu. 
Irak Başbakanının konuşmasının 
ardından tekrar söz alan 
Cemil Çiçek, “Temas ettiğiniz 

konular bizim ilişkilerimizin yol 
haritasını, istikametini gösteriyor. 
Bu başlıklarda mutabıkız, 
bunların detaylarını görüşeceğiz” 
diye konuştu. 
Daha önce Terörle Mücadele 
Üst Kurulu Başkanlığı yaptığını 
belirten Çiçek, şunları kaydetti: 
“Terörle mücadele dinamik 
bir süreç. Alınan tedbirleri sık 
sık birlikte gözden geçirmek 
gerekiyor. Çünkü bugün 
aldığımız tedbirler belki bir 
ay sonra beş ay sonra yetmiyor 
olabiliyor. Maalesef bölgemizde 
DEAŞ’a karşı mücadele verirken, 
sempati toplamaya çalışan PKK 
terör örgütü var. Şimdi kuzu 
postuna bürünmeye çalışıyor ama 
vahşi bir kurt olduğunu gözden 
uzak tutmamak gerekiyor. DEAŞ 
ise hepimizin başının belasıdır, 
bu beladan birlikte kurtulmamız 
gerekiyor. Bu konularda birlikte 
yapılacak çok şey var.” 
Kabulde, TBMM Dışişleri 
Komisyonu Başkanı Ahmet 
Berat Çonkar ile Türkiye-Irak 
Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı, AK Parti Şırnak 
Milletvekili Mehmet Emin 
Dindar da hazır bulundu.
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TBMM Başkanı Çiçek, 
Milli Saraylar Resim Müzesi’nin Tanıtımına Katıldı

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
19 Aralık’ta himayesinde 
gerçekleştirilen Dolmabahçe 
Sarayı’ndaki Milli Saraylar 
Resim Müzesi’nin tanıtımına 
katıldı. 
İnsanlar farkında olmadığı 
zaman bu tür zenginliklerin çok 
fazla bir şey ifade etmediğini 
belirten Çiçek, “O yüzden istedik 
ki dostlarımızın da katkısıyla, 
İstanbullular, sanatseverler 
böyle bir güzelliğin farkında 
olsun. Ayrıca, buna teşvik etmiş 
olalım. Türkiye’yi ziyaret edenler 
bakımından burası önemli bir 
mekan oldu” diye konuştu. 
Çiçek, Meclis Başkanlığına 
ilk seçildiği zaman, müzenin 
bulunduğu alanla ilgili kendisine 

bilgiler verildiğini dile getirerek, 
“Buranın eski halini bilenler 
biliyor. Nasıl burayı öylesine 
perişan hale getirebildiğimizin 
doğrusu izahını yapamadım. 
Tartışmaya açık bir şey ama 
biz tarihimizle övünen ama 
tarihi değerlerimizi korumaya 
geldiği zaman aynı hassasiyeti 
göstermeyen bir toplum olduk. 
Bizim çok fazla saraylarımız, 
Dolmabahçemiz yok. İşte 
İstanbul’a ayrı bir güzellik 
katan bu eserleri korumamız, 
gerekli hassasiyeti göstermemiz 
gerekiyor.” 
Müzedeki eserleri depolardan 
çıkardıklarını anlatan Çiçek, 
“İnanıyorum ki Meclisin 
sorumluluğunda olmayan başka 
yerlerdeki depolarda da olanlar 

var. İstiyoruz ki bunları gün 
yüzüne çıkaralım, yeni müzeler 
kurulsun. Biz bunun hepsine 
varız. Özel müzeler kurulsun. 
Ülkenin gerçekten buna 
ihtiyacı var. Çağdaş bir toplum 
olacaksak ki dilimizden bunu 
düşürmüyoruz bunu yapmalıyız. 
Sanat, kültür yok ise bu alanlara 
ilgi yok ise bir maç kalabalığı gibi 
oluruz ama çağdaş bir toplum 
olamayız” şeklinde konuştu. 
Çiçek, bu anlayışla müzeyi 
oluşturduklarını ve perişanlıktan 
kurtardıklarını aktararak, “Hatta 
mümkün olsaydı, arkadaşlar 
size eskiden burası ne haldeydi 
göstersinler, o hale nasıl 
getirdik ona da bir baksınlar 
ve kimi eleştireceksek onları 
da eleştirelim. Halen müzenin 

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, “Tartışmaya açık bir şey ama biz tarihimizle övünen ama tarihi değerlerimizi 
korumaya geldiği zaman aynı hassasiyeti göstermeyen bir toplum olduk.” 
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envanterinden oraya buraya 
gönderilmiş, vermemek için de 
direnen bir kısım kuruluşlarımız 
var. Ya toplumun istifadesine 
sunsunlar ya da bizden 
aldıklarını bir an önce versinler. 
Vermedikleri takdirde bu işin 
sorumluluğu kendilerine ait 
olacak. Onun gereğini de yapmak 
için uğraşıyoruz” ifadelerini 
kullandı. 
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, 
sanatçı İzzet Günay ve 
davetlilerin katıldığı açılışta, 
Çiçek, müzeyi gezerek eserler 
hakkında bilgi aldı. 
Milli Saraylar Resim Müzesi, 
Sultan Abdülmecid’in Balyan 
Ailesi’ne yaptırdığı Dolmabahçe 
Sarayı yapılar topluluğu içindeki 
Veliaht Dairesi’nde yer alıyor. 
Dış görünüş ve planlanmasıyla 
Dolmabahçe Sarayı’nın benzeri 
olan, ayrı giriş ve bahçelere sahip 
Veliaht Dairesi üç kat üzerine 
kurulu olup, 11 bin metrekare 
kapalı alana sahip bulunuyor. 
İnşa edildiği Sultan Abdülmecid 
döneminde tahta çıkmaya 
aday veliahtların ikametine 
ayrılan daire, Tanzimatla 
birlikte, şehzadelerin dışa kapalı 
sürdürdükleri hayatın sona 
ermesinin ve serbest yaşama 
geçişlerinin mimari simgesi 
durumunda. Sultan Abdülaziz, 
Sultan V. Murad, Sultan II. 
Abdülhamid, Sultan V. Mehmed 
Reşad, Kemalettin Efendi, 
Yusuf İzzettin Efendi, Sultan 
VI. Mehmed ve son Halife 
Abdülmecid Efendi veliahtlık 
dönemlerinde bu daireyi kullandı. 
Müze olarak kullanılan bölümün 
restorasyonu, kendi alanında 
uzman restoratörlerin gayreti 
ve Milli Saraylar Bilim ve 
Değerlendirme Kurulu’nun 
yönlendirmesiyle uluslararası 
restorasyon normlarına 
uygun şekilde yaklaşık 2 yılda 
tamamlandı. Yapının ikinci 
kısmının restorasyonu ise halen 
devam ediyor. 

Milli Saraylar Resim Müzesi, 
Türkiye’nin, son dönem Osmanlı 
Sarayı’nın resim beğenisini 
ve Batılı anlamda oluşturulan 
ilk tablo koleksiyonunu 
bünyesinde barındıran ve yerli 
yabancı izleyicinin erişimine 
sunan tek müzesi durumunda. 
Yerli ve yabancı ressamların 
eserlerinden oluşan 201 tablonun 
sergilendiği müze, yaklaşık 3 
bin metrekare sergileme alanına 
sahip. Yapının ikinci bölümünün 
restorasyonunun tamamlanması 
ile sergileme alanı 4 bin 500 
metrekareye ulaşacak. 
Müze, tematik bütünlük içinde, 
“Sultan Abdülmecid/Sultan 
Abdülaziz Salonu”, “Osmanlı’da 
Batılılaşma”, “Abdülmecid 
Efendi/İstanbul Görünümleri”, 
“Goupil Galerisi’nden Saraya 
Satın Alınan Tablolar”, “İvan 
Konstantinoviç Ayvazovski 
Salonu”, “Saray Ressamları”, 
“Oryantalist Ressamlar: 
Doğu’nun Cazibesi”, “Yaver 
Ressamlar”, “Türk Ressamları 
(1870-1890)”, “Portreler ve 
Tarihi Konulu Kompozisyonlar/
Osmanlı Sarayında Manzara” 
“Türk Ressamları (1890-1930)” 
olarak adlandırılan 11 bölümden 
oluşuyor. 
Müzede, Türk ressamlarından 
Şeker Ahmed Paşa, Süleyman 
Seyyid Bey, Osman Hamdi Bey, 
Hüseyin Zekai Paşa, Halil Paşa, 

Hoca Ali Rıza, Abdülmecid 
Efendi, Şevket Dağ, Mehmed 
Ali Laga, İbrahim Çallı ile 
çoğunluğu Fransız ve İtalyan 
oryantalist sanatçılardan 
François Dubois, Pierre Desire 
Guillemet, Fausto Zonaro, 
Jean Leon Gerome, Gustave 
Boulanger, Eugene Fromentin, 
Fabius Germain Brest, Salvatore 
Valeri, Hippolite Berteauks, Jean 
Antonie Theodore de Gudin, 
Charles François Daubigny, 
Stanislaw Chlebowski, İvan 
Konstantinovic Ayvazovski, 
Joseph Manas, Emilio Della 
Sudda gibi ressamların eserleri 
sergileniyor. 
Pazartesi ve perşembe günleri 
ziyarete kapalı olan müze, diğer 
günler 09.00-16.30 saatleri 
arasında ziyaret edilebiliyor.

“Milli Saraylar Resim 
Müzesi, Türkiye’nin, son 
dönem Osmanlı Sarayı’nın 
resim beğenisini ve Batılı 
anlamda oluşturulan ilk tablo 
koleksiyonunu bünyesinde 
barındıran ve yerli yabancı 
izleyicinin erişimine sunan tek 
müzesi durumunda.”
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TBMM Başkanvekili Sadık 
Yakut, Çin Halk Cumhuriyeti 
Tibet Özerk Bölgesi Halk 
Kongresi Daimi Komitesi 
heyetini 27 Aralık’ta kabul etti. 
İki ülke arasındaki karşılıklı 
ilişkilerin son yıllarda siyasi 
güven temelinde kaydettiği 
çok yönlü gelişmelerden 
memnuniyet duyduklarını 
söyleyen Yakut, Çin ile ilişkileri 
her zaman uzun vadeli bir 
yaklaşımla değerlendirdiklerini 
kaydetti. Yakut, Çin Halk 
Cumhuriyeti’nin toprak 
bütünlüğünün korunmasının 
Türkiye için önemli konulardan 
biri olduğunu belirterek, karşılıklı 
üst düzey temaslarda yakalanan 
ivmenin sürdürülmesini arzu 
ettiklerini bildirdi. 
“Önümüzdeki aylarda Çin Halk 
Cumhuriyeti Dostluk Grubu 
üyelerinin de dahil olacağı 
TBMM’den bir heyetin Çin’i 
ziyaretinin ikili ilişkiler açısından 
çok yerinde ve yararlı olacağını 
düşünüyoruz.” diyen Yakut, 
2010 yılında kabul edilen Ortak 

Bildirgeyle ikili ilişkilerinin 
“stratejik işbirliği” düzeyine 
çıkarıldığını dile getirerek, “Bu 
ilişkilerimizi kapsamlı hale 
getirmek arzusundayız.” dedi. 
Siyasi ilişkilerin gelişimine 
paralel olarak ekonomik ve ticari 
ilişkilerin de hızla ilerlemekte 
olduğunu söyleyen Yakut 
sözlerine şöyle devam etti: 
“Ekim 2010’da, ülkelerimizin 
belirlemiş oldukları ikili ticaret 
hacminin, 2015 yılında 50 milyar, 
2020 yılında ise 100 milyar ABD 
Doların seviyesine çıkarılması 
hedefini gerçekleştirmek 
için birlikte çalışmamız 
gerekmektedir. Çin tarafından 
beklentimiz, Çin’in doğrudan 
yurtdışı yatırımları içerisinde, 
Çin’in ithalatında ülkemizin 
payının artırılmasıdır. Bu artış 
ülkenize ve Türkiye aleyhine olan 
ticaret açığının dengelenmesine 
katkı sağlayacaktır. Çinli 
büyük firmaların ülkemizdeki 
büyük altyapı projelerine daha 
fazla katılım göstermelerini 
arzu ediyoruz. Çin ile üçüncü 

ülkelerde de ortak altyapı 
projelerinin sayısını artırmak için 
çaba sarf etmemiz gerektiğini 
düşünüyoruz. 
İpek Yolu projemiz, ülkelerimiz 
arasında ekonomik, ticari 
ve kültürel temasların 
güçlendirilmesi, bölgesel ve 
küresel barış ve istikrara katkı 
sağlayacaktır. 
Son dönemde gerçekleştirdiğimiz 
köklü yasal düzenlemeler ve 
kapsamlı reformlar sayesinde 
Türkiye, yabancı yatırımlar 
için çok elverişli bir yatırım 
ortamı sunmaktadır. Özellikle 
enerji, müteahhitlik, otomotiv, 
bankacılık, bilişim ve iletişim 
alanında önemli işbirliği 
potansiyeli mevcuttur. Başta 
bu sektörler olmak üzere Çinli 
yatırımcıların ülkemize yatırım 
yapmaları ülkelerimiz için de 
yararlı olacaktır. 
Çin’in 1,1 milyar dolar 
tutarındaki Ankara-İstanbul 
Hızlı Tren Projesinde Türk 
ortağıyla başarılı çalışmalar 
yaptığını memnuniyetle 

TBMM Başkanvekili Yakut, Çin Halk Cumhuriyeti 
Tibet Özerk Bölgesi Halk Kongresi Daimi Komitesi 

Heyetini Kabul Etti
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müşahede etmekteyiz. Edirne-
Kars Demiryolu gibi yüksek 
profilli projeler, ekonomik 
ilişkilerimizin artırılması için 
kritik öneme sahiptir. Bu proje 
sadece iki ülke için değil, tarihi 
“İpek Yolu”nu canlandırabilecek 
tamamlayıcı bir unsur olarak 
Asya ve Avrupa için de büyük 
öneme sahiptir. Çin tarafının 
Edirne-Kars Demiryolu projesi 
için 30 milyar ABD dolarlık 
yatırım teklifini memnuniyetle 
karşıladık. 
2013 yılında yaklaşık 140 bin 
Çinli ülkemizi ziyaret etmiştir. 
Bu sayı, yurtdışına seyahat eden 
Çin vatandaşlarının sayısıyla 
kıyaslandığında oldukça düşük 
bir sayıdır. Ülkemizi ziyaret 
eden Çinli turist sayısının 
artması ülkelerimizce yararlı 
olacaktır. THY’nin Çin’in diğer 
bölgelerine gerçekleştirdiği 
uçuşlarının ve uçuş noktalarının 
artırılması iki ülkenin ortak 
menfaatinedir. Vize konusundaki 
kolaylıklar turizmi teşvik 
etmektedir. Ülkemiz, tek taraflı 
olarak Çinli iş adamları ve 
turistlere vize kolaylığı getiren 
e-vize uygulamasını 15 Mayıs 
2013 tarihinde başlatmış 
bulunmaktadır. Çin tarafından da 
benzer kolaylıklar sağlanmasına 
önem atfetmekteyiz. Çin Halk 
Cumhuriyeti’nin 51 ülkenin 
vatandaşına Çin’den transit 
geçişlerde Pekin dahil olmak 
üzere on şehrinizi 72 saatliğine 
vizesiz ziyaret edebilme imkanı 
sağladığı uygulamaya Türkiye’nin 
de dahil edilmesi gerektiği 
düşüncesindeyiz.” 
“Türkiye ile Çin arasında 
diplomatik ilişki kurulmasının 
40. yıldönümü olan 2011’ in 
ardından 2012 yılı Türkiye’de 
Çin Kültür Yılı, 2013 ise 
Çin’de Türk Kültür Yılı olarak 
kutlanmıştır.” diyen Yakut, 
karşılıklı kültür merkezleri 
açılmasına ilişkin anlaşmanın 
imzalanması sürecinde son 
aşamaya gelindiğini söyledi. 
Yakut, “Mutabakatın en kısa 

sürede imzalanmasına önem 
veriyoruz.” dedi. 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 
Boğaziçi Üniversitesi ve bir özel 
üniversite bünyesinde Konfüçyüs 
Enstitülerinin bulunduğunu 
belirten Yakut, Çin’de açılması 
öngörülen Yunus Emre Türk 
Kültür Merkezi’nin bir an 
önce faaliyete geçmesini arzu 
ettiklerini söyledi. 
Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin 
Çin Halk Cumhuriyeti’nin 
topraklarının ayrılmaz bir parçası 
olduğuna vurgu yapan Yakut, 
sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Çin merkezi hükümetinin, 
Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin 
kalkınmasına ve dış dünyaya 
daha fazla açılmasına yönelik 
çabalarını takdirle karşılıyoruz. 
Türk Halkı ile Uygurlar arasında 
etnik, dini ve kültürel bağlar 
mevcut olup, Çin’deki Uygurlara 
ilişkin gelişmeler Türk kamuoyu 
tarafından yakından takip 
edilmektedir. 
Bu bağlamda, Uygurların 
kendi benliklerini koruyarak, 
uyum içinde temel hak ve 
özgürlüklerden eşit şekilde 
faydalanmaları, güvenlik, istikrar 
ve refah içinde yaşamaları ve 
yaşam düzeylerinin yükseltilmesi 
oldukça önemlidir. 
Çok sayıda etnik grubun 
yaşadığı Çin’de, Uygurlar 
önemli bir grubu teşkil 
etmektedir. Uygurların Türk-
Çin işbirliğine olumlu katkıda 
bulunabileceklerini düşünüyoruz. 
Bölge, köklü kültürü, zengin 
doğal kaynakları ve çalışkan 
insanlarıyla müreffeh bir gelecek 
vaat etmektedir. Türkiye ile Çin 
arasındaki mevcut kapsamlı 
işbirliğinin, Sincan Uygur Özerk 
Bölgesi’ni de kapsayacak şekilde 
daha da geliştiğini görmek 
arzusundayız. 
Bu bağlamda, Türk iş 
adamlarının bölgeye yatırım 
yapmalarına fırsat verilmesi 
önemlidir. Urumçi’de Eylül 

2012’de ‘Erdaoqiao Türk Ticaret 
Merkezi’ kurulmuş olup, Türk 
Sanayi Bölgesi kurulması için 
çalışmalar sürdürüldüğünü 
biliyoruz. 
Sincan Uygur Özerk 
Bölgesi’nden Türkiye’ye 
doğrudan uçuşların 
başlamasından memnuniyet 
duyuyoruz. Bölge’ye yönelik 
uçuşların artırılması, bölgenin 
kalkınması bakımından 
önemlidir. 
Son dönemde Güneydoğu Asya 
ülkeleri üzerinden Türkiye’ye 
gelmeye çalışan ve kendilerini 
Türk olarak tanıtan kişilerin 
olduğunu biliyoruz. Tarihi, 
etnik ve kültürel yakınlığımız 
bulunan Uygur kökenli Çin 
vatandaşlarından, herhangi bir 
suça bulaşmamış olanlardan, 
ülkemize gelmek isteyenlere 
kapımızı kapatmamız mümkün 
değildir. 
Bununla birlikte, çok net 
olarak, göçü teşvik eden 
taraf olmadığımızı ve esas 
beklentimizin Uygurların kendi 
anavatanları olan topraklarında 
huzur ve güven içinde yaşamaları 
olduğunu belirtmek isterim. 
Ayrıca, Uygurların tamamının 
terörle özdeşleştirilmesini uygun 
bulmayız ve kabul edemeyiz. 
Öte yandan, birçoğu kadın ve 
çocuklardan oluşan bu insanların 
insan kaçakçılarının eline 
düşmesinden çok büyük üzüntü 
duyuyoruz. Bu konuda işbirliğine 
açık olduğumuzu da tekrar ifade 
etmek isteriz.” 
Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) 
Tibet Özerk Bölgesi Halk 
Kongresi Daimi Komitesi 
Başkanı, Çin ile Türkiye’nin 
coğrafi olarak uzak olmasına 
karşın halklar arasındaki 
ilişkilerin daha yakın olduğunu, 
ikili ilişkilerin uzun vadede 
olumlu yönde ilerlemekte 
olduğunu belirterek, iki ülke 
çıkarları için parlamento 
olarak ellerinden gelen gayreti 
göstereceklerini kaydetti.
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 
Ayşenur İslam, TBMM Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonunca “3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü” dolayısıyla 
TBMM’de düzenlenen 
toplantıda yaptığı konuşmada, 
engellilik konusunun hem 
Türkiye’de hem dünyada çok 
önemli bir sosyal konu olduğunu 
söyledi. 
AK Parti hükümetlerinin 
engelliliği engelsiz hayata 
dönüştürmek için çok ciddi 
programlar uygulandığını, 
destek mekanizmalarının 
hayata geçirildiğini ifade 
eden İslam, “Hükümet olarak 
engellilerimizin bir insanın bir 
toplumda sahip olduğu bütün 
haklara sahip olabilmesi için 
çalışıyoruz” diye konuştu. 
Engelsiz bir dünya kurmak 
için uğraştıklarını belirten 
İslam, bu çerçevede hayata 
dezavantajlı başlamış insanların, 
dezavantajlarını ortadan 
kaldırmak için çalıştıklarını 
kaydetti. 
Parlamentonun bu konuda 
önemli çalışmalar yaptığını 
ifade eden İslam, bakanlığından 
engelliler ya da diğer 
dezavantajlı gruplarla ilgili 
gelen düzenlemelerin hem 
komisyonlardan hem de Genel 
Kuruldan neredeyse oy birliğiyle 
geçtiğini söyledi. İslam, “Diğer 
partilere mensup arkadaşlarımız 

destek olurlar. Bizimle ilgili 
kanunlarda olumlu tartışmalar, 
olumsuz tartışmalardan daha 
yoğundur” dedi. 
İslam, muhalefet milletvekillerine 
de bu konuya hassasiyetlerinden 
dolayı teşekkür etti. 
Engellilik konusunda iyi yasal 
düzenlemeler yapılmasının 90’lı 
yıllarda başladığını ifade eden 
İslam, şöyle devam etti: 
“Yasal düzenlemelerin son 
12 yıldır artan bir ivmesi var. 
Bunun hayata geçirilmesiyle 
ilgili pratiklerimizi son derece 
profesyonel bir biçimde 
geliştirmeye çalışıyoruz. Bir 
sosyal bilinç oluşturmak 
gerektiğini fark ediyoruz. Bunun 
için çok ciddi uğraşlarımız 
var. Buradaki en büyük 
paydaşlarımız STK’larımızdır. 
Toplumda bir bilinç oluşturmak, 
engelliliğin engelsiz hayata 
dönüştürülmesini sağlamak 
için onlarla birlikte çalışıyoruz. 
STK’lar sosyal devlet olmanın 
en önemli sacayaklarından 
biridir. Eğer sosyalizasyon 
konularında STK’larla birlikte 
çalışamıyorsa bir devlet sistemi 
ya da bir hükümet programı 
daima halka erişmekte, halka 
ulaşmakta eksik, noksan 
kalacaktır. Biz bu eksikliği 
yaşamamak için STK’larımızla 
mütemadiyen el ele olmayı 
arzu ediyoruz. Onlardan da 
çok olumlu tepkiler alıyoruz, 

hem engellilik konusunda 
hem de diğer konularda. Bize 
verdikleri destekler konusunda 
STK’larımıza çok teşekkür 
ediyorum.” 
Yasal uygulamaların hayata 
geçirilmesi konusunda son derece 
ısrarlı ve kararlı olduklarını 
belirten İslam, yaptıkları 
bütün yasal değişikliklerin 
uygulamaya geçmesinin zaman 
alsa da muhakkak gerçekleşmesi 
gerektiğini düşündüklerini 
vurguladı. 
Uluslararası tepkilerin 
Türkiye’nin bu konuda başarı 
gösterdiği yönünde olduğuna 
işaret eden İslam, şunları 
kaydetti: 
“Biz sosyal hizmetler, sosyal 
destekler konusunda gelişmiş 
ülkeler ligine biraz geç girmiş bir 
ülkeyiz. Son 10-15 yılda girmiş 
bir ülkeyiz. Ama bu geç girişin 
avantajlarından da faydalanmış 
bir ülkeyiz. Diğer gelişmiş 
ülkelerin arayarak, deneme 
yanılma yoluyla buldukları 
birçok yöntemi biz bir birikim 
olarak, bir dünya tecrübesi olarak 
karşımızda bulduk ve onlardan 
faydalandığımız için de süratle 
yol almak, çabuk lige dahil olmak 
gibi bir avantajla karşılaştık. 
Bunu elimizden geldiği kadar 
iyi kullanmaya çalışıyoruz. Bu 
konuda gelişmiş ülkelerin ilgili 
birim ve kurum başkanlarından 
çok ciddi övgüler alıyoruz.”

3 Aralık Dünya Engelliler Günü
HABER

14    Aralık 2014



TBMM’nin “Engelsiz Meclis” 
projesi kapsamında, engelli, 
hamile, gazi ve şehit yakınları 
ile yaşlı ve hasta vatandaşların 
TBMM’yi ziyaretlerinde farklı 
ve özel hizmet alabilmeleri 

amacıyla, Birleşmiş Milletler 
Engelli Hakları Sözleşmesi’nde 
yer alan evrensel tasarım ilkesine 
uygun olarak tasarlanan “Özel 
Hizmet Bankosu” 4 Aralık’ta 
açıldı. 
Özel Hizmet Bankosu’nun 
açılış törenine AK Parti 
İstanbul Milletvekili Gürsoy 
Erol, TBMM Genel Sekreteri 
Dr. İrfan Neziroğlu ve Genel 
Sekreter Yardımcıları, Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Ömer 
Bozoğlu, TBMM İdari Teşkilatı 
üst yöneticileri, TBMM personeli 
ve vatandaşlar katıldı. 
Açılış töreninde bir konuşma 
yapan AK Parti İstanbul 
Milletvekili Gürsoy Erol, 2005’te 
çıkarılan Engelliler Yasası’nın 
bu alanda adeta milat olduğunu, 
ancak yasanın istedikleri düzeyde 
uygulanmadığını söyledi. 
Meclisin ise yasayı çıkaran 
kurum olarak her geçen gün 
engelsiz olma yolunda önemli 

çalışmaları hayata geçirdiğini 
belirten Erol, “Mecliste 2005’te 
engelliler ulaşım sıkıntısı 
yaşıyordu. Artık her engel grubu 
her yere rahatlıkla ulaşıyor” dedi. 
Erol, ilgililere teşekkür 
ederek, Meclisin bu alandaki 
çalışmalarının tüm kurumlara 
örnek olmasını diledi. 
TBMM Genel Sekreteri Dr. 
İrfan Neziroğlu, törende yaptığı 
konuşmada, son üç yılda engelsiz 
Meclis hedefiyle çeşitli faaliyetler 
gerçekleştirdiklerini söyledi. 
Çalışmaları, engellilerin 
görüşlerini alarak hayata 
geçirdiklerinin altını çizen 
Neziroğlu, “Meclis yerleşkesi 
ve binasını, asansörlerinden 
otoparklarına kadar engelliler 
için erişilebilir yapacak çalışmalar 
yaptık” dedi. Neziroğlu, 
engellilere yönelik yayınlar 
hazırladıklarını, Meclisin 
internet sitesine görme engelliler 
için Genel Kurul sesli tutanak 

TBMM’de “Özel Hizmet Bankosu” Açıldı

AK Parti İstanbul Milletvekili 
Gürsoy Erol, “Mecliste 2005’te 
engelliler ulaşım sıkıntısı 
yaşıyordu. Artık her engel grubu 
her yere rahatlıkla ulaşıyor.”
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özetlerinin konulduğunu 
kaydetti. 
Neziroğlu, “Meclis İdari Teşkilatı 
olarak Meclis Başkanımızın 
verdiği güçle, her alanda örnek 
olmaya çalışıyoruz” diye konuştu. 
TBMM Basın, Yayın ve Halkla 
İlişkiler Başkanı Ali Özer ise 
konuşmasında, Özel Hizmet 
Bankosu’nun kamu ve özel 
sektörde bir ilk olduğunu 
belirterek, bundan büyük bir 
mutluluk duyduklarını kaydetti. 
“Başta engelliler olmak üzere 
bu alanda, yaşlı, hasta ve desteğe 
ihtiyacı bulunan konuklarımıza 
hizmet vereceğiz. Ayrıca, şehit 
yakınları ve gazilerimiz de 
bu konuda hizmet alacaklar” 
şeklinde konuşan Özer, gazi ve 
şehit yakınlarına Genel Kurul 
localarında da yer ayrıldığını 
ifade etti. 
TBMM’ye yılda yaklaşık 500 
bin civarında ziyaretçi geldiği 
bilgisini paylaşan Ali Özer, 
“Konuklarımıza en güzel 

şekilde hizmet veriyoruz ama bu 
alanda bundan böyle bir kesim 
ziyaretçilerimize daha farklı ve 
değişik bir hizmet vereceğiz. 
Bundan dolayı da son derece 
mutluyuz” dedi. 
Bu alanda çalışan TBMM 
personelinin eğitim aldığını 
belirten Özer, işaret dili 
eğitimi ve engellilerle iletişim 
alanında eğitim verildiğini, 
yapılan hizmetlerin anlatıldığı 
bir broşürün hazırlandığını ve 
bu broşürlerin hem standlarda 
bulunduğunu hem de TBMM’de 
Milletvekili danışmanlarına 
ve ilgili personele dağıtıldığını 
kaydetti. 
Ali Özer, projeye destek 
olan TBMM İşletme Yapım 
Başkanlığı ve Destek Hizmetleri 
Başkanlığına teşekkür ederek 
TBMM İdari Teşkilatının bütün 
kademelerinde çalışanların bu 
projede destek olduğunu belirtti. 
TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in 
ve TBMM Genel Sekreteri 

İrfan Neziroğlu’nun “Engelsiz 
Meclis” hedefini gösterdiklerini 
ve bu çerçevede idari teşkilat 
kademelerinin kendi alanlarında 
projeler geliştirdiklerini kaydeden 
Ali Özer, “Bunları hayata 
geçirdik ve büyük ölçüde de 
bir farklılık oluşturduk diye 
düşünüyorum. Bu anlamda 
kendilerine çok teşekkür 
ediyoruz” şeklinde konuştu. 
Özel Hizmet Bankosu ile ilgili 
bilgi veren Özer, bankonun özel 
olarak dizayn edildiğini, BM 
Engelliler Sözleşmesi’nde yer 
alan evrensel tasarım ilkelerine 
göre yapıldığını, çevre seslerin 
iyi bir şekilde duyulmasını 
sağlayan bir cihaz kullanıldığını, 
bankoda tekerlekli sandalyelerin 
bulunduğunu ve personelin 
engelli ziyaretçilere eşlik 
edebildiğini belirterek “Her 
türlü desteği burada vermekle 
kendimizi yükümlü kıldık. Bu 
bankonun bir şekilde farkındalık 
oluşturmasını diliyoruz” şeklinde 
konuştu. 

Neziroğlu, “Meclis yerleşkesi 
ve binasını, asansörlerinden 
otoparklarına kadar engelliler 
için erişilebilir yapacak 
çalışmalar yaptık.”

Özer, “Her türlü desteği burada 
vermekle kendimizi yükümlü 
kıldık. Bu bankonun bir şekilde 
farkındalık oluşturmasını 
diliyoruz.”
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TBMM’de bu yıl üçüncüsü 
düzenlenen meşe palamudu 
toplama etkinliğinin ardından 
toplanan palamutlar, 16 Aralık’ta, 
Orman Genel Müdürlüğüne 
teslim edildi. 
TBMM Genel Sekreteri 
Dr. İrfan Neziroğlu, teslim 
töreninde, “3 yıldır Meclis 
bahçesindeki meşe palamutlarını 
topluyoruz. Hem Orman 
Genel Müdürlüğü’ne, hem 
de bir üniversitenin ziraat 
fakültesine gönderiyoruz. 
Ülkemizin yeşillendirilmesine 
az da olsa katkıda bulunuyoruz. 
Arkadaşlarımızın da bu konuda 
ciddi bir duyarlılığı var, bu 
artık gelenekselleşti, 3 yıl oldu. 
Sizlere de bu noktada verdiğiniz 
destekten dolayı, bunların fidan 
haline gelmesi aşamasındaki 
desteğinizden dolayı teşekkür 
ediyoruz. Bu iş birliği sonraki 
yıllarda da güçlenerek devam 
edecek diye ümit ediyoruz.” dedi.
Orman Genel Müdürü İsmail 
Üzmez de, Neziroğlu’na 
hassasiyetinden dolayı teşekkür 

ederek, “Ağacın verdiği her 
bir tohumun boşa gitmemesi, 
bunun fidan olarak yetişmesi ve 
dağda bunun yerini alıp Türkiye 
topraklarından bir karışın dahi 
korunması adına çok ince ve 
hassas bir duygu, bu duyguyu 
sizin taşımanız, bizimle irtibata 
geçmeniz bizi ayrıca mutlu 
etmiştir” şeklinde konuştu. 
TBMM’deki meşe palamudu 
toplama etkinliğinin 
gelenekselleşmesi ve devamı 
için her zaman katkı sağlamaya 
hazır olduklarını belirten Üzmez, 
“Bugün bize vereceğiniz bu 

meşe tohumlarının tamamının 
fidan olarak ülkenin bir yerinde 
görevini yapmaya hazır olacağını 
belirtmek isterim” dedi. 
Üzmez, daha sonra geçen 
yıl Meclisten toplanan meşe 
palamutlarından yetiştirilmiş bir 
fidanı Neziroğlu’na hediye etti. 
TBMM’de meşe palamudu 
toplama etkinliğinde toplanan 
palamutlar daha önceki yıllarda, 
Orman Genel Müdürlüğünün 
yanı sıra, Van Yüzüncü 
Yıl Üniversitesi ve Ankara 
Üniversitesi Ziraat Fakültesine 
verilmişti.

TBMM Bahçesinden Toplanan Meşe Palamutları 
Orman Genel Müdürlüğüne Teslim Edildi
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Akdeniz İçin Birlik Parlamenter 
Asamblesi (AİBPA) Mali 
Konular, Sosyal İşler ve Eğitim 
Komitesi Toplantısı 1 Aralık’ta 
TBMM’de gerçekleştirildi. 
Toplantının açış konuşmasını 
Avrupa Birliği Bakanı ve 
Başmüzakereci Volkan Bozkır 
yaptı.
Bozkır, Türkiye’nin Akdeniz 
Havzası’na yaklaşımının yapıcı 
bir politikaya dayandığını, 
buradaki amacın, bölgede barış 
ve refahı elde etmek, işbirliğini ve 
ortak mirası geliştirmek üzerine 
temellendiğini kaydetti. 
Akdeniz İçin Birlik’in, aslında 
bu bölgedeki en büyük oluşum 

olduğunu belirten Bozkır, 
“Sadece bir diyalog forumu 
olmaktan çok öte, aynı zamanda 
somut projeler gerçekleştiren 
bir yapıdır. Çok büyük bir 
memnuniyetle görüyoruz ki, 
bölgesel ve uluslararası finans 
kuruluşları kendi finansal 
desteklerini bu alana aktararak, 
bölgesel kalkınma için katkıda 
bulunmuşlardır” dedi. 
Akdeniz İçin Birlik Parlamenter 
Asamblesi’nin, istikrarın 
sağlanmasına katkıda bulunmaya 
çalıştığına işaret eden Bozkır, 
şunları söyledi: 
“Ne yazık ki komşu ülkelerde 
zor zamanlar yaşanıyor şu 

anda. Türkiye, Suriye gibi, 
Ukrayna gibi krizlerin yaşandığı 
bölgelerin ortasında, adeta 
istikrarın yaşandığı bir ada görevi 
görmektedir. Uluslararası toplum 
şu ankinden çok daha etkin 
olmalıdır, olabilir. Ülkelerin daha 
iyi organize olmaları, sorunların 
üzerine daha net gidebilmeleri 
gerekmektedir. Dolayısıyla 
kompleks siyasi sorunların, 
bu Birliğin işleyişinin önüne 
geçmemesi gerekmektedir. 
Tüm üye devletlere bir 
çağrı yapmak istiyorum: 
Mümkün olduğunca yaratıcı 
ve yapıcı olalım, bu sayede 
çevremizdeki ciddi sorunların 
aşılmasına katkıda bulunalım. 

AİBPA, Mali Konular, Sosyal İşler ve 
Eğitim Komitesi TBMM’de Toplandı 

Bozkır, “Ne yazık ki komşu ülkelerde zor zamanlar 
yaşanıyor şu anda. Türkiye, Suriye gibi, Ukrayna 
gibi krizlerin yaşandığı bölgelerin ortasında, adeta 
istikrarın yaşandığı bir ada görevi görmektedir.”

Reiffers, “Yabancı yatırımcılar, yatırımların 
millileştirilmesi gibi bir durumu kabul etmezler. 

Dolayısıyla siyasi kriz olduğu andan itibaren 
sermaye geri kaçar.”
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Ayrıca, Avrupa Birliği’nin 
genişleme ve komşuluk 
politikasının da en başarılı 
politika olarak önümüzdeki 
dönemde de uygulanmaya 
devam edeceğini umuyorum. 
Bölgede yaşanan ihtiyaçlar ve 
gereklilikler doğrultusunda 
ortak anlayışı teşvik edecek 
şekilde uygulanmasını ümit 
ediyorum. Ekonomik kalkınma, 
serbest ticaret, enerji güvenliği, 
kültürel diyalog, yasa dışı göç, 
çevresel koruma, terörizmle 
mücadele, organize suçla 
mücadele Avrupa Birliği’nin 
komşuluk politikalarının önceliği 
olmaktadır. Ayrıca bu unsurlar, 
dünyanın bu bölgesinde güvenli 
bir geleceğe yönelik önemli 
adımlardır. 
Akdeniz’de, Akdeniz Havzası’nda 
sadece bölge ülkesi olarak 
değil, AB’yle müzakere halinde 
olan bir ülke olarak da Türkiye 
katkıda bulunmakta. Serbest 
ticaret anlaşmaları, Avrupa 
Birliği ile geri kabul anlaşmaları, 
stratejik enerji projeleri, insani 
yardımlar, neredeyse 2 milyon 
kadar Suriyeliye yaptığı insani 
yardımlar... Türkiye bu bölgede 
aktif rolünü devam ettirmektedir. 
Türkiye, kesinlikle Avrupa Birliği 
katılım sürecindeki ilerlemelere 
paralel olarak bu etkinliğini 
artırarak devam ettirecektir.” 
Bozkır, yeni AB stratejisi, yeni 
AB iletişimi stratejisi sayesinde 
ve Ulusal Eylem Planının 
2014-2015 ilk aşamasıyla bu 
başarıların elde edilebileceğini 
umduğunu belirterek, “Ulusal 
Eylem Planımızın ikinci aşaması 
müktesebatla uyumun 2015-2019 
dönemini kapsayacak kısmının 
açılışını bugün sizlere de ilan 
etmiş oluyorum. Ayrıca, bizim 
bu çabalarımızın karşılığının 
AB üye ülkeleri tarafından da 
gösterilmesini bekliyoruz. Aynı 
anlayışı, kararlılığı onlardan da 
bekliyoruz. Böylece, somut olarak 
Akdeniz Bölgesi de bundan 
faydalanacaktır” diye konuştu. 

Avrupa-Akdeniz Ekonomik 
Kurumlar Forumu Başkanı Jean 
Lois Reiffers de, yatırımların 
teşviki ve yatırımların nasıl 
korunabileceği konusuna değindi. 
Yabancı yatırımcıların, özellikle 
siyasi risklere karşı tahammülsüz 
olduğuna dikkati çeken Reiffers, 
“Yani yabancı yatırımcılar, 
yatırımların millileştirilmesi 
gibi bir durumu kabul etmezler. 
Dolayısıyla siyasi kriz olduğu 
andan itibaren sermaye geri 
kaçar” dedi. 
Ülkelerin yabancı yatırımcı 
çekebilmek için her şeyi yaptığını 
belirten Reiffers, bunun aslında 
sağlıksız bir durum olduğunu, 
ortak bir yatırım kanunu 
çıkarılması gerektiğini söyledi. 
Avrupa Yatırım Bankası 
Ankara Temsilcisi Lara Tassan 
Zanin, önümüzdeki 7 yıl içinde 
Türkiye de dahil olmak üzere 
bölgede 12 milyar avroluk 
bir kaynak aktarımının söz 
konusu olacağını ifade etti. 
Zanin, “Bizim için önemli olan 
bölgede iyi proje bulabilmek. Bu 
kapsamda, borç vermenin yanı 
sıra danışmanlık sistemimiz de 
var. Neyi finanse edeceğimiz çok 
önemli” dedi. 
Zanin, enerji alanında, özellikle 
yenilenebilir enerji kaynaklarını 
önemsediklerini, bunun Akdeniz 
için güneş enerjisi anlamına 
geldiğini kaydetti. 

Türkiye Yatırım, Destek ve 
Tanıtım Ajansı Baş Proje 
Direktörü Necmettin Kaymaz, 
Türkiye açısından yabancı 
yatırımcıyı çeken faktörleri 
anlattı. 
Kaymaz, piyasanın alabilirliği ve 
erişimi, kişi başına düşen gelir, 
küresel ve bölgesel pazarlara 
erişimin Türkiye için belirleyici 
unsurlardan bazıları olduğunu 
söyledi. 
Necmettin Kaymaz, ekonomisi 
her yıl ortalama yüzde 5 oranında 
büyüyen Türkiye’nin, dünyada en 
hızlı büyüyen ekonomilerden biri 
olduğunu, bu durumun, yabancı 
yatırımcıların dikkatini çektiğini 
kaydetti. 
Türkiye’de 2002 yılında 20 
milyondan fazla kişinin yoksul 
olduğunu anlatan Kaymaz, 
2013 yılı itibariyle bu rakamın 
1,5 milyona indiğini ifade 
etti. Kaymaz, bu durumun 
da yatırımcılar için önemli 
olduğunu, çünkü tüketici 
tabanının genişlemesine katkı 
yaptığını vurguladı. Türkiye’de 
2002 yılında geliri 10 bin doların 
üzerinde bulunan hane halkı 
sayısının 5,3 milyon olduğunu 
anımsatan Kaymaz, bu rakamın 
18 milyona ulaştığını söyledi. 
Katılımcılar, Türkiye’nin 
ekonomik gelişim sürecinin 
bölgede model olarak 
alınabileceğini ifade etti.
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Avrupa Parlamentosu Türkiye 
Raportörü Kati Piri, Türkiye’deki 
temasları çerçevesinde CHP 
Grup Başkanvekili Akif 
Hamzaçebi ile 10 Aralık’ta bir 
araya geldi. 
Hamzaçebi, Türkiye’nin AB 
ile ilişkilerinin çok eskiye 
dayandığını belirterek, 1963’te 
imzalanan Ankara Anlaşması’nın 
ilişkilerin temelini oluşturduğunu 
söyledi. 

Ankara Anlaşması’nı o dönem 
iktidarda olan CHP hükümetinin 
imzaladığını ifade eden 
Hamzaçebi, “Türkiye tarihsel 
olarak yönünü batıya çevirmiş bir 
ülkedir. AB’nin varlığı, dünyada 
insan hakları ve özgürlüklerin 
güvencesi açısından son derece 
önemlidir” diye konuştu. 
Türkiye’nin AB ile ilişkilerinin 
zaman zaman kesintiye 
uğradığını, zaman zaman 

tıkanmalar yaşandığını dile 
getiren Hamzaçebi, şöyle devam 
etti: 
“Türkiye’nin AB’ye tam 
üyeliğinin vazgeçilmez hedef 
olduğunu düşünüyoruz. 
AB’ye tam üyelik hedefi olan 
Türkiye’nin insan hakları ve 
özgürlükler açısından son derece 
ileri adımlar atması gerekir. 
İnsan hakları ve özgürlüklerde 
geriye gidiş, Türkiye’nin AB ile 
ilişkilerini zedeleyecektir. Bunu 
doğru bulmuyoruz. Türkiye’nin 
AB ile ilişkileri şu an sorunludur. 
Türkiye’nin yönünü doğuya 
çevirme çabalarına, insan hakları 
ve özgürlükler konusundaki geri 
adımlara karşın halkımız AB 
hedefinden vazgeçmeyecektir. 
CHP olarak bu hedefi 
vazgeçilmez hedef olarak 
muhafaza edeceğiz. Türkiye’nin 
tam üyeliği konusunda sorun 
olan bazı unsurlar, demokrasi 

AB Türkiye Raportörü Piri, TBMM’de

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri, Türkiye’deki temasları çerçevesinde, TBMM Başkanı Çiçek, 
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, MHP Grup Başkanvekili Oktay 
Vural ve Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya ile bir araya geldi. 
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ve insan hakları konusunda 
göstereceği ilerlemelerle zaman 
içinde aşılacaktır.” 
AP raportörü olarak Türkiye’ye 
ilk kez resmi ziyarette 
bulunduğunu, Türkiye-AB 
ilişkilerinin durumuyla ilgili 
hazırlayacakları taslak metnin 
Nisan’da nihai halini alarak 
Avrupa Parlamentosu’nda 
oylanacağını anlatan Piri, raporda 
Türkiye’nin katılım sürecinde 
attığı adımların yer alacağını 
kaydetti. 
Ana muhalefet partisiyle 
Türkiye-AB ilişkilerini 
konuşmaya önem verdiklerinin 
altını çizen Piri, “Siyasi partiler 
arasında görüş farklılıkları 
olabilir, ancak AB süreci 
söz konusu olduğunda çok 
partililiğin ortak zeminde 
buluşmasını, ortak yaklaşımı arzu 
ediyoruz” dedi. 
Avrupa Parlamentosu Türkiye 
Raportörü Kati Piri daha sonra, 
AK Parti Grup Başkanvekili 
Mahir Ünal ve MHP Grup 
Başkanvekili Oktay Vural ile 
basına kapalı görüşme yaptı.
Piri, daha sonra HDP Mardin 
Milletvekili Erol Dora ve Şırnak 
Milletvekili Selma Irmak ile 
görüştü. Görüşme, basına kapalı 
gerçekleşti.

TBMM Adalet Komisyonu 
Başkanı İyimaya, AP Türkiye 
Raportörü Piri ile Görüştü

Avrupa Parlamentosu Türkiye 
Raportörü Kati Piri ve 
beraberindeki heyet ile bir 
araya gelen TBMM Adalet 
Komisyonu Başkanı Ahmet 
İyimaya, Türkiye’de ve dünyada 
küreselleşme yönündeki 
eğilimlerin zihinleri epeyce 
meşgul ettiğini belirterek, 
“Avrupa’nın ve Türkiye’nin 
küreselleşme veya ortak değerler 
vatanında buluşma yürüyüşünün 
başlarında olduğunu söylemeye 
mecburuz.” diye konuştu. 
İnsanlık yürüyüşünün gelecekte 
belki ortası olmasa da dörtte 
birine ulaşmış olacağını kaydeden 
İyimaya, “Hukuktan, insan 
hakları kalitesinin erişiminden, 
çevre değerlerinden ve 
kaynakların adil paylaşımından 
Avrupa’nın, Türkiye’nin, dünya 
devletleri ve diğer aktörlerin 
düşünmeleri ve yapmaları 
gereken birçok şey var.” şeklinde 
konuştu. 
AP Türkiye Raportörü Piri ise 
Türkiye’de bulunmaktan duyduğu 
memnuniyeti ifade ederek, 
TBMM’ye ilk kez resmi ziyarette 
bulunduğunu söyledi. 
TBMM Adalet Komisyonunun 
Türkiye’nin AB üyeliği müzakere 

sürecinde kilit bir role sahip 
olduğunu vurgulayan Piri, 
“Dolayısıyla siz, komisyonun 
üyeleri ile birlikte bizim için 
çok önemli olan konuları 
tartışıyorsunuz.” dedi. 
Bu günün Dünya İnsan Hakları 
Günü olduğunu ve ziyaretinin 
çok anlamlı bir güne denk 
geldiğini dile getiren Piri, 
“Sizinle birlikte Türkiye’nin 
gündeminde önemli reformları ve 
gelecekteki reformları tartışmak 
arzusu içerisindeyiz.” diye 
konuştu.

TBMM Başkanı Çiçek, 
AP Türkiye Raportörü 
Piri’yi Kabul Etti

TBMM Başkanı Cemil 
Çiçek, Avrupa Parlamentosu 
(AP) Raportörü Kati Piri ve 
beraberindeki heyeti 11 Aralık’ta 
TBMM Divan Salonu’nda kabul 
etti. Görüşme, basına kapalı 
gerçekleşti.

Piri, “Siyasi partiler arasında 
görüş farklılıkları olabilir, 
ancak AB süreci söz konusu 
olduğunda çok partililiğin ortak 
zeminde buluşmasını, ortak 
yaklaşımı arzu ediyoruz.”
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“Outlet” ve ‘fabrika satış mağazası’ 
olarak bilinen sürekli indirimli satışlar 
kurallara bağlanacak.”

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
Başkanı Mazıcıoğlu;

“Tasarı ile sektörde yaşanan sorunların bütüncül bir bakışla 
çözüme kavuşturulması amacıyla hem organize hem de geleneksel 
perakendeciliğe yönelik düzenlemelere yer verilmesi suretiyle 
sektörün hukuki altyapısı oluşturuluyor.”
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Sayın Mazıcıoğlu, “Perakende 
Ticaretin Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı”na 
neden ihtiyaç duyuldu?
Ülkemizde, 2000’li yılların 
başından itibaren hızlı bir gelişim 
seyri izleyen perakende sektörü 
2002 yılında Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) verilerine göre 
58 milyar TL ciroya sahipken, 
2012 yılında 393 milyar TL’lik 
bir ciro büyüklüğüne ulaşmıştır. 
Sektör, bu hacmiyle ciro 
bazında ülke ekonomisinin % 
14’üne tekabül etmektedir. Yine 
TÜİK verilerine göre 2012 yılı 
itibariyle perakende sektöründe 
yaklaşık olarak 743 bin faal 
girişim bulunmakta olup bu 
girişim sayısı ülke genelindeki 
girişimlerin % 28’ine tekabül 
etmektedir. Ayrıca, Ülkemizde 
1,9 milyon kişi (çalışan nüfusun 
yaklaşık % 15’i) perakende 
sektöründe çalışmaktadır.
 Ülkemiz perakende sektöründe 
yaşanan bu gelişim alışveriş 
merkezi, büyük mağaza ve zincir 
mağaza sayılarının artışıyla 
organize perakendeciliğe doğru 
yaşanan dönüşüm süreci, bir 
yandan ülke ekonomisine 

katkı sağlarken; diğer yandan 
da birtakım ekonomik, sosyal 
ve çevresel sorunlara neden 
olmuştur. İşletmelerin açılışında 
standardı bulunmayan karmaşık 
işlemler ile ödemelerde 
gecikmeler, markalaşamama 
ve haksız rekabet oluşturan 
uygulamalar bu sorunların 
başında gelmektedir. Ayrıca 
yaşanan gelişmeler, perakende 
sektöründe faaliyet gösteren ve 
bu sektörde geleneksel kesim 
olarak nitelendirilen esnaf ve 
sanatkâr işletmeleri ile küçük 
ölçekli ticari işletmeler için 
pazar kaybı ve piyasada tutunma 
sorunlarını da beraberinde 
getirmiştir. Perakende sektöründe 
ulaşılan bu büyüklüğe rağmen, 
sektörde kullanılan kavramların 
kanuni bir dayanağının 
bulunmaması da uygulamada 
kavram karmaşasına neden 
olmaktadır. 
 Son yıllarda yaşanan küresel 
ekonomik krizle birlikte azalan 
dış talep, büyük ölçüde iç taleple 
dengelenmiş ve perakende 
sektörü bu dengeyi sağlamada 
önemli rol üstlenmiştir. Bununla 
birlikte, ülkemiz ekonomisi için 
önem arz eden bu sektörde, 

yeterli ve güvenilir veri temininde 
güçlükler yaşanmaktadır. 
Bu durum, sektöre yönelik 
doğru politika üretilmesini 
de zorlaştırmaktadır. Sektöre 
yönelik sağlıklı, güvenilir ve 
güncel verilerin oluşturulması 
gerekmektedir. Bunun yanı 
sıra, kalkınma planları ve orta 
vadeli programlarda perakende 
ticarete yönelik yasal altyapı 
oluşturulması hususu da yer 
almaktadır. 
Perakende sektöründe yaşanan 
bu gelişmeler, yönlendirici ve 
destekleyici bir düzenleme 
gereksinimi, hukuki belirlilik 
ilkesinin temini, sektörün 

“Tasarı, ilgili bütün tarafların 
da görüşlerini almak suretiyle 
hazırlanmış olup perakende 
ticaretin taraflarının Tasarı’nın 
esaslı unsurlarına itirazlarının 
olmaması sebebiyle bir uzlaşma 
metni özelliğini taşımaktadır.”
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ihtiyaçları ile uygulamada 
karşılaşılan sorunların giderilmesi 
amacıyla Perakende Ticaretin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı hazırlanmıştır.
 Tasarı ile perakende sektöründe; 
Üretici tedarikçi perakendeciler 
arasında yaşanan sorunların 
giderilmesi, işyeri açılış 
işlemlerinin kolaylaştırılması, 
geleneksel perakendecinin 
korunması, sektörde adil 
rekabetin sağlanması, kayıt 
dışılığın önlenmesi ve sektörde 
verimlilik ve kalitenin 
artırılmasını hedefliyoruz. 
Önemle belirtmek gerekir ki; 
tasarı, ilgili bütün tarafların 
da görüşlerini almak suretiyle 
hazırlanmış olup perakende 
ticaretin taraflarının Tasarı’nın 
esaslı unsurlarına itirazlarının 
olmaması sebebiyle bir uzlaşma 
metni özelliğini taşımaktadır.
Perakende Ticaretin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ile ne gibi düzenlemeler, 
yenilikler getirilecek?
Tasarı ile, sektörde yaşanan 
sorunların bütüncül bir bakışla 

çözüme kavuşturulması amacıyla 
hem organize hem de geleneksel 
perakendeciliğe yönelik 
düzenlemelere yer verilmesi 
suretiyle sektörün hukuki 
altyapısı oluşturuluyor. Serbest 
piyasa ve rekabet ilkelerinden 
vazgeçilmeden ve tüketici 
tercihleri de gözetilerek yaşanan 
bu sorunların giderilmesinin ve 
perakende işletmelerin dengeli 
bir şekilde büyüme ve gelişmesi 
sağlanacaktır. Perakende 
sektöründe sıklıkla kullanılan 
alışveriş merkezi, büyük mağaza, 
zincir mağaza, özel markalı ürün, 
franchise, bayi gibi kavramlar 
ilk kez tanımlanarak hukuki 
bir niteliğe kavuşturulacak ve 
uygulamada yaşanan kavram 
karmaşasının önüne geçilmesi 
sağlanacaktır. İşyeri açılış ve 
kapanış işlemleri, Perakende Bilgi 
Sistemi (PERBİS) üzerinden 
gerçekleştirilecektir. Çok sayıda 
kamu kurum ve kuruluşunun 
yer aldığı işyeri açılış, faaliyet ve 
kapanış süreçlerinin tek sistem 
üzerinden sonuçlandırılacaktır. 
Bu süreçte işlemlerdeki uzun 
ve bürokrasi yoğun süreç 
kısaltılacak, basitleştirilecek ve 
ayrıca sektöre yönelik veri ve 

istatistik üretebilmesine imkân 
sağlanacaktır.
Perakende işletmelerin 
üretici ve tedarikçiden talep 
edebileceği prim ve bedeller 
kurala bağlanacaktır. Bu surette 
perakende işletmeler satışa 
konu ürünün talebini “doğrudan 
etkileyen” hizmetlerden dolayı 
üretici veya tedarikçiden 
sözleşme türü ve oranı 
belirtilmedikçe prim ya da bedel 
talebinde bulunamayacaktır. 
Prim ya da bedel talepleri 
sözleşme süresiyle sınırlı olacak 
ve pirim ya da bedel talebine 
konu olan ürünün sözleşme 
sürecinde rafta tutulması zorunlu 
olacaktır. Küçük ölçekli üretici 
tarafından yurt içinde üretilen 
ve hızlı tüketim malı niteliği 
taşıyan ürünlerin üzerinde 
perakendecinin ad, unvan veya 
markasının yanı sıra; üreticinin 
ad, unvan ya da markasına da 
yer verilmesi sağlanacaktır. 
Bu surette yurtiçinde üretilen 
ve hızlı tüketim malı niteliği 
taşıyan mağaza markalı 
ürünler aracılığıyla, üreticilerin 
markalarının tanınırlığının 
arttırılması ve yeni markaların 
oluşması sağlanacaktır. Alım 
satım işlemlerinden kaynaklı 
ödemelerin kural olarak 
sözleşmede belirtilen sürede 
yapılmasının, bununla birlikte 
hızlı tüketim mallarının özelliği, 
niteliği, üretici veya tedarikçinin 
tarımsal ya da hayvansal ürün 
üreticisi yahut küçük veya 
orta ölçekli işletme olması 
göz önünde bulundurularak 
bunlar için azami ödeme süresi 
öngörülmüştür.
Tüketiciye yönelik haksız 
uygulamaların önüne geçilmesini 
teminen, kampanyalı satışların 
6502 sayılı Kanun ve ilgili 
diğer kanunlarda yer alan 
usul ve esaslar dâhilinde 
gerçekleştirilmesinin; bazı 
perakende işletmeler, tasfiye, 
kapatma, işyeri değişikliği söz 
konusu olmamasına rağmen bu 
gerekçeleri kullanarak aldatıcı 
ticari faaliyetlerde bulunmasının 
ve bu surette işletmeler arası 
haksız rekabete neden olan 
tüketici mağduriyetlerinin 
giderilmesi sağlanacaktır. 
Kampanyalı satışlarda süre; işyeri 
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açılışı, devri, kapanışı, adres veya 
faaliyet konusu değişikliklerinde 
3 ayı tasfiye halinde 6 ayı 
geçemeyecektir. Ülkemizde outlet 
veya fabrika satış mağazaları 
aracılığı ile gerçekleşen sürekli 
indirimli satışların belirli 
kurallar dahilinde yapılması 
sağlanacaktır. Kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları, 
belediyeler, perakende işletmeler 
ve diğer tüzel kişiler tarafından 
düzenlenmekte olan alışveriş 
festivallerinin yasal bir dayanağa 
kavuşturularak belirli kurallar 
dâhilinde yapılması sağlanacaktır. 
Özellikle çok sayıda kişiye hitap 
eden alışveriş merkezlerinde 
bireysel ve sosyal ihtiyaçları 
karşılayan ve sosyal ve kültürel 
etkinliklere imkân sağlayan 
belirli niteliklere sahip acil 
tıbbi müdahale ünitesi, ibadet 
yeri, bebek bakım odası, çocuk 
oyun alanı gibi ortak kullanım 
alanlarının oluşturulması zorunlu 
olacaktır.
Serbest piyasa ilkelerinden 
vazgeçilmeden, alışveriş 
merkezlerinde daha fazla sayıda 
esnaf ve sanatkârın faaliyet 
gösterebilmesi sağlanacaktır. 
Alışveriş merkezlerinde esnaf 
ve sanatkar işletmecilerine rayiç 
bedel üzerinden kiraya verilmek 
üzere toplam satış alanının 
en az %5 i kadar yer ayrılması 
zorunluluğu getirilmiştir. 
Geleneksel ve kaybolmaya yüz 
tutmuş mesleklerin yaşatılmasını 
teminen bu meslekleri icra 
edenlere kiraya verilmek üzere 
toplam satış alanının en az 
binde 3 ü oranında yer ayrılması 
zorunluluğu getirilmiş olup 
aynı zamanda kira bedelinin 
rayiç bedelin ¼ inden fazla 
olamayacağı hüküm altına 
alınmıştır. Yerli üreticiyi 
desteklemek amacıyla hızlı 
tüketim mallarının satışının 
yapıldığı büyük ve zincir 
mağazalarda satış alanlarının en 
az %1 ine tekabül edecek şekilde 
raf alanı çoğunlukla küçük ölçekli 
üretici ve tedarikçi işletmelerce 
üretilen yöresel ürünlerin satışına 
ayrılacaktır. Karşılıklı bilgi ve 
görüş alışverişinde bulunmak 
ve sektöre yönelik politika 
oluşturulmasına katkı sağlamak 
amacıyla, Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığının koordinatörlüğünde 
ilgili kurum ve kuruluşların 
katılımıyla Perakendeciler 
Konseyinin oluşturulacaktır. 
Sektörün dinamik yapısı 
dikkate alınarak perakendeciler 
konseyi uygulama sonuçlarının 
değerlendirmesinin yanı sıra 
ortaya çıkacak yeni ihtiyaçların 
ve sorunlarında giderilmesi 
noktasında önemli görevler ifa 
edecektir.
Esnaf ve sanatkarların daha 
düşük maliyetlerle mal tedarik 
edebilmeleri için Bakanlığın 
gözetimi ve denetimi altında 
faaliyet gösteren tedarik ve 
dağıtım kooperatiflerinin 
kurulması öngörülüyor. Geniş 
kitlelere hitap etmek ve ticari 
hayatta büyük öneme sahip 
olmakla birlikte sınırları tam 
olarak belirlenmemiş olan 
taşınmaz ve ikinci el motorlu 
kara taşıtı alım satımı gibi 
ticari faaliyetleri yürütenlere 
yönelik mesleki davranış 
kurallarının belirlenmesi ve 
bu faaliyetlerin yürütülmesine 
ilişkin düzenlemeler yapılması 
konusunda Bakanlığa yetki 
verilmiştir. Tatil günlerinde 
faaliyet göstermek için ruhsat 
alımını hükme bağlayan 394 
sayılı Hafta Tatili Hakkında 
Kanun hükümlerinin ise 
perakende işletmeler hakkında 
uygulanmayacaktır. Hafta 
tatilinden muaf olmak için esnaf 
ve sanatkarlardan ilave belge 
alındığı, Tasarı’nın yasalaşması 
ile hafta tatilinden muaf olmak 
için esnaf ve sanatkârın ilave harç 
ödememesi sağlanacaktır. 
Esnaf ve sanatkârın çok uzun 
yıllardan beri mağdur olduğu, 
odalara üye olması aşamasında 
istenilen ustalık belgesi 
uygulamasından vazgeçildiği.
Bu kanun tasarı ile tüketicilerin 
lehine olan yenilikler söz 
konusu, bu konu hakkında bilgi 
verir misiniz?
Uygulamada çeşitli sorunlara 
yol açan ve tüketicilerin 
şikayet ettiği, kampanyalı 
satışlar ve alışveriş festivalleri 
gibi hususlarda düzenleme 
öngörülmüştür.

Bu kapsamda; Tüketiciye yönelik 
haksız uygulamaların önüne 
geçilmesini teminen, kampanyalı 
satışların 6502 sayılı Kanun 
ve ilgili diğer kanunlarda yer 
alan usul ve esaslar dâhilinde 
gerçekleştirilmesinin; bazı 
perakende işletmeler, tasfiye, 
kapatma, işyeri değişikliği söz 
konusu olmamasına rağmen bu 
gerekçeleri kullanarak aldatıcı 
ticari faaliyetlerde bulunmasının 
ve bu surette işletmeler arası 
haksız rekabete neden olan 
tüketici mağduriyetlerinin 
giderilmesi sağlanacaktır. 
Kampanyalı satışlarda süre; işyeri 
açılışı, devri, kapanışı, adres veya 
faaliyet konusu değişikliklerinde 
3 ayı, tasfiye hâlinde bu sürenin 
altı ayı geçmemesi öngörülüyor. 
“Alışveriş festivalleri yasal 
dayanağa kavuşturulacak 
ve belirli kurallar dâhilinde 
yapılacak.”
Yılın belli dönemlerinde, ilçe, 
il, bölge veya ülke düzeyinde 
düzenlenen alışveriş festivalleri 
yasal bir dayanağa kavuşturulacak 
ve festivalin başlangıç ve bitiş 
tarihleri ile festivalin programı 
ve uygulama alanı önceden 
Bakanlığa bildirilecektir.
“Outlet” ve “fabrika satış 
mağazası” olarak bilinen sürekli 
indirim satışlar kurallara 
bağlanacak.”
Tüketicinin aldatılması 
ve işletmeler arası haksız 
rekabetin engellenmesini 
teminen, Ülkemizde outlet 
veya fabrika satış mağazaları 
aracılığıyla gerçekleşen sürekli 
indirimli satışların belirli 
kurallar dâhilinde yapılması 
öngörülmektedir. Bu satış 
türünü gösterir ya da çağrıştırır 
ibarelerin alışveriş merkezlerince 
kullanımı, içerisinde yer 
alan perakende işletmelerin 
tamamının sürekli indirimli satış 
yapmasına; alışveriş merkezi 
içinde bulunanlar da dâhil diğer 
perakende işletmelerce kullanımı 
ise satışa sunulan malların en 
az yüzde yetmişinin belirtilen 
niteliklere sahip olmasına bağlı 
olacaktır.
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AK Parti Grup Başkanvekili 
Mahir Ünal,, çözüm sürecine 
sivil toplum desteği sağlamak için 
kurulan “Barışa Bak Platformu” 
üyelerini Mecliste, 3 Aralık’ta 
kabul etti.
Platform Sözcüsü Cengiz Algan, 
yaptığı konuşmada, Platforma, 
gazeteci ve yazarlar ağırlıklı 
olmak üzere toplumun bütün 
kesimlerinden katılım olduğunu, 
70 imzacıyla yola çıktıklarını 
ve temel amaçlarının çözüm 

sürecine sivil toplum desteği 
vermek olduğunu söyledi. 
Algan, çözüm sürecinin 
ağır yükünün çok az sayıda 
insanın omuzlarında kalmış 
gibi göründüğünü ifade 
ederek, “Çeşitli faaliyetlerle 
çözüm sürecine destek olmaya 
çalışıyoruz. Barış treni fikrimiz 
var, İstanbul’dan yola çıkarak, 
gittiğimiz illerde sivil toplum 
örgütleri ile buluşmak istiyoruz” 
dedi. 
AK Parti Grup Başkanvekili 
Mahir Ünal da, çözüm süreci 
denilen sürecin aslında son 
2 yılda başlayan bir süreç 
olmadığını; bunun psikolojik, 
sosyal ve siyasi zemini olduğunu 
ifade etti. 
Çözümü bir kültür haline 
getirmeyi istediklerini belirten 
Ünal, “Kanunlar çıkarırız ama 
sorunlar eğer kanun çıkarılarak 
çözülseydi, bugüne kadar 
Türkiye’nin hiçbir sorunu 
kalmazdı. Bir şeyin yasal zemini 
ayrı bir şey, onun sosyal zemini 
ayrı bir şey, psikolojik, siyasal 
zemini ayrı bir şey. Bunlar bir 
araya geldiği zaman ancak çözüm 
zemini oluşturulabiliyor” şeklinde 
konuştu. 

Diyarbakır’da STK’larla bir 
araya geldiğini, Şanlıurfa’da da 
Başbakan Ahmet Davutoğlu 
ile birlikte STK temsilcileri ile 
görüştüklerini ifade eden Ünal, 
şöyle konuştu: 
“Benim orada gözlemim şu oldu: 
İnsanımızın çözüme nasıl sahip 
çıktığını gördüm. 6-7 Ekim 
olaylarını aslında sonlandıran 
iradenin, insanımızın çözüme 
sahip çıkma iradesi olduğunu 
gördüm. Bir şeyleri kendi 
doğal akışına bıraktığınızda, 
iyileşmenin o doğal akış 
içerisinde, o yaşam akışı 
içerisinde oluştuğunu gördüm. 
Biz buraya devlet aklı koyalım, 
irade koyalım. Evet devletin bir 
akıl, irade koyması gerekiyor ama 
öncelikle biz toplum dediğimiz 
o büyük organizmayı kendi 
doğal akışı içerisine bıraksak, o 
zaten kendi iyileşmesini kendi 
içerisinde oluşturuyor. Bölgedeki 
1,5 yıllık çatışmasızlık sürecinin 
bölgede nasıl bir iyileştirme 
ortaya çıkardığını gördüğümde 
şunu düşündüm: Bizim 
görevimiz, bu sürece fazla da 
müdahil olmamak, onun kendi 
doğal akışı içerisinde iyileşmesine 
zemin hazırlamak. Bu açıdan da 
bu sivil inisiyatif çok önemli.” 
AK Parti Grup Başkanvekili 
Ünal, Barışa Bak Platformu’nun 
yapacağı çalışmaların önemli 
olacağını belirterek, siyaset üstü 
temel konularda toplumsal 
mutabakat gerektiğini vurguladı. 
Devletin öncelikleri ile siyasetin 
önceliklerinin farklı olduğunu 
kaydeden Ünal, “Bir siyasi 
parti, tabi ki çözüm noktasında 
belli sorunları çözebilir ama 
devletin öncelikleri dediğimiz 
çözüm süreci şu anda AK 
Parti’nin ortaya koyduğu siyasi 
iradenin devlete yansımasıyla 
devam ediyor. Buna CHP 

Barışa Bak Platformu Üyeleri TBMM’de

AK Parti Grup Başkanvekili 
Mahir Ünal, “Kanunlar çıkarırız 
ama sorunlar eğer kanun 
çıkarılarak çözülseydi, bugüne 
kadar Türkiye’nin hiçbir 
sorunu kalmazdı. Bir şeyin 
yasal zemini ayrı bir şey, onun 
sosyal zemini ayrı bir şey, 
psikolojik, siyasal zemini ayrı 
bir şey. Bunlar bir araya geldiği 
zaman ancak çözüm zemini 
oluşturulabiliyor.”
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ve MHP destek verse, geniş 
toplumsal mutabakatla bu sorun 
görüşülse, çok daha hızlı ve 
kesin sonuç alınır. Bu yüzden 
sizin yapacağınız görüşmeler çok 
önemli” dedi. 
Mahir Ünal, eğer siyaset 
çözümün dilini kullanacaksa, 
öncelikle siyasetin topluma 
birtakım şeyleri öğretmesi 
değil, toplumda var olan sivil 
inisiyatif gruplarının siyasete 
bir şeyleri sunması ve dayatması 
gerektiğini vurguladı. Siyasetin 
çözüm dilini kullanmaya 
başlamasının önemine işaret 
eden Ünal, siyasetin henüz, 
çözüm dili üzerinden kendisini 
ifade edemediğini bildirdi. Ünal 
Diyarbakır’da, Şanlıurfa’da, 
Siirt’te, Batman’da ve Şırnak’ta 
STK’larla bir araya geldiklerini 
belirtti.

Heyet üyelerinin MHP 
Grup Başkanvekili Yusuf 
Halaçoğlu’nu ziyareti

Barışa Bak Platformu 
üyeleri TBMM’yi ziyaretleri 
çerçevesinde, MHP Grup 
Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu ile 
görüştü. 
Halaçoğlu, bir ülkede 
yaşayanların çatışmadan 
uzak, mutlu bir ortamda 
yaşamak istememesinin 
düşünülemeyeceğini ifade etti.
Barışın bir tarafın istemesiyle 
olmayacağını dile getiren 
Halaçoğlu, terör örgütü 
masum insanları öldürme 
niyetinden vazgeçmediği sürece, 
hükümetin istemesiyle çözüme 
ulaşılamayacağını, “karşı taraftaki 
insanların da çözüme rıza 
göstermesi gerektiğini” söyledi. 
Halaçoğlu, sorunların iyi tespit 
edilmesinin önemine değinerek, 
çözülmesi gereken konuların 
başında insan hakları, demokrasi 
ve adil hukuk düzeninin 
sağlanmasının geldiğini kaydetti. 

Çözüm sürecinin içeriğinden 
haberdar olmadıklarını, 
süreçten sadece muhalefetin 
değil, bazı bakanlar ve iktidar 
milletvekillerinin dahi haberdar 
olmadığını ifade eden Halaçoğlu, 
“Görüşmelerin içeriği, niteliği 
ve sonuçlarının ne olacağı 
konusunda en ufak bilgimiz yok. 
Gizli görüşmeler sonucu ortaya 
çıkan sonuçlar bizi endişeye sevk 
ediyor. 6-7 Ekim olayları yaşandı. 
Hükümet iyi niyetli olsa bile 
yaşananlar, karşı tarafın niyetini 
ortaya koyuyor” diye konuştu. 
AK Parti iktidarının ne 
yapmak istediğini Mecliste 
muhalefetle görüşerek ortaya 
koyması gerektiğini dile getiren 
Halaçoğlu, şeffaf yapılmak 
istenmiyorsa gizli görüşme de 
açılabileceğini kaydetti. 
Platform adına konuşan yazar 
Cengiz Algan da, sürece olumlu 
yanlarından bakmak istediklerini 
belirterek, “Umudu taze tutmaya 
çalışmazsak güvende sarsılma 
olabilir” dedi. 
Gazeteci Mahmut Övür ise 
siyasetten çözüm beklediklerini 
belirterek, “İktidarı eleştirin ama 
şikayet etmeye hakkınız yok. 
Siyaset kurumu olarak bu işi 
konuşun, tartışın, çözün” dedi. 

Halaçoğlu, genel anlamda barışa 
karşı olmadıklarının altını 
çizerek, “Sürece gözü kapalı 
destek olamayız. Bu tarihi 
sorumluluktur. Türkiye daha 
büyük olaylara uğrarsa bunun 
sorumluluğunu nasıl taşıyacağım? 
MHP yaşananlara aynı şekilde 
cevap verse, ülkücüleri sokağa 
dökse ne olurdu? Söyleyin MHP 
destek veriyor mu, vermiyor mu?” 
diye sordu. 
MHP’nin ülkenin bütünlüğünün 
ve üniter yapısının bozulmasını 
kabul etmesinin mümkün 
olmadığını, Türk Bayrağının 
ayaklar altına alınmasını kabul 
edemeyeceğini vurgulayarak, 
çözüm için öncelikle terör 
örgütünün silah bırakmasının 
sağlanması, eleman kazanmasını 
engelleyecek istihdama yönelik 
tedbir geliştirilmesi, terör 
örgütünün finans kaynağı ve 
uluslararası bağlantılarının 
kesilmesinin şart olduğunu 
söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Yusuf 
Halaçoğlu, “Sürece gözü kapalı 
destek olamayız. Bu tarihi 
sorumluluktur.” 
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 
Başkanı Recai Berber’i ziyaret

TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonu Başkanı Recai 
Berber, Kenya Parlamentosu 
Finans, Planlama ve Ticaret 
Komisyonu Başkanı Abdul 
Rahim Dawood ve heyeti 
onuruna TBMM Tören 
Salonu’nda 10 Aralık’ta çalışma 
yemeği verdi. 
Komisyon Başkanı Berber, 
Türkiye ile Kenya arasındaki 
ticari hacmin 145 milyon dolara 
ulaştığını belirterek, iki ülke 
arasındaki bu ticari ilişkinin 
Ağustos 2008’de gerçekleştirilen 
Türkiye-Afrika İşbirliği 
Zirvesi’nde ivme kazandığına 
dikkat çekti. 
Berber, Türkiye’nin Kenya’ya 
ihraç ettiği başlıca ürünlerin 
fındık, çeşitli mineraller, 
kimyasal gübreler, ağaç bazlı 
kimyasallar (reçineler), polimer 
torbalar, yedek parçalar ve 
tekstil ürünlerinden oluştuğunu, 
Türkiye’nin Kenya’dan ithal ettiği 
ürünlerin ise çay, kakao, kenevir, 
ip, halat, el işleri ve çeşitli sepetler 
gibi ürünlerden oluştuğunu 
söyledi. 
Kenya Parlamentosu Finans, 
Planlama ve Ticaret Komisyonu 
Başkanı Abdul Rahim Dawood, 
Türkiye’nin güzel ve büyük 
bir ülke olduğunu belirterek 

Türkiye’de bulunmaktan dolayı 
memnuniyet duyduklarını, 
ziyaretlerinin amacının 
Türkiye’nin bilgi, birikim ve 
tecrübelerinden faydalanmak 
olduğunu söyledi. 
Türkiye’nin Kenya’ya yaptığı 
gıda yardımlarından dolayı 
da teşekkür eden Dawood, 
Berber’den, Türkiye’de okuyan 
Kenyalı öğrencilere verilen 
bursun artırılması konusunda da 
yardımcı olmasını istedi. 
Yemekte Türkiye - Kenya 
Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu üyesi AK Parti Manisa 
Milletvekili Muzaffer Yurttaş da 
hazır bulundu.

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu Başkanı İbrahim 
Halil Mazıcıoğlu’nu ziyaretleri

Kenya Parlamentosu Finans, 
Planlama ve Ticaret Komisyonu 
Heyeti Başkanı Sam Mwaıta ve 
beraberindeki heyet, TBMM’yi 
ziyaretleri çerçevesinde 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu Başkanı İbrahim 
Halil Mazıcıoğlu ile TBMM’de 
görüştü. 
Komisyon Başkanı İbrahim 
Halil Mazıcıoğlu, Türkiye’nin 
Kenya’yı Doğu Afrika bölgesinde 
güçlü bir aktör ve Kıta’da 

önde gelen bir ortak olarak 
gördüğünü belirterek, Kenya’nın 
Mandera vilayetinde 1 Aralık 
2014 tarihinde düzenlenen ve 
38 işçinin katledildiği terör 
saldırısını şiddetle kınadıklarını 
söyledi. 
Mazıcıoğlu, en üst düzeydeki 
karşılıklı ziyaretlerin, Türkiye-
Kenya ikili ilişkilerinin gelişmesi 
için tarihi birer fırsat teşkil 
ettiğini ve bu tür üst düzey 
ziyaretlerin devam ettirilmesinin 
ilişkilere her alanda ivme 
kazandıracağını ifade etti. 
2013 yılında, ikili ticaret 
hacminin 145 milyon ABD 
Dolarına ulaştığını, ancak bu 
rakamın iki ülke arasındaki 
potansiyeli yansıtmaktan 
henüz uzak olduğunu söyleyen 
Mazıcıoğlu, karşılıklı çaba 
ve işbirliğiyle daha fazla 
Türk yatırımcısının Kenya’ya 
çekilebileceğini belirtti. 
Karma Ekonomik Komisyon 
(KEK) İkinci Toplantısı’nın 
işbirliğinin çeşitli boyutlarının 
gözden geçirilmesine imkan 
sağladığını, bu gibi toplantıların 
düzenli aralıklarla yapılarak ikili 
ticaret hacmini giderek daha da 
artırmasını ümit ettiğini söyleyen 
Mazıcıoğlu, şöyle devam etti: 
“Türkiye tarafından verilen 
burslar için yapılan öğrenci seçim 
işlemlerine makamlarınızın da 
dahil olması yönündeki talebinizi 
anlayışla karşılıyoruz. Diğer 
taraftan, ilgili kuruluşumuz, 
genel uygulama olarak, 
seçimleri internet üzerinden 
bireysel başvuru yoluyla 
gerçekleştirmektedir. Aynı 
zamanda, bu seçimlerde, ülkelerin 
ihtiyaç duyduğu alanlarda burs 
tahsis edilmesine, seçimlerin 
sonuçları ve öğrencilerin 
yerleştirildiği alanlar hakkında 
her aşamada ilgili makamlarınıza 

Kenya Parlamentosu Heyetinin TBMM Temasları
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bilgi verilmesine özen 
gösterilmektedir. 
Dört firkateynden oluşan 
Barbaros Deniz Görev Grubu, 
Kuzey Afrika’dan başlayarak tüm 
Afrika kıtasını kat ettiği seyir 
faaliyetleri çerçevesinde Mayıs 
ayında Mombasa Limanı’nı 
da ziyaret etmiştir. Barbaros 
Türk Deniz Görev Grubu’nun 
Mombasa ziyareti sırasında 
Kenya makamlarının gösterdiği 
sıcak ev sahipliği için bir kez 
daha teşekkür etmek isterim. 
Ülkemizin Afrika kıtasına olan 
yönelimi, sadece ekonomik 
ve ticari hedeflerle sınırlı 
olmayıp Afrika’nın gelişme ve 
kalkınmasını da kapsayan ve bu 
meyanda hastalıklarla mücadele, 
tarımsal gelişme, sulama, enerji, 
eğitim alanlarında teknik ve proje 
işbirliği yardımları ile düzenli 
insani yardımlarımızı da içeren 
kapsamlı bir politikadır.” 
Kenya Parlamentosu Finans, 
Planlama ve Ticaret Komisyonu 
Heyeti Başkanı Sam Mwaıta ise 

Türkiye’yi Kenya’nın güçlü bir 
ortağı olarak gördüklerini ve iki 
ülke arasında her alanda bulunan 
ilişkileri geliştirmek istediklerini 
söyledi. 
Türkiye’nin son yıllarda 
ekonomik açıdan büyümesinden 
çok etkilendiklerini belirten 
Mwaıta, Kenya olarak 
Türkiye’nin tecrübelerinden 
faydalanmak istedikleri için bu 
ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade 
etti.

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Başkanı Oya 
Eronat’ı ziyaretleri

Konuk Kenya Parlamento Heyeti 
daha sonra, Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 
Başkanı Oya Eronat ve komisyon 
üyelerini ziyaret etti. 
TBMM Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun yapısı ve 
çalışmaları konusunda konuk 
parlamento heyetini bilgilendiren 
Eronat, Türkiye’yi her yıl 35 
milyon turistin ziyaret ettiğini, 

Türkiye’nin turizm gelirlerinin 
40 milyar dolara ulaştığını 
belirterek Türkiye’nin turizm 
gelirleri bakımından dünyada ilk 
beş ülke arasına girdiğini söyledi. 
İki ülke arasındaki ticari 
dengeye de değinen Eronat, 
Türkiye’nin Kenya’ya 130 milyon 
dolarlık ihracat yaptığını bunun 
karşılığında 15 milyon dolarlık 
ithalat gerçekleştirdiğini belirtti. 
TBMM Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 
Başkanvekili ve AK Parti Kayseri 
Milletvekili Yaşar Karayel ise 
yaptığı konuşmada, Türkiye 
olarak Kenya’ya her türlü desteği 
vermeye hazır olduklarını ifade 
etti. 
Karayel, 2005 yılını ‘Afrika 
Yılı’ ilan ettiklerini belirterek 
Kenya’nın Türkiye için çok 
önemli bir ülke olduğuna dikkat 
çekti ve “40 milyona yakın 
nüfusu olan Kenya’yı Afrika’nın 
en önemli ülkelerinden biri 
olarak görüyoruz.” dedi.
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Elkatmış, “Mevzuat var 
ancak uygulama yok. Bir olay 
olduğunda ‘ah, vah’ diyoruz 
ama olayın ardından aynı 
vurdumduymazlık devam ediyor”

Kamu Denetçisi Mehmet 
Elkatmış, 30 Aralık’ta 
Mecliste düzenlediği basın 
toplantısında, Kamu Denetçiliği 
Kurumu olarak, “Soma Maden 
Kazasından Hareketle Kömür 
Madenciliğinde İş Sağlığı ve 
Güvenliği” adı altında bir rapor 
hazırladıklarını belirtti. 
Raporun içeriğinden bahseden 
Elkatmış, maden ocakları ile ilgili 
ulusal ve uluslararası mevzuata 
değindi. 
Türkiye’nin bu konuda kapsamlı 
bir mevzuata sahip olduğunu 
anlatan Elkatmış, ancak 
mevzuatın uygulanmasında 
sıkıntı yaşandığını vurguladı. 
Elkatmış, “Mevzuat var 
ancak uygulama yok. Bir olay 
olduğunda ‘ah, vah’ diyoruz 
ama olayın ardından aynı 
vurdumduymazlık devam ediyor” 
dedi. 
Mehmet Elkatmış, maden 
işletme sayısı Türkiye’den onlarca 
kat daha fazla olan ülkelerde 
yaşanan maden kazalarının 
Türkiye’den çok daha az 
olduğunu söyledi. 

Elkatmış, raporda Soma’daki 
maden kazası ile ilgili tespitler 
arasında en dikkat çekici 
sonucun, galeri giriş çıkışı ve 
havalandırma sistemi olduğunu 
belirtti. Söz konusu işletmede, 
galeriye giriş ve çıkışın aynı 
bölümde olduğunu ve tek yönlü 
vantilatörle havalandırıldığını 
anlatan Elkatmış, bunun ilkel bir 
madencilik olduğunu kaydetti. 
Kazadan yalnızca işletmecinin 
değil, Bakanlıkların ilgili 
birimlerinin ve sendikaların 
da sorumlu olduğunun altını 
çizen Elkatmış, “Sendikalar 
toplu sözleşmelerde hep ücret 
üzerine odaklanır. Halbuki bu 
pazarlıklarda iş güvenliğinin de 
esas olması gerekir. Maalesef 
bizim sendikalarımızda böyle bir 
durum yok” dedi. 
Gazetecilerin sorularını 
da yanıtlayan Elkatmış, 
Soma’daki kazanın başlıca 
nedeninin yasalardaki kriterlere 
uyulmamasından kaynaklandığını 
ifade etti. Elkatmış, galeri 
giriş çıkışları ve havalandırma 
sisteminin ilkelliğinin yanında, 
denetim mekanizmasının 
sağlıklı işlememesi ve rödovans 
sisteminin de kazanın meydana 
gelmesinde etkili olduğunu 
söyledi. 
Mehmet Elkatmış, özellikle 
madencilik sektöründe 
ruhsat alımına ilişkin yeni 
düzenlemelerin gerekli olduğunu, 
ruhsat talep eden işletmenin 

ayrıntılı olarak incelenmesi 
gerektiğini dile getirdi. 
Madencilik sektöründe 
eğitime de değinen Elkatmış, 
raporun hazırlık çalışmalarında 
yalnızca tek bir öğrencisi olan 
maden fakülteleri olduğunu 
öğrendiklerini, bu şekilde sağlıklı 
bir eğitim yapılamayacağını 
kaydetti. 
Soma’daki maden kazasının 
ardından yapılan sosyal 
yardımları da değerlendiren 
Elkatmış, bu konuda da bir 
organizasyon olmadığını, bunun 
acı bir örneği ile karşılaştıklarını 
anlatarak, “Bu sosyal yardımlar 
kapsamında bir çocuğa dört 
bisiklet verilmiş. Bunu gören 
bazı çocuklar, ‘Keşke bizim 
babamız da ölseydi’ demiş. Çocuk 
psikolojisi... Bu acı bir olay...” 
diye konuştu. 
Mehmet Elkatmış, başka bir soru 
üzerine, bazı kamu görevlileri 
için soruşturmanın izne tabi 
olduğunu, raporlarında bunu da 
tenkit ettiklerini söyledi. 
Elkatmış, kazanın siyasi 
sorumluluğuna ilişkin bir 
soruyu yanıtlarken, kendilerinin 
siyaset üstü bir kurum 
olduklarını, bu nedenle bir 
yorum yapamayacaklarını, 
bunun Meclisin işi olduğunu 
belirterek, “Siyasilerin kendi 
sorumluluklarında, kendi 
vicdanları ile baş başa kalacakları 
bir konu” dedi.

Kamu Denetçiliği Kurumunun Soma Raporu Açıklandı
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Meclis Soma Maden Faciasını 
Araştırma Komisyonu Başkanı 
Ali Rıza Alaboyun, 4 Aralık’ta 
TBMM’de düzenlediği basın 
toplantısında, komisyonun 
maden faciasına ilişkin 
tespitlerini ve çözüm önerilerini 
paylaştı. 
Komisyon üyelerinin de yer aldığı 
basın toplantısında Soma’daki 
kazayı araştırmanın, TBMM’deki 
diğer araştırma komisyonlarından 
çok farklı ve kapsamlı olduğunu 
vurgulayan Alaboyun, bunun 
akademik, ar-ge, geçmişe yönelik 
istatistiki çalışmalar ve yerinde 
görme boyutlarının bulunduğunu 
kaydetti.
İşin en kritik yanının, üzerinden 
7 ay geçmesine rağmen kazanın 
oluşuna dair üniversitelerde 
bilimsel bir çalışmanın 
yapılamaması olduğunu 
vurgulayan Alaboyun, en 
kapsamlı çalışmayı, komisyonun 
mutfağında yer alanların 
yaptığını, neredeyse 7 gün 24 saat 
çalıştıklarını anlattı. 
4 Aralık’ın Madenciler Günü 
olduğuna işaret eden Alaboyun, 
madenleri arayıp bulan, işleyen, 
alın terleriyle karanlık maden 
ocaklarını aydınlatan bütün 
madencilerin gününü kutladı. 

Meclis Soma Maden Faciasını 
Araştırma Komisyonu Başkanı 
Ali Rıza Alaboyun, amaçlarının 
herhangi bir kişiyi, kurumu 
suçlamak da savunmak da 
olmadığını vurgulayarak, sorunu 
olduğu gibi ortaya koymaya 
çalıştıklarını ifade etti. 
Değişik partilerden verilen 11 
adet önergenin birleştirilmesiyle 
komisyonun 21 Mayıs’ta 
kurulduğunu, 4 Haziran’da 
göreve başladığını anlatan 
Alaboyun, 23 uzmanın aktif 
görev aldığını, 17 toplantı 
yapıldığını, 3’ü Soma’da olmak 
üzere 4 inceleme çalışmasında 
bulunduklarını söyledi. 
Alaboyun, rapor yazım sürecinin 
60 gün sürdüğünü, raporun 11 
bölümden oluştuğunu, 1 ile 7. 
bölümlerde teknik konular, 8. 
bölümde Eynez yeraltı kömür 
ocağı kazasının nedenleri ve 
oluşumu, 9. bölümde kazanın 
meydana gelmesiyle gündeme 
gelen sorunlar, 10. bölümde 
benzer kazaların tekrar 
yaşanmaması amacıyla yapılması 
gerekenler ve 11. bölümde sonuç, 
özete yer verdiklerini anlattı. 
Alaboyun, raporda kazada ölen 
301 kişinin isimleri, anlaşılır 
olması için kazanın oluşumuyla 
ilgili simülasyon çizimleri, 

fotoğraf ve şekillerin de olduğunu 
söyledi. 
Simülasyonla kazanın oluşumu 
ve nedenlerini anlatan Alaboyun, 
galeriye yüksek ve uzun süreli 
basıncın nereden geldiği, galeri 
yangınını neyin tetiklediği, galeri 
üzerinde büyük göçüklerin nasıl 
oluştuğu sorularına animasyonla 
cevap aradıklarını ifade etti. 
ABD’nin sadece kömüre ilişkin 
iş sağlığı ve güvenliği kanunu 
bulunduğunu, 650 sayfa da 
yönetmelik yayınladığını dile 
getiren Alaboyun, Türkiye’de de 
kömüre yönelik böyle bir yasa 
çıkarılmasını istedi. 
Alaboyun, madenciliği bilmeyen 
arama kurtarma ekiplerinden 

TBMM Soma Faciasını Araştırma Komisyonu Başkanı 
Alaboyun’un Basın Toplantısı

Alaboyun, “Madencilik çok 
farklı bir konu olduğu için 
resmin bütününü ortaya 
koymadan şu suçlu, şu 
değildir diyemiyorsunuz. 
Bugün içeride olanlar bile 
canlarını riske atarak, orada 
5 gün boyunca insanları 
kurtardılar.”
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kaynaklı sorunların bulunduğunu 
belirterek, yeraltında bilgisiz ve 
yetersiz kişilerden kaynaklı kaos 
ve hayati risk olduğunu söyledi. 
Alaboyun, erken uyarı sisteminin 
oluşturulması, denetimin tek 
elde toplanmasını ve Maden 
Bakanlığı kurulmasını önerdi. 
Alaboyun, kendisine göre 
kazanın nedenlerinden birinin, 
yetki çatışması ve yetki boşluğu 
olduğunu kaydederek, bunun 
ortadan kaldırılmasını talep etti. 
Kamuda görev ve yetki 
dağılımından kaynaklı denetim 
sorunları bulunduğunu ifade 
eden Alaboyun, mevzuatta 
eksiklikler, teftiş sürelerinin 
yetersizliği, ifade alımında 
yaşanan sorunlar, aldatmaya 
yönelik faaliyetler, rödovans 
sistemi ve hizmet alımında 
mevzuat boşluğu olduğunu 
vurguladı. 
Alaboyun, maden iş yerlerinde 
meydana gelen kazaların 
afet değil, acil durum olarak 
değerlendirilmesini önererek, 
“Bu ocakta metan drenajı 
sondajı yapılsaydı zehirli gaz 
birikiminin önüne geçilebilirdi. 
Göçük olmasına rağmen 301 
kişi ölmezdi. Metan drenajının 

acilen eski imalatlar başta olmak 
üzere kanuni ve zorunlu hale 
getirilmesinde yarar var. Kömür 
enstitüsü kurulmalı. 13 Mayıs, 
Türkiye Kömür Madenciliği 
Günü olmalı. Kömür üretimi 
olan yerlere 13 Mayıs madenci 
anıtları yapılmalı” diye konuştu. 
Alaboyun, kazanın sorumlusunun 
kim olduğu, suç duyurusunda 
bulunup bulunmayacaklarına 
yönelik soruları da yanıtladı. 
Bunu savcılığın çok iyi şekilde 
incelemesi halinde, çok farklı 
sonuçlara varacağını belirten 
Alaboyun, sözlerini şöyle 
sürdürdü: 
“Madenci arkadaşlarımız 
incelerse çözüm konusunda çok 
daha farklı öneriler bulabilir. Biz 
anayasanın, Meclisin bize verdiği 
yetki çerçevesinde araştırma 
komisyonu olarak ortaya 
çıktık. C panosundaki riski 
belirlemezsek, Soma’da diğer 
ocakların hepsinde bu riskler var. 
Bir daha böyle bir kaza olmaması 
için büyük tespitte bulunduk. C 
panosunda bu kaza olmasaydı, 
yukarıda M panosunda olacaktı. 
Diğer panolarda bu risk yok. 
Burada oldu, diğer ocaklarda da 
olma riski var. Biz riske dikkat 

çekiyoruz, C panosundaki 
risk, ocak devam edecekse M 
panosunda da var. Bakan Bey ile 
de görüştüm, M panosundaki 
risk nedeniyle ocağın mutlaka 
kapatılması gerektiğini... Biz 
diyoruz ki buradaki boşlukların 
mutlaka ele alınıp incelenmesi 
lazım. Raporumuzda işletmenin 
bazı eksikliklerini de yazdık 
ama kişileri suçlayacak boyutta 
değiliz. Sorumlu aramak için de 
kurulmuş bir komisyon değiliz. 
Madencilik çok farklı bir konu 
olduğu için resmin bütününü 
ortaya koymadan şu suçlu, şu 
değildir diyemiyorsunuz. Bugün 
içeride olanlar bile canlarını riske 
atarak, orada 5 gün boyunca 
insanları kurtardılar, mühendisler, 
işletme müdürü... Ama bunların 
kusuru, suçu yok mu var mı 
değerlendirecek olan savcılık. 
Savcılık da bunu okursa, buradan 
soracağı çok şeyler çıkacaktır. 301 
insanının sorumluluğu, hukuku 
var. Savcının yerinde olsam, bunu 
çok iyi okursam, soracağım çok 
sorular olduğu kanaatindeyim. 
Kimse hakkında suç 
duyurusunda bulunma görevimiz 
yok. Ferdi olarak milletvekilleri, 
siz, Soma’daki şehitlerimizin 
aileleri yapabilir, en demokratik, 
yasal haktır.

Portekiz Avrupa İşleri Devlet Sekreteri Bruno Macaes TBMM’de

Türkiye-Portekiz Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı 
Ömer Selvi, Portekiz Avrupa 
İşleri Devlet Sekreteri Bruno 
Macaes ve beraberindeki heyeti 
3 Aralık’ta kabul etti.

Selvi, Portekiz Avrupa İşleri 
Devlet Sekreteri Bruno 
Macaes ve beraberindeki 
heyeti TBMM’de görmekten 
ve ağırlamaktan dolayı 
memnuniyet duyduğunu ifade 
etti.

Portekiz Avrupa İşleri Devlet 
Sekreteri Bruno Macaes ve 
heyeti daha sonra Avrupa 
Birliği Uyum Komisyonu 
Başkanvekili Yıldırım Mehmet 
Ramazanoğlu tarafından da 
kabul edildi.
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TBMM İdare Amiri Salim Uslu, 
İstanbul Toplum Destekli Polis 
Şube Müdürü Leman Süheyla 
Soylu ve beraberindeki polis 
memurları ile bir grup çocuk ve 
genci 5 Aralık’ta Mecliste konuk 
etti.
Bugünün çocukları ve gençlerine 
bir kuşak öncesine göre çok 
daha geniş imkanlar sağlandığını 
belirten Uslu, “Biz, televizyonun 
bile olmadığı bir dönemde 
büyüdük. Şimdi hepimizin 
cebinde öyle veya böyle bir 
akıllı telefon var, internete 
giriyoruz, istediğimiz bilgiye 
anında ulaşıyoruz. Bize düşen 
ulaştığımız bilgileri kullanabilme 
becerisine sahip olmaktır” dedi.
Çocuklara ve gençlere 
kanun ve kurallara uymaları 
tavsiyesinde bulunan Salim 
Uslu, gençlere önemli 
sorumluluklar düştüğünün de 
altını çizdi. Uslu, “Devletimiz 
büyük devlettir, güçlü devlettir. 
Nerede dara düşmüş vatandaşı 

varsa mutlaka yardımcı olur. 
Ama gençler olarak siz, bu 
ülkenin geleceğisiniz. Sizin 
sorumluluğunuz bizimkinden 
daha fazla. Çünkü yarın 
buralarda siz olacaksınız, bu 
makamlarda sizler oturacaksınız. 
Türkiye’nin geleceğine sizler yön 
vereceksiniz. Kendinizi böyle 
hazırlayın” şeklinde konuştu.
Herşeyin hayallerle başladığını 
belirten Uslu, gençlere ve 
çocuklara güzel hayaller 
kurmalarını sonra da o hayalleri 
gerçekleştirmek için ellerinden 
gelen çabayı göstermelerini 
tavsiye etti.
İstanbul Toplum Destekli Polis 
Şube Müdürü Leman Süheyla 
Soylu da kabulde, şubenin 
çalışmaları hakkında bilgi 
verdi. Çocukların sosyal açıdan 
gelişmelerine katkıda bulunmak 
amacıyla Meclise getirildiğini 
kaydeden Şube Müdürü Soylu, 
ziyaretin kendileri için çok 
faydalı geçtiğini belirtti.

TBMM İdare Amiri Uslu’nun Kabulü

Uslu, “Devletimiz büyük 
devlettir, güçlü devlettir. 
Nerede dara düşmüş 
vatandaşı varsa mutlaka 
yardımcı olur. Ama 
gençler olarak siz, bu 
ülkenin geleceğisiniz. Sizin 
sorumluluğunuz bizimkinden 
daha fazla. Çünkü yarın 
buralarda siz olacaksınız, 
bu makamlarda sizler 
oturacaksınız. Türkiye’nin 
geleceğine sizler yön 
vereceksiniz. Kendinizi böyle 
hazırlayın.”
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Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nin Türkiye 
nezdindeki Büyükelçisi olarak 
atanan Fazıl Can Korkut, 
TBMM İdare Amiri ve KKTC 
Dostluk Grubu Başkanı Ömer 
Faruk Öz’e 4 Aralık’ta nezaket 
ziyaretinde bulundu. 
TBMM İdare Amiri Ömer 
Faruk Öz, Kıbrıs’ın Türkiye için 
milli ve vazgeçilmez bir dava 
olduğunu belirterek, KKTC’ye 
her zaman her konuda destek 
olacaklarını söyledi. 
Geçmişten bu zamana 
kadar iktidara gelmiş bütün 
hükümetlerin Kıbrıs davasına 
polemiklerin dışında milli bir 
dava olarak baktıklarını ifade 
eden Öz, özellikle AK Parti 
hükümetleri döneminde Kıbrıs’a 
yatırımların ve hizmetlerin 
gelmesi noktasında çok önemli 
atılımların gerçekleştirildiğini ve 
KKTC’nin dünyada tanınan bir 
ülke olma noktasında hızla ileriye 
doğru gittiğini belirtti. 
TBMM İdare Amiri Ömer 
Faruk Öz, Türkiye’nin AK 
Parti hükümetleri döneminde 
KKTC’nin kalkınması 
noktasında önemli atılımlar 
gerçekleştirdiğini, özellikle 
altyapı, ulaşım, turizm ve eğitim 
alanında KKTC’de önemli 
gelişmelerin olduğunu ifade etti.

En önemli projenin de 
KKTC’nin içme suyu projesi 
olduğunu vurgulayan Öz, 
yaklaşık bir milyar üç yüz milyon 
dolar değerinde ve dünyada ilk 
defa deniz altından borularla 
KKTC’ye su götürülmüş 
olunacağını söyledi. Yaklaşık 
yetmiş milyon metreküp suyun, 
otuz beş milyon metreküpünün 
içme suyu olarak kullanılacağını 
ifade eden Öz, geri kalan suyun 
da sulamada kullanılmasının 
düşünüldüğünü belirtti. Rum 
tarafının talebi olması halinde 
bunun da değerlendirilebileceğini 
kaydeden Öz, barış suyu 
projesinin adadaki iki halkın 
kaynaşması noktasında 
uluslararası alanda Türk tarafının 
barış sürecine katkısı olarak da 
kullanılacağını vurguladı.
2002 yılında AK Parti iktidara 
geldiğinde; ülkenin tüm 
sorunlarında olduğu gibi Kıbrıs 
sorununda da köklü adımlar 
atarak, çözümsüzlüğü değil, 
çözümü amaçlayan bir yol 
izleyerek ezberleri bozduğunu 
ifade eden TBMM İdare Amiri 
Ömer Faruk Öz, diplomasi 
alanında özellikle AK Parti 
hükümetleri döneminde çok 
önemli başarıların elde edildiğini 
söyledi. 
“Türk tarafı hep masadan kaçan, 
uzlaşmaz tutumu ile dünya 

kamuoyunda çok olumsuz bir 
imaja sahipti” diyen Öz, “2004 
Annan Planı ile ilgili dönemin 
başbakanı, liderimiz Recep 
Tayyip Erdoğan liderliğinde 
KKTC’de bir referandum yapıldı. 
Bu referandumda Türk tarafı 
evet oyu vermesine rağmen 
Rum tarafı hayır oyu verdi ve 
Annan Planı reddedilmiş oldu” 
değerlendirmesini yaptı.
Öz, AK Parti hükümetlerinin 
12 yıldır milli dava olan Kıbrıs 
konusundan hiç vazgeçmediğini 
ve uzlaşmacı olarak masada 
kaldığını, masadan kaçmadığını 
ve artık uluslararası platformlarda 
Türkiye’nin bu uzlaşmacı 
ve başarılı olan politikaları 
sonucunda Türkiye’nin önüne 
Kıbrıs meselesinin bir engel 
olarak getirilemediğini belirtti.
Kıbrıs’ın doğal kaynaklarının 
kullanılmasında Türk tarafının 
en az Rum tarafı kadar hakkı 
olduğuna da değinen Öz, “ Rum 
tarafı Kıbrıs’taki kaynakları 
tek taraflı olarak kullanır ve bu 
kaynaklar Rum tarafına aittir 
diye bir dayatması olur ise 
kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti 
ve AK Parti hükümeti buna 
müsaade etmeyecektir.” dedi 
KKTC’ye her konuda, her zaman 
destek verdiklerini ve bundan 
sonra da her konuda destek 
vereceklerini, Türkiye olarak 
KKTC’nin arkasında olduklarını 
ifade eden Öz, “KKTC, 
Türkiye’nin milli ve vazgeçilmez 
davasıdır.” dedi.
TBMM çatısı altında olmaktan 
gurur ve onur duyduğunu 
belirten KKTC’nin Ankara 
Büyükelçisi Fazıl Can Korkut, İki 
ülke arasında her alanda işbirliği 
olduğunu ve amaçlarının da her 
alanda olan bu işbirliklerini daha 
da ileri taşıyarak geliştirmek 
olduğu ifade etti.

TBMM İdare Amiri Öz’ün Kabulü
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MHP Grup Başkanvekili 
Oktay Vural, atama bekleyen 
öğretmenler ile Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığına 
atamalarının yapılmasını 
bekleyenlerden oluşan heyeti 24 
Aralık’ta kabul etti. 
Vural, Parlamentonun yürütmeye 
verdiği 119 bin öğretmen, 20 bin 
de Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
kadrosu olduğunu belirterek, 
“Bu insanlar, yeni kadro verilsin 
istemiyor, boş olan kadrolara 
atama yapılmasını istiyorlar. VIP 
torpil listesi istemiyorlar” dedi. 
“Millet bu kadroları vermiş 
de AKP bu kadrolara niye 
bu insanlarımızı almıyor? 
Kadro boş, bu kadroyu boş 
tutacaksanız, niye milletten bu 
yetkiyi aldınız? Yazık, günah 
değil mi?” diye soran Vural, 
mezun olanların mezun oldukları 
alanların dışındaki sektörlerde 
çalıştıklarını, bu insanların, yeni 
kadro verilsin istemediklerini, boş 
olan kadrolara atama yapılmasını 
istediklerini bildirdi. 
Vural, “Üniversite açmakla 
övünüyoruz ama onların 
geleceğini inşa edeceği 
bir istihdam politikası 
oluşturamıyoruz. 310 bin 
atama bekleyen öğretmen var. 
Yeni eğitim fakültesi açarak bu 
insanları işsiz bırakmanın ne 
faydası var?” dedi. 

Türkiye’ye insan gücü planlaması 
gerektiğine işaret eden Vural, 
“Bu arkadaşlar milletin verdiği 
kadrolara atama bekliyorlar, VIP 
torpil listesi istemiyorlar, ‘hamili 
kart yakınımdır’ istemiyorlar. 
KPSS’ye girmişler, sadece bu 
kadrolara atanmak istiyorlar. Söz 
verip de mağdur ettiğiniz bu 
insanların dili, sesi, kulağı olun” 
sözlerini sarfetti. 
Vural, bu öğretmen adaylarına 
AK Parti’nin kapılarının 
kapalı olduğunu iddia ederek, 
“Ey Sayın Başbakan, bunların 
derdini dinleyin, bunlar Suriyeli 
değil, Türk vatandaşı. Bu 
randevu talebini açıkça buradan 
söylüyorum. Bu öğretmen 
ve mühendis kardeşlerimizi 
Türkiye’yi yöneten bir partinin 
genel merkezi, bakanları 
kabul etmiyor, randevu 
vermiyorlar. Sayın Başbakan, bu 
kardeşlerimizin sadece ekmek 
derdini dinleyin, bırakın siyaseti 
bir tarafa” dedi. 
Heyette yer alan ziraat 
mühendisi bir kişinin garsonluk 
yaptığını belirtmesi üzerine 
Vural, “Bu zulüm değil midir? 
Su ürünleri mühendisi mesleğini 
yapmak istiyor ama başka işlerde 
çalışıyor. 39 bin ücretli öğretmen 
var, böyle bir rezalet olamaz. Ama 
asıl rezalet, bunları gözleri olup 
da görmeyenler, kulakları olup 

da duymayanlardır. Hiç olmazsa 
bunların derdine, eğitimine saygı 
gösterin” diye konuştu. 
Heyette yer alan Aslıhan 
Bademci ise “Bizler ataması 
yapılmayan kişiler değiliz, atama 
bekleyen öğretmenleriz. Ataması 
yapılmayan deyince, bu, bizim 
yetersizliğimiz gibi algılanıyor. 
Bu tanımdan muzdaribiz” dedi. 
Çok farklı mesleklerden kişilerin 
ücretli öğretmenlik yaptığını 
belirten Bademci, “Bizler 
eğitimlerini alan, donanımlı 
insanlarız ama bizim intihar 
eden arkadaşımız var, öğretmen, 
24 yaşında. 24 yaşında bir insanı 
buraya getiren sebepler neler 
olabilir?” diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Vural’ın Kabulü

Vural, “Üniversite açmakla 
övünüyoruz ama onların 
geleceğini inşa edeceği 
bir istihdam politikası 
oluşturamıyoruz. 310 bin atama 
bekleyen öğretmen var. Yeni 
eğitim fakültesi açarak bu 
insanları işsiz bırakmanın ne 
faydası var?”

HABER

Aralık 2014  �  35



Üstün, “Türkiye, içerisinde, her 
türlü ırktan, görüşten, dinden 
insanı barındırıyor ve bunları 
bir potada eriterek barış 
içerisinde yaşamalarını temin 
ediyor.”

Üstün, “Cemevindeki elektrik ve 
su giderleri diğer ibadethanelerde 
olduğu gibi ödenmesi gerekiyorsa 
bu ödenebilir, bunda sorun 
yok. Cemevlerindeki dedelerin 
birtakım mali yükümlülüklerinin 
devlet tarafından karşılanması 
gerekiyorsa, bu karşılanabilir” 
dedi. 
TBMM İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonu Başkanı 
Ayhan Sefer Üstün, Meclisteki 
makamında Alevi derneklerinin 
başkan ve temsilcilerini 
17 Aralık’ta kabul etti. 
Alevi Bektaşi derneklerinin, 
son günlerde yaşanan 
reformist uygulamalardan 
dolayı komisyonu ziyaret 
ettiklerini anımsatan Üstün, 
derneklerin Alevilere yönelik 
çözüm çabalarından dolayı 
teşekkürlerini sunduklarını 
söyledi. 
Türkiye’nin artık büyük bir dünya 
devleti olduğuna işaret eden 
Üstün, şöyle konuştu: 
“Türkiye, içerisinde, her türlü 
ırktan, görüşten, dinden insanı 
barındırıyor ve bunları bir 
potada eriterek barış içerisinde 
yaşamalarını temin ediyor. Son 

göç olaylarına baktığınızda Irak, 
Suriye ve Afganistan başta olmak 
üzere dünyanın birçok ülkesinden 
2 milyona yakın insan Türkiye’ye 
geldi. Bunların içerisinde 
Ezidiler, Hıristiyanlar, Sünniler, 
Aleviler, Araplar, Türkmenler, 
Kürtler her türlü ırktan insan var. 
Türkiye 77 milyon ama ileriki 
yıllarda inşallah 100 milyonu 
devireceğiz. Biz burada bir güven, 
huzur ve barış adası iken, kendi 
içerimizdeki insanların varsa bir 
sorunları, -ki var olduğunu iddia 
ediyorlar- o sorunları çözmek 
öncelikle bizim görevimizdir. 
Alevi kardeşlerimiz kaynağını 
İslam’dan alan bir düşüncenin 
eseri olarak ortaya çıkmışlardır, 
İslam içerisinde bir harekettir. 
Bunu, yüzde 99’unu böyle 
kabul etmektedir. Dolayısıyla 
aynı gemide olan insanlar 
olarak bu sorunlara birlikte 
çözüm bulmamız lazım. Bunlar 
Cemevleri ile ilgili ise Cemevleri 
ile alakalı, ibadetle alakalı ise 
ibadetle alakalı, başka hangi 
sorunu varsa, bu sorunları bir bir 
çözüp büyük bir devlet olmanın 
şiarını hep birlikte yaşamamız 
lazım. 
Hz. Muhammed de bizim 
peygamberimiz, Hz. Ali de bizim 

üstadımız, Hz. Muhammed’in 
yeğeni ve biricik damadı. 
Hepsi bizim için kutsal, saygın 
şahsiyetler, değerler. Aleviliği 
İslam dışı göstermek isteyen 
marjinal yapılar var. Bu yapılara 
özellikle batıdan sunni destekler 
sağlayan devletler var. Bu konuda 
uyanık olacağız ve Anadolu 
birliğini nasıl daha önce tesis 
etmişsek, şimdi de hep birlikte 
tesis edeceğiz. Çünkü bizim 
dünya devleti olma hedefimiz var. 
Dünyanın neresinde bir mazlum 
varsa ona el uzatma niyetindeyiz. 
Öyleyse kendi içerimizde bir 
sıkıntı varsa, öncelikle bunu 
çözmekle mükellefiz.” 
Üstün, “Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’nin (AİHM) 
Cemevleri ile ilgili kararının 
ardından Hükümetin nasıl bir yol 
izleyeceğinin” sorulması üzerine, 
şunları kaydetti: 
“AİHM’in kararları bizim için 
önemlidir ama sorunlarımızı 
kendimizin çözmesi lazım. Nasıl 
Kürt sorunu ile alakalı çözüm 
süreci milli proje ise Alevi 
kardeşlerimizle alakalı sorunları 
da milli bir proje ile çözmemiz 
lazım. Cemevindeki elektrik ve 
su giderleri diğer ibadethanelerde 

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Üstün, 
Alevi Dernekleri Temsilcilerini Kabul Etti
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olduğu gibi ödenmesi gerekiyorsa 
bu ödenebilir, bunda sorun 
yok. Cemevlerindeki dedelerin 
birtakım mali yükümlülüklerinin 
devlet tarafından karşılanması 
gerekiyorsa, bu karşılanabilir. 
Ancak bazı marjinal gruplar şunu 
ifade ettiler: ‘Siz Hükümete mi 
muhtaç oluyorsunuz? Hükümet 
sizin paranızı verirse, gelir 
burada ibadetinize de karışır’ 
gibi bir hava oluşturdular. 
Mardin Midyat’da Mor Gabriel 
Kilisesi’ne gittik. Papazın 
kilisede nasıl vaaz vereceğine 
karışıyor muyuz? Karışmıyoruz. 
Cemevinde de nasıl ibadet 
edileceğine bu Hükümet 
karışmaz. Oturulur, konuşulur, 
hangi ihtiyaçlar varsa bunlar 
karşılanır? Yeter ki iyi niyet olsun, 
dini konuları birtakım ideolojik 
meselelere karıştırmamak lazım.” 

Türkmen Alevi Bektaşi Derneği 
Genel Başkanı Özdemir de 
Türkiye’de yüzde 2-3 gibi 
kendine Aleviyim deyip de 
marjinal siyasi partilerle işbirliği 
yapan kesimler olduğunu söyledi. 
Özdemir, Alevi topluma 
kucak açmanın siyasetinin 
olmayacağını belirterek, “Alevi 
toplumuna 90 yıldır kimse 
samimice el uzatmadı ama 
AK Parti samimice el uzattı. 
Görüş, samimiyet ve ihlas çok 
önemlidir. Biz Hükümetimizi 
ihlaslı görüyoruz. Bizlerin 
sorununu çözeceğine inanıyoruz. 
Aynı samimiyeti Başbakan 
Ahmet Davutoğlu’nun Hacı 
Bektaşi Veli’deki konuşmasında, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Hz. Hüseyin 
efendimizin yasında bize verdiği 
yemekte de gördük” diye konuştu. 

Avrupa Belediyeler Birliği 
Başkanı Aziz Şahin ise Polonya 
ve Almanya başta olmak üzere 
Avrupa’da birçok ülkede Sünni, 
Alevi, Türk ve Kürt kardeşlerinin 
olduğunu söyledi. Avrupa’da 
görüştükleri belediyelere, 
“Kendi aramızda bir sorun 
olmadığını, bir aile olduğumuzu, 
bazı konuları kendi aramızda 
tartışabildiğimizi” söylediklerini 
kaydeden Şahin, 2015 yılı 
öncesinde sözde Ermeni 
iddiaları konusunda, Avrupa’da, 
Türkiye’nin lehine çalışmalar 
yapacaklarını bildirdi. 
Kabulde, AK Parti İzmir 
Milletvekili Rıfat Sait ve AK 
Parti Adıyaman Milletvekili 
Mehmet Metiner ile Evrensel 
Alevi Bektaşi Birliği Başkanı Ali 
İhsan Şahin de hazır bulundu.

AK Parti Osmaniye Milletvekili 
ve Türkiye-Singapur 
Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı Suat Önal, 
Singapur Maslahatgüzarı Lee 
Lorling’i 11 Aralık’ta kabul etti. 
Türkiye-Singapur ilişkilerinin 
geliştirilmesindeki katkılarından 
dolayı Lorling’e teşekkür eden 
Önal, 2013 Nisan ayında 
Dostluk Grubu’nun daha sonraki 

süreçte Ahmet Davutoğlu’nun 
Dışişleri Bakanlığı zamanında 
ve 2014 Ocak ayında da Eski 
Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül’ün Singapur’a ziyarette 
bulunduğunu söyledi. 
2014 Ekim’de Singapur 
Başbakanı ve Dışişleri Bakanının 
da iki kez Türkiye’yi ziyaret 
ettiğini belirten Singapur 
Dostluk Grubu Başkanı Suat 

Önal, Singapur nüfusunun 5 
milyon 400 bin olmasına rağmen 
kişi başına milli hasılası 50 
bin doları aşan bir ülke olarak, 
uzak doğunun ticaret merkezi 
durumunda olduğunu ifade etti.
Singapur’un, Türkiye’nin 
potansiyelini çok iyi gördüğünü 
ve Türkiye üzerinden Afrika, 
Avrupa ve Orta Doğu’ya açılmak 
istediğini söyleyen Önal, bunun 
için de serbest ticaret antlaşması 
talepleri olduğunu, bu yönde 
de çalışmaların hızlı bir şekilde 
devam ettiğini belirtti. 
Maslahatgüzar Lorling, Önal’ın, 
kendisinin öğretmen olduğunu 
belirterek, Singapur ile Türkiye 
arasındaki ilişkilerin çok iyi 
düzeyde olduğunu, ilişkilerin iyi 
ve hızlı bir şekilde gelişmesinde 
Suat Önal’dan çok büyük 
destekler gördüklerini söyledi.

Türkiye-Singapur Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı Önal’ın Kabulü
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Türkiye-Japonya Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı 
Alpaslan Kavaklıoğlu ile 
Japonya’nın Ankara Büyükelçisi 
Yutaka Yokoi, 4 Aralık’ta TBMM 
Başkanı Resmi Konutuna ve 
Büyükelçilik bahçesine iki ülke 
arasındaki dostluğu simgeleyen 
hatıra fidanları dikti. 

TBMM Resmi Konutu 
bahçesinde, Türkiye-Japonya 
Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu üyeleri ve Japonya 
Büyükelçiliği yetkililerinin 
katıldığı ağaç dikme töreninde 
konuşan Kavaklıoğlu, “Japonya 
Asya’nın en doğusunda, Türkiye 
Asya’nın en batısında iki ülke 
olmasına rağmen aramızda çok 
derin, sağlam ve samimi ilişkiler 
bulunmaktadır” dedi. 
Bu ilişkilerin daha da ilerlemesi 
ve karşılıklı olarak daha da 
yükselmesi için ellerinden 
ne geliyorsa yapma gayreti 
içinde bulunduklarını belirten 
Kavaklıoğlu, şöyle devam etti: 
“Bizim milletimiz biliyor ki 
Japonlar bizim gerçek dostumuz. 

Japonları çok seviyoruz. Hatta 
aramızda çok büyük coğrafya 
ve kültür farkları olmasına 
rağmen geçen gün Japonya’dan 
dönen bir arkadaşım bana aynen 
şöyle dedi, ‘Ya Japonlar Türk ya 
Türkler Japon’. İki ülke ve millet, 
karşılıklı olarak birbirimizden 
istifade edeceğimiz çok alanlar ve 
sahalar bulunmaktadır.” 
TBMM Başkanı Resmi Konutu 
ile Japonya Büyükelçiliği 
konutunun bitişik olduğunu 
ifade eden Kavaklıoğlu, 
dikecekleri fidanların büyümesi 
ve gelişmesiyle de iki ülke 
arasındaki dostluğun ve ilişkilerin 
büyüyüp gelişeceğini kaydetti. 
Büyükelçi Yokoi ise 2014 
Temmuzunda zamanın Japonya 
Üst Meclisi İç Tüzük ve 
İdari İşler Komitesi Başkanı 
Mitsuhide Iwaki başkanlığında 
bir Japon parlamenter heyetinin 
Türkiye’yi ziyaret ettiğini, 
TBMM Başkanı Cemil Çiçek 
ve Kavaklıoğlu ile görüşmeler 
gerçekleştirdiğini anımsattı. 
Bu ziyaret esnasında Iwaki’nin, 
iki ülke parlamenterleri 
arasındaki ilişkilerin daha da 
gelişmesi için sınırdaş olan 
Japonya Büyükelçisi Resmi 
Konutu ve TBMM Başkanı 
Resmi Konutunun bahçelerine 
hatıra ağacı dikilmesini teklif 
ettiğini hatırlatan büyükelçi 
Yokoi, söz konusu teklifin Çiçek 
tarafından kabul edilmesi üzerine 
bugün ağaç dikme töreninin 
gerçekleştirildiğini söyledi. 
Büyükelçi Yokoi, şunları kaydetti: 
“Bugünkü ağaç dikme töreninde 
Japonya Üst Meclisi İç 
Tüzük ve İdari İşler Komitesi 
tarafından Japonya ve Türkiye 
parlamentoları arasındaki 
ilişkilerin daha da gelişmesi 
dileğiyle ve başta Fukushima 
olmak üzere Japonya’da afet 
meydana gelen bölgelere Türkiye 
tarafından gerçekleştirilen 

Türk-Japon Dostluğu İçin Fidan Dikildi

Kavaklıoğlu, “Japonya Asya’nın 
en doğusunda, Türkiye Asya’nın 
en batısında iki ülke olmasına 
rağmen aramızda çok derin, 
sağlam ve samimi ilişkiler 
bulunmaktadır.” 
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yardımlara yönelik şükran 
duygularıyla bağışlanan akasya 
ve ‘yamazakura’ cinsi Japon 
kiraz ağaçları iki resmi konutun 
bahçesine dikilecektir. Akasya, 
dostluğu temsil eden bir ağaç 
olarak bilindiğinden, sakura ise 
Japonya’yı hatırlatan bir ağaç 
olduğundan tercih edilmiştir.” 
Yokoi, daha sonra eski Japonya 
Üst Meclisi İç Tüzük ve İdari 
İşler Komitesi Başkanı Iwaki’nin 
mesajını da okudu. 
Konuşmaların ardından TBMM 
Başkanı Resmi Konutu ile 
Japonya Büyükelçiliği resmi 
konutunun bahçelerine ikişer 
hatıra fidanı dikildi.

Türkiye-Sri Lanka Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı 
Mustafa Hamarat, Sri Lanka’nın 
Ankara Büyükelçisi Bharathi 
Wijeratne’yi 2 Aralık’ta kabul 
etti. 
Dostluk Grubu Başkanı 
Hamarat, Sri Lanka’yı yakından 
takip ettiklerini belirterek, Sri 
Lanka’nın terör meselesini 
çözdükten sonra ekonomik 
açıdan gelişmeler kaydettiğini 
ve Türkiye olarak bu olumlu 
gelişmelerden mutluluk 
duyduklarını belirtti. 
Hamarat, Sri Lanka’nın dünyaya 
açılan bir ülke olmasından dolayı 

memnuniyet duyduklarını, 
uluslararası platformlarda Sri 
Lanka’nın terör konusunda 
Türkiye’ye her zaman destek 
verdiğini hatırlatarak, bu 
destekten dolayı teşekkür etti. 
Türkiye’nin de terör meselesini 
bahar aylarında bitirebileceğini 
umduklarını ifade eden Hamarat, 
iki ülke arasındaki ekonomik 
ilişkileri geliştirmek arzusunda 
olduklarını söyledi. 
Sri Lanka’nın Ankara 
Büyükelçisi Bharathi Wijeratne, 
ailesinin Sri Lanka’da uzun 
yıllar Türkiye’nin fahri 
başkonsolosluğunu yürüttüğünü 

anımsatarak, büyükelçilik olarak 
yaptığı çalışmalar hakkında, 
Türkiye-Sri Lanka Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı 
Mustafa Hamarat ve dostluk 
grubu üyelerine bilgi verdi.
Sri Lanka hükümetinin Türkiye 
ile doğrudan diplomatik ilişkiler 
kurmak istediği için bu görevin 
daha önceki çalışmaları nedeniyle 
kendisine verildiğini ifade eden 
Wijeratne, iki ülke arasındaki 
ilişkileri her alanda geliştirmek 
için “kazan kazan” ilkesine dayalı 
olarak çalıştığını ifade etti.

Türkiye-Sri Lanka Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı Hamarat’ın Kabulü
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TBMM İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonu Başkanı 
Ayhan Sefer Üstün, Avrupa 
Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 
(AGİT ) Dönem Başkanlığı 
Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılıkla 
Mücadele Özel Temsilcileri 
Heyetini, 9 Aralık’ta kabul etti. 
Komisyon Başkanı Üstün, 
Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılıkla 
Mücadele Özel Temsilcileri 
Heyetini, ayrımcılık ve 
hoşgörüsüzlük üzerine 
yaptıkları çalışmalar konusunda 
bilgilendirdi. 
Üstün, İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonunun, yurt içerisinde ve 

Avrupa’da yaşayan vatandaşlar ve 
soydaşlara yönelik olarak yaşanan 
ayrımcılık ile ilgili işlemler 
açısından TBMM’de inisiyatif 
aldığını belirtti.
TBMM İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonunun 
TBMM’de hem yasama hem 
denetim komisyonu olarak 
görev yaptığına dikkat çeken 
Üstün, bu şekilde çalışan 
başka bir komisyon olmadığını 
düşündüğünü, yasa yapılırken de 
türlü ayrımcı akımların olması 
durumunda, bunlara müdahale 
eder durumda olduklarını belirtti. 

2005 senesinde ayrımcılıkla 
ilgili hukuk sisteminde 
çok önemli düzenlemeler 
gerçekleştirdiklerini ifade eden 
Üstün, ayrımcılıkla mücadeleye 
ilişkin ilk kavramın hukuk 
sistemine 2005 senesinde 
girdiğini söyledi. 
Heyet adına konuşan Prof. Talip 
Küçükcan ise TBMM İnsan 
Haklarını İnceleme Komisyonu 
Başkanı Ayhan Sefer Üstün’e 
TBMM’nin yoğun gündemi 
içerisinde vakit ayırıp kendilerini 
kabul ettiği için teşekkür etti.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
Başkanı Üstün’ün Kabulü

TBMM’de Bilgi Güvenliği Eğitimi
TBMM İnsan Kaynakları Başkanlığı 
tarafından, 8 Aralık’ta Meclis çalışanlarına 
yönelik “Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi” 
eğitimi verildi. 
TBMM Başkanlığı 2014 yılı eğitim faaliyetleri 
kapsamında, İdari Teşkilat çalışanlarına yönelik 
olarak düzenlenen eğitim programında Türk 
Standardları Enstitüsünde görevli olan Mirza 
Mirzelioğlu, Ümgül Çetin, Akif Mücahit Uzun 
“Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi” konusunda 
TBMM personelini bilinçlendirmek ve 
bilgilendirmek amacıyla eğitim verdi.
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TBMM faaliyetlerini ekranlara 
taşıyan TBMM TV, yayın 
hayatında 20. Yılını doldurdu. 
TBMM İdare Amiri Ömer 
Faruk Öz ve TBMM Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu Başkanı Necdet 
Ünüvar, TBMM TV’yi 10 
Aralık’ta ziyaret etti. 
TBMM İdare Amiri Ömer 
Faruk Öz, Meclis Televizyonunu 
ziyaretinde, “Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde, gerek 
komisyon çalışmalarında, gerek 
siyasi parti gruplarımızın yapmış 
olduğu toplantılarda, gerekse 
de Meclis Genel Kurulunda 
milletimizle ilgili, ülkemizle ilgili 
yasaların, yapılan çalışmaların 
halkımıza duyurulması 
konusunda önemli bir görev ifa 
eden Meclis Televizyonunun 
kuruluşundan bu yana 20 yıl 
geçti” şeklinde konuştu. 
20 yıldan bu yana TBMM 
TV’nin gerek teknolojik olarak 

yenilenmesi, gerekse kalifiye 
elemanlarının artırılması 
konusunda önemli bir ivme 
kazandığını ifade eden Öz, 
Meclis Televizyonunun 
“milletimize şeffaf ve tarafsız bir 
şekilde haberlerin iletilmesinde 
önemli bir görev ifa ettiğini” 
söyledi. 
Ömer Faruk Öz, TBMM 
TV’nin kuruluşundan bu 
yana emeği geçen TBMM 
Başkanları, parlamenterler, ilgili 
idare amirleri ve televizyon 
çalışanlarını tebrik etti. 

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma 
ve Sosyal İşler Komisyonu 
Başkanı Necdet Ünüvar da 
TBMM TV’yi ziyaretinde 
Meclis Televizyonunun, 
Meclisteki çalışmaları hem seçim 
bölgelerine, hem Türkiye’ye 
hem de dünyaya duyuran bir 
mecra olduğunu kaydederek, 
“Bizim için çok önemli bir haber 
kaynağı, bilgi kaynağı, bizim 
iletişim birimimiz” şeklinde 
konuştu.

TBMM TV 
20 Yıldır Yayında
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Bazı Parlamentolarda Milletvekillerinin Meslek Dağılımı
Hüdai ŞENCAN  TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı

ABD 

ABD’de görevdeki 113. Kongre’nin üye profiline 
bakıldığında oldukça zengin ve çeşitli bir tablo göze 
çarpmaktadır.1 Kongre’de; 
•	 51 Senatör’ün Temsilciler Meclisi geçmişi 

bulunmaktadır. 
•	 90’ı Temsilciler Meclisi’nde, 12’si Senato’da 

olmak üzere 102 eğitimci üye bulunmaktadır.2

•	 Senato’da 2 hekim ve 1 göz doktoru; Temsilciler 
Meclisi’nde ise 17 hekim, 2 diş hekimi, 2 
veteriner, 1 psikiyatrist, 3 psikolog ve 5 hemşire 
üye bulunmaktadır.

•	 Temsilciler Meclisinde 5 papaz üye 
bulunmaktadır.

•	 Senato’da 9, Temsilciler Meclisi’nde 24 eski 
belediye başkanı üye bulunmaktadır. 

•	 Senato’da 10 eski eyalet valisi 4 eski eyalet vali 
yardımcısı, Temsilciler Meclisi’nde 4 eski eyalet 
vali yardımcısı üye bulunmaktadır. 

•	 Senato’da 8 eski savcı, Temsilciler Meclisi’nde ise 
7 eski yargıç ve 24 eski savcı üye bulunmaktadır.

•	 Senato’da bir eski Kabine Sekreteri ve bir eski 
büyükelçi, Temsilciler Meclisi’nde bir eski 
büyükelçi görev yapmaktadır. 

•	 Senato’da eyalet ya da daha alt düzeyde yasama 
organı temsilcili kökenli 43, Temsilciler 
Meclisi’nde ise 219 üye bulunmaktadır. 

•	 Senato’da 24 Kongre eski çalışanı, Temsilciler 
Meclisi’nde ise 84 Kongre eski çalışanı üye 
bulunmaktadır. 

•	 Temsilciler Meclisi’nde 5 eski barış gönüllüsü 
üye bulunmaktadır. 

•	 Senato’da 2, Temsilciler Meclisi’nde 7 sosyal 
hizmetler eski çalışanı bulunmaktadır. 

•	 Senato’da 1, Temsilciler Meclisi’nde ise 14 eski 
asker kökenli üye bulunmaktadır. 

•	 Senato’da 1 eski itfaiyeci, Temsilciler Meclisi’nde 
ise 3 eski şerif, 1 eski şerif yardımcısı ve 2 eski 
FBI çalışanı üye bulunmaktadır. 

•	 Senato’da 1 mühendis, Temsilciler Meclisi’nde 
2 fizikçi, 1 mikrobiyolog ve 5 mühendis üye 
bulunmaktadır. 

1 Jennifer E. Manning, “Membership of the 113th Congress: A Profi-
le”, (CRS Report, 2013), http://www.fas.org/sgp/crs/misc/R42964.
pdf, Erişim: 05.06.2014.

2 Tablodan farklı olarak bu rakama, okul yöneticileri, mütevelli he-
yeti üyeleri, koçlar gibi eğitimle ilişkili diğer meslekler de dâhildir. 

•	 Senato’da 2, Temsilciler Meclisi’nde 9 
muhasebeci üye bulunmaktadır. 

•	 Senato’da bir astronot, Temsilciler Meclisi’nde 3 
pilot üye bulunmaktadır. 

•	 Senato’da 1 senaryo yazarı, 1 komedyen, 
1 belgesel film yapımcısı; Temsilciler 
Meclisi’nde bir profesyonel futbol oyuncusu üye 
bulunmaktadır. 

•	 Senato’da 5, Temsilciler Meclisi’nde ise 28 
çiftçi (tarım veya hayvancılıkla uğraşan) üye 
bulunmaktadır. 

•	 Senato’da 1 radyo programı sunucusu, 1 
televizyon yayıncısı, 2 gazeteci; Temsilciler 
Meclisi’nde 4 radyo programı sunucusu, 5 
televizyon yayıncısı, 5 gazeteci, 1 radyo istasyonu 
yöneticisi ve bir televizyon yapımcısı üye 
bulunmaktadır. 

•	 Temsilciler Meclisi’nde 5 yazılım firması 
yöneticisi, 1 şarap üreticisi, 1 balıkçı üye 
bulunmaktadır. 

Meslek Temsilciler Meclisi Senato

Özel Sektör 187 27

Eğitim 77 15

Hukuk 156 55

Kamu Sektörü 184 42

Toplam Üye Sayısı 435 100

ALMANYA FEDERAL MECLİSİ

Almanya Federal Meclisinde (Bundestag), içinde 
rahip, doktor, ev kadını ve sanatçıların da bulunduğu 
toplamda 100’den fazla meslek temsil edilmektedir. 
Üyelerin yaklaşık üçte biri kamu sektöründen 
gelmektedir. 
Bundestag üyeleri içinde % 20 ile en büyük grubu 
hukukçular oluşturmaktadır. Hukukçuları % 5,6 ile 
öğretmenler izlemektedir. Öğretmenlerden sonra 
Bundestag’ta önemli ölçüde temsil edilen meslek 
grupları sırasıyla, ekonomistler, iş dünyasından 
yöneticiler ve mühendislerdir. Bundestag üyelerinin 
% 5,2’si duvar ustası, aşçı, kuyumcu gibi el becerisi 
gerektiren geleneksel mesleklerden gelmektedir.3

3  “Facts: The Bundestag at a Glance”, Bundestag İnternet Sitesi, 
https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80140000.pdf, Erişim: 
05.06.2014. 
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AVUSTRALYA

Toplam 308 üyeden oluşan Avustralya Temsilciler 
Meclisi’nde 57 üyeyle en çok iş dünyasından 
temsilci bulunmaktadır. İş dünyasını, profesyonel 
siyasetçiler olarak nitelendirilebilecek siyasi 
danışman/lobici meslek grubu 32 temsilci ile takip 
etmektedir. Avustralya Temsilciler Meclisi’nde 
30 hukukçu, 22 parti/sendika yöneticisi, 13 de 
eski eyalet/bölge meclisi üyesi bulunmaktadır. 
Almanya’nın aksine Avustralya’da kamu 
sektörü 10 üyeyle oldukça düşük bir oranda 
temsil edilmektedir. Avustralya ekonomisinde 
oldukça önemli bir yeri bulunan çiftçi/besiciler 
de parlamentoda 8 üyeyle temsil edilmektedirler. 
Avustralya parlamentosunda en az temsil edilen 
meslek grupları sırasıyla eğitimciler, tıp sektörü ve 
yerel yönetimler çalışanlarıdır. 

Meslek Sayısı Oranı (%)

İş Dünyası 57 25

Siyasi Danışman/Lobici 32 14

Hukukçu 30 13

Parti/Sendika Yöneticisi 22 10

Parti/Sendika Çalışanı 14 6

Eyalet/Bölge Meclisi Üyesi 13 6

Kamu Sektörü 10 4

Diğer Yönetici/Danışman 9 4

Çiftçi/Besici 8 4

Öğretmen 5 2

Doktor/Hemşire/Dişçi 4 2

Yerel Yönetimler Çalışanı 3 1

Diğer 11 5

Toplam 226 100

(Kaynak: Martin Lumb, “The 43rd Parliament: Traits and 
Trends”, Avustralya Parlamentosu İnternet Sitesi, http://www.
aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/
Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1314/43rdParl#_
Toc368474619, Erişim: 05.06.2014.)

İNGİLTERE AVAM KAMARASI

Amerika ve Avustralya’da olduğu gibi İngiltere 
Avam Kamarasında da parlamento üyelerinin 
meslek kökenleri bakımından iş dünyası 156 
temsilci ile birinci sırada gelmektedir. Yine diğer 
iki ülkedeki sıralamaya benzer bir şekilde ikinci 
sırada 86 üye ile hukukçular temsil edilmektedir. 
Hukukçuları, 49 üye ile eğitim sektörü, 18 üye ile 
kamu sektörü izlemektedir. Avam Kamarasında 17 
muhasebeci, 16 silahlı kuvvetler mensubu, 9 sağlık 
sektörü çalışanı, 90 profesyonel siyasetçi, 38 basın 
yayın organı mensubu, 16 halkla ilişkiler çalışanı, 
25 de el becerisi gerektiren mesleklerden üye 
bulunmaktadır. 

Meslek Sayısı Oranı (%)
İş Dünyası 156 25,1
Hukukçu 86 13,8
Öğretmen 49 7,9
Kamu Sektörü 18 2,9
Muhasebeci 17 2,7
Silahlı Kuvvetler 16 2,5
Doktor/Dişçi/Optisyen 9 1,4
Siyasetçi/Siyasi Organizatör 90 14,4
Yayıncı/Gazeteci 38 6,1
Halkla İlişkiler 16 2,5
El İşçisi 25 4
Diğer 101 16,2
Toplam 621

(Kaynak: Feargal McGuinness, “Social Background of 
MPs”, (Commons Library Standart Note, 2010), http://www.
parliament.uk/business/publications/research/briefing-papers/
SN01528/social-background-of-members-of-parliament, 
Erişim: 05.06.2014).

KANADA

Kanada’da Avam Kamarası’nda birinci sırada iş 
dünyasından temsilciler, Senato’da ise yöneticiler 
yer almaktadır. Avam Kamarasında ikinci sırada 
ABD, Avustralya ve İngiltere’ye benzer bir 
şekilde hukukçular, Senato’da ise ikinci sırada 
iş dünyasından temsilciler yer almaktadır. Avam 
Kamarasında üçüncü sırada profesyonel siyasetçiler 
de denebilecek danışmanlar, Senato’da ise 
üçüncü sırada hukukçular yer almaktadır. Kanada 
Avam Kamarası’nın üye sayısı Senato’dan fazla 
olduğu için Senato’da olmayan çiftçi, gazeteci, 
yazar gibi çok daha fazla meslek grubu temsil 
edilebilmektedir. 

Meslek Avam Kamarası Senato
İş Dünyası 54 20
Hukukçu 43 19
Danışman 36 10
Öğretmen 30 10
Yönetici 47 34
Profesör 20 8
Çiftçi 19
Gazeteci 18
Yazar 16
Aktivist/Eylemci 6
Diğer 25
Toplam 308 107

(Kaynak: “Top Ten Occupations In The House of 
Commons”, Kanada Avam Kamarası İnternet Sitesi, 
http://www.parl.gc.ca/parlinfo/Lists/Top10Occupations.
aspx?Menu=HOC-Bio-Occ&Section=03d93c58-f843-
49b3-9653-84275c23f3fb&Chamber=03d93c58-f843-49b3-
9653-84275c23f3fb&Parliament=&Name=&Party=&Pro
vince=&Gender=&CurrentParliamentarian=True, Erişim: 
05.06.2014.)

MAKALE

Aralık 2014  �  43



Neziroğlu, “Burasının diğer 
kamu kurumlarından farkı, 
burasının halkın meclisi 
olmasıdır. Her siyasi parti ve her 
siyasi görüşün temsil edildiği bir 
kurum. Sizin meclisiniz.”

TBMM İnsan Kaynakları 
Başkanlığının eğitim faaliyetleri 
kapsamında, Yaşam Boyu Eğitim 
Planlama Merkezi işbirliği ile 
çeşitli üniversitelerden gelen ve 
staj zorunluluğu bulunmayan 
öğrencilere yönelik düzenlenen 
“Yasama Bilgilendirme Eğitimi” 
programı 23-26 Aralık tarihleri 
arasında TBMM’de yapıldı. 
TBMM Genel Sekreteri 
Dr. İrfan Neziroğlu eğitim 
programının açılışında 
gerçekleştirdiği konuşmasında, 
öğrencilere yönelik bu tür 
eğitim programlarını çok 
önemsediklerini belirterek, Yaşam 
Boyu Eğitim Planlama Merkezi 
ile “Yasama Bilgilendirme 

Eğitimi” programının ikincisini 
düzenlediklerini ifade etti. 
“Yasama Bilgilendirme 
Eğitimi” programının amacının; 
çeşitli üniversitelerden gelen 
öğrencilerin yasamaya ilişkin 
bilgi kapasitelerini güçlendirmek 
olduğunu kaydeden Neziroğlu, 
programın çerçevesinde, 
yasamaya ilişkin temel kavramlar 
ile ilgili eğitim verileceğini 
belirterek, öğrencilere eğitim 
kariyerleri ile ilgili çeşitli 
tavsiyelerde bulundu. 
TBMM olarak bütün bilgi, 
birikim ve tecrübelerini diğer 
kamu kurum ve kuruluşlarıyla 
paylaşmaya çalıştıklarını 
belirten Neziroğlu, TBMM’nin 
gerçekleştirdiği çalışmalar 
hakkında öğrencilere bilgi verdi. 
TBMM Genel Sekreteri Dr. 
İrfan Neziroğlu, sözlerinde 
şunları kaydetti: 
“Burasının diğer kamu 
kurumlarından farkı, burasının 
halkın meclisi olmasıdır. Her 
siyasi parti ve her siyasi görüşün 
temsil edildiği bir kurum. 
Sizin meclisiniz. Dolayısıyla 
bu ziyaretiniz ve programınız 

bizim için çok önemli. Çeşitli 
üniversitelerde okuyan öğrenci 
arkadaşlarımıza ve kardeşlerimize 
TBMM’de birkaç defa yasama 
stajı yaptırdık. Meclisin kurumsal 
yapısı nedir, yasama ve denetim 
süreçleri nasıl işler, kanunlar 
nasıl yapılır, komisyonlar nasıl 
çalışır, bu konulara dair öğrenci 
arkadaşlarımıza staj yapma 
imkânı sunduk. 
Sizlerin eğitimi bizler için çok 
önemli; Türkiye’nin gelecekteki 
yöneticileri sizlersiniz ve bizler 
sizlerin en iyi şekilde eğitim 
almanız için yardımcı olmaya 
çalışıyoruz. Yapacağınız en 
iyi yatırım kendi eğitiminize 
yapacağınız yatırımdır. Sizler 
ileride devlet yönetiminde çeşitli 
önemli görevlerde bulunacaksınız 
ve bizler sizlerin daha iyi 
yetişmesi için, daha iyi eğitim 
almanız için çalışıyoruz. Kamu 
kurumlarında iyi görevlerde 
çalışan yöneticiler olun ki 
vatandaşlarımızın sorunları ve 
sıkıntıları noktasında çözüm 
noktalarında bu sorunları çözün” 
TBMM olarak üniversitelerle 
her alanda işbirliğine önem 
verdiklerini ifade eden Neziroğlu, 

TBMM’de “Yasama Bilgilendirme Eğitimi” Programı
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“Türkiye’de çok sayıda yüksek 
lisans ve doktora tezi yazılıyor. 
Bizim arzumuz bu tezlerin 
bir kısmının Meclis ile ilgili 
olmasıdır. Biz tez yazan 
arkadaşlara burada kaynaklara 
erişim noktasında kolaylık 
sağlayalım. Ortaya çıkan üründen 
biz de faydalanmış oluruz. 
Meclisteki yasama uzmanı 
arkadaşlarımız Meclisin yasama 
ve denetim sürecine ilişkin 
olarak üniversitelerde sunumlar 
yapabilir.” dedi. 
Öğrencilerin Meclisi ziyaret 
etmelerini her zaman teşvik 
ettiklerini de belirten Neziroğlu, 
“Üniversite öğrencileri Meclisi 
ziyaret ederek TBMM Genel 
Kurul Salonu’nu görsünler, 
Komisyon çalışmalarını 
izleyebilme imkânları var ise 
izlesinler. Mezun olmadan önce 
bir şekilde Meclisten yolları 
geçsin” şeklinde konuştu. 
TBMM Genel Sekreterliği 
olarak TBMM’de 
gerçekleştirdikleri çalışmalara 
da değinen Neziroğlu, Meclisin 
sosyal medyayı etkin olarak 
kullandığını söyledi. 
Neziroğlu, “TBMM Mobil 
Uygulaması” ile vatandaşların, 
Meclisin yasama faaliyetlerine 
daha hızlı ve etkin bir şekilde 
ulaşabildiklerini ve uygulamaya 
gösterilen ilginin her geçen gün 
arttığını; uygulamanın kapsamı, 
içeriği ve takipçileri açısından 
diğer kamu kurumları içerisinde 
ilk sıradaki yerini koruduğunu 
ifade etti. 
TBMM’nin, yasama 
faaliyetlerine ilişkin bilgilere 
aracısız, şeffaf, güvenilir, hızlı 
ve ilk elden iletişimine imkan 
sağlandığını belirten Neziroğlu, 
bunun için TBMM Genel Kurul 
çalışmalarının, sosyal paylaşım 
siteleri ‘’Facebook’’ ve ‘’Twitter’’ 
üzerinden takip edilebilmesine 
olanak sağlamak amacıyla 
‘@TBMMGenelKurulu’ ve 
‘@TBMMresmi’ hesaplarının 

açıldığını ve bu hesapların 
vatandaşların teveccühünü 
kazanarak, çok kısa bir süre 
içerisinde takipçi sayılarını 
katlanarak artırdığını ve 
artırmaya devam ettiğini söyledi. 
TBMM’nin halk ziyaretlerine 
açıldığını da ifade eden 
Neziroğlu, her Cumartesi 
TBMM’de Meclisi tanıtmak 
amacıyla rehberlik hizmetleri 
eşliğinde “Halk Günü” 
düzenlendiğini belirterek 
sözlerine şöyle devam etti: 
Milli iradenin temsil edildiği en 
yüce makam olan Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin yakından 
tanınmasını sağlamak amacıyla, 
randevuya gerek olmadan her 
cumartesi günü 11.00-16.00 
saatleri arasında tanıtım turları 
yapılmaktadır. 
TBMM’ye gelen ziyaretçilerimiz, 
Dikmen Kapısından, güvenlik 
kontrolünden geçtikten sonra 
yerleşkeye alınarak Ziyaretçi 
Kabul Salonu’nda misafir 
edilmekte ve buradan her saat 
başında gruplar halinde, rehber 
eşliğinde gezdirilmektedir. 
Tanıtım kapsamında, 
TBMM’nin tarihçesi, 
yasama faaliyetleri ve fiziki 
mekânları hakkında Genel 
Kurul Salonu’nda bir sunum 
yapılmakta, daha sonra yerleşke 
içerisinde gezi düzenlenmektedir” 
diye konuştu.
Yarının geleceği çocukların, 
büyüdüklerinde çeşitli 
mesleklerde ülkelerine hizmet 
edeceklerini ve Türkiye’yi 
yöneteceklerini ifade eden 
Neziroğlu, çocukların 
demokrasinin kalbi olan Türkiye 
Büyük Millet Meclisini yakından 
tanımaları için TBMM Çocuk 
web sayfasını kurduklarını da 
söyledi. 
Neziroğlu öğrencilere zamanı 
iyi değerlendirmeleri konusunda 
da önerilerde bulunarak eğitim 
programının verimli geçmesini 

diledi ve öğrencilere başarılar 
diledi. 
Yaşam Boyu Eğitim Planlama 
Merkezi Derneği Başkanı 
Dr. Rahim Ay ise eğitim 
programında gerçekleştirdiği 
kısa konuşmasında TBMM 
Genel Sekreteri Dr. İrfan 
Neziroğlu ile eğitim programının 
düzenlenmesinde emeği 
geçen TBMM çalışanlarına 
katkılarından dolayı teşekkür etti. 
Eğitim programı daha sonra 
Yasama Uzmanı İsa Bozkurt’un 
“TBMM Araştırma Hizmetleri 
Başkanlığı’nın Görevi ve 
Çalışma Alanları”, Yasama 
Uzman Yardımcısı Feyza Öz’ün 
ise “TBMM’nin Dış İlişkileri 
ve Parlamenter Diplomasisi, 
Dış İlişkiler ve Protokol 
Başkanlığının Görevi ve Çalışma 
Alanları” konularında öğrencilere 
yaptıkları sunum ile devam etti. 
Çeşitli üniversitelerden 
gelen ve staj zorunluluğu 
bulunmayan öğrencilere 
yönelik olarak düzenlenen 
“Yasama Bilgilendirme Eğitimi” 
programında; “Yasama ile ilgili 
Temel Kavramlar”, “Yasama ile 
ilgili Temel Kurumlar”, “Genel 
Olarak Kanun Yapım Süreci”, 
“Genel Kurul Çalışmaları 
ve Genel Kurulda Kanun 
Yapım Süreci”, “Parlamenter 
Denetim”, “Kanun Yapım 
Tekniği”, “TBMM’nin Kamu 
Kaynaklarını Denetlemedeki Yeri 
ve Önemi”, “İhtisas Komisyonları 
ve Komisyonlarda Kanun 
Yapım Süreci”, “Özel Denetim 
Komisyonları”, “TBMM’nin 
Dış İlişkileri ve Parlamenter 
Diplomasi”, “TBMM’nin 
İdari Birimleri, Kütüphane 
ve Araştırma Hizmetleri”, 
“Elektronik Ortamda Yasama 
Hizmetleri”, “TBMM 
Birimlerinin Tanıtımı” (Genel 
Kurul, Kütüphane ve diğer 
yerler…) gibi konularda eğitim 
verildi.
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Prof. Dr. Tevhide Kargın, 
“Biz zihnimizdeki engelleri 
kaldırmadığımız sürece topluma 
özel gereksinimli bireylerin 
bağımsız olarak katılabilmeleri 
mümkün değil”

TBMM’de, TBMM Koruma 
Daire Başkanlığı ile Basın, Yayın 
ve Halkla İlişkiler Başkanlığında 
görevli personel için 24 Aralık’ta 
“Özel Gereksinimli Bireylerin 
Topluma Katılımı” konulu eğitim 
verildi. 
Eğitime, TBMM Koruma Daire 
Başkanlığı’nda görevli polisler ve 
Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler 
Başkanlığındaki görevli personel 
katıldı. 
Ankara Üniversitesi Eğitim 
Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Funda 
Acarlar ve Bölüm Başkan 

Yardımcısı Prof. Dr. Tevhide 
Kargın bir sunum gerçekleştirdi. 
Türkiye’nin engelliler konusunda 
dünyayla yarışacak yasal 
düzenlemelere sahip olduğunu 
ifade eden Kargın, “Yok mu 
bu bireyler? Neden toplumun 
içerisinde değiller, neden 
hiçbir alışveriş merkezinde 
görmüyoruz? Topluma katılım 
açısından başarısız olmuş 
bir ülkeyiz. Kaç restoranda 
engelli bireyler için düzenleme 
görüyorsunuz? Bu bireylerle 
az karşılaşmamızın nedeni, 
sayılarının az olması değil, 
sokağa çıkacak kadar bağımsız 
olmamalarıdır. Zor bir ülkeyiz’’ 
dedi. 
Uygun koşullar sağlandığında 
engelli bireylerin de sağlıklı 
bireylerin yapabildiği her şeyi 
başarabileceklerini ifade eden 
Kargın, çok basit düzenlemelerle 
toplum içinde var olmalarının 
sağlanabileceğini söyledi. 
Engelliler konusunda öncelikle 
“zihinlerdeki engellerin 

kaldırılması gerektiğini” belirten 
Kargın, “Biz zihnimizdeki 
engelleri kaldırmadığımız sürece 
topluma bu bireylerin bağımsız 
olarak katılabilmeleri mümkün 
değil. Bunu herhangi bir 
şekilde denetlememiz mümkün 
değil. Önce zihnimizdeki 
engelleri kaldırmamız gerekir. 
Toplumdaki her bireyin eşit 
yaşam hakkı olduğunu fark 
ediyor olmamız lazım. Bunu 
böyle fark ettiğimizde sorunun 
kendiliğinden çözüldüğünü 
göreceğiz’’ diye konuştu. 
Kargın, engellilerin topluma 
katılımındaki en önemli 
sorunların fiziksel, bilgi 
eksikliği, yasal düzenlemeler ve 
tutumlardan kaynaklandığını 
belirterek, özel gereksinimli 
bireylerin ihtiyaçları konusunda 
bilgi sahibi olunmasının 
kendileriyle iletişim kurulmasını 
kolaylaştıracağını söyledi.
Eğitim ile Meclise giriş çıkış 
yapan her seviyedeki insana 
belli seviyenin üzerinde hizmet 
sunulması amaçlanıyor.

TBMM’de “Özel Gereksinimli Bireylerin 
Topluma Katılımı” Eğitimi
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TBMM Başkanlığı İdari 
Teşkilatı tarafından, Enerji 
Verimliliği Yönetim Sistemi 
oluşturulması çalışmaları 
kapsamında kurumun amaç 
ve hedeflerinin belirlenmesi 
amacıyla 26 Aralık’ta, “Enerji 
Verimliliği Yönetim Sistemi 
Çalıştayı” düzenlendi. 
TBMM Tören Salonunda 
gerçekleşen Çalıştayın açılış 
konuşmasını yapan TBMM 
Genel Sekreter Yardımcısı 
Haydar Çiftçi, enerji kıtlığı ve 
enerji bağımlılığı olan bir ülkenin 
fertleri olduklarını söyleyerek, 
“Öncelikle bilinçli yapacağımız 
çalışmalar, netice almaya yönelik 
yaparsak, memleketimize kayda 
değer katkı sağlamış oluruz.” 
dedi. 
Dünyadaki enerji politikalarının 
ve enerji verimliliğinin, enerjinin 
yenilenebilir kaynaklara evrilmesi 
çerçevesinde teknolojik alt 
yapıların ve çalışmaların takdire 
şayan olduğunu ifade eden 
Çiftçi, “Bizim şu an itibari ile 
uğraştığımız iş, bu anlamda 
bir iş değil. Elimizdeki mevcut 
enerjiyi verimli bir şekilde 
kullanabileceğimiz şartları tesis 
edebilirsek, çok kayda değer 
neticeleri alabiliriz.” diye konuştu. 
TBMM İşletme ve Yapım 
Başkanı Mustafa Tamirci ise 
gerçekleştirdikleri çalıştayın 
temel iki amacı bulunduğunu 
söyleyerek, “Bunlardan ilki, 
yürütmekte olduğumuz 
çalışmalar hakkında sizleri 
bilgilendirmek, diğeri ise 
uluslararası geçerliliği olan TS 
EN ISO 50001 Enerji Yönetim 
Sistemi belgesi almak amacıyla 
belirlememiz gereken enerji 
hedeflerimiz ve iyileştirme 
çalışmalarımız hakkında sizlerin 

değerli görüş ve önerilerinizi 
alabilmektir.” şeklinde konuştu. 
Enerji Yönetim Sisteminin 
oluşturulması ve uygulanması 
ile ilgili çalışmaların 
başkanlıklarının sorumluluğunda 
başlatıldığını söyleyen Tamirci, 
diğer başkanlıkların da katkısı 
ile çalışmaların devam ettiğini 
belirtti. 
Tamirci, sözlerine şöyle devam 
etti: 
“TBMM İdari Teşkilatı olarak 
amacımız; elektrik, su, doğalgaz 
gibi enerji kaynaklarının daha 
uygun şartlarda temin edilmesini 
sağlamak ve kullanmakta 
olduğumuz enerji tüketen tüm 
donanım ve cihazların daha 
verimli kullanılmasını sağlamak, 
enerji tüketimimizi en uygun 
değerlerde gerçekleştirmektir. 
Bununla birlikte çevreye salınan 
emisyonların azaltılması da 
sağlanmış olacaktır. 
Ülkemizin enerji kaynaklarının 
korunması ve enerjide 
dışa bağımlılığımızın 
azaltılmasına katkı sağlamak 
ve bu konuda diğer kurum ve 
kuruluşlarımıza öncülük etmek 
amacıyla gerçekleştirdiğimiz 
çalışmalar kapsamında; ilgili 
başkanlıklarımızın katılımı 
ile Enerji Yönetim Sistemi 

Ekibi oluşturulmuş, enerji el 
kitabı, uygulama prosedürleri, 
planlar, enerji ekipman ve 
donanım bakım talimatları, 
performans izleme ve ölçme 
formları hazırlanmıştır. Tüm 
bu çalışmalar önümüzdeki ay 
içerisinde onaylanıp yürürlüğe 
konulacaktır..
Ayrıca TBMM yerleşkesi 
içerisinde kullandığımız enerji 
ekipmanlarımız ve enerji alt 
yapımızın Enerji Bakanlığınca 
yetkilendirilmiş danışman bir 
firma tarafından enerji etüdünün 
yapılması amacıyla çalışmalar 
yürütülmektedir. Raporlama 
işlemlerinin tamamlanmasının 
ardından Enerji Yönetim 
Sistemi kapsamında gerekli 
değerlendirmeler ve çalışmalar 
yapılacaktır.” 
Açılış konuşmalarının ardından 
Feyzullah Erdoğan ve Derya 
Aydemir, Enerji Yönetim Sistemi 
hakkında sunum yaptılar.
Çalıştay’da, başkanlıkların Enerji 
Yönetim Sistemi kapsamında ana 
iyileştirme çalışmalarına yönelik 
görüşler yazılı olarak çalışıldı 
ve üst yönetime sunulmak 
üzere Enerji Yönetim Sistemi 
kapsamında fayda sağlayacağına 
inandıkları ölçülebilir hedefler 
belirlendi.

TBMM’de “Enerji Verimliliği 
Yönetim Sistemi” Çalıştayı
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Neziroğlu, “Mecliste, birçok ilke 
imza attık. Çeşitli sosyal projeleri 
hayata geçirdik. Bunların önemli 
bir kısmı, kamuoyu ve diğer kamu 
kurumları tarafından sahiplenildi.” 

TBMM Başkanlığı İdari 
Teşkilatında uygulanan İç 
Kontrol, Kalite, Çevre ve 
Gıda Güvenliği Yönetim 
sistemlerinin bir yıllık 
uygulamaların değerlendirildiği, 
2014 Yılı İç Kontrol İzleme 
ve Yönlendirme Kurulu/ 
Yönetimin Gözden Geçirilmesi 
Toplantısı 29 Aralık’ta, TBMM 

Genel Sekreteri Dr. İrfan 
Neziroğlu başkanlığında genel 
sekreter yardımcıları ve birim 
başkanlarının katılımı ile 
gerçekleştirildi. 
TBMM Genel Sekreter 
Yardımcısı Haydar Çiftçi, 
toplantının açılış konuşmasında, 
idari teşkilat genelinde uygulanan 
yönetim sistemlerinin kuruma 
önemli katkılar sağladığını 
belirtti. 
TBMM Strateji Geliştirme 
Başkanlığınca, yönetim 
sistemlerinin entegrasyonu 
kapsamında, TBMM İdari 
Teşkilatında farklı birimlerin 
sorumluluğu altında yürütülen 
4 yönetim sistemine ilişkin 
değerlendirme toplantısı bir 
arada yapıldı. 
Toplantıda, TBMM Strateji 
Geliştirme Başkanı Naim 
Çoban tarafından “İç Kontrol 
ve Kalite Yönetim Sistemi” 
kapsamında 2014 yılında 
gerçekleştirilen faaliyetlerle 
ilgili yapılan bilgilendirmenin 
ardından “Çevre Yönetim Sistemi 
Performans Raporu”na ilişkin 
Müdür Yardımcısı Emine Denli, 
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi 
Performans Raporuna ilişkin 

Müdür Yardımcısı Ali Ağbal 
tarafından sunum yapıldı. 
TBMM Genel Sekreteri 
Dr. İrfan Neziroğlu kapanış 
konuşmasında, TBMM İdari 
Teşkilatının kurumsal değişimi 
gerçekleştirme gayreti içerisinde 
olduğunu vurguladı. Neziroğlu, 
bu değişim noktasında diğer 
kurumlara örnek olmayı hedef 
olarak belirlediklerini kaydetti. 
Neziroğlu şöyle konuştu: 
“Ciddi bir mesafe kat 
ettiğimizi söyleyebilirim. 
Mecliste, birçok ilke imza attık. 
Çeşitli sosyal projeleri hayata 
geçirdik. Bunların önemli 
bir kısmı, kamuoyu ve diğer 
kamu kurumları tarafından 
sahiplenildi.” 
Neziroğlu, EFQM Mükemmellik 
Modelinin idari teşkilatta 
uygulanması ile bu alanda da 
kamuda örnek kurum olmak 
istediklerini belirtti. 
2015 yılında sistemin 
iyileştirilmesi ve geliştirilmesi 
adına birim başkanları tarafından 
yapılan değerlendirmeler 
sonrası yönetim sistemlerinin 
iyileştirilmesine ilişkin öneriler 
karara bağlandı.

TBMM’de İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı
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TBMM Başkanı Çiçek, AK Parti Grup Başkanvekili 
Mustafa Elitaş’ın Ağabeyinin Cenazesine Katıldı

Muzaffer Naci ÇEREZCİ
14. Dönem Niğde Milletvekili Muzaffer Naci Çerezci, 28 Kasım’da 
vefat etti.
Çerezci’nin cenazesi, 1 Aralık Pazartesi günü İstanbul Karacaahmet 
Şakirin Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet 
Mezarlığında toprağa verildi.
Çerezci, 1924’te İnegöl’de doğdu. Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun 
olan Çerezci, 14. Dönem Niğde Milletvekilliği yaptı.

Aramızdan Ayrılanlar

AK Parti Grup Başkanvekili 
Mustafa Elitaş’ın vefat eden 
ağabeyi Ahmet Elitaş’ın cenazesi, 
14 Aralık’ta Kayseri’de toprağa 
verildi. 
Geçirdiği kalp krizi sonucu 
13 Aralık’ta vefat eden Elitaş için 
Camii Kebir’de cenaze töreni 
düzenlendi. Cenaze törenine, 
Elitaş’ın ailesi ve yakınları ile 

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
Başbakan Yardımcısı Yalçın 
Akdoğan, Adalet Bakanı Bekir 
Bozdağ, Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Nurettin Canikli, 
Eski Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı ve 
AK Parti İzmir Milletvekili 
Binali Yıldırım, Eski Gençlik 
ve Spor Bakanı ve AK Parti 
Samsun Milletvekili Suat 

Kılıç, Kayseri Valisi Orhan 
Düzgün, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mehmet Özhaseki, 
bazı milletvekilleri, bürokratlar, 
partililer ve vatandaşlar katıldı. 
Mustafa Elitaş, burada taziyeleri 
kabul etti. Ahmet Elitaş’ın 
cenazesi, cenaze namazının 
ardından Şehir Mezarlığı’nda 
defnedildi.
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Talat Sait HALMAN
Türkiye Cumhuriyeti 33. Hükümeti Kültür Bakanı Talat Sait Halman, 
5 Aralık’ta vefat etti.
Halman için 8 Aralık’ta Mecliste resmi cenaze töreni düzenlendi. 
Törene; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eski TBMM 
Başkanı İsmet Sezgin, CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, 
TBMM İdare Amiri Salim Uslu, eski bakanlar, milletvekilleri, TBMM 
idari personeli, Halman’ın ailesi ve yakınları katıldı.
Halman’ın cenazesi 9 Aralık’ta İstanbul Teşvikiye Camisinde kılınan 
cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığında toprağa verildi.
Halman, 1931’de İstanbul’da doğdu. Amerika’da Columbia Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler ve Ortadoğu Edebiyatları Bölümünü bitiren Halman, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Kültür Bakanı olarak görev yaptı.

Misbah ONGAN
13. Dönem Siirt Milletvekili Misbah Ongan, 14 Aralık’ta vefat etti.
Ongan için 16 Aralık’ta TBMM’de cenaze töreni düzenlendi. 
Törene TBMM Başkanı Cemil Çiçek, CHP Grup Başkanvekili 
Engin Altay, eski ve yeni milletvekilleri, TBMM Genel Sekreteri Dr. 
İrfan Neziroğlu ile Meclis bürokratları, personeli, Ongan’ın ailesi ve 
yakınları katıldı.
Ongan, 1925’te Siirt’te doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden mezun olan Ongan, 13. Dönem Siirt Milletvekilliği 
yaptı. Gazeteci, Yazar; Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Vefa takımları 
profesyonel futbolcusu, serbest avukat görevlerinde bulundu.

Abbas GÖKÇE
Danışma Meclisi (1981-1983) Kars Üyesi Abbas Gökçe, 20 Aralık’ta 
vefat etti.
Gökçe’nin cenazesi 22 Aralık’ta İstanbul Şakirin Camisinde kılınan 
cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığında toprağa 
verildi.
Gökçe, 1926’da Meydancık’ta doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesini bitiren Gökçe, Erciş ve Ünye Hâkimi, Danıştay Üyesi, 
Raportörü ve Başyardımcısı, yazar, Yüksek Seçim Kurulu Üyesi 
görevlerinde bulundu.
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Ali İhsan AKPOLAT
Cumhuriyet Senatosu (1961-1964) Muş Üyesi Ali İhsan Akpolat, 22 
Aralık’ta vefat etti.
Akpolat’ın cenazesi 24 Aralık Çarşamba günü İzmir Karşıyaka 
Bostanlı Beşikçioğlu Camisinde kılınan namazın ardından, Doğançay 
Mezarlığında toprağa verildi.
Akpolat, 1920’de Muş’ta doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-
Coğrafya Fakültesi Edebiyat Bölümünden mezun olan Akpolat, 
Cumhuriyet Senatosu (1961-1964) Muş Üyeliği yaptı.

Hüsamettin ATABEYLİ
12, 13, 14, ve 15. Dönem Erzincan Milletvekili; Türkiye Cumhuriyeti 
30., 31., ve 32. Hükümetleri Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli, 28 
Aralık’ta vefat etti.
Atabeyli’nin cenazesi 30 Aralık’ta İstanbul Karacaahmet Şakirin 
Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet 
Mezarlığında toprağa verildi.
Atabeyli, 1922’de İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nden mezun olan Atabeyli, Erzincan Belediye Başkanı, 
serbest avukat, pancar kooperatifi müdürü olarak görev yaptı.

TBMM’de Kabul Edilen Kanunlar*

Aralık 2014
Kanun No KANUN ADI VE İÇERİĞİ Kabul Tarihi

6572 HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNA-
MELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kanun ile; hakkında hal kağıdı düzenlenememiş noterlerin sınıfının yükseltilmesi için Cumhuriyet savcısı ta-
rafından tanzim edilen son teftiş raporunun esas alınması, boşalan, açılan veya dördüncü sınıftan üçüncü sınıfa 
geçirilen noterliklerin ilanın sadece Resmî Gazete’de yapılması, atama yapılırken noterlerin kıdemlerinde eşitlik 
olması halinde Adalet Bakanlığınca verilen noterlik belge sıra numarası önce olanın tercih edilmesi, noterlerin 
doktora Cumhuriyet savcılığı kanalıyla gidebilmeleri zorunluluğu kaldırılarak diğer kamu görevlileri ile aynı 
uygulamaya tabi tutulmaları, hâkimler ve savcılara verilen kimlik kartının tüm resmi ve özel kuruluşlarca resmi 
kimlik olarak kabul edilmesi, Danıştay üyeleri ve idari yargı alanında hâkimlik ve savcılık yapanlardan hukuk fa-
kültesi diploması bulunmayanların devlet ve vakıf üniversitelerinin hukuk fakültelerine sınavsız kayıt yaptırarak 
hukuk fakültesi diploması alabilmeleri, Yargıtayda görev yapan tetkik hâkimlerinin Yargıtay dışında görevlen-
dirilebilmeleri, avukatlık mesleğinde en az üç yıl fiilen çalışmış olanların hâkimlik ve savcılık adaylığı sınavına 
girebilmelerine imkân verilmesi, Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, 
Danıştay Başsavcısı, Yargıtay Birinci, Başkanvekilleri, Danıştay Başkanvekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı-
vekili, Yargıtay ve Danıştay daire başkanları, Adalet Bakanlığı Müsteşarı, Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile diğer 
tüm hâkim ve savcılara ek tazminat verilmesi, hâkim ve savcıların uygun koşullarla şahsi silah edinebilmelerine 
imkân sağlanması, öngörülmektedir.

02/12/2014

* Kanunlar, www.tbmm.gov.tr adresinden alınarak düzenlenmektedir.
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6573 DÜNYA POSTA BİRLİĞİ KURULUŞ YASASINA YEDİNCİ EK PROTOKOLÜN ONAYLANMA-
SININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kanun ile Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Yedinci Ek Protokolün onaylanmasının uygun bulunması ön-
görülmektedir.

03/12/2014

6574 ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞMEYE EK İHTİYARİ PROTOKOLÜN ONAY-
LANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kanun ile, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 13 Aralık 2006 tarihinde kabul edilen ve 3/12/2008 tarihli ve 
5825 sayılı Kanun’la onaylanması uygun bulunan Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme 27/5/2009 tarihli 
ve 2009/15137 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanarak 14 Temmuz 2009 tarihli ve 27288 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanmıştır. Sözleşme hükümlerinin ihlal edilmesi sonucunda etkilenen bireylerin veya grupların, 
Sözleşme kapsamında kurulan Engelli Hakları Komitesine başvuru yapabilmelerine olanak sağlayan Sözleşme-
ye Ek İhtiyari Protokolün beyan ile onaylanmasının uygun bulunması öngörülmektedir.

03/12/2014

6575 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
ARASINDA AİLE, KADIN VE ÇOCUK POLİTİKALARI ALANINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ-
NÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kanun ile, iki ülke arasında aile, kadın ve çocuk politika alanında işbirliğinin geliştirilerek bu alanda ortak poli-
tika ve stratejiler üretme ile tarafların sosyal politika konularnda birbirlerinin bilgi ve deneyimlerinden yararlan-
masını sağlamayı amaçlayan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Aile, Kadın ve Çocuk Politikaları Alanında İşbirliği Protokolünün onaylanmasının kanunla uygun bulunması 
öngörülmektedir.

03/12/2014

6576 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜ-
METİ ARASINDA ORMANCILIK ALANINDA YARDIM VE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜNÜN 
ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kanun; Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında orman ve ormancılık araştırmaları 
konularında işbirliğinin geliştirilmesi, bu kapsamda bir Ortak Komite oluşturulması ve Ulusal Koordinatör 
tayin edilmesini öngören Protokolün kanunla onaylanması amaçlanmaktadır.

03/12/2014

6577 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE TÜRKMENİSTAN HÜKÜMETİ ARASINDA AR-
ŞİV ALANINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU-
NA DAİR KANUN
Kanun ile; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti arasında 29 Şubat 2012 tarihinde An-
kara’da imzalanan ve iki ülke arasında arşivcilik alanında teknoloji kullanımı, restorasyon, arşiv malzemesi deği-
şimi, bilgi ve belge değişimi konularında karşılıklı işbirliğine dayanan ve ilişkilerin gelişmesine katkı sağlaması 
öngörülen Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunması amaçlanmaktadır.

03/12/2014

6578 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜ-
METİ ARASINDA KAYITLI POSTA, ON-LİNE HAVALE VE TAHSİLAT HİZMETLERİNİN GE-
LİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA 
DAİR KANUN
Kanun ile Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki kayıtlı posta, on-line havale, tah-
silat vb. posta hizmetlerine yeni düzenleme getirilmesine yönelik protokolün onaylanmasının uygun bulunması 
öngörülmektedir.

03/12/2014

6579 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KIRGIZ CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASIN-
DA TURİZM İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA 
DAİR KANUN
Kanun ile, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti arasında turizm alanında imzala-
nan iş birliği anlaşmasının uygun bulunması amaçlanmaktadır.

03/12/2014

6580 176 SAYILI MADEN İŞYERLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK SÖZLEŞMESİNİN ONAYLAN-
MASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kanun ile, maden sektöründe çalışanlarına uluslararası bir güvence daha kazandıracak olan maden işyerleri ile 
ilgili uluslararası asgari standartların belirlendiği Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi’nin onay-
lanmasının uygun bulunması öngörülmektedir.

04/12/2014

6581 NÜKLEER ENERJİNİN BARIŞÇIL AMAÇLARLA KULLANIMINA DAİR TÜRKİYE CUMHURİ-
YETİ HÜKÜMETİ İLE ÜRDÜN HAŞİMİ KRALLIĞI HÜKÜMETİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ AN-
LAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kanun ile önemli miktarda uranyum kaynaklarına sahip olan Ürdün ile Ülkemiz arasında nükleer güç santralleri 
ve nükleer yakıt çevirimi teknolojileri alanlarında işbirliği faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini öngören Anlaşma-
nın onaylanması amaçlanmaktadır.

04/12/2014

6582 ASKERLİK KANUNU İLE SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPIL-
MASINA DAİR KANUN
Kanun ile; yirmi sekiz yaşından gün almış askerlik yükümlülerinin bedel ödemek ve temel askerlik eğitimine 
tabi tutulmamak suretiyle askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaları; haklarında saklı, yoklama kaçağı olma 
ve bakaya kalmadan dolayı idari ve adli soruşturma açılmaması ve kovuşturma yapılmaması, başlatılmış olan-
ların ise sona erdirilmesi; ayrıca, ortaöğretim mezunlarının sözleşmeli erbaş ve erliğe başvurma yaşının yirmiye 
indirilmesi ve askerlik yapma şartının kaldırılması öngörülmektedir.

10/12/2014

6583 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU
Kanun ile refah seviyesi, büyüme ve istihdamın artırılması, kamu maliyesinde güçlü duruşun devam ettirilmesi, 
makro amaçlar ve benimsenen politika öncelikleri doğrultusunda 2015 yılı için Hükümete gelir toplama ve 
harcama yetkisi verilmesi öngörülmektedir.

22/12/2014

6584 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU
Kanun ile; 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uygulama sonuçları kapsamında genel bütçeli idareler, özel 
bütçeli idareler ve düzenleyici ve denetleyici kurumların gider ve gelir bütçesi, bütçe dengesi ve tamamlayıcı, 
devredilen ve iptal edilen ödeneklerin gerçekleşmelerine dair kesin hesapların kabul edilmesi öngörülmektedir.

22/12/2014
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SORU ÖNERGELERİ
Adana Milletvekili ALİ DEMİRÇALI
Adana’da tarımsal sulama amaçlı elektrik kul-
lanımına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/58332)

Elazığ’da tarımsal sulama amaçlı elektrik kul-
lanımına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/58331)

2002-2014 yılları arasında Adana’da kayıt 
dışı çalışan sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57613)

2002-2014 yılları arasında Elazığ’da kayıt 
dışı çalışan sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57612)

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün çalış-
malarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/57340)

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünce kadın 
istihdamının artırılması amacıyla gerçekleşti-
rilen projelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/57339)

Adana Milletvekili ALİ HALAMAN
Anavarza’nın birinci derecede sit alanı ilan edil-
mesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/6395)

Adana Milletvekili OSMAN FARUK 
LOĞOĞLU
Bir ilçe milli eğitim müdürlüğünün hazırladığı 
programa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazı-
lı soru önergesi (7/58559)

Mavi Marmara baskını ile ilgili mahkeme ka-
rarlarının uygulanmamasına ve İsrail’le yapılan 
görüşmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/57883) CIA tarafından kurulan 
gizli hapishanelere tutsakları taşıyan uçakların 
Türk hava sahasını ve havaalanlarını kullandı-
ğına yönelik iddialara ilişkin Başbakandan ya-
zılı soru önergesi (7/57871)

Adana Milletvekili SEYFETTİN YILMAZ
2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarda millete ve devlete karşı 
suçlar nedeniyle hakkında işlem yapılan per-
sonel sayısına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58379)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarda millete ve devlete karşı 
suçlar nedeniyle hakkında işlem yapılan per-
sonel sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/58374)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarda millete ve devlete karşı 
suçlar nedeniyle hakkında işlem yapılan perso-
nel sayısına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/58368)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarda millete ve devlete karşı 
suçlar nedeniyle hakkında işlem yapılan perso-
nel sayısına ilişkin Milli Savunma Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/58357)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarda millete ve devlete karşı 
suçlar nedeniyle hakkında işlem yapılan per-
sonel sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/58347)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarda millete ve devlete karşı 
suçlar nedeniyle hakkında işlem yapılan perso-
nel sayısına ilişkin Maliye Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/58334)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarda millete ve devlete karşı 
suçlar nedeniyle hakkında işlem yapılan perso-
nel sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/58321)

Bedelli askerlik yapanlara ilişkin Milli Savunma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/57491)

Osmaniye’de bulunan kampta yaşayan sığın-
macı Türkmenlerin sorunlarına ilişkin Baş-
bakan Yardımcısından yazılı soru önergesi 
(7/57321)

Hazine’ye devredilen Gazi Yerleşkesi karşılığın-
da Orman Genel Müdürlüğüne Şap Enstitüsü-
nün bulunduğu alanının verildiği iddialarına 
ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/57272)

Açılışlara uçak kiralayarak gittiğine dair iddi-
alara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/57271)

2007-2014 yılları arasında yıllara ve illere göre 
mahkemelerde konu olan, karara bağlanan, 
bölücülük ve terörle ilgisi bulunan davaların 
sayısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/57165)

Ankara Milletvekili AYLİN NAZLIAKA
Devlet Tiyatroları Kasım ayı programından 
çıkarılan bir oyuna ilişkin Kültür ve Turizm Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/58317)

Ankara’da bazı cadde ve sokakların otopark 
olarak işletilmesine ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/58066)

Ankara’daki hava kirliliğine ilişkin Başbakan-
dan yazılı soru önergesi (7/57884)

5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre yapılması 
gereken kadın ve çocuk konukevlerine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/57869)

Bakanlığı döneminde aldığı hediyelere ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/57511)

Bakanlığı döneminde aldığı hediyelere iliş-
kin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57500)

Bakanlığı döneminde aldığı hediyelere ilişkin 
Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/57494)

Bakanlığı döneminde aldığı hediyelere ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57482)

Bakanlığı döneminde aldığı hediyelere iliş-
kin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57464)

Bakanlığı döneminde aldığı hediyelere ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/57458)

Bakanlığı döneminde aldığı hediyelere iliş-
kin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57453)

Bakanlığı döneminde aldığı hediyelere iliş-
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57446)

Bakanlığı döneminde aldığı hediyelere ilişkin 
Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/57419)

Bakanlığı döneminde aldığı hediyelere ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/57405)

Bakanlığı döneminde aldığı hediyelere ilişkin 
Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/57394)

Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve ku-
ruluşların belediye statüsünü kaybederek ma-
halle haline getirilen beldelerdeki hizmetlerine 
ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/57393)

Bakanlığı döneminde aldığı hediyelere ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/57385)

Bakanlığı döneminde aldığı hediyelere ilişkin 
Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57377)

Bakanlığı döneminde aldığı hediyelere iliş-
kin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57372)

Bakanlığı döneminde aldığı hediyelere ilişkin 
Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/57367)

Bakanlığı döneminde aldığı hediyelere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/57358)

Bakanlığı döneminde aldığı hediyelere ilişkin 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/57354)

Bakanlığı döneminde aldığı hediyelere ilişkin 
Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57349)

Bakanlığı döneminde aldığı hediyelere ilişkin 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/57343)

Başbakan Yardımcılığı döneminde aldığı hedi-
yelere ilişkin Başbakan Yardımcısından yazılı 
soru önergesi (7/57320)

Başbakan Yardımcılığı döneminde aldığı hedi-
yelere ilişkin Başbakan Yardımcısından yazılı 
soru önergesi (7/57319)

Önergeler**

Aralık 2014
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adresinden ulaşabilirsiniz.
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Başbakan Yardımcılığı döneminde aldığı hedi-
yelere ilişkin Başbakan Yardımcısından yazılı 
soru önergesi (7/57316)

Başbakan Yardımcılığı döneminde aldığı hedi-
yelere ilişkin Başbakan Yardımcısından yazılı 
soru önergesi (7/57313)

Cumhurbaşkanlığı Konutu’nun maliyeti-
ne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/57300)

Akün ve Şinasi sahnelerinin satıldığı iddiala-
rına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/57299)

Bakanlığı döneminde aldığı hediyelere ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/57291)

Eğitim öğretim yardımlarına ilişkin Aile ve Sos-
yal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57167)

2013-2014 yıllarında mevzuata uygun olma-
yan ürünlerin ithalatına ve alınan önlemle-
re ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/57156)

Ankara Milletvekili EMİNE ÜLKER 
TARHAN
Bedelli askerliğe ilişkin Milli Savunma Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/57490)

Ankara Milletvekili İZZET ÇETİN
Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin sonuçlarının 
Resmi Gazete’de yayımlanması için 13 gün 
beklenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/58389)

Borçlarını yeniden yapılandıran çiftçilere bir 
kamu bankası tarafından uygulanan faizlere 
ilişkin Başbakan Yardımcısından yazılı soru 
önergesi (7/58194)

Ilısu Barajı inşaatının durdurulduğuna dair 
iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru öner-
gesi (7/58183)

Kar amacı gütmeyen kuruluşlara Merkezi Yö-
netim Bütçesi’nden yapılan transferlere iliş-
kin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58091)

Ankara’daki basketbol kulüplerinin kira karşı-
lığı kullandıkları okulların spor salonlarından 
çıkarılmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/57485)

Antrepo denetimlerine ve zehirli ayakkabı 
olayına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/57420)

Hamitabat Doğal Gaz Termik Santrali özelleş-
tirmesine ve santral stoklarında bulunan ma-
zotun akıbetine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanından yazılı soru önergesi (7/57387)

Sivas’ta bir kömür ocağını işleten firmaya söz-
leşme hükümlerini ihlal etmesine rağmen ceza 
uygulanmadığına dair iddialara ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/57386)

Ankara Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz se-
yahat kartı sahibi vatandaşların bu haklarını 
kullanmalarını engellediğine dair şikayetlere 
ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/57346)

Ankara Milletvekili LEVENT GÖK
Bakanlık merkez teşkilatında görevde yüksel-
me sınavı yapılmasına ilişkin Adalet Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/58454)

Ambalajlı suların denetim sonuçlarının açık-
lanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/58403)

Ankaralıların asfalt katılım bedellerini ödeme-
lerine rağmen tapularındaki işlem yapılamaz 
şerhinin kaldırılmamasına ilişkin Başbakan-
dan yazılı soru önergesi (7/58401)

Ankara’da kartlı sayaçla doğal gaz kullanan 
vatandaşların faturalı sisteme geçmeye zor-
landıklarına dair iddialara ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/58186)

Bazı kurum ve kuruluşların SGK’ya olan prim 
borçlarına karşılık SGK’nın bu kuruluşlardan 
gayrimenkul aldığına yönelik iddialara ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/58154)

SGK’nın bazı belediye ve il özel idarelerinden 
prim alacaklarının gerçek rakamları yansıtma-
dığı yönündeki iddialara ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/58153)

Kamuya ait bankaların mevduatlarını bankaya 
yatıran kamu kurumlarına araç hibe ettiği yö-
nündeki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/58152)

Keçiören Fatih Köprüsü’nün korkuluklarının 
sökülmesine ve köprüde yaşanan güvenlik so-
runlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru öner-
gesi (7/57887)

Ankara’da hava kirliliğine neden olan etmen-
lere yönelik yapılan denetimlere ve alınan ön-
lemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önerge-
si (7/57873)

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince bir oto 
sanayi sitesi içindeki kamyon ve tır parkının ta-
şınmasına dair alınan kararın uygulanmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57695)

Okullarda takviye kurslara zam yapıldığına yö-
nelik haberlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/57481)

Eskişehir Yolu üzerinde meydana gelen kaza-
lara ve alınacak önlemlere ilişkin İçişleri Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/57447)

Esertepe Mahallesi’nde trafiği tıkayan elektrik 
direğinin durumuna ve trafiğin ne zaman açıla-
cağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/57308)

Mogan Gölü’ndeki kirliliğe ve ıslah çalışmaları-
nın ne zaman başlayacağına ilişkin Başbakan-
dan yazılı soru önergesi (7/57307)

2013 ve 2014 yıllarında tarım alanında meyda-
na gelen daralmaya ve etkilerine ilişkin Başba-
kandan yazılı soru önergesi (7/57157)

Ankara Milletvekili ÖZCAN YENİÇERİ
Üniversite kütüphane binalarında çalışma 
alanlarının çeşitlendirilmesi adına yürütül-
mekte olan çalışma ve projelere ilişkin Mil-
li Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58557)

Üniversite kütüphanelerinde cep telefonu ve 
tablet bilgisayar gibi mobil araçlar üzerinden 
erişilebilen arayüzler oluşturulması adına yü-
rütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58556)

YÖKSİS ile entegre biçimde üniversite kütüp-
haneleri veri toplama sistemi kurulması adına 
yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58555)

Üniversite kütüphanelerinin bulundukları 
şehirlerle ilgili tüm bilgi kaynaklarının top-
landığı birer merkez haline getirilmesi adına 
yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58554)

Üniversite kütüphaneleri arasında personel de-
ğişimi ve eğitim konusunda işbirliği yapılması 
adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/58553)

Kütüphanelerdeki yazma ve nadir eserlerin 
dijitalleştirilmesi ve elektronik ortama konul-
ması adına yürütülmekte olan çalışma ve proje-
lere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/58552)

Üniversite kütüphanelerinin verdikleri hizmet-
lerin çeşitlendirilmesi adına yürütülmekte olan 
çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/58551)

Üniversitelerde kütüphanecilerin yeni teknolo-
jiler ile buna bağlı yeni hizmetler alanında ye-
tiştirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve 
projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/58550)

Üniversitelerin açık erişim politikası oluştur-
ması adına yürütülmekte olan çalışma ve proje-
lere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/58549)

Türkiye’de üretilen bilimsel bilginin görü-
nürlüğünü ve paylaşımını sağlamak adına 
yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58548)

Üniversitelerin bilişim altyapılarına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58547)

Hijyenik açıdan uygun olmayan kombina ve 
mezbahanelerin modernize edilmesine ve ta-
rım-sanayi entegrasyonunun sağlanmasına yö-
nelik projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancı-
lık Bakanından yazılı soru önergesi (7/58503)

Et ve et ürünleri sanayiinde faaliyet gösteren 
firmalara yönelik teşvik ve projelere ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/58502)

Et ve et ürünleri teknolojisi konusunda yapı-
lan AR-GE çalışmalarına ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58501)

Et ve et ürünleri sanayiinde yapılan denetimle-
re ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/58500)

Kontrol laboratuvarlarının eksikliklerine iliş-
kin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/58499)

Üniversitelerde bilimsel yazım tekniğini ge-
liştirmek adına yürütülmekte olan çalışma ve 
projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/6397)

Üniversitelerde yayınlanan dergilerin tümü-
nün Açık Dergi Sistemleri ile yayınlanması 
adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/6394)

Üniversite kütüphanelerinde istatistiksel ve-
rilerin toplanması ve değerlendirilmesi adına 
yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6393)

Üniversite kütüphanelerinde kütüphaneci, 
öğrenci, akademisyen işbirliğinin sağlanması 
adına yürütülmekte olan çalışma ve projele-
re ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/6392)

Yem bitkisi teminine, hayvancılık işletmeleri-
nin arazi kullanımına ve fiyatlardaki dalgalan-
maların önlenmesine yönelik projelere ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/58287)
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Bakanlığın modern sera ve büyük alanlarda 
üretim yapılmasına yönelik projelerinin olup 
olmadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/58286)

Ahırların modernize edilmesine ve üretici ör-
gütlerinin pazarda daha etkin olmasına ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/58285)

Et ve süt tüketiminin artırılmasına, gençlerin 
hayvancılıkla uğraşmasının teşvikine ve hay-
van gübresinin alternatif enerji olarak kullanı-
mına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/58284)

Süt üretimi ve kalitesinin artırılmasına, tarım-
sal işletmelerin fiziksel şartlarının düzeltilme-
sine ve kırsal kalkınma yatırımlarına ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/58283)

Tarımsal amaçlı kömür kullanımında devlet 
desteğine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/58282)

Aile işletmeleri ve orta ölçekli işletmelerin 
projelerinin desteklenmesi, yem ekiminin artı-
rılmasına ve mera alanlarının ıslahına yönelik 
projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/58281)

Müsteşar Yardımcılığına yapılan atamaya iliş-
kin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58251)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan kültür, eğ-
lence ve spor hizmetlerine ilişkin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/58126)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan kültür, eğ-
lence ve spor hizmetlerine ilişkin Sağlık Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/58119)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan matbaa ve 
yayıncılık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/58118)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan matbaa ve 
yayıncılık hizmetlerine ilişkin Orman ve Su İş-
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/58113)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan kültür, 
eğlence ve spor hizmetlerine ilişkin Orman 
ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58112)

Acemi birliklerinin büyükşehirlerden Anado-
lu’nun diğer şehirlerine taşınmasıyla ilgili çalış-
malara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/58103)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan matbaa ve 
yayıncılık hizmetlerine ilişkin Milli Savunma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/58101)

Bilimsel etik konusunda farkındalık oluşturul-
ması adına yürütülmekte olan çalışma ve proje-
lere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/6391)

Üniversite kütüphanelerinde personel kalite-
sinin yükseltilmesi adına yürütülmekte olan 
çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Baka-
nından sözlü soru önergesi (6/6390)

Et ve et ürünlerinin tüketiciye ulaşıncaya kadar 
olan zincir boyunca yatay ve dikey entegrasyon 
oluşturulmasına yönelik projelerin olup olma-
dığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Baka-
nından sözlü soru önergesi (6/6389)

Et ve et ürünleri sektöründe izlenebilirliğin 
sağlanmasına yönelik projelerin olup olmadığı-
na ilişki Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanın-
dan sözlü soru önergesi (6/6388)

Et ve et ürünleri sektöründe üreticilerin bilgi 
eksikliklerinin giderilmesine yönelik projeler 
olup olmadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/6387)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan kültür, eğ-
lence ve spor hizmetlerine ilişkin Milli Savun-
ma Bakanından yazılı soru önergesi (7/58100)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan kültür, eğ-
lence ve spor hizmetlerine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/58092)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan kültür, eğ-
lence ve spor hizmetlerine ilişkin Maliye Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/58083)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan matbaa ve 
yayıncılık hizmetlerine ilişkin Maliye Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/58082)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan matbaa ve 
yayıncılık hizmetlerine ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/58075)

BDP ve HDP’li belediyeler tarafından ismi de-
ğiştirilen cadde ve sokaklara ilişkin İçişleri Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/58056)

Aydın’ın Germencik ilçesinde PKK’nın kuru-
luş yıl dönümünü kutlamak bahanesiyle ger-
çekleştirilen etkinliklerde yaşanan olaylara 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58055)

Aydın’ın Efeler ilçesinde PKK’nın kuruluş yıl 
dönümünü kutlamak bahanesiyle gerçekleşti-
rilen etkinliklerde yaşanan olaylara ilişkin İçiş-
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/58054)

Aydın’ın Efeler ilçesinde PKK’nın kuruluş yıl 
dönümünü kutlamak bahanesiyle gerçekleşti-
rilen etkinliklerde yaşanan olaylara ilişkin İçiş-
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/58053)

Muş Bulanık’ta terör örgütünün baskısı ne-
deni ile esnafın kepenk açamadığı iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58052)

Bir YPG üyesinin Şırnak Cizre’de düzenlenen 
cenaze töreninde yaşanan olaylara ilişkin İçiş-
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/58051)

Bölücü terör örgütü üyeleri ve yandaşları tara-
fından Şırnak ve Mardin civarında gerçekleş-
tirdikleri eylemlere ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/58050)

Bir YPG üyesinin Mardin Nusaybin’de düzen-
lenen cenaze töreninde yaşanan olaylara iliş-
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58049)

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde PKK’nın 
kuruluş yıl dönümünü kutlamak bahanesiyle 
gerçekleştirilen etkinliklerde yaşanan olaylara 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58048)

Şırnak Cizre›de terör örgütünün baskısı ne-
deni ile esnafın kepenk açamadığı iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58047)

Balıkesir’in Edremit ilçesinde PKK’nın kuru-
luş yıl dönümünü kutlamak bahanesiyle ger-
çekleştirilen etkinliklerde yaşanan olaylara 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58046)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan araştırma 
ve geliştirme hizmetlerine ilişkin İçişleri Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/58045)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan yazılım 
paketi ve bilgi sistemlerine ilişkin İçişleri Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/58044)

Diyarbakır’da gerçekleşen bir soygun vakasına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58043)

Diyarbakır’da terör örgütü üyeleri ve yandaşla-
rı tarafından düzenlenen gösterilerde yaşanan 
olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/58042)

Diyarbakır Bağlar’da bulunan E Tipi Kapalı 
Cezaevine el yapımı bomba atılması olayına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58041)

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde PKK’nın kuruluş 
yıl dönümünü kutlamak bahanesiyle gerçek-
leştirilen etkinliklerde yaşanan olaylara iliş-
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58040)

Bölücü terör örgütü üyeleri ve yandaşları tara-
fından Diyarbakır’da gerçekleştirilen eylemlere 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58039)

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde PKK’nın 
kuruluş yıl dönümünü kutlamak bahanesiyle 
gerçekleştirilen etkinliklerde yaşanan olaylara 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58038)

Bir YPG üyesinin Erzurum Hınıs’ta düzenlenen 
cenaze töreninde yaşanan olaylara ilişkin İçiş-
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/58037)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum 
hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/58036)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan teleko-
münikasyon ekipmanı ve malzemelerine iliş-
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58035)

Suriye sınırından Türkiye’ye geçmeye çalışır-
ken yakalanan bir şahsa ilişkin İçişleri Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/58034)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan haber ajan-
sı ve medya takip hizmetlerine ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/58033)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan araştır-
ma ve geliştirme hizmetlerine ilişkin Genç-
lik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58021)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum 
hizmetlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/58020)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan telekomü-
nikasyon ekipmanı ve malzemelerine ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/58019)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan yazılım pa-
keti ve bilgi sistemlerine ilişkin Gençlik ve Spor 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/58018)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan araştırma 
ve geliştirme hizmetlerine ilişkin Enerji ve Ta-
bii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58012)
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2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan haber ajan-
sı ve medya takip hizmetlerine ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/58011)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan yazılım 
paketi ve bilgi sistemlerine ilişkin Enerji ve Ta-
bii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58010)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan telekomü-
nikasyon ekipmanı ve malzemelerine ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/58009)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum 
hizmetlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/58008)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan haber ajan-
sı ve medya takip hizmetlerine ilişkin Ekonomi 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/58003)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan araştırma 
ve geliştirme hizmetlerine ilişkin Ekonomi Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/58002)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan telekomü-
nikasyon ekipmanı ve malzemelerine ilişkin 
Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58001)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum 
hizmetlerine ilişkin Ekonomi Bakanından ya-
zılı soru önergesi (7/58000)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan yazılım pa-
keti ve bilgi sistemlerine ilişkin Ekonomi Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/57999)

Almanya’nın Lübeck kentinde bulunan tarihi 
bir kiliseye asılan PKK bayrağına ilişkin Dışiş-
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/57991)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan araştırma 
ve geliştirme hizmetlerine ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/57970)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan haber ajan-
sı ve medya takip hizmetlerine ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/57969)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum 
hizmetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanından yazılı soru önergesi (7/57968)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan yazılım 
paketi ve bilgi sistemlerine ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/57967)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan telekomü-
nikasyon ekipmanı ve malzemelerine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/57966)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan yazılım pa-
keti ve bilgi sistemlerine ilişkin Avrupa Birliği 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/57953)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan araştırma 
ve geliştirme hizmetlerine ilişkin Avrupa Birli-
ği Bakanından yazılı soru önergesi (7/57952)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum 
hizmetlerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/57951)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan telekomü-
nikasyon ekipmanı ve malzemelerine ilişkin 
Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57950)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan haber ajan-
sı ve medya takip hizmetlerine ilişkin Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/57940)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan telekomü-
nikasyon ekipmanı ve malzemelerine ilişkin 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/57939)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan araştırma 
ve geliştirme hizmetlerine ilişkin Aile ve Sos-
yal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57938)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan yazılım 
paketi ve bilgi sistemlerine ilişkin Aile ve Sos-
yal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57937)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum 
hizmetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/57936)

Suriye’deki çatışmalarda öldürülen ve adli tıp 
kurumunca işlem yapılan Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/57931)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan yazılım 
paketi ve bilgi sistemlerine ilişkin Adalet Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/57930)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan haber ajan-
sı ve medya takip hizmetlerine ilişkin Adalet 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/57929)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan araştırma 
ve geliştirme hizmetlerine ilişkin Adalet Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/57928)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum 
hizmetlerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/57927)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan teleko-
münikasyon ekipmanı ve malzemelerine iliş-
kin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57926)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan matbaa ve 
yayıncılık hizmetlerine ilişkin Adalet Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/57924)

2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve ku-
ruluşlarca satın alınan kurulum hizmetlerine 
ilişkin Başbakan Yardımcısından yazılı soru 
önergesi (7/57916)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağ-
lı kurum ve kuruluşlarca satın alınan haber 
ajansı ve medya takip hizmetlerine ilişkin 
Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi 
(7/57915)

2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve ku-
ruluşlarca satın alınan araştırma ve geliştirme 
hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısından 
yazılı soru önergesi (7/57914)

2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve 
kuruluşlarca satın alınan telekomünikasyon 
ekipmanı ve malzemelerine ilişkin Başbakan 
Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/57913)

2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve ku-
ruluşlarca satın alınan yazılım paketi ve bilgi 
sistemlerine ilişkin Başbakan Yardımcısından 
yazılı soru önergesi (7/57912)

2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve ku-
ruluşlarca satın alınan kurulum hizmetlerine 
ilişkin Başbakan Yardımcısından yazılı soru 
önergesi (7/57902)

2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve 
kuruluşlarca satın alınan telekomünikasyon 
ekipmanı ve malzemelerine ilişkin Başbakan 
Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/57901)

2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve ku-
ruluşlarca satın alınan yazılım paketi ve bilgi 
sistemlerine ilişkin Başbakan Yardımcısından 
yazılı soru önergesi (7/57900)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağ-
lı kurum ve kuruluşlarca satın alınan haber 
ajansı ve medya takip hizmetlerine ilişkin 
Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi 
(7/57899)

2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve ku-
ruluşlarca satın alınan araştırma ve geliştirme 
hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısından 
yazılı soru önergesi (7/57898)

2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve 
kuruluşlarca satın alınan telekomünikasyon 
ekipmanı ve malzemelerine ilişkin Başbakan 
Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/57894)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağ-
lı kurum ve kuruluşlarca satın alınan haber 
ajansı ve medya takip hizmetlerine ilişkin 
Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi 
(7/57893)

2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve ku-
ruluşlarca satın alınan yazılım paketi ve bilgi 
sistemlerine ilişkin Başbakan Yardımcısından 
yazılı soru önergesi (7/57892)

2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve ku-
ruluşlarca satın alınan araştırma ve geliştirme 
hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısından 
yazılı soru önergesi (7/57891)

2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve ku-
ruluşlarca satın alınan kurulum hizmetlerine 
ilişkin Başbakan Yardımcısından yazılı soru 
önergesi (7/57890)

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın bazı va-
kıflarla ilgili bir açıklamasına ilişkin Başbakan-
dan yazılı soru önergesi (7/57861)

2002-2014 yılları arasında Başbakanlık ile bağ-
lı kurum ve kuruluşlarca satın alınan teleko-
münikasyon ekipmanı ve malzemelerine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/57860)

2002-2014 yılları arasında Başbakanlık ile bağ-
lı kurum ve kuruluşlarca satın alınan yazılım 
paketi ve bilgi sistemlerine ilişkin Başbakan-
dan yazılı soru önergesi (7/57859)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan haber ajan-
sı ve medya takip hizmetlerine ilişkin Başba-
kandan yazılı soru önergesi (7/57858)

2002-2014 yılları arasında Başbakanlık ile bağ-
lı kurum ve kuruluşlarca satın alınan araştırma 
ve geliştirme hizmetlerine ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/57857)

2002-2014 yılları arasında Başbakanlık ile bağ-
lı kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum 
hizmetlerine Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/57856)
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2002-2014 yılları arasında TBMM ile bağlı ku-
rum ve kuruluşlarca satın alınan haber ajansı 
ve medya takip hizmetlerine ilişkin TBMM 
Başkanından yazılı soru önergesi (7/57850)

2002-2014 yılları arasında TBMM ile bağlı ku-
rum ve kuruluşlarca satın alınan yazılım paketi 
ve bilgi sistemlerine ilişkin TBMM Başkanın-
dan yazılı soru önergesi (7/57849)

2002-2014 yılları arasında TBMM ile bağlı ku-
rum ve kuruluşlarca satın alınan araştırma ve 
geliştirme hizmetlerine ilişkin TBMM Başka-
nından yazılı soru önergesi (7/57848)

2002-2014 yılları arasında TBMM ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan teleko-
münikasyon ekipmanı ve malzemelerine iliş-
kin TBMM Başkanından yazılı soru önergesi 
(7/57847)

2002-2014 yılları arasında TBMM ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum 
hizmetlerine ilişkin TBMM Başkanından yazılı 
soru önergesi (7/57846)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum 
hizmetlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57845)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan haber ajan-
sı ve medya takip hizmetlerine ilişkin Ulaş-
tırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/57844)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan yazılım pa-
keti ve bilgi sistemlerine ilişkin Ulaştırma, De-
nizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/57843)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan araştırma 
ve geliştirme hizmetlerine ilişkin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/57842)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan telekomü-
nikasyon ekipmanı ve malzemelerine ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/57841)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan yazılım pa-
keti ve bilgi sistemlerine ilişkin Sağlık Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/57826)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan araştırma 
ve geliştirme hizmetlerine ilişkin Sağlık Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/57825)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum 
hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/57824)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan teleko-
münikasyon ekipmanı ve malzemelerine iliş-
kin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57823)

Aile hekimliği ve birinci basamak sağlık hiz-
metleri ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/57813)

Aile hekimliği eğitim programı ile aile hekimle-
rinin eğitimine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/57812)

Aile hekimlerinin sağlık hizmeti sunarken kar-
şılaştıkları sorunların giderilmesi adına yürü-
tülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Sağ-
lık Bakanından yazılı soru önergesi (7/57811)

Aile hekimliğine ilişkin Sağlık Bakanından ya-
zılı soru önergesi (7/57810)

Aile hekimliği eğitim programı ile aile hekimle-
rinin eğitimine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/57809)

Aile hekimlerinin eğitimine ilişkin Sağlık Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/57808)

Aile hekimliği eğitim programına ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/57807)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan haber ajan-
sı ve medya takip hizmetlerine ilişkin Orman 
ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57802)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan araştır-
ma ve geliştirme hizmetlerine ilişkin Orman 
ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57801)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum 
hizmetlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/57800)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan telekomü-
nikasyon ekipmanı ve malzemelerine ilişkin 
Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/57799)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan yazılım 
paketi ve bilgi sistemlerine ilişkin Orman 
ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57798)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan telekomü-
nikasyon ekipmanı ve malzemelerine ilişkin 
Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57791)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan araştırma 
ve geliştirme hizmetlerine ilişkin Milli Savun-
ma Bakanından yazılı soru önergesi (7/57790)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağ-
lı kurum ve kuruluşlarca satın alınan haber 
ajansı ve medya takip hizmetlerine ilişkin Mil-
li Savunma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57789)

Suriye sınırından Türkiye’ye geçmeye çalışır-
ken yakalanan bir şahsa ilişkin Milli Savunma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/57788)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum 
hizmetlerine ilişkin Milli Savunma Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/57787)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan yazılım pa-
keti ve bilgi sistemlerine ilişkin Milli Savunma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/57786)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan haber ajan-
sı ve medya takip hizmetlerine ilişkin Milli Eği-
tim Bakanından yazılı soru önergesi (7/57777)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum 
hizmetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/57776)

Hayırseverler ve devlet tarafından yaptırılan 
okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/57775)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan yazılım 
paketi ve bilgi sistemlerine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/57774)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan araştırma 
ve geliştirme hizmetlerine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/57773)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan telekomü-
nikasyon ekipmanı ve malzemelerine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57772)

Uzaktan eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/57765)

Öğretmen adaylarına ilişkin Milli Eğitim Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/57764)

Eğitimde bilgi teknolojilerinin kullanımının 
yaygınlaştırılması adına yürütülmekte olan 
çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/57763)

Anaokullarının fiziksel şartlarının iyileştiril-
mesi adına yürütülmekte olan çalışma ve proje-
lere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/57762)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan yazılım 
paketi ve bilgi sistemlerine ilişkin Maliye Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/57758)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan teleko-
münikasyon ekipmanı ve malzemelerine iliş-
kin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57757)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum 
hizmetlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/57756)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan araştırma 
ve geliştirme hizmetlerine ilişkin Maliye Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/57755)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan haber ajan-
sı ve medya takip hizmetlerine ilişkin Maliye 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/57754)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan araştır-
ma ve geliştirme hizmetlerine ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57745)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum 
hizmetlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/57744)

Destek verilen yerli filmlere ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57743)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan haber ajan-
sı ve medya takip hizmetlerine ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57742)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan yazılım 
paketi ve bilgi sistemlerine ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57741)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan telekomü-
nikasyon ekipmanı ve malzemelerine ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/57740)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan yazılım pa-
keti ve bilgi sistemlerine ilişkin Kalkınma Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/57732)
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2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan araştırma 
ve geliştirme hizmetlerine ilişkin Kalkınma Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/57731)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan telekomü-
nikasyon ekipmanı ve malzemelerine ilişkin 
Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57730)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum 
hizmetlerine ilişkin Kalkınma Bakanından ya-
zılı soru önergesi (7/57729)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan haber ajan-
sı ve medya takip hizmetlerine ilişkin Kalkın-
ma Bakanından yazılı soru önergesi (7/57728)

İstanbul›da bölücü terör örgütü üyeleri ve yan-
daşları tarafından düzenlenen bir yürüyüşe 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57722)

Hakkari Yüksekova›da terör örgütünün baskısı 
nedeni ile esnafın kepenk açamadığı iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57721)

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde cesedi bulu-
nan bir şahsa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/57720)

Hakkari Yüksekova›da terör örgütünün baskısı 
nedeni ile esnafın kepenk açamadığı iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57719)

İstanbul›da PKK›nın kuruluş yıl dönümünü 
kutlamak bahanesiyle gerçekleştirilen etkinlik-
lerde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/57718)

Şırnak›ın Silopi ilçesinde bölücü terör örgütü 
üyeleri ve yandaşları tarafından düzenlenen 
gösterilerde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/57717)

Şırnak›ın Silopi ilçesinde bölücü terör örgütü 
üyeleri ve yandaşları tarafından düzenlenen 
gösterilerde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/57716)

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde PKK’nın ku-
ruluş yıl dönümünü kutlamak bahanesiyle 
gerçekleştirilen etkinliklerde yaşanan olaylara 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57715)

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde bölücü terör ör-
gütü üyeleri ve yandaşları tarafından düzenle-
nen gösterilerde yaşanan olaylara ilişkin İçişle-
ri Bakanından yazılı soru önergesi (7/57714)

Şanlıurfa›da bölücü terör örgütü üyeleri ve yan-
daşları tarafından düzenlenen gösterilerde ya-
şanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/57713)

Van’da bölücü terör örgütü üyeleri ve yandaşla-
rı tarafından düzenlenen gösterilerde yaşanan 
olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/57712)

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bölücü terör 
örgütü üyeleri ve yandaşları tarafından düzen-
lenen gösterilerde yaşanan olaylara ilişkin İçiş-
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/57711)

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bölücü terör 
örgütü üyeleri ve yandaşları tarafından düzen-
lenen gösterilerde yaşanan olaylara ilişkin İçiş-
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/57710)

Şanlıurfa›nın Viranşehir ilçesinde bölücü terör 
örgütü üyeleri ve yandaşları tarafından düzen-
lenen gösterilerde yaşanan olaylara ilişkin İçiş-
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/57709)

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bölücü terör 
örgütü üyeleri ve yandaşları tarafından düzen-
lenen gösterilerde yaşanan olaylara ilişkin İçiş-
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/57708)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum 
hizmetlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/57680)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan yazılım 
paketi ve bilgi sistemlerine ilişkin Gümrük 
ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57679)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan telekomü-
nikasyon ekipmanı ve malzemelerine ilişkin 
Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/57678)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan araştırma 
ve geliştirme hizmetlerine ilişkin Gümrük 
ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57677)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan haber ajan-
sı ve medya takip hizmetlerine ilişkin Gümrük 
ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57676)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan yazılım 
paketi ve bilgi sistemlerine ilişkin Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57669)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan haber ajan-
sı ve medya takip hizmetlerine ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/57668)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum 
hizmetlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/57667)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan telekomü-
nikasyon ekipmanı ve malzemelerine ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/57666)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan araştırma 
ve geliştirme hizmetlerine ilişkin Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57665)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan haber ajan-
sı ve medya takip hizmetlerine ilişkin Genç-
lik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57659)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan haber ajan-
sı ve medya takip hizmetlerine ilişkin Dışişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/57645)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan araştırma 
ve geliştirme hizmetlerine ilişkin Dışişleri Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/57644)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum 
hizmetlerine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/57643)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan teleko-
münikasyon ekipmanı ve malzemelerine iliş-
kin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57642)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan yazılım pa-
keti ve bilgi sistemlerine ilişkin Dışişleri Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/57641)

Mogan Gölü’nde kirliliğin önlenmesi adına yü-
rütülen çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/57639)

Aile şerhi konulan taşınmazlara ilişkin Çevre 
ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57638)

TOKİ tarafından yapılan ve yaptırılan inşa-
atlarda yaşanan iş kazalarına ilişkin Çevre 
ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57637)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan araştır-
ma ve geliştirme hizmetlerine ilişkin Çevre 
ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57636)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan haber ajan-
sı ve medya takip hizmetlerine ilişkin Çevre 
ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57635)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan telekomü-
nikasyon ekipmanı ve malzemelerine ilişkin 
Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/57634)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum 
hizmetlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/57633)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan yazılım 
paketi ve bilgi sistemlerine ilişkin Çevre ve 
Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57631)

Türkiye’de iş kazalarında yaşamını yitiren ya-
bancılara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/57620)

TOKİ tarafından yapılan ve yaptırılan inşaat-
larda yaşanan iş kazalarına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/57619)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum 
hizmetlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/57605)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan haber ajan-
sı ve medya takip hizmetlerine ilişkin Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/57604)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan telekomü-
nikasyon ekipmanı ve malzemelerine ilişkin 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/57603)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan yazılım 
paketi ve bilgi sistemlerine ilişkin Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57602)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan araştırma 
ve geliştirme hizmetlerine ilişkin Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57601)

KOBİ’lere sunulan teknolojik ve finansal des-
teklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/57597)
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2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve ku-
ruluşlarca satın alınan kurulum hizmetlerine 
ilişkin Başbakan Yardımcısından yazılı soru 
önergesi (7/57580)

2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve ku-
ruluşlarca satın alınan haber ajansı ve medya 
takip hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcı-
sından yazılı soru önergesi (7/57579)

2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve 
kuruluşlarca satın alınan telekomünikasyon 
ekipmanı ve malzemelerine ilişkin Başbakan 
Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/57578)

2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve ku-
ruluşlarca satın alınan yazılım paketi ve bilgi 
sistemlerine ilişkin Başbakan Yardımcısından 
yazılı soru önergesi (7/57577)

2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve ku-
ruluşlarca satın alınan araştırma ve geliştirme 
hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısından 
yazılı soru önergesi (7/57576)

Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında lojistik 
sektöründe yaşanan sorunlara ilişkin Ulaştır-
ma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından ya-
zılı soru önergesi (7/57515)

2002-2014 yılları arasında yerli hava yolu şir-
ketleri ile ilgili şikayetlere ilişkin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/57514)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca 
okullarda iletişimin güçlendirilmesi adına yü-
rütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57484)

Ürün Doğrulama ve Takip Sisteminin ihalesi 
ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57413)

Sulh ceza hakimliklerinin kararlarına karşı ya-
pılan itirazlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/57335)

17 Aralık 2013 tarihinden bu yana HSYK tara-
fından çıkarılan kararnamelere ilişkin Adalet 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/57334)

17 Aralık 2013 tarihinden bu yana basın büro-
sunda çalışırken iş bölümü değişikliği ile baş-
savcılık tarafından görev ve yetkileri değiştiri-
len savcılara ilişkin Adalet Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/57333)

17 Aralık 2013 tarihinden bu yana mevcut 
Cumhurbaşkanı ve avukatları tarafından yapı-
lan suç duyurularına ilişkin Adalet Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/57332)

HSYK seçim sürecinde Ankara dışında gö-
revlendirilen tetkik hakimi ve bürokratlara 
ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57331)

Gazetelerde yer alan haberler, gazetelerin 
idarecileri ve yazarları ile ilgili çeşitli adli hu-
suslara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/57330)

KOBİ’lerin bağımsız denetimi ile ilgili yürütü-
len çalışma ve projelere ilişkin Başbakan Yar-
dımcısından yazılı soru önergesi (7/57318)

KOBİ’lerin bağımsız denetimi ile ilgili yürütü-
len çalışma ve projelere ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/57302)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlardan mü-
teahhitlerin güncel alacaklarına ilişkin Ulaş-
tırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/57280)

Okul aile iş birliğinin geliştirilmesi ve velilerin 
bilinçlendirilmesi için yürütülen çalışma ve 
projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/57262)

Aile hekimliği konusunda bilincin artırılması 
için yürütülen çalışmalara ilişkin Sağlık Baka-
nından sözlü soru önergesi (6/6383)

Sağlık personelinin ücretlerine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/6382)

Aile hekimliğinin tanıtılması adına yürütül-
mekte olan çalışma ve projelere ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/6381)

Eğitim yöneticilerinin iletişim becerilerine ve 
disiplin algılarına yönelik yürütülen çalışma ve 
projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/57260)

Öğretmenlerin pedagojik formasyonlarının 
ve öğretmenler arası diyalog ve iş birliğinin 
geliştirilmesi için yürütülen çalışma ve proje-
lere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/57259)

Okullarda bahçe ve yeşil alanların artırılmasına 
ve okulların görüntüsüne yönelik yürütülen ça-
lışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/57258)

Kasım 2014 itibarıyla devlet okulu bulunma-
yan ilçe ve köyler ile spor salonu ve yeşil alanı 
bulunmayan devlet okullarının sayılarına iliş-
kin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/57257)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca kırsal 
bölgelerde sunulan eğitim hizmetleri ile ilgili 
çeşitli hususlara ilişkin Milli Eğitim Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/57256)

Erzurum’un Palandöken ilçesinde PKK’nın 
kuruluş yıl dönümünü kutlamak bahanesiyle 
gerçekleştirilen etkinliklerde yaşanan olaylara 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57241)

Şırnak›ın Silopi ilçesinde YDG-H örgütü üyeleri 
tarafından düzenlenen eylemlere ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/57240)

Van’da bölücü terör örgütü üyeleri ve yandaş-
ları tarafından gerçekleştirilen bir yürüyüşe 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57239)

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde terör örgütü yan-
daşlarınca açıldığı iddia edilen sözde şehitlikle-
re ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/57238)

Tunceli’de PKK’nın kuruluş yıl dönümünü kut-
lamak bahanesiyle gerçekleştirilen etkinlikler-
de yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/57237)

Mersin’in Akdeniz ilçesinde PKK’nın kuruluş 
yıl dönümünü kutlamak bahanesiyle gerçek-
leştirilen etkinliklerde yaşanan olaylara iliş-
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57236)

Mersin’de PKK’nın kuruluş yıl dönümünü kut-
lamak bahanesiyle gerçekleştirilen etkinlikler-
de yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/57235)

Iğdır’da PKK’nın kuruluş yıl dönümünü kutla-
mak bahanesiyle gerçekleştirilen etkinliklerde 
yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/57234)

Mardin’de PKK’nın kuruluş yıl dönümünü kut-
lamak bahanesiyle gerçekleştirilen etkinlikler-
de yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/57233)

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde PKK’nın kuruluş 
yıl dönümünü kutlamak bahanesiyle gerçek-
leştirilen etkinliklerde yaşanan olaylara iliş-
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57232)

Mardin Mazıdağı’nda PKK’nın kuruluş yıl dö-
nümünü kutlamak bahanesiyle gerçekleştirilen 
şölende yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/57231)

Çevre ve şehircilik politikaları ile ilgili çeşitli 
hususlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/57181)

Çevre ve şehircilik politikaları ile ilgili çeşitli 
hususlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/57180)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlardan mü-
teahhitlerin güncel alacaklarına ilişkin Çevre 
ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57179)

Bağlı kurum ve kuruluşlardan müteahhitlerin 
güncel alacaklarına ilişkin Başbakan Yardımcı-
sından yazılı soru önergesi (7/57161)

Bağlı kurum ve kuruluşlarda görevden alınan 
personel ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Baş-
bakan Yardımcısından yazılı soru önergesi 
(7/57159)

Bağlı kurum ve kuruluşlardan müteahhitlerin 
güncel alacaklarına ilişkin Başbakan Yardımcı-
sından yazılı soru önergesi (7/57158)

Bağlı kurum ve kuruluşlardan müteahhitlerin 
güncel alacaklarına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/57151)

Kırsal bölgelerde verilen eğitim hizmetleri ile 
ilgili çeşitli hususlara ilişkin Milli Eğitim Baka-
nından sözlü soru önergesi (6/6376)

Antalya Milletvekili GÜRKUT ACAR
Kapatma veya satma kararı alınan fidanlıklara 
ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/58577)

İstanbul›da yapılan üçüncü köprü ve üçüncü 
havalimanı ile AOÇ›de yapılan Cumhurbaşkan-
lığı binası için kesilen ağaçlara ilişkin Orman 
ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58576)

İstanbul Bölge Muhakemat Müdürlüğünün 25 
Aralık Soruşturması ile ilgili takipsizlik kararı-
na itiraz etmemesine ilişkin Maliye Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/58543)

IŞİD ve El Kaide üyesi oldukları gerekçesiyle 
yakalanan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/58527)

Antalya’nın Kemer ilçesinin bir bölgesindeki 
dükkan ve işletmelerin tebligat yapılmaksızın 
yıkıldığına dair iddialara ilişkin İçişleri Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/58517)

Antalya Cumhuriyet Meydanı’ndaki göste-
rilerden Atatürk bölümünün çıkarılmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58516)

Konyaaltı Sahili’ndeki trol avcılığına ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/58498)

SGK ile Halk Bankası arasında Bağ-Kurluların 
emekliliği için yapılan protokolün serbest ça-
lışan diğer meslek sahiplerini de kapsamasına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/58468)

Atik Ali Paşa Medresesi’nin bir vakfa tahsis 
edilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından 
yazılı soru önergesi (7/58428)

Bakanlar Kurulunun iki ayda bir Cumhurbaş-
kanı’nın başkanlığında toplanacağına dair iddi-
alara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/58418)

19. Milli Eğitim Şurası’nda alınan bazı kararla-
ra ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/58342)

KANUNLAR

Aralık 2014  �  59



Sosyal güvenlik destek primini ödeyemeyen 
vatandaşların durumuna ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/58221)

Antalya’da bir köyün su sorununa ve bir ma-
hallede orman niteliğini kaybeden alanların 
2B kapsamında değerlendirilmesine ilişkin Or-
man ve Su İşleri Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/58115)

Ziraat Bankası’nın yurt dışından emekli olan 
vatandaşların maaşlarından yaptığı kesintile-
re ilişkin Başbakan Yardımcısından yazılı soru 
önergesi (7/57903)

Atama kararnamelerine ve KPSS sistemi dışın-
da yapılan atamalara ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/57866)

Antalya Milletvekili YILDIRAY SAPAN
PTT çalışanlarına Milli Piyango bileti sat-
tırılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58591)

Ardahan Milletvekili ENSAR ÖĞÜT
Günlük tuz kullanımının azaltılması için yapı-
lan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/58581)

Türkiye’nin en çok yardımda bulunduğu Bal-
kan, Asya ve Afrika ülkelerine ilişkin Başbakan 
Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/58445)

Türkiye’nin yoğun bakım ünitesi iyileştirmesi 
çalışmaları ve engelli çocuk merkezleri yaptığı 
ülkelere ilişkin Başbakan Yardımcısından yazılı 
soru önergesi (7/58444)

Türkiye’nin yurt dışında burs verdiği öğrencile-
re ilişkin Başbakan Yardımcısından yazılı soru 
önergesi (7/58443)

Kaç ülkede balıkçı teknesi ve su kuyusu yapıl-
dığına ilişkin Başbakan Yardımcısından yazılı 
soru önergesi (7/58442)

Yurt dışına yapılan tahıl üretme makinesi yar-
dımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından ya-
zılı soru önergesi (7/58441)

Türkiye’nin bilgisayar ve tıbbi cihaz yardımın-
da bulunduğu ülkelere ilişkin Başbakan Yar-
dımcısından yazılı soru önergesi (7/58440)

Suriyeli sığınmacılara yapılan yardımlara iliş-
kin Başbakan Yardımcısından yazılı soru öner-
gesi (7/58439)

Türkiye’nin verdiği finansal ve mali desteklere 
ilişkin Başbakan Yardımcısından yazılı soru 
önergesi (7/58438)

Son on yılda Türkiye’nin yardım yaptığı ülke-
lere ve yardımların miktarına ilişkin Başbakan 
Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/58437)

Türkiye’nin Somali, Myanmar ve Orta Afri-
ka Cumhuriyeti’ne yaptığı yardımlara ilişkin 
Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi 
(7/58436)

Türkiye’nin yurt dışında açtığı bakımevlerine 
ve mülteci ailelere yaptığı yardımlara ilişkin 
Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi 
(7/58435)

TİKA’nın yaptığı cami bakım ve onarımlarına 
ilişkin Başbakan Yardımcısından yazılı soru 
önergesi (7/58434)

Türkiye’deki sığınmacılara yapılan yardımlara 
ilişkin Başbakan Yardımcısından yazılı soru 
önergesi (7/58433)

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi’nin halen 
hizmete açılmamasına ilişkin Ulaştırma, De-
nizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/6425)

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi için yapılan 
harcamalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6424)

Dışişleri Bakanı’nın 10 Aralık 2014 tarihinde 
hakkında açıklama yaptığı bir projeye ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanın-
dan sözlü soru önergesi (6/6423)

Yurt dışında tarım alanında verilen eğitim ve 
desteklere ilişkin Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/6422)

Suriye ve Somali’ye ekmeklik un bağışı yapılıp 
yapılmadığına ilişkin Başbakan Yardımcısın-
dan sözlü soru önergesi (6/6421)

Bangladeş, Kazakistan, Kosova ve Moğolis-
tan’daki dil dershanelerinden mezun olan kişi 
sayısına ilişkin Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/6420)

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesine iliş-
kin Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner-
gesi (6/6419)

Türk Cumhuriyetleri ile Afganistan’da meslek 
kazandırma eğitimleri kapsamında eğitim veri-
len kişi sayısına ilişkin Başbakan Yardımcısın-
dan sözlü soru önergesi (6/6418)

Afganistan’da meslek kazandırma eğitimleri 
kapsamında eğitim verilen kişi sayısına ilişkin 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/6417)

Yurt dışında kimsesiz çocukların yatılı okulları-
na yapılan ekipman desteğine ilişkin Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/6416)

Yurt dışında yapılan sağlık taramalarına ilişkin 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/6415)

Yurt dışında inşa edilen Dostluk Köyü’ne iliş-
kin Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner-
gesi (6/6414)

Hangi ülkelere deniz ambulansı verildiğine 
ilişkin Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/6413)

Afet İşleri Genel Müdürlüğünün hangi ülkeler-
de eğitim verdiğine ilişkin Başbakan Yardımcı-
sından sözlü soru önergesi (6/6412)

AFAD Genel Müdürlüğünün Suriyeli sığın-
macılar için ne kadar konut yaptığına ilişkin 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/6411)

Bazı ülkelere yönelik mali alanda düzenlenen 
programlara ilişkin Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/6410)

Güney Afrika Cumhuriyeti ve Moğolistan’a 
mali alanda verilen eğitimlere ilişkin Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/6409)

Sağlık alanında işbirliği protokolleri çerçeve-
sinde yurt dışından getirilerek tedavi edilen 
hastalara ilişkin Başbakan Yardımcısından söz-
lü soru önergesi (6/6408)

Cibuti, Somali ve Kosova’da ortak sağlık hafta-
sı sebebiyle gerçekleştirilen programlara ilişkin 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/6407)

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Baş-
kanlığının verdiği burslara ilişkin Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/6406)

TİKA’nın sivil toplum kuruluşlarıyla ortak fa-
aliyetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/6405)

Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünün 
bazı ülkelerin polislerine eğitim verip verme-
diğine ilişkin Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/6404)

Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünün 
bazı ülkelerin polislerine eğitim verip verme-
diğine ilişkin Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/6403)

Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünün 
bazı ülkelerin polislerine eğitim verip verme-
diğine ilişkin Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/6402)

Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünün 
bazı ülkelerin polislerine eğitim verip verme-
diğine ilişkin Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/6401)

Sahra Altı Afrika ülkelerinde öğrenim gören 
öğrencilere verilen ders kitabı desteğine ilişkin 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/6400)

Ardahan Ulgar Dağı Tüneli inşaatına ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/58128)

Tıbbi sekreterlik bölümü mezunlarının kendi 
alanlarında çalışabilmesine ilişkin Sağlık Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/58124)

Ardahan’da üretilen Damal bebeklerinin ya-
pımı ve satılmasının SODES tarafından des-
teklenmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/58067)

Ardahan’daki duble yol çalışmalarına ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/57836)

Ardahan’ın Çıldır ilçesindeki duble yol ça-
lışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57835)

Ardahan’ın Göle ilçesindeki duble yol çalışma-
larına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanından yazılı soru önergesi (7/57834)

Hızlı trenin Ardahan’a kadar uzatılması için 
2015 yılı bütçesinden pay ayrılıp ayrılmayaca-
ğına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanından yazılı soru önergesi (7/57832)

Ardahan’a yapılacak Sahara Tüneli›nin duru-
muna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanından yazılı soru önergesi (7/57831)

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde devlet hastanesi 
yapılması talebine ilişkin Sağlık Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/57819)

Ardahan’ın Göle ilçesindeki orman işletmesi-
nin yeniden açılmasına ilişkin Orman ve Su İş-
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/57796)

Ardahan’ın Göle ilçesindeki askeri birliğin lağ-
vedilmesine ilişkin Milli Savunma Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/57784)

Ardahan’daki okullarda öğrencilere sunulan ye-
meklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/57770)

Ardahan Üniversitesine tıp fakültesi kurulması 
için 2015 yılı bütçesinden pay ayrılıp ayrılma-
yacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/57767)

Ardahan’daki memur ve işçilerin maaşlarına 
zam yapılması talebine ilişkin Maliye Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/57750)

Ardahan Damal’da çıkan Atatürk siluetini izle-
meye gelen seyirciler için tribün ve tesis yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/57737)

Ardahan ili özelinde hayvancılık yatırımları 
için verilen desteklere ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57664)

Çıldır ilçesinde sunulan adalet hizmetlerine 
ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57586)
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Yurt dışında el sanatları eğitimi verilip veril-
mediğine ilişkin Başbakan Yardımcısından söz-
lü soru önergesi (6/6399)

Yurt dışında giyecek yardımı yapılan ve bağ-
cılık eğitimi verilen ülkelere ilişkin Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/6398)

Zorunlu olduğu halde okula devam etmeyen 
öğrencilere ve bu konuda yapılan çalışmala-
ra ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/6386)

Türkiye’de mükemmeliyet merkezi etiketine 
sahip üniversitelerin sayısına ilişkin Milli Eği-
tim Bakanından yazılı soru önergesi (7/57489)

Türkiye’de müze, sinema, tiyatro, opera, kü-
tüphane ve bir yılda basılan kitap sayısına iliş-
kin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/57461)

Köy-Mer ve TAR-GEL projeleri kapsamında 
4/B statüsü ile işe alınanların kadroya geçiril-
mesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/57418)

Türkiye’de ulusal parkların ve doğal parkların 
sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/57417)

Şırnak ve Hakkari illeri özelinde hayvancılık 
yatırımları için verilen desteklere ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/57412)

Batman, Bitlis ve Bingöl illeri özelinde hayvan-
cılık yatırımları için verilen desteklere ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/57411)

Mardin, Elazığ ve Diyarbakır illeri özelinde 
hayvancılık yatırımları için verilen desteklere 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/57410)

Van, Adıyaman ve Siirt illeri özelinde hayvan-
cılık yatırımları için verilen desteklere ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/57409)

Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt illeri özelin-
de hayvancılık yatırımları için verilen destekle-
re ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/57408)

Kars, Iğdır ve Ağrı illeri özelinde hayvancılık 
yatırımları için verilen desteklere ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/57407)

Ardahan ili özelinde hayvancılık yatırımları 
için verilen desteklere ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57406)

Türk vatandaşlığına geçen göçmenlere iliş-
kin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57376)

Son beş yıl içinde Avrupa Patenti Dairesine 
yapılan başvuru sayısına ilişkin Avrupa Birliği 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/57352)

Hanehalkı ile ilgili çeşitli istatistiki verilere iliş-
kin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/57348)

Ardahan’daki tıbbi bitkiler hakkında istatistiki 
bir çalışma yapılmasına ilişkin Orman ve Su İş-
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/57274)

Ardahan’da asal orman ağaçları ve doğal bitki 
türleri hakkında yapılan çalışmalara ilişkin Or-
man ve Su İşleri Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/57273)

2002-2014 yıllarında tahıl, buğday, çeltik, 
pirinç, mısır ve ayçiçeği rekoltelerine ve üre-
ticiye ödenen miktara ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57197)

Daha fazla tarım alanının sulanmasına ve fın-
dıktan kaynaklı görev zararına ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/57196)

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından üreticiden 
hububat alımına ve hububat ithalatına ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/57195)

Ardahan’da görülen hayvan hırsızlığı vakaları-
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner-
gesi (6/6380)

Toprak Mahsulleri Ofisinin Hazine’yi zarara 
uğrattığına dair iddialara ve hububat alımına 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/57194)

KOBİ’lerin sorunlarının giderilmesine ve Ar-Ge 
yönünden gelişmelerine ilişkin Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57174)

Sanayinin gelişmesi için yapılan çalışmalara 
ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/57173)

Kayıt dışı ekonomiden kaynaklanan sıkın-
tıların giderilmesine ilişkin Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57172)

Emniyet amirleri arasındaki farklılıkların gide-
rilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/56519)

Artvin Milletvekili UĞUR 
BAYRAKTUTAN
Kemoterapi gören bir hastanın ilaçlarını sis-
temdeki bir hata yüzünden alamamasına 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58579)

Çevre mühendislerinin çevre görevlisi eğitimi-
ne tabi tutulmasına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/58395)

Akkuyu Nükleer Santrali ÇED Raporunun 
Rusya Devlet Başkanı›nın gelişi ile eş zamanlı 
onaylanmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/58231)

Mühendislerin ücretlerinin SGK ve TMMOB 
arasında imzalanan protokole göre ödenme-
sine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/58184)

Enerji dağıtım şirketlerinin elektrik ücreti 
dışında vatandaşlardan alabileceği hizmet be-
dellerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/58013)

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki Kabul 
Toplama Merkezleri ile Tali Kabul Toplama 
Merkezlerindeki koşullara ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/57865)

Eski Artvin Orman Bölge Müdür Yardım-
cısı’nın başka bir ile atandığı halde lojmanı 
boşaltmadığına dair iddialara ilişkin Orman 
ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57795) Lojmanların kullanımına ilişkin Or-
man ve Su İşleri Bakanından sözlü soru öner-
gesi (6/6384)

Aydın Milletvekili ALİ UZUNIRMAK
Elazığ Ağın Karamağara Köprüsü inşaatına iliş-
kin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/57630)

Türk Patent Enstitüsünde görevden alınan bazı 
bürokratlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/57600)

Aydın Milletvekili BÜLENT TEZCAN
Aydın İl Özel İdaresine ait olup daha sonra 
Özelleştirme İdaresine devredilen mallara iliş-
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58312)

Aydın Milletvekili METİN LÜTFİ 
BAYDAR
Türk dili ve edebiyatı bölümü mezunlarının 
öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/56608)

Balıkesir Milletvekili AHMET DURAN 
BULUT
Akademisyenlerin askerlik görevlerini üniver-
sitelerde yapmasına ilişkin Milli Savunma Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/57267)

Susurluk Şeker Fabrikası ile ilgili çalışmalara 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/57192)

Kamu görevlilerinin maaşlarının enflasyon 
karşısında yeterince artırılmamasına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/57176)

Maaşlardaki artışların temel tüketim madde-
lerindeki fiyat artışının gerisinde kalması so-
rununun çözümüne ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/57155)

Balıkesir Milletvekili AYŞE NEDRET 
AKOVA
Ambalajlı sulardaki uygunsuzluklara iliş-
kin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58580)

2002 yılından itibaren açılan imam hatip okul-
larına ve bu okullarda eğitim gören öğrenci 
sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/58545)

Diyanet İşleri Başkanlığının “Türkiye’de Dini 
Hayat Araştırması” başlıklı çalışmasına ve bu 
çalışmada Alevi vatandaşların dikkate alınma-
masına ilişkin Başbakandan yazılı soru önerge-
si (7/58392)

İstisnai sağlık hizmetlerindeki artışa, sağlık 
hizmetlerinde vatandaşın ödeme yapmasına, 
randevularda katılım payı ödenmesine iliş-
kin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58372)

OECD’nin Uluslararası Öğrenci Değerlendirme 
Programında Türkiye’nin almış olduğu sonuç-
lara ve zorunlu din dersi uygulamalarına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58343)

Balıkesir’de bulunan atık su arıtma ve katı atık 
bertaraf tesislerine ilişkin Çevre ve Şehircilik 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/58250)

Ayvalık’ta dere yatağında bulunan bir ana tra-
fonun yeniden yapılması için yine aynı yerin 
seçildiğine dair iddialara ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/58162)

Bazı ihalelerde bir şirket lehine usulsüzlük 
yapıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/58121)

Balıkesir’e yapılacak kamu yatırımlarına iliş-
kin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58070)

Yabancılara toprak satışına ilişkin Başbakan-
dan yazılı soru önergesi (7/57868)

Balıkesir Milletvekili HALUK AHMET 
GÜMÜŞ
Üstün yetenekli çocukların eğitimleri için ge-
rekli taşıma hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58562)

Balıkesir ili Bandırma ilçesine kurulması plan-
lanan sanayi bölgesine ilişkin Çevre ve Şehirci-
lik Bakanından yazılı soru önergesi (7/58477)

Balıkesir’de camilerin güvenliğiyle ilgili iyileş-
tirme çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/58416)
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Balıkesir’in içme sularında yüksek derecede ar-
senik bulunmasına ve sorunun çözümüne iliş-
kin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/58364)

Balıkesir’in içme sularında yüksek derecede 
arsenik bulunmasına ve sorunun çözümüne 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58295)

Balıkesir’in içme sularında yüksek derecede 
arsenik bulunmasına ve sorunun çözümüne 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/58273)

Balıkesir’in içme sularında yüksek derecede 
arsenik bulunmasına ve sorunun çözümüne 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/58260)

Balıkesir’in içme sularında yüksek derecede ar-
senik bulunmasına ve sorunun çözümüne iliş-
kin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/58241)

Balıkesir’in içme sularında yüksek derecede 
arsenik bulunmasına ve sorunun çözümü-
ne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/58147)

Balıkesir-Savaştepe karayolunun yeniden yapı-
mına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanından yazılı soru önergesi (7/58138)

Balıkesir ili Bigadiç ve Kepsut ilçelerini bağla-
yan kara yolunun düzenlenmesine ilişkin Ulaş-
tırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/57840)

Balıkesir’de okul müdürü atamalarında usul-
süzlük yapıldığına dair iddialara ilişkin Mil-
li Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57771)

Batman Milletvekili AYLA AKAT ATA
Ezidi mültecilere yapılan yardımlara ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/57882)

Bingöl Milletvekili İDRİS BALUKEN
Bingöl’de bazı karakolların içme suyu kullanı-
mından doğan sıkıntılara ve mayınlı arazilere 
ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/58570)

Bingöl İl Özel İdaresine dair çeşitli iddialara 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58302)

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube 
Müdürü’nün yaralandığı olaya ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/57449)

Bingöl’ün Genç Belediyesi tarafından yapılan 
bir ihaleye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/57060)

Bitlis Milletvekili HÜSAMETTİN 
ZENDERLİOĞLU
Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı bir köydeki HES 
projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/57384)

Burdur Milletvekili RAMAZAN KERİM 
ÖZKAN
Meyve üretici birliklerinin mali denetimlerine 
ve meyve üreticilerine verilen desteklerin ar-
tırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/58288)

Orman köylülerinin 6831 sayılı Kanun’dan 
kaynaklanan mağduriyetlerinin giderilmesine 
yönelik düzenleme yapılmasına ilişkin Orman 
ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57793)

Belediyelerde balıkçılık ve su ürünleri müdür-
lükleri oluşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/56534)

Bursa Milletvekili AYKAN ERDEMİR

5 Ağustos 2008 tarihinde Bakü-Tiflis-Ceyhan 
Boru Hattı’nda meydana gelen patlamaya iliş-
kin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/58016)

Romanlara yönelik ayrımcılıkla mücadeleye ve 
ayrımcılığa zemin hazırlayan yayınlara ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/57874)

Beşinci Din Şurası açılış programına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/57560)

AİHM’in cemevleri ile ilgili bir kararına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/57292)

Bursa Milletvekili İLHAN DEMİRÖZ
İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu yapımının çev-
resel etkilerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57520)

Bursa Milletvekili İSMET 
BÜYÜKATAMAN
2002-2014 yılları arasında Bursa’da Bakanlık 
tarafından yapılan yatırımlara ilişkin Ulaştır-
ma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından ya-
zılı soru önergesi (7/58384)

2002-2014 yılları arasında Bursa’da Bakanlık 
tarafından yapılan yatırımlara ilişkin Orman 
ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58371)

2002-2014 yılları arasında Bursa’da Bakanlık 
tarafından yapılan yatırımlara ilişkin Milli 
Savunma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58363)

2002-2014 yılları arasında Bursa’da Bakanlık 
tarafından yapılan yatırımlara ilişkin Milli Eği-
tim Bakanından yazılı soru önergesi (7/58353)

2002-2014 yılları arasında Bursa’da Bakanlık 
tarafından yapılan yatırımlara ilişkin Maliye 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/58339)

2002-2014 yılları arasında Bursa’da Bakanlık 
tarafından yapılan yatırımlara ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58325)

2002-2014 yılları arasında Bursa’da Bakanlık 
tarafından yapılan yatırımlara ilişkin Kalkın-
ma Bakanından yazılı soru önergesi (7/58315)

2002-2014 yılları arasında ele geçirilen kaçak 
çay, sigara, cep telefonu ve akaryakıt miktarına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58308)

2002-2014 yılları arasında ülkemize kaçak 
yollardan girmeye çalışırken yakalanan kişi 
sayısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/58307)

2002-2014 yılları arasında Bursa’da Bakanlık 
tarafından yapılan yatırımlara ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/58306)

2002-2014 yılları arasında Bursa’da Bakanlık 
tarafından yapılan yatırımlara ilişkin Gümrük 
ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58291)

2002-2014 yılları arasında Bursa’da Bakanlık 
tarafından yapılan yatırımlara ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/58280)

2002-2014 yılları arasında Bursa’da Bakanlık 
tarafından yapılan yatırımlara ilişkin Genç-
lik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58272)

2002-2014 yılları arasında Bursa’da Bakanlık 
tarafından yapılan yatırımlara ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/58265)

2002-2014 yılları arasında Bursa’da Bakanlık 
tarafından yapılan yatırımlara ilişkin Ekonomi 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/58258)

2002-2014 yılları arasında Bursa’da Bakanlık 
tarafından yapılan yatırımlara ilişkin Dışişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/58254)

2002-2014 yılları arasında Bursa’da Bakanlık 
tarafından yapılan yatırımlara ilişkin Çevre 
ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58248)

2002-2014 yılları arasında Bursa’da İŞKUR’a 
başvuran engelli sayısına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/58228)

Beş yıl fazladan sistemde kalan ve prim öde-
yenlerin emekli maaşının düşeceği iddiasına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/58227)

2002-2014 yılları arasında Bursa’da Bakanlık 
tarafından yapılan yatırımlara ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/58226)

2002-2014 yılları arasında Bursa’da Bakanlık 
tarafından yapılan yatırımlara ilişkin Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/58219)

2002-2014 yılları arasında Bursa’da Bakanlık 
tarafından yapılan yatırımlara ilişkin Avru-
pa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58216)

2002-2014 yılları arasında Bursa’da Bakanlık 
tarafından yapılan yatırımlara ilişkin Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/58213)

2002-2014 yılları arasında Bursa’da Bakanlık 
tarafından yapılan yatırımlara ilişkin Adalet 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/58206)

Bir ihaleye ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/58173)

Bursa’da kurulacak olan bir santral için ÇED ra-
poru alınıp alınmadığına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/58161)

Bir davada yargılanan yabancı sanıklar için 
kırmızı bülten çıkarılıp çıkarılmadığına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/58160)

Bursa Milletvekili SENA KALELİ
Bütçeye, ekonomik göstergelere, ücretlerdeki 
artışlara, gelir dağılımına ve büyümeye iliş-
kin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58542)

Özel tiyatrolara verilen desteklere ilişkin Kül-
tür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58538)

Ekonomi ve vergi politikalarına dair çeşitli ko-
nulara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/58330)

Bedelli askerlik uygulamasına ilişkin Milli 
Savunma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57781)

Tüzel kişiliği kaldırılan il özel idaresi, belediye 
ve köylerin menkul ve gayrimenkulleri ile per-
soneline ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/57690)

Bursa Milletvekili TURHAN TAYAN
Bursa Karacabey’de köy tüzel kişiliğine ait 
olan bir arazinin belediyeye devredilmesine 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57700)

Çanakkale Milletvekili ALİ SARIBAŞ

KANUNLAR

62  �  Aralık 2014



2012 yılında Çan Termik Santraline kireçtaşı 
temin edilmediği için kurumun zarara uğrama-
sına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/58266)

Çanakkale Milletvekili MUSTAFA 
SERDAR SOYDAN
Bozcaada’daki sahil, koy ve plajların işletme 
haklarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/58480)

Çanakkale ve ilçelerinde yapılan madencilik 
faaliyetlerinin, termik santrallerin ve sanayi-
leşmenin tarımsal alanlara zarar verip verme-
diğine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/57662)

Çanakkale›de bulunan termik santrallere ve 
termik santrallerin illere göre dağılımına iliş-
kin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından ya-
zılı soru önergesi (7/57650) Zorunlu deprem 
sigortası kapsamında sigortalanmış binalara 
ve Çanakkale›de meydana gelen deprem sonra-
sında sigortalılara ödenen tazminat miktarına 
ilişkin Başbakan Yardımcısından yazılı soru 
önergesi (7/57569)

Denizli Milletvekili ADNAN KESKİN
KUDEB’lerin il ve ilçelere göre dağılımına ve 
zorunluluk haline getirilmelerine ilişkin Başba-
kandan yazılı soru önergesi (7/57543)

Yapılan inşaatlarda tarihi eserleri kurtarmak 
için çalıştırılan arkeologlara ilişkin Başbakan-
dan yazılı soru önergesi (7/57293)

Diyarbakır Milletvekili ALTAN TAN
Mavi Marmara davasında dört İsrailli sanık 
hakkında verilen kararın İnterpol’e gönderil-
memiş olmasına ilişkin Dışişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/58488)

Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından Mavi 
Marmara saldırısı ile ilgili Türkiye’den istenen 
bilgi ve belgelerin gönderilmemesine ilişkin 
Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58487)

Komor heyetine vize verilmemesine ilişkin 
Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58486)

Mavi Marmara davasında dört İsrailli sanık 
hakkında verilen kırmızı bültenle yakalama 
kararının Dışişleri Bakanlığının oluruna sunul-
masına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/58453)

Kendisini mahkemeye veren müşterilerine 
daha yüksek faiz uygulayan bankalara ilişkin 
Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi 
(7/58430)

Bazı illerin isimlerinin değiştirilmesi hakkında-
ki tartışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/58142)

Diyarbakır Güneybatı Çevre Yolu Diyarbakır 
Havaalanı Bağlantı Yolu inşaatına dair iddiala-
rın incelenmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58136)

Maliye Bakanlığının bahçesinde yapılmakta 
olan yeni binaya ilişkin Maliye Bakanından ya-
zılı soru önergesi (7/58090)

Sahte kanser ilaçlarına ilişkin Sağlık Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/57498)

Mülkiyeti Hazineye ait bazı taşınmazların 
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından başka 
kurumlara tahsis edilmesine ilişkin Maliye Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/57462)

Destek başvurusunda bulunan çiftçilerden alı-
nan ücretlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancı-
lık Bakanından yazılı soru önergesi (7/57404)

Niğde Üniversitesi yerleşkesinde bir yurtta ka-
lan öğrencilerin zehirlenmesine ilişkin Genç-
lik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57392)

Rusya’nın doğalgaza yaptığı indirimin doğal-
gaz fiyatlarına etkisine ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57383)

Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden kazası-
nın soruşturulmasına ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57382)

Pasaportlarına Tataristan yetkililerince el ko-
nulan dört vatandaşın Türkiye’ye dönmeleri-
nin sağlanmasına ilişkin Dışişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/57371)

Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden kazasının 
soruşturulmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57357)

Bonzai kullanımındaki artışa ve alınan önlem-
lere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/57342)

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü’nün gö-
revden alınmasına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/57310)

Emniyet Genel Müdürlüğünün mülkiyeti Hazi-
ne’ye ait olan bazı taşınmazları başka kurum-
lara devretmesine ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/56530)

Jandarma Genel Komutanlığında bütçe geliri 
olarak kaydedilmesi gereken bazı kira gelirleri-
nin özel gelir olarak kaydedilmesine ilişkin İçiş-
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/56527)

Emniyet Genel Müdürlüğü personeline yapılan 
operasyon tazminatı ödemelerine ilişkin İçişle-
ri Bakanından yazılı soru önergesi (7/56526)

Sahil Güvenlik Komutanlığında bütçe geliri 
olarak kaydedilmesi gereken bazı kira gelirleri-
nin özel gelir olarak kaydedilmesine ilişkin İçiş-
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/56525)

Bonzai kullanımındaki artışa ve alınan önlem-
lere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/56524)

Diyarbakır Milletvekili NURSEL 
AYDOĞAN
Bolu Cezaevi’nde kalan tutuklu ve hükümlüle-
rin hastane muayenelerine ilişkin Adalet Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/58458)

Diyarbakır’da yaşanan elektrik kesintilerine 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/58259)

Diyarbakır’da yapılan arazi toplulaştırma iş-
lemlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/57415)

Erzincan Milletvekili MUHARREM IŞIK
Erzincan’da yürütülen bir kentsel dönüşüm 
projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru öner-
gesi (7/58151)

Eskişehir Milletvekili RUHSAR 
DEMİREL
E-Devlet Kapısı’ndaki alanların düzenlemesine 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/57281)

Gaziantep Milletvekili EDİP SEMİH 
YALÇIN
Hayatını kaybeden Suriye uyruklu kişilere 
otopsi uygulanıp uygulanmadığına ilişkin 
Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57373)

Hayatını kaybeden Suriye uyruklu kişilere 
otopsi uygulanıp uygulanmadığına ilişkin Ada-
let Bakanından yazılı soru önergesi (7/57337)

Suriyeli sığınmacıların neden oldukları adli 
vakalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/57336)

Giresun Milletvekili SELAHATTİN 
KARAAHMETOĞLU
Bedelli askerliğe ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/58141)

IŞİD’e Türkiye›den katılımlara ilişkin Dışişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/57997)

Cumhurbaşkanlığı koleksiyonunda yer alan 
değerli eşyalara ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/57888)

Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu’nun IŞİD 
tarafından işgal edilmesi sırasında vatandaş-
larımıza ve Konsolosluğa ait değerli eşyalara 
ve paraya el konulduğu yönündeki iddiala-
ra ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/57886)

Bir başdanışmanın kullandığı krediyi ödeyeme-
diğine dair iddialara ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/57561)

Tarım sigortası yaptıramayan fındık üreticileri-
ne ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/57403)

Sıfır faizli hayvancılık kredisi kullanımına iliş-
kin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/57402)

Tarım arazileri ve bitkisel üretime ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/57401)

Giresun, Ordu ve Trabzon’daki fındık üretimi-
ne ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/57400)

Hakkari Milletvekili ADİL ZOZANİ
6 Aralık 2014’te Yüksekova’da çıkan olaylar-
da basın mensuplarının gözaltına alınmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58297)

6 Aralık 2014’te Yüksekova’da çıkan olaylarda 
basın mensuplarının gözaltına alınmasına iliş-
kin Başbakan Yardımcısından yazılı soru öner-
gesi (7/58195)

Bilimsel araştırmalara genel bütçeden ayrılan 
paya ve patent sayılarına ilişkin Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57171)

Hakkari’de iki avukatın polis tarafından darp 
edilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/57059)

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde bir ilköğretim 
okulunun sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/56601)

Hatay Milletvekili ADNAN ŞEFİK 
ÇİRKİN
Fatih Projesi’ne ve öğrencilere tablet dağıtımı-
na ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/58355)

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na ilişkin Başbakan-
dan yazılı soru önergesi (7/58179)

Tarımsal sulama sebebiyle elektrik borcu bulu-
nan çiftçilere ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/58178)

Kamu idarelerinin ödenekleri dışında harcama 
yapmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/58177)

Elektrik faturalarından DSİ ve TRT için yapı-
lan kesintilere ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/58176)
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Kamu kurumlarındaki taşıt kullanımına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/58175)

Maliye Bakanlığı bütçesinden belediyelere 
yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/58174)

Hatay Milletvekili MEHMET ALİ 
EDİBOĞLU
Suriye ve Irak’ta IŞİD militanı zannedilerek 
öldürülen bazı kişilerin Türk istihbaratçısı ve 
özel harekat görevlisi olduğu iddialarına iliş-
kin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57996)

Hatay Milletvekili MEVLÜT DUDU
Suriyeli sığınmacıların kayıt ve takipleri için 
kullanılan sisteme ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/58400)

Suriyeli sığınmacılar için yapılan harcamala-
ra ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/58399)

Hatay Milletvekili REFİK ERYILMAZ
Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında Suri-
yeli sığınmacılara verilecek çalışma izinlerine 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/58222)

Iğdır Milletvekili PERVİN BULDAN
Suruç sınırından Kobane’ye geçmeye çalışırken 
hayatını kaybeden bir kişiye ilişkin Milli Savun-
ma Bakanından yazılı soru önergesi (7/58356)

Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde bazı öğrenci 
gruplarına yönelik gerçekleştirildiği iddia edi-
len saldırılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/57696)

Bir bankanın kasasında menkul değerlerini 
bulunduran vatandaşın yaşadığı mağduriye-
te ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/57546)

Midyat’taki AFAD kampında Suriyeli bir ka-
dına tecavüz eden şoför hakkında yapılan iş-
lemlere ve Suriyeli kadın ve çocukların korun-
masına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/56532)

Iğdır Milletvekili SİNAN OĞAN
Tayland ve Malezya’da hapiste bulunan Doğu 
Türkistanlı Uygur Türklerinin Türkiye’ye ge-
tirilmesine ve yapılan yardımlara ilişkin Baş-
bakan Yardımcısından yazılı soru önergesi 
(7/58197)

Şanlıurfa›da üç askerin şehit olduğu olaya 
ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/58105)

2013 ve 2014 yılları içerisinde Türk Silahlı 
Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı ta-
rafından yapılan operasyon taleplerine ilişkin 
Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58104)

Çin›den gelen ve zehirli madde içeren ayakka-
bıların piyasaya sürülmesine ilişkin Gümrük 
ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57672)

Iğdır’ın hava kirliliği sorununa ve kente doğal 
gaz getirilmesiyle ilgili çalışmalara ilişkin Ener-
ji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/57653)

Iğdır’da hava kirliliğinin insan sağlığı üzerin-
deki etkilerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/57504)

Tayland’da hapiste bulunan Doğu Türkistanlı 
Uygur Türklerinin Türkiye’ye getirilmesine 
ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önerge-
si (7/57374)

Iğdır’ın hava kirliliği sorununa ilişkin Çevre 
ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57369)

Türkiye’den başka ülkeye gitmek isteyen Su-
riyeli sığınmacılara ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/57305)

Türkiye’ye sığınan Doğu Türkistanlıların so-
runlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru öner-
gesi (7/57304)

Irak ve Suriye’ye geçmek için Türkiye’yi transit 
ülke olarak kullanan kişi sayısına ilişkin Başba-
kandan yazılı soru önergesi (7/57303)

Iğdır’daki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiası-
na ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/56546)

Isparta Milletvekili ALİ HAYDAR ÖNER

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na ve Cumhurbaşka-
nı’nın konuyla ilgili açıklamalarına ilişkin Baş-
bakandan yazılı soru önergesi (7/58388)

İstanbul Milletvekili ABDULLAH 
LEVENT TÜZEL

Siirt’te Alkumru Barajı’nın kapaklarının açıl-
masıyla Botan Nehri çevresinde piknik yapan 
altı vatandaşın öldüğü olaya ilişkin Orman 
ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58365)

Bir daire başkanı tarafından yapıldığı iddia 
edilen toplantı ve açıklamalara ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58328)

Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunda 
çalışan sözleşmeli personele ilişkin Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58025)

SGK ve TMMOB arasında imzalanan mühen-
dis, mimar ve şehir planlamacıların asgari üc-
retini düzenleyen protokolün uygulanmasına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/57979)

İstanbul Milletvekili ALİ ÖZGÜNDÜZ

Bir özel okula öğrenci alımında bazı bakanlık 
yetkililerinin müdahalesiyle usulsüzlük yapıl-
dığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/58341)

Son on yılda yapılan koruma tahsislerine iliş-
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57706)

Bakanlık bünyesinde yazılan referans mektup-
larına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/57705)

İstanbul Atatürk Havalimanı›ndaki yenileme 
çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57519)

Suriye’den Türkiye’ye kaçan eski bir milletve-
kilinin ülkesine geri döndükten sonra yaptığı 
açıklamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/57288)

İstanbul Milletvekili AYKUT ERDOĞDU

Ankara Ulaşım Ana Planı 2038’e dair çeşitli 
konulara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/58296)

İstanbul›un Eyüp ilçesinde bir mahallede bir 
şirketin yürüttüğü kum çıkarma faaliyeti-
ne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/57870)

İstanbul Milletvekili BİNNAZ TOPRAK

Fazıl Say’ın eserlerinin Cumhurbaşkanlığı Sen-
foni Orkestrası’nın programından çıkarılması-
na ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/58539)

Emniyet şeridi ihlallerine ve alınacak önlemle-
re ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/58059)

İstanbul Milletvekili CELAL ADAN
2011 yılında yapılan düzenleme kapsamında 
dövizli askerlikten yararlananlara iade edilme-
si gereken meblağa ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/57564)

Uyuşturucu ile mücadeleye ilişkin Başbakan-
dan yazılı soru önergesi (7/57542)

AVM’lerin sayısına ve İstanbul’da devam eden 
AVM inşaatlarına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/57541)

İstanbul›da yol kenarlarının otopark olarak 
işletilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/57540)

İstanbul›daki projelere ilişkin Sağlık Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/57275)

İstanbul›daki projelere ilişkin Orman ve Su İş-
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/57269)

İstanbul›daki projelere ilişkin Milli Eğitim Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/57261)

İstanbul›daki projelere ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/57242)

İstanbul›daki projelere ilişkin Gümrük ve Tica-
ret Bakanından yazılı soru önergesi (7/57200)

İstanbul›daki projelere ilişkin Gençlik ve Spor 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/57190)

İstanbul›daki projelere ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57185)

İstanbul›daki projelere ilişkin Çevre ve Şehirci-
lik Bakanından yazılı soru önergesi (7/57182)

İstanbul›daki projelere ilişkin Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57175)

İstanbul›daki projelere ilişkin Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57166)

İstanbul›daki projelere ilişkin Adalet Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/57162)

İstanbul›daki vakıflar ile söz konusu vakıflara 
kamu kurumlarından yapılan bağış, satış, tah-
sis ve kiralama işlemlerine ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/57154)

Balıkçılık ve su ürünleri alanındaki teşkilatlan-
ma ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakan-
dan yazılı soru önergesi (7/57153)

İstanbul Milletvekili CELAL DİNÇER
Elmalı Kent Ormanı Projesine ilişkin Orman 
ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58367)

Astsubay kadrosu ile görev yapılması gereken 
kadrolarda çalıştırılan uzman jandarmalara 
ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/58362)

Eğitimdeki kadrolaşma iddialarına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58340)

Elmalı Kent Ormanı Projesine ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/58301)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Stratejik Pla-
nına göre Taksim Meydanı›nda uygulanacak 
projeye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/58293)
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Yurt yönetim memuru sözlü sınav sonuçlarının 
açıklanmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/58271)

İstanbul Kadıköy›deki bir camide okunduğu 
iddia edilen bir hutbeye ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/58140)

Türkiye’ye giriş yapan Suriyelileri kayıt altına 
almak için kullanılan bilgisayar programı ile 
ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/58058)

Mikroplu su sattığı tespit edilen firmalar hak-
kında yapılan işlemlere ilişkin Sağlık Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/57817)

İşaret dilinin okullarda öğretilmesine ve işitme 
engellilere yönelik okul öncesi eğitim kurumla-
rına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/57768)

İşaret dilinin okullarda öğretilmesine ve işitme 
engellilere yönelik okul öncesi eğitim kurumla-
rına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/57593)

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin verdiği 
karar doğrultusunda cemevlerinin elektrik 
giderlerinden muaf tutulmasına ilişkin Başba-
kandan yazılı soru önergesi (7/57551)

İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait kuruluş-
ların mali denetimine ilişkin İçişleri Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/57445)

Kadıköy’de bulunan Kurbağalıdere’nin ıslahına 
ve dere geçiş köprüsünün inşaatına ilişkin İçiş-
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/57444)

Suriyelilerin istihdamının yarattığı iddia edilen 
bazı sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanından yazılı soru önergesi (7/57359)

Uzman erbaşların kadroya alınması, dereceleri, 
sosyal ve özlük haklarına ilişkin Milli Savunma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/57268)

İstanbul Milletvekili DURMUŞALİ 
TORLAK
PTT Genel Müdürlüğündeki nakil ve atamalar-
da suistimal yapıldığına dair iddialara ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/57829)

Kabotaj Kanunu’nun Türk denizcilere tanıdığı 
ayrıcalıkların bertaraf edildiğine yönelik iddia-
lara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanından yazılı soru önergesi (7/57828)

Ümraniye›deki hastane, doktor ve aile hekimi 
sayılarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/57815)

İstanbul›daki sağlık kurumları ve personeline 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57814)

Altın üretimi yapan işletmelere ilişkin Maliye 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/57748)

Sultanahmet’teki Aya Sultan Oteli ve bitişi-
ğindeki bina için Kültür Varlıklarını Koruma 
Kurulundan izin alınmadığına dair iddialara 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/57736)

İstanbul›daki Suriyeli sığınmacıların işyerleri-
ne ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/57694)

İstanbul Pendik›teki kentsel dönüşüm çalış-
maları kapsamında hazırlanan Batı Mahallesi 
Kentsel Dönüşüm İmar Planına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/57692)

Sultanahmet’teki Aya Sultan Oteli ve bitişi-
ğindeki bina için Kültür Varlıklarını Koruma 
Kurulundan izin alınmadığına dair iddialara 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57691)

İstanbul›daki Suriyeli sığınmacıların işyerleri-
ne ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/57671)

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 
personelinin yurt dışı görevlendirilmelerinde-
ki suistimal iddialarına ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57652)

Ümraniye›deki kentsel dönüşüm projesi uygu-
lamalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/57626)

Altın üretimi yapan işletmelere ve bir altın iş-
letmesine siyasi saiklerle geçici işletme belgesi 
verilmediği iddialarına ilişkin Çevre ve Şehirci-
lik Bakanından yazılı soru önergesi (7/57625)

İstanbul›daki Suriyeli sığınmacıların işyerleri-
ne ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/57598)

İstanbul›daki Suriyeli sığınmacılar ile diğer 
ülke vatandaşlarının sayısına ve karıştıkları 
adli vakalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/57583)

İstanbul Milletvekili ERDOĞAN 
TOPRAK
Bedelli askerlik uygulamalarına ilişkin Mil-
li Savunma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58107)

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının özel-
leştirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/6385)

İstanbul Milletvekili GÜRSEL TEKİN
Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve bakanlıkla-
rın temsil ve tanıtım giderlerine ilişkin Maliye 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/58333)

Temsil ve tanıtım giderleri için yapılan harca-
malara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/57751)

İstanbul›da kadına yönelik şiddetin boyutla-
rına ve alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57341)

İstanbul Milletvekili FAİK TUNAY
Ergene Havzası’nın toprak kirliliğine yönelik 
yapılan çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/58479)

İstanbul Milletvekili FATMA NUR 
SERTER
2008-2009 yıllarında İstanbul Emniyet Mü-
dürlüğü tarafından yapılan dinlemelere iliş-
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57704)

2008-2009 yıllarında İstanbul Emniyet Mü-
dürlüğü tarafından yapılan dinlemelere iliş-
kin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57589)

İstanbul Milletvekili HALUK EYİDOĞAN
Ankara Çayyolu Metrosuna ilişkin İçişleri Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/56520)

İstanbul Milletvekili İHSAN ÖZKES
Diyanet Vakfı bütçesinden bir makam aracı 
alındığı iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcı-
sından yazılı soru önergesi (7/58189)

İstanbul Fatih›te bulunan bir taşınmazın bir 
vakfa tahsis edildiği iddiasına ilişkin Başbakan 
Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/58188)

Devlet Malzeme Ofisi tarafından Diyanet İş-
leri Başkanlığının kullanımı için alınan araç-
lara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/58150)

Afet İşleri Camii’nin bulunduğu arazide kule 
inşaatı yapıldığına yönelik iddialara ilişkin Baş-
bakandan yazılı soru önergesi (7/57867)

Diyanet İşleri Başkanlığının personel alımları-
na ve buradan başka kurumlara geçişlere ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/57550)

Esenyurt’ta bulunan bir caminin altındaki 
dükkanların kira bedellerinin yatırıldığı vak-
fa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/57549)

İstanbul Milletvekili KADİR GÖKMEN 
ÖĞÜT
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sı-
navı’nın yılda iki defaya çıkarılmasına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58352)

İstanbul›un Pendik ilçesinde bulunan iki ma-
halleye dair kentsel dönüşüm planlarının 
onaylanmasına ilişkin İçişleri Bakanından ya-
zılı soru önergesi (7/58305)

İstanbul›daki bir mahallede imar alanları ara-
sındaki emsal değerleri farkına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/58299)

Dokuz Eylül Üniversitesi konservatuvar öğret-
menlerinin teşvik primlerine ilişkin Başbakan-
dan yazılı soru önergesi (7/58157)

Konservatuar öğretmenlerine teşvik ikramiye-
lerinin verilmediği iddiasına ilişkin Başbakan-
dan yazılı soru önergesi (7/58155)

Özel güvenlik görevlilerine, şirketlerine ve 
bunların denetimine ilişkin İçişleri Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/57707)

Madencilik sektöründe sigortasız çalışan işçi 
sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/57177)

İstanbul Milletvekili MAHMUT TANAL
İran›dan Türkiye›ye iniş yapan uçaklara ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/58594)

2002 senesinden itibaren kiralanan uçaklara 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58526)

İran›dan Türkiye›ye iniş yapan uçaklara ilişkin 
Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/58506)

Eski bir milletvekilinin gözaltına alınmasına 
ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58449)

2002 senesinden itibaren kiralanan uçakla-
ra ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/58417)

Bakanlık bünyesindeki istisnai kadro mevcu-
duna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanından yazılı soru önergesi (7/58380)

Bakanlık bünyesindeki istisnai kadro mev-
cuduna ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/58376)

Bakanlık bünyesindeki istisnai kadro mevcu-
duna ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/58370)

Bakanlık bünyesindeki istisnai kadro mevcu-
duna ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/58361)

Bakanlık bünyesindeki istisnai kadro mevcu-
duna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/58351)

Bakanlık bünyesindeki istisnai kadro mevcu-
duna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/58336)

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın maliyetine ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/58329)
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Bakanlık tarafından 2013 yılından bugüne ka-
dar yurt dışına gerçekleştirilen ziyaretlere iliş-
kin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/58324)

Bakanlık bünyesindeki istisnai kadro mevcu-
duna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından ya-
zılı soru önergesi (7/58323)

Bakanlık bünyesindeki istisnai kadro mevcu-
duna ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/58314)

Bakanlık bünyesindeki istisnai kadro mevcu-
duna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/58304)

Bakanlık bünyesindeki istisnai kadro mevcu-
duna ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/58290)

Bakanlık bünyesindeki istisnai kadro mevcu-
duna ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/58279)

Bakanlık bünyesindeki istisnai kadro mevcu-
duna ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/58269)

Bakanlık bünyesindeki istisnai kadro mevcu-
duna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/58264)

Bakanlık bünyesindeki istisnai kadro mevcu-
duna ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/58257)

Bakanlık bünyesindeki istisnai kadro mevcu-
duna ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/58253)

Bakanlık bünyesindeki istisnai kadro mevcu-
duna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/58245)

Şile Belediyesinin ihalelerine ilişkin Çevre ve 
Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58240)

Tuzla Belediyesinin ihalelerine ilişkin Çevre 
ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58239)

Ümraniye Belediyesinin ihalelerine ilişkin Çev-
re ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58238)

Üsküdar Belediyesinin ihalelerine ilişkin Çevre 
ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58237)

Beykoz Belediyesinin ihalelerine ilişkin Çevre 
ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58236)

Çekmeköy Belediyesinin ihalelerine ilişkin 
Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/58235)

Sultanbeyli Belediyesinin ihalelerine ilişkin 
Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/58234)

Pendik Belediyesinin ihalelerine ilişkin Çevre 
ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58233)

Sancaktepe Belediyesinin ihalelerine ilişkin 
Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/58232)

Bakanlık bünyesindeki istisnai kadro mevcu-
duna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/58225)

Soma’da madencilerin işten çıkarıldığı iddiası-
na ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/58220)

Bakanlık bünyesindeki istisnai kadro mevcu-
duna ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/58217)

Bakanlık bünyesindeki istisnai kadro mevcu-
duna ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/58215)

Bakanlık bünyesindeki istisnai kadro mevcu-
duna ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/58211)

Bakanlık bünyesindeki istisnai kadro mev-
cuduna ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/58205)

Gezi Parkı olayları esnasında hayatını kaybe-
den bir çocuğa dair dava sürecine ilişkin Adalet 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/58201)

Türkiye Kömür İşletmelerinin Hazineden olan 
alacağını tahsil edemediği iddiasına ilişkin 
Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi 
(7/58191)

Kamu kurumlarında çalışan personelin sosyal 
medya hesaplarının takip edilip edilmediğine 
ilişkin Başbakan Yardımcısından yazılı soru 
önergesi (7/58187)

Başbakanlık bünyesindeki istisnai kadro mev-
cuduna ilişkin Başbakandan yazılı soru önerge-
si (7/58158)

GAP Şanlıurfa Havaalanı’ndan THY aracılığıyla 
bazı ülkelere direkt uçuş olmamasının sebeple-
rine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanından yazılı soru önergesi (7/57839)

Diyarbakır’a ulaştırma ve haberleşme alanında 
yapılan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizci-
lik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/57838)

Medula Provizyon Sistemi’nde yaşanan aksak-
lıklara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/57806)

Diyarbakır ili ve ilçelerinde sağlıklı suya erişi-
me ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/57797)

Mısır’a F-16 tipi savaş uçağı satışı yapıldığı id-
diasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazı-
lı soru önergesi (7/57785)

Mısır’a F-16 tipi savaş uçağı satışı yapıldığı id-
diasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/57752)

Çin ziyaretine ilişkin Kültür ve Turizm Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/57739)

Diyarbakır’da bulunan turistik yerlere ve tu-
rizm alanında yaşanan sorunlara ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57738)

Diyarbakır ili ve ilçelerinde turizm, imalat ve 
enerji alanında yapılan kamu yatırımlarına iliş-
kin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57726)

Yerel yönetimler bölümü mezunlarına iliş-
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57703)

Emniyet Genel Müdürlüğünün araç ve gereç 
alım ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanından ya-
zılı soru önergesi (7/57702)

Diyarbakır’da yaşanan adli vakalara ilişkin İçiş-
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/57701)

Ankara Söğütözü’nde bir arazinin imarının 
değiştirildiği iddiasına ve gerçekleştirilen bir 
projeye ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/57629)

Emlak ve emlak yönetimi bölümü mezunları-
nın istihdamına ilişkin Çevre ve Şehircilik Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/57628)

Türkiye’deki sendikalara ilişkin Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57618)

Bir sendikaya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanından yazılı soru önergesi (7/57617)

2002 yılından itibaren emekliliğe hak kaza-
nan milletvekillerine ilişkin Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57616)

Diyarbakır ili ve ilçelerinde sanayi yatırım ve 
projelerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/57599)

İzmir 3 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi ile ilgili id-
dialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/57588)

Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’na ait 
araçlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/57587)

Türkiye’deki bankalara ve bankaların genel 
müdürlerine ilişkin Başbakan Yardımcısından 
yazılı soru önergesi (7/57573)

Bir kamu bankasının üst düzey kadrolarına 
açıktan atama yapılıp yapılmadığına ilişkin 
Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi 
(7/57572)

Çankırı›ya ulaştırma ve haberleşme alanında 
yapılan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizci-
lik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/57510)

Çankırı ili ve ilçelerinde sağlıklı suya erişime 
ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/57493)

Roma ziyaretine ilişkin Kültür ve Turizm Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/57459)

Çankırı›da bulunan turistik yerlere ve turizm 
alanında yaşanan sorunlara ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57456)

Çankırı ili ve ilçelerinde turizm, imalat ve ener-
ji alanında yapılan kamu yatırımlarına ilişkin 
Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57451)

Belediyelerin iş ve işlemleri hakkındaki davala-
ra ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/57366)

Çankırı ili ve ilçelerinde sanayi yatırım ve pro-
jelerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/57353)

Ankara Resim Heykel Müzesi’nde meydana 
gelen bir soygun olayına ve alınan tedbirlere 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/57243)

Çankırı›da gıda, tarım ve hayvancılık sektö-
ründe faaliyet gösteren iş yeri ve kişi sayısına 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/57198)

Çankırı›da bulunan spor tesislerine ve yetişen 
milli sporcu sayısına ilişkin Gençlik ve Spor Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/57191)

Çankırı›da kaçak elektrik kullanımına ve elekt-
rik hizmetine erişimde yaşanan sorunlara iliş-
kin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/57189)

Çankırı›da istihdam edilen kişi sayısına ve is-
tihdam olanaklarının artırılması için yapılan 
çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/57178)

Basın organları tarafından yapılan yayınlarda 
cinsiyet ayrımcılığı yapılmasına ve engellen-
mesi için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan 
Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/57160)

Çalışanlara tahsis edilen fotokopi makinalarına 
ilişkin TBMM Başkanından yazılı soru önergesi 
(7/56854)

TBMM Hizmet Binası’ndaki asansörlere ve 
bakımlarına ilişkin TBMM Başkanından yazılı 
soru önergesi (7/56853)
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TBMM Hizmet Binası’ndaki asansörlerde yer 
alan bilgisayar ekranlarına ilişkin TBMM Baş-
kanından yazılı soru önergesi (7/56852)

Personel lojmanları ile ilgili çeşitli hususlara 
ilişkin TBMM Başkanından yazılı soru önerge-
si (7/56631)

İstanbul Milletvekili MEHMET AKİF 
HAMZAÇEBİ
Bir yayın kuruluşunun bazı RTÜK üyelerinin 
üyeliklerinin düşürülmesine yönelik başvuru-
suna ve başvurunun RTÜK tarafından günde-
me alınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/58390)

Çoruh Aksa Elektrik Hizmetleri A.Ş.’ye yönelik 
denetimlere ilişki Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/57188)

İstanbul Milletvekili MELDA ONUR
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Ko-
ruma Kanunu’na göre hüküm giyenlere ve bir 
yazarın aldığı cezaya ilişkin Adalet Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/57932)

İstanbul Milletvekili MUSTAFA SEZGİN 
TANRIKULU
Son bir yılda Bakanlık ile bağlı kurum ve ku-
ruluşlar tarafından satın alınan otomobille-
rin sayısına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58595)

THY’nin pilot sıkıntısı çektiği ve İran’dan pilot 
transfer edileceği iddialarına ilişkin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/58593)

2011-2014 yılları arasında bazı fişlemeler ger-
çekleştirildiği iddialarına ilişkin Ulaştırma, De-
nizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/58592)

Son bir yılda Bakanlık ile bağlı kurum ve ku-
ruluşlar tarafından satın alınan otomobillerin 
sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/58585)

Ebola virüsünün Türkiye’ye sıçramaması için 
alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından ya-
zılı soru önergesi (7/58584)

Son bir yılda Bakanlık ile bağlı kurum ve ku-
ruluşlar tarafından satın alınan otomobillerin 
sayısına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/58575)

Sapanca Gölü’nün suyunun içilebilirlik özelli-
ğini yitirmesine ve kuruma ihtimaline ilişkin 
Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/58574)

Son bir yılda Bakanlık ile bağlı kurum ve kuru-
luşlar tarafından satın alınan otomobillerin sa-
yısına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/58572)

Son bir yılda Bakanlık ile bağlı kurum ve ku-
ruluşlar tarafından satın alınan otomobillerin 
sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/58564)

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 
Fakültesinde okutulan bir kitapta yer aldığı 
iddia edilen bazı ifadelere ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/58563)

Son bir yılda Bakanlık ile bağlı kurum ve ku-
ruluşlar tarafından satın alınan otomobillerin 
sayısına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/58544)

Yangınlardan zarar gören tarihi eserlere ve ko-
runmaları için yapılan çalışmalara ilişkin Kül-
tür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58541)

Son bir yılda Bakanlık ile bağlı kurum ve ku-
ruluşlar tarafından satın alınan otomobillerin 
sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/58540)

Son bir yılda Bakanlık ile bağlı kurum ve kuru-
luşlar tarafından satın alınan otomobillerin sa-
yısına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/58536)

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 28 Haziran 2013 
tarihinde jandarma karakolu hizmet binasına 
saldırıda bulunulması olayına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/58532)

Polis intiharlarına ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/58531)

Bakanlık tarafından gerçekleştirilen gazete ve 
ikram malzemeleri alımlarına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/58525)

1 Ocak 2013-1 Eylül 2014 tarihleri arasında 
cinnet ve tartışma gibi nedenlerle ölen ya da 
yaralanan emniyet görevlilerine ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/58524)

Gezi Parkı olayları sırasında kask numaralarını 
gizleyen polislere ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/58523)

Korucularla ilgili çeşitli verilere ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/58522)

31 Mayıs 2014 günü polis oldukları açıklanan 
sivil kıyafetli kişilere ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/58521)

Kaybolan çocuklara ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/58520)

Son bir yılda Bakanlık ile bağlı kurum ve ku-
ruluşlar tarafından satın alınan otomobillerin 
sayısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/58519)

Son bir yılda Bakanlık ile bağlı kurum ve ku-
ruluşlar tarafından satın alınan otomobillerin 
sayısına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/58508)

Son bir yılda Bakanlık ile bağlı kurum ve ku-
ruluşlar tarafından satın alınan otomobillerin 
sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/58505)

Son bir yılda Bakanlık ile bağlı kurum ve kuru-
luşlar tarafından satın alınan otomobillerin sa-
yısına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/58496)

Son bir yılda Bakanlık ile bağlı kurum ve ku-
ruluşlar tarafından satın alınan otomobillerin 
sayısına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/58491)

Son bir yılda Bakanlık ile bağlı kurum ve kuru-
luşlar tarafından satın alınan otomobillerin sa-
yısına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/58490)

Son bir yılda Bakanlık ile bağlı kurum ve ku-
ruluşlar tarafından satın alınan otomobillerin 
sayısına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/58489)

Bakanlık tarafından gerçekleştirilen gazete 
ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin Çevre 
ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58484)

İstanbul Sarıyer›in Gümüşdere ve Kısırkaya 
köylerinde imara açılan ve özelleştirme kapsa-
mına alınan arazilere ilişkin Çevre ve Şehircilik 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/58483)

Son bir yılda Bakanlık ile bağlı kurum ve ku-
ruluşlar tarafından satın alınan otomobillerin 
sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/58482)

Halk plajlarının özel sektör tarafından işletil-
mesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önerge-
si (7/58481)

Son bir yılda Bakanlık ile bağlı kurum ve ku-
ruluşlar tarafından satın alınan otomobillerin 
sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/58471)

Son bir yılda Bakanlık ile bağlı kurum ve ku-
ruluşlar tarafından satın alınan otomobillerin 
sayısına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/58466)

Bakanlık tarafından gerçekleştirilen gazete 
ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin Av-
rupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58465)

Son bir yılda Bakanlık ile bağlı kurum ve kuru-
luşlar tarafından satın alınan otomobillerin sa-
yısına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/58464)

Kadınlara ve çocuklara karşı işlenen suçlara 
ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/58462)

Son bir yılda Bakanlık ile bağlı kurum ve ku-
ruluşlar tarafından satın alınan otomobillerin 
sayısına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/58461)

Görevden alınan, tayin edilen ve ilişiği kesilen 
personele ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/58460)

Sivas Olaylarının ardından tutuklananlara ve 
mahkum olanlara ilişkin Adalet Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/58457)

Cezaevlerinde hasta mahkumların tedavilerine 
ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58456)

Son bir yılda Bakanlık ile bağlı kurum ve ku-
ruluşlar tarafından satın alınan otomobillerin 
sayısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/58455)

Son bir yılda bağlı kurum ve kuruluşlar tarafın-
dan satın alınan otomobillerin sayısına ilişkin 
Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi 
(7/58446)

Son bir yılda bağlı kurum ve kuruluşlar tarafın-
dan satın alınan otomobillerin sayısına ilişkin 
Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi 
(7/58432)

Son bir yılda bağlı kurum ve kuruluşlar tarafın-
dan satın alınan otomobillerin sayısına ilişkin 
Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi 
(7/58431)

Son bir yılda bağlı kurum ve kuruluşlar tarafın-
dan satın alınan otomobillerin sayısına ilişkin 
Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi 
(7/58429)

Bir ortaokul öğretmeninin derste kullandığı 
ifadelere ilişkin Başbakandan yazılı soru öner-
gesi (7/58415)

Taksim Platformu’nun taleplerine ilişkin Baş-
bakandan yazılı soru önergesi (7/58414)

Gezi Parkı gösterilerinden sonra görev yerleri 
değişen polis, mimar ve mühendislere ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/58413)

İstanbul Seyrantepe›de hafriyat dökülen bir 
alana ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/58412)

2002-2014 yılları arasında ensest istismara 
uğradığı tespit edilen çocuklara ilişkin Başba-
kandan yazılı soru önergesi (7/58411)
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Ermeni Protestan Kilisesi’nin kömürlüğünün 
tadilatında gönüllü çalışanların sigorta primle-
rinin yatırılmadığı gerekçesiyle SGK’nın Kilise 
aleyhine dava açmasına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/58410)

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin şehir parkı 
için yapacağı arazi alımlarına ilişkin Başbakan-
dan yazılı soru önergesi (7/58409)

Sıfır faizli hayvancılık kredisi kullanarak hay-
vancılık sektörüne giren girişimcilerin uğradığı 
zararlara ilişkin Başbakandan yazılı soru öner-
gesi (7/58408)

Vatandaşların soy kodu uygulamalarıyla sınıf-
landırıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/58407)

Son bir yılda Başbakanlık tarafından satın alı-
nan otomobillerin sayısına ilişkin Başbakan-
dan yazılı soru önergesi (7/58406)

Cumhurbaşkanı’nın bir açıklamasına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/58405)

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın sigortasının ya-
pılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/58396)

Kamu personeli alımlarında KPSS şartının kal-
dırılacağına yönelik iddialara ilişkin Başbakan-
dan yazılı soru önergesi (7/58393)

Kamu Denetçiliği Kurumuna yapılan başvu-
rulara ilişkin TBMM Başkanından yazılı soru 
önergesi (7/58385)

2009-2014 yılları arasında vakıf ve dernekle-
rin kamu kurumlarından aldıkları yardımlara 
ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58338)

2009-2014 yılları arasında bir firmadan yapı-
lan ürün alımlarına ilişkin Gençlik ve Spor Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/58268)

Yeni İmar Kanunu Tasarısı’nda öngörülen 
çevre ve temizlik vergisi uygulamalarına iliş-
kin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/58249)

Odaların üyelerini denetlemesinin, Bakanlık 
tarafından engellendiğine yönelik iddialara iliş-
kin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/58247)

Ankapark’ın arazisinin park yapımına uygun 
olmadığı iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/58246)

Kayıp çocuklar ile çocuk cinayetlerine ilişkin 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/58209)

Engelliler ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/58208)

İETT ile EVOBÜS arasında otobüs alımlarına 
yönelik anlaşmayla ilgili rüşvet iddialarına 
ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58207)

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın maliyetine ilişkin 
Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi 
(7/58192)

17-25 Aralık 2014 tarihleri arasında sosyal 
medyaya erişimin yavaşlatılması, sınırlandı-
rılması ve engellenmesi için talimat verildiği 
iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/58185)

Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Sarayın maketini 
yapan bir şirkete yapılan ödemeler ile ilgili iddi-
alara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/58172)

Doğal gazdan elektrik üreten santrallere ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/58171)

Bir milletvekilinin oğlunun KPSS’den muaf 
tutularak Dışişleri Bakanlığında danışman 
statüsünde istihdam edildiği iddialarına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/58170)

Gazi Orduevi’nin Cumhurbaşkanlığı Sarayı için 
Devlet Konukevi yapılacağı iddialarına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/58169)

Sağlık Bakanlığına bağlı Türkiye Hudut ve Sa-
hiller Sağlık Genel Müdürlüğünün ihalelerinde 
usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Başba-
kandan yazılı soru önergesi (7/58168)

IŞİD terör örgütünün eylem yapacağına dair 
Başbakanlığa ihbar yapıldığı iddialarına ve alı-
nan önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/58167)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Hukuk Mü-
şavirliği birimine ve Bakanlığın taraf olduğu 
davalara ilişkin Başbakandan yazılı soru öner-
gesi (7/58166)

Rusya’nın Türkiye’deki sismik araştırma iznine 
ve açıklanan çeşitli projelere ilişkin Başbakan-
dan yazılı soru önergesi (7/58165)

Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara 
ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57925)

Gazi Üniversitesindeki mobbing iddialarına ve 
AUAP 2038 projesiyle ilgili bazı iddialara ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/58164)

Son on bir yılda Suudi Arabistan’da idam edi-
len ve bazı ülkelerde tutuklu bulunan Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşlarına ilişkin Başbakan-
dan yazılı soru önergesi (7/58163)

Üçüncü havalimanı ile ilgili çeşitli hususla-
ra ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/58156)

Engelliler ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Baş-
bakandan yazılı soru önergesi (7/58143)

Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/58127)

Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58120)

Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamala-
ra ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/58114)

Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamala-
ra ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/58102)

Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamala-
ra ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/58093)

Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara 
ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58084)

Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/58076)

Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara 
ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/58069)

Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58032)

Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamala-
ra ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/58029)

Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/58024)

Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara 
ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/58017)

Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamala-
ra ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/58007)

Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara 
ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/57998)

Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara 
ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önerge-
si (7/57990)

Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamala-
ra ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/57982)

Sosyal Güvenlik Kurumunun sigortalıların bazı 
bilgilerini özel firmalara sattığına yönelik iddi-
alara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/57971)

Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara 
ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/57958)

Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamala-
ra ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/57949)

Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara 
ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından ya-
zılı soru önergesi (7/57935)

Bağlı kurum ve kuruluşların istisnai kadroları-
na yapılan atamalara ilişkin Başbakan Yardım-
cısından yazılı soru önergesi (7/57921)

Bağlı kurum ve kuruluşların istisnai kadroları-
na yapılan atamalara ilişkin Başbakan Yardım-
cısından yazılı soru önergesi (7/57911)

Bağlı kurum ve kuruluşların istisnai kadroları-
na yapılan atamalara ilişkin Başbakan Yardım-
cısından yazılı soru önergesi (7/57897)

Bağlı kurum ve kuruluşların istisnai kadroları-
na yapılan atamalara ilişkin Başbakan Yardım-
cısından yazılı soru önergesi (7/57889)

Başbakanlık istisnai kadrolarına yapılan ata-
malara ilişkin Başbakandan yazılı soru önerge-
si (7/57854)

İstanbul›daki bağlı kurum ve kuruluş binaları-
nın depreme dayanıklılığına ve alınan önlemle-
re ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/57792)

İstanbul›daki bağlı kurum ve kuruluş binaları-
nın depreme dayanıklılığına ve alınan önlemle-
re ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/57778)

Amatör spor kulüplerine yapılan yardımlara 
ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/57658)

Bakanlığa yapılan bir danışman ataması ile il-
gili iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/57649)

Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/57610)

İstanbul›daki bağlı kurum ve kuruluş binaları-
nın depreme dayanıklılığına ve alınan önlemle-
re ilişkin Başbakan Yardımcısından yazılı soru 
önergesi (7/57566)

127 su firmasına ait su örneklerinde uygunsuz-
luk bulunmasına ve bu firmalara uygulanacak 
yaptırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/57563)

Asgari ücretlilere ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/57559)

Güney Koreli bir firmadan uçak satın alınaca-
ğına dair iddialara ve Hürkuş Projesine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/57558)
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Avusturyalı bir firmanın Türkiye gümrüklerine 
göndermiş olduğu mallara dair gümrük mü-
dürlüklerine yaptığı beyana ilişkin Başbakan-
dan yazılı soru önergesi (7/57557)

Maliye Bakanlığının ek hizmet binası inşaa-
tına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/57556)

Kapatılan veya erişimi durdurulan sitelerle ilgi-
li istatistiklere ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/57555)

TRT’nin her ilde “TRT Kent” adıyla radyolar 
kurmaya başladığı iddialarına ilişkin Başba-
kandan yazılı soru önergesi (7/57554)

49. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun kuru-
lum alanları ekipmanları ve bariyer hizmetleri 
için yapılan ihaleye ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/57553)

Vahdettin Köşkü’nün Başbakanlık tarafından 
kullanılması için düzenlemeler yapıldığı iddia-
larına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/57552)

Cumhurbaşkanlığı Sarayı için yapılan harcama-
lara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/57538)

Bir sanatçıya devlet destekli projelerde yapı-
lan ödemelere ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/57537)

30 Mart Yerel Seçimlerinde oy hırsızlığı iddia-
larına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/57536)

Emekli maaşlarından gelir vergisi kesintisi 
yapılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/57535)

İstanbul›daki havalimanları ile ilgili çeşit-
li hususlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57513)

Kamuya açık alanların, binaların ve toplu ta-
şıma araçlarının engelli erişimine uygun hale 
getirilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57512)

Engellilere sağlanan sağlık hizmetleri ile ilgili 
çeşitli hususlara ilişkin Sağlık Bakanından ya-
zılı soru önergesi (7/57503)

19. Milli Eğitim Şurası’nda alınan kararlara iliş-
kin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/57487)

Türkiye’nin Küresel Yolsuzluk Endeksindeki 
yerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/57467)

Engellilere araç alımında sağlanan vergi kolay-
lıklarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/57466)

Kamu kesimi ve özel kesimde engelli istihdamı-
na ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/57465)

Engellilerin spor olanaklarının geliştirilmesi 
adına ilgili federasyonlara sağlanan desteğin 
artırılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/57395)

Yapıların engelli kullanımına uygunluğunun 
denetimine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/57368)

Engellilerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/57344)

Engelli tutuklu ve hükümlüler ile engellilere 
sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin Adalet Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/57329)

17 Aralık 2014 günü bazı kişi ve gruplara ope-
rasyon yapılacağı iddialarına ilişkin Başbakan-
dan yazılı soru önergesi (7/57309)

Engellilere yönelik ayrımcılığın önlenmesi 
bakımından mevzuatın uluslararası normlar 
çerçevesinde gözden geçirilmesine ilişkin Baş-
bakandan yazılı soru önergesi (7/57298)

Yasa dışı telefon dinlemelerine ilişkin Başba-
kandan yazılı soru önergesi (7/57297)

Toplu taşıma araçlarının engelli erişimine uy-
gun hale getirilmesine ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/57296)

Belediye hizmet binalarının engelli kullanı-
mına uygunluğuna ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/57295)

Sokak çocuklarına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/57294)

Hasta tutuklu ve hükümlülerin tedavilerine 
ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57163)

İstanbul Milletvekili OSMAN TANEY 
KORUTÜRK
Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın bazı açıklama-
larına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/58402)

Avrupa Birliği Bakanı’nın Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde yapmış olduğu iddia edilen 
açıklamalarına ve Hükümetin Kıbrıs politika-
sına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/58148)

İstanbul Milletvekili SÜLEYMAN 
ÇELEBİ
Gezi Parkı olayları esnasında hayatını kaybe-
den bir çocuğa dair dava sürecine ilişkin Adalet 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/58200)

Bankaların faiz dışı gelirlerle kazanç sağlaması-
na ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/57675)

Bankaların faiz dışı gelirlerle kazanç sağlaması-
na ilişkin Başbakan Yardımcısından yazılı soru 
önergesi (7/57571)

İstanbul Milletvekili UMUT ORAN
Ankara’nın Akyurt ilçesinde arazi yolsuzlu-
ğu yapıldığına dair iddialara ilişkin Çevre ve 
Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58230)

Ankara’nın Akyurt ilçesinde arazi yolsuzluğu 
yapıldığına dair iddialara ilişkin Adalet Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/58199)

Engelli vatandaşların motorlu araç alımında 
ÖTV muafiyetinden yararlanmalarına iliş-
kin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58085)

İthal madenci maskelerine ilişkin Ekonomi Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/58004)

Bir düşünce kuruluşu tarafından açıklanan 
internet özgürlüğü raporuna ilişkin Başbakan-
dan yazılı soru önergesi (7/57855)

Bir havayolu kargo şirketi hakkında yapılan 
inceleme ve işlemlere ilişkin Ulaştırma, De-
nizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/57833)

İstanbul›un Başakşehir ilçesinde bir site için-
deki yeşil alana imam hatip okulu yapılması-
na ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/57769)

Son beş yıl içinde bir hediyelik eşya şirketinden 
yapılan satın almalara ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/57734)

İstanbul›un Başakşehir ilçesinde bir site için-
deki yeşil alana imam hatip okulu yapılmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57698)

Bir havayolu kargo şirketi hakkında yapılan in-
celeme ve işlemlere ilişkin Gümrük ve Ticaret 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/57674)

MERSİS’te güvenlik açığı olup olmadığına iliş-
kin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/57673)

İstanbul›un Başakşehir ilçesinde bir site için-
deki yeşil alana imam hatip okulu yapılmasına 
ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/57627)

Soma’da 301 işçinin öldüğü maden ocağında 
kullanılan maskelere ilişkin Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57615)

Soma’da meydana gelen maden faciasına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/57614)

İzmir Milletvekili AHMET KENAN 
TANRIKULU
Yerli üreticilerin desteklenmesine ve İzmir 
Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştiri-
len bir ihaleye ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57282)

Yerli üreticilerin desteklenmesine ve İzmir Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 
bir ihaleye ilişkin Maliye Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/57244)

Yerli üreticilerin desteklenmesine ve İzmir Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 
bir ihaleye ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/57184)

Yerli üreticilerin desteklenmesine ve İzmir Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 
bir ihaleye ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/57170)

İzmir Milletvekili ALAATTİN YÜKSEL
Türkiye’deki özel hastanelere ve vatandaşların 
kamu hastaneleri yerine özel hastaneleri tercih 
etme sebeplerine ilişkin Sağlık Bakanından ya-
zılı soru önergesi (7/57820)

İzmir Milletvekili AYTUN ÇIRAY
İzmir›e UEFA 2020 standartlarında bir stad-
yum yapılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/58267)

Türkiye’ye füze savunma sistemi kurulması 
projesine ve bu amaçla Çinli CPMIEC firmasıy-
la yapılan görüşmelere ilişkin Milli Savunma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/58111)

Atatürk Havalimanı’nın tarifeli uçuşlara kapa-
tılacağı iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57827)

Bazı limanların ithal edilen mobilya ürünlerin-
deki gümrükleme yetkilerinin değiştirilmesine 
ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/57421)

Benzin ve motorin fiyatlarındaki indirim oran-
larına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/57245)

İzmir Milletvekili BİRGÜL AYMAN 
GÜLER
Bağ-Kur’lu çiftçilere uygulanan tevkifat kesin-
tisine ve SGK borçlarının yapılandırılmasına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/57609)

İzmir Milletvekili ERDAL AKSÜNGER
Diyanet İşleri Başkanlığının KPSS şartı olma-
dan personel aldığı ve bu personelin diğer ku-
rumlara geçiş yaptığı iddialarına ilişkin Başba-
kandan yazılı soru önergesi (7/57885)
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İzmir Milletvekili HÜLYA GÜVEN
Aile sağlığı merkezlerine alınacağı belirtilen 
görüntüleme cihazlarının çalıştırılma sistemi 
ve toplam maliyetine ilişkin Sağlık Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/58583)

Hidrolik kırma işlemi ile kaya gazı ve petrolü 
çıkarılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/58366)

Kaya gazı ve petrolü arama ve çıkarma işlem-
leri için ÇED raporu alımına ilişkin Çevre ve 
Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58243)

Hastaların sağlık bilgilerinin SGK tarafından 
özel şirketlere satılmasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/58229)

Ebeveynleri ölen engellilerin devlet koruması-
na alınmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/58210)

Kızamık vakalarına ve kızamık ile mücadeleye 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57821)

Bedelli askerlikten elde edilen gelir ile 2014 
yılında şehit yakınları, gaziler ve engelliler 
için yapılan harcamalara ilişkin Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57345)

İzmir Milletvekili MEHMET ALİ SUSAM
UAEA’nın Akkuyu’da yapılması planlanan nük-
leer santral hakkında bir rapor hazırladığına 
dair iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/57654)

İzmir Milletvekili MUSA ÇAM
Sosyal yardım alan kişilere ve sosyal yardım-
larla ilgili istatistiklere ilişkin Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57594)

İzmir Milletvekili MUSTAFA MOROĞLU
İzmir›de yapılması öngörülen Kuzey Otoyo-
lu Projesi›ne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57517)

İzmir›de yapılması öngörülen Dijital Arşiv 
Kent Projesi ve proje kapsamındaki istihdam 
hedeflerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57516)

İzmir›de yapılması öngörülen öğrenci yaşam 
merkezlerine, yurtlara ve bunların ihalelerine 
ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/57397)

İzmir Milletvekili OĞUZ OYAN
Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın maliyetinin 
açıklanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/58144)

Özel okullarda okuyan öğrenciler için verilen 
eğitim ve öğretim desteğine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/57483)

İzmir Milletvekili OKTAY VURAL
Rectum CA tanısı konan vatandaşların kullan-
mak zorunda oldukları bazı tıbbi malzemeler 
için kesinti yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/57822)

İzmir Milletvekili RAHMİ AŞKIN 
TÜRELİ
Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün verileri 
doğrultusunda Türkiye’deki yolsuzluk algısı-
nın artmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/57548)

Ekonomik ve Sosyal Konsey’e ilişkin Başbakan-
dan yazılı soru önergesi (7/57547)

İzmir ilindeki tarihi Birgi mevkiinde altın ma-
deni işletilmesine izin verilmesine ilişkin Kül-
tür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57455)

İzmir ilindeki tarihi Birgi mevkiinde altın ma-
deni işletilmesine izin verilmesine ilişkin Ener-
ji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/57379)

İzmir ilindeki tarihi Birgi mevkiinde altın ma-
deni işletilmesine izin verilmesine ilişkin Çevre 
ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57364)

SGK’nın ilaçta taban fiyat uygulamasına geç-
mesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/57278)

Kahramanmaraş Milletvekili MESUT 
DEDEOĞLU
Vergi afları ile ilgili bazı verilere ilişkin Maliye 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/57753)

Kars Milletvekili MÜLKİYE BİRTANE
Özel eğitim bölümü öğretmenliğine yapılacak 
norm fazlası öğretmen atamalarına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58560)

Manisa’nın Demirci ilçesinde Kürt işçilerin sal-
dırıya uğramasına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/58391)

Soma kazasından sonra işsiz kalan maden işçi-
lerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/58146)

Hatay’da trafik kazalarının yaşandığı bir yolda 
önleyici düzenlemeler yapılmasına ilişkin İçiş-
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/58065)

Kışlalarda ölen askerlere ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/57565)

Kastamonu Milletvekili EMİN ÇINAR
Kastamonu Çatalzeytin’de bulunan ve yerin-
den sökülen bayrak direğinin yerine yenisinin 
konulmamasına ilişkin İçişleri Bakanından ya-
zılı soru önergesi (7/58509)

Kayseri Milletvekili MEHMET ŞEVKİ 
KULKULOĞLU
Müfredatında Osmanlıca eğitimi bulunan fa-
külte ve bölümlere ilişkin Milli Eğitim Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/58354)

Osmanlıca bilme şartı aranan personel kad-
rolarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/58326)

Yabancı ülkelerde tutuklu ve hükümlü bulunan 
vatandaşlara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/58255)

Kırklareli Milletvekili TURGUT DİBEK
Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Doğanca ve 
Pazarlı köylerindeki kil ocağı projesine ilişkin 
Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/58242)

TKİ tarafından bazı firmalardan mevzuata 
aykırı ve usulsüz bir biçimde yüksek bedelle 
kömür alındığı iddiasına ilişkin Enerji ve Ta-
bii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57391)

Trakya’ya kurulması planlanan doğal gaz mer-
kezine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/57388)

Kocaeli Milletvekili HAYDAR AKAR
Emniyet teşkilatı mevzuatında başpolis unvanı 
ile ilgili bazı hususlara ilişkin İçişleri Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/58300)

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin deniz oto-
büsleri alımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57837)

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin deniz oto-
büsleri alımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/57699)

Kocaeli Milletvekili LÜTFÜ TÜRKKAN
9 Aralık 2014 tarihinde Şanlıurfa Ceylanpı-
nar’da üç askerin şehit olmasıyla sonuçlanan 
cinnet vakasına ilişkin İçişleri Bakanından ya-
zılı soru önergesi (7/58515)

Gölcük İhsaniye’de bulunan Asar Deresi’nin 
ıslahı çalışmalarına ve köprünün sökülmesine 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58311)

Kocaeli’nin Çayırova ilçesi ile İstanbul’un Tuzla 
ilçesi arasındaki bir derenin üzerine köprü ya-
pılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/58310)

İşsizlik Fonu›ndan yapılan ve diğer gider olarak 
gösterilen 2,2 milyar TL tutarındaki harcamaya 
ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57746)

Kocaeli’nin Kartepe ilçesine bağlı bir mahalle-
nin sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/57276)

Kocaeli’nin Kartepe ilçesine bağlı bir mahal-
lenin bazı bölgelerinde doğalgaz olmamasına 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/57186)

Meslek odalarının vize ve onay yetkilerinin kal-
dırılmasına ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesine 
onay için gelen proje ve sicil durum belgelerine 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57057)

Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki taksicilere taksi 
plakası verilmemesine ilişkin İçişleri Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/57056)

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin bütçe görüş-
melerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/56506)

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesine bağlı bir köyün 
sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/56502)

Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki köylerde ya-
şanan altyapı sıkıntısının giderilmesine iliş-
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/56500)

Kocaeli’nin Gebze ilçesine bağlı bir mahallenin 
sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/56499)

Kocaeli Milletvekili MEHMET HİLAL 
KAPLAN
Bisiklet yolu yapan yerel yönetimlere bir mil-
yon bisiklet verileceğinin belirtilmesine ve bu 
bütçe giderinin kaynağına ilişkin Sağlık Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/58578)

Bakanlığın Gebze’de orman arazisi üzerinde 
ağaçları keserek lojman yapmasına ilişkin Or-
man ve Su İşleri Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/58573)

D-100 Topçular Köprülü Kavşağı projesinin 
iptaline ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/58309)

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fo-
nu’na ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/57941)

Suriyeli sığınmacılar için yapılan sağlık harca-
malarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/57497)
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının internet 
sitesinden kişilerin hangi siyasi partilere üye 
oldukları bilgisine ulaşılabiliyor olmasına ve 
bunun işe alımlarda suistimale yol açabileceği-
ne ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/57325)

Konya Milletvekili ATİLLA KART
Başbakanlık Örtülü Ödeneğinin başındaki gö-
revlendirmeye ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/58149)

Cumhurbaşkanı ile ilgili fezlekelere ilişkin Baş-
bakandan yazılı soru önergesi (7/57872)

Kütahya Milletvekili ALİM IŞIK
Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve 
kuruluşların 2014 yılı bütçe ödeneklerine ve 
bütçe gerçekleşmelerine ilişkin Ulaştırma, De-
nizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/58383)

Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve 
kuruluşlarca gerçekleştirilen medya, tanıtım 
ve reklam harcamalarına ilişkin Ulaştırma, De-
nizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/58382)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluş persone-
line yönelik fişleme iddialarına ilişkin Ulaş-
tırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/58381)

Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve 
kuruluşların 2014 yılı bütçe ödeneklerine ve 
bütçe gerçekleşmelerine ilişkin Sağlık Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/58378)

Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve 
kuruluşlarca gerçekleştirilen medya, tanıtım ve 
reklam harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/58377)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluş personeli-
ne yönelik fişleme iddialarına ilişkin Sağlık Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/58375)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluş persone-
line yönelik fişleme iddialarına ilişkin Orman 
ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58369)

Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve 
kuruluşların 2014 yılı bütçe ödeneklerine ve 
bütçe gerçekleşmelerine ilişkin Milli Savunma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/58360)

Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve 
kuruluşlarca gerçekleştirilen medya, tanıtım 
ve reklam harcamalarına ilişkin Milli Savunma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/58359)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluş persone-
line yönelik fişleme iddialarına ilişkin Milli 
Savunma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58358)

Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve 
kuruluşlarca gerçekleştirilen medya, tanıtım ve 
reklam harcamalarına ilişkin Milli Eğitim Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/58350)

Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve 
kuruluşların 2014 yılı bütçe ödeneklerine ve 
bütçe gerçekleşmelerine ilişkin Milli Eğitim Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/58349)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluş personeli-
ne yönelik fişleme iddialarına ilişkin Milli Eği-
tim Bakanından yazılı soru önergesi (7/58348)

Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve 
kuruluşların 2014 yılı bütçe ödeneklerine ve 
bütçe gerçekleşmelerine ilişkin Maliye Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/58337)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluş persone-
line yönelik fişleme iddialarına ilişkin Maliye 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/58335)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluş persone-
line yönelik fişleme iddialarına ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58322)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluş personeli-
ne yönelik fişleme iddialarına ilişkin Kalkınma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/58313)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluş persone-
line yönelik fişleme iddialarına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/58303)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluş personeli-
ne yönelik fişleme iddialarına ilişkin Gümrük 
ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58289)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluş persone-
line yönelik fişleme iddialarına ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/58278)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluş persone-
line yönelik fişleme iddialarına ilişkin Genç-
lik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58270)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluş personeli-
ne yönelik fişleme iddialarına ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/58263)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluş personeli-
ne yönelik fişleme iddialarına ilişkin Ekonomi 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/58256)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluş personeli-
ne yönelik fişleme iddialarına ilişkin Dışişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/58252)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluş persone-
line yönelik fişleme iddialarına ilişkin Çevre 
ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58244)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluş persone-
line yönelik fişleme iddialarına ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/58224)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluş persone-
line yönelik fişleme iddialarına ilişkin Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/58218)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluş perso-
neline yönelik fişleme iddialarına ilişkin Av-
rupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58214)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluş persone-
line yönelik fişleme iddialarına ilişkin Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/58212)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluş persone-
line yönelik fişleme iddialarına ilişkin Adalet 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/58204)

Bağlı kurum ve kuruluş personeline yönelik 
fişleme iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcı-
sından yazılı soru önergesi (7/58198)

Bağlı kurum ve kuruluş personeline yönelik 
fişleme iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcı-
sından yazılı soru önergesi (7/58196)

Bağlı kurum ve kuruluş personeline yönelik 
fişleme iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcı-
sından yazılı soru önergesi (7/58193)

Bağlı kurum ve kuruluş personeline yönelik 
fişleme iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcı-
sından yazılı soru önergesi (7/58190)

Başbakanlık ile bağlı kurum ve kuruluş perso-
neline yönelik fişleme iddialarına ilişkin Başba-
kandan yazılı soru önergesi (7/58159)

Haydarpaşa Tren Garının özelleştirileceği iddi-
asına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanından yazılı soru önergesi (7/58135)

TÜRKSAT’a ait Kablo-TV’nin özelleştirilece-
ği iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58134)

Güllük Marina’nın özelleştirileceği iddiasına 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/58133)

Bazı otoyol ve köprülerin özelleştirileceği iddi-
asına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanından yazılı soru önergesi (7/58132)

Bazı limanların özelleştirileceği iddiasına iliş-
kin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/58131)

2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına ya-
pılan atamalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58130)

2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşların kadrolarına yapılan 
açıktan atamalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58129)

2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına ya-
pılan atamalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/58123)

2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşların kadrolarına yapılan 
açıktan atamalara ilişkin Sağlık Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/58122)

2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşların kadrolarına yapılan 
açıktan atamalara ilişkin Orman ve Su İşleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/58117)

2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına ya-
pılan atamalara ilişkin Orman ve Su İşleri Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/58116)

Uzman jandarmaların mali ve özlük haklarının 
iyileştirilmesine ilişkin Milli Savunma Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/58110)

2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına ya-
pılan atamalara ilişkin Milli Savunma Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/58109)

2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşların kadrolarına yapılan 
açıktan atamalara ilişkin Milli Savunma Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/58108)

Teknik eğitim fakültesi mezunlarının istihdam 
sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından ya-
zılı soru önergesi (7/58099)

Özel okullara verilen eğitim teşviklerinde ay-
rımcılık yapıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/58098)

Terör örgütünün bazı illerde izinsiz olarak yeni 
okullar açtığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/58097)

Bazı okulların terör örgütü tarafından yakıldığı 
iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/58096)

2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına 
yapılan atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/58095)

2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşların kadrolarına yapılan 
açıktan atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/58094)

Elektrik üretim santrallerinin özelleştirileceği 
iddiasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/58089)
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Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve 
kuruluşlarca gerçekleştirilen medya, tanıtım ve 
reklam harcamalarına ilişkin Maliye Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/58088)

2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına 
yapılan atamalara ilişkin Maliye Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/58087)

2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşların kadrolarına yapılan 
açıktan atamalara ilişkin Maliye Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/58086)

Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum 
ve kuruluşların 2014 yılı bütçe ödenekleri-
ne ve bütçe gerçekleşmelerine ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58080)

Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve 
kuruluşlarca gerçekleştirilen medya, tanıtım ve 
reklam harcamalarına ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/58079)

2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşların kadrolarına yapılan 
açıktan atamalara ilişkin Kültür ve Turizm Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/58078)

2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına ya-
pılan atamalara ilişkin Kültür ve Turizm Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/58077)

Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve 
kuruluşların 2014 yılı bütçe ödeneklerine ve 
bütçe gerçekleşmelerine ilişkin Kalkınma Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/58074)

Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve 
kuruluşlarca gerçekleştirilen medya, tanıtım ve 
reklam harcamalarına ilişkin Kalkınma Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/58073)

2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına ya-
pılan atamalara ilişkin Kalkınma Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/58072)

2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşların kadrolarına yapılan 
açıktan atamalara ilişkin Kalkınma Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/58071)

Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve 
kuruluşlarca gerçekleştirilen medya, tanıtım ve 
reklam harcamalarına ilişkin İçişleri Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/58064)

Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve 
kuruluşların 2014 yılı bütçe ödeneklerine ve 
bütçe gerçekleşmelerine ilişkin İçişleri Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/58063)

Terör örgütünün bazı illerde izinsiz olarak yeni 
okullar açtığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/58062)

2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına 
yapılan atamalara ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/58061)

2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşların kadrolarına yapılan 
açıktan atamalara ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/58060)

2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına ya-
pılan atamalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/58031)

2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşların kadrolarına yapılan 
açıktan atamalara ilişkin Gümrük ve Ticaret 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/58030)

2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağ-
lı kurum ve kuruluşların istisnai kadroları-
na yapılan atamalara ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58028)

2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağ-
lı kurum ve kuruluşların kadrolarına yapı-
lan açıktan atamalara ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58027)

2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına 
yapılan atamalara ilişkin Gençlik ve Spor Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/58023)

2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşların kadrolarına yapılan 
açıktan atamalara ilişkin Gençlik ve Spor Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/58022)

2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağ-
lı kurum ve kuruluşların kadrolarına yapı-
lan açıktan atamalara ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58015)

2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına ya-
pılan atamalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanından yazılı soru önergesi (7/58014)

2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına ya-
pılan atamalara ilişkin Ekonomi Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/58006)

2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşların kadrolarına yapılan 
açıktan atamalara ilişkin Ekonomi Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/58005)

Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve 
kuruluşlarca gerçekleştirilen medya, tanıtım ve 
reklam harcamalarına ilişkin Dışişleri Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/57995)

Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve 
kuruluşların 2014 yılı bütçe ödeneklerine ve 
bütçe gerçekleşmelerine ilişkin Dışişleri Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/57994)

2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına 
yapılan atamalara ilişkin Dışişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/57993)

2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşların kadrolarına yapılan 
açıktan atamalara ilişkin Dışişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/57992)

Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum 
ve kuruluşların 2014 yılı bütçe ödeneklerine 
ve bütçe gerçekleşmelerine ilişkin Çevre ve 
Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57987)

Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve 
kuruluşlarca gerçekleştirilen medya, tanıtım ve 
reklam harcamalarına ilişkin Çevre ve Şehirci-
lik Bakanından yazılı soru önergesi (7/57986)

2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına ya-
pılan atamalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/57985)

2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşların kadrolarına yapılan 
açıktan atamalara ilişkin Çevre ve Şehircilik 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/57984)

Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve 
kuruluşlarca gerçekleştirilen medya, tanıtım ve 
reklam harcamalarına ilişkin Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57978)

Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve 
kuruluşların 2014 yılı bütçe ödeneklerine ve 
bütçe gerçekleşmelerine ilişkin Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57977)

Veterinerlik fakültesi mezunlarının istihdam 
sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/57976)

Maden işletmelerinde çalışanlara yönelik ola-
rak getirilen düzenlemeler nedeniyle çok sayı-
da işletmenin kapandığı iddiasına ilişkin Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/57975)

Teknik eğitim fakültesi mezunlarının istihdam 
sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/57974)

2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına 
yapılan atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57973)

2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşların kadrolarına yapılan 
açıktan atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57972)

Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve 
kuruluşlarca gerçekleştirilen medya, tanıtım 
ve reklam harcamalarına ilişkin Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57965)

Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve 
kuruluşların 2014 yılı bütçe ödeneklerine ve 
bütçe gerçekleşmelerine ilişkin Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57964)

Şeker fabrikalarının özelleştirileceği iddiasına 
ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/57963)

Ölçü ve ayar hizmetlerinin özelleştirileceği id-
diasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/57962)

Kamuya ait bazı makine fabrikalarının özel-
leştirileceği iddiasına ilişkin Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57961)

2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına ya-
pılan atamalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Tekno-
loji Bakanından yazılı soru önergesi (7/57960)

2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşların kadrolarına yapılan 
açıktan atamalara ilişkin Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57959)

2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına ya-
pılan atamalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/57955)

2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşların kadrolarına yapılan 
açıktan atamalara ilişkin Avrupa Birliği Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/57954)

Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve 
kuruluşlarca gerçekleştirilen medya, tanıtım 
ve reklam harcamalarına ilişkin Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57945)

Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve 
kuruluşların 2014 yılı bütçe ödeneklerine ve 
bütçe gerçekleşmelerine ilişkin Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57944)
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2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına ya-
pılan atamalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/57943)

2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağ-
lı kurum ve kuruluşların kadrolarına yapı-
lan açıktan atamalara ilişkin Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57942)

2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşların kadrolarına yapılan 
açıktan atamalara ilişkin Adalet Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/57934)

2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına 
yapılan atamalara ilişkin Adalet Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/57933)

2003-2014 yılları arasında bağlı kurum ve ku-
ruluşların kadrolarına yapılan açıktan atamala-
ra ilişkin Başbakan Yardımcısından yazılı soru 
önergesi (7/57923)

2003-2014 yılları arasında bağlı kurum ve ku-
ruluşların istisnai kadrolarına yapılan atamala-
ra ilişkin Başbakan Yardımcısından yazılı soru 
önergesi (7/57922)

Bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşların 
2014 yılı bütçe ödeneklerine ve bütçe gerçek-
leşmelerine ilişkin Başbakan Yardımcısından 
yazılı soru önergesi (7/57920)

Bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarca 
gerçekleştirilen medya, tanıtım ve reklam har-
camalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından 
yazılı soru önergesi (7/57919)

2003-2014 yılları arasında bağlı kurum ve ku-
ruluşların istisnai kadrolarına yapılan atamala-
ra ilişkin Başbakan Yardımcısından yazılı soru 
önergesi (7/57918)

2003-2014 yılları arasında bağlı kurum ve ku-
ruluşların kadrolarına yapılan açıktan atamala-
ra ilişkin Başbakan Yardımcısından yazılı soru 
önergesi (7/57917)

Orta Vadeli Plan hedeflerinin revize edilmesi-
ne ve makroekonomik verilere ilişkin Başbakan 
Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/57910)

Halk Sigorta ile Halk Emeklilik’in özelleştirile-
ceği iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısından 
yazılı soru önergesi (7/57909)

Kamu bankalarından alınan bazı kredilerin 
geri ödemelerinin zamanında yapılmadığı id-
diasına ilişkin Başbakan Yardımcısından yazılı 
soru önergesi (7/57908)

Bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşların 
2014 yılı bütçe ödeneklerine ve bütçe gerçek-
leşmelerine ilişkin Başbakan Yardımcısından 
yazılı soru önergesi (7/57907)

Bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarca 
gerçekleştirilen medya, tanıtım ve reklam har-
camalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından 
yazılı soru önergesi (7/57906)

2003-2014 yılları arasında bağlı kurum ve ku-
ruluşların kadrolarına yapılan açıktan atamala-
ra ilişkin Başbakan Yardımcısından yazılı soru 
önergesi (7/57905)

2003-2014 yılları arasında bağlı kurum ve ku-
ruluşların istisnai kadrolarına yapılan atamala-
ra ilişkin Başbakan Yardımcısından yazılı soru 
önergesi (7/57904)

2003-2014 yılları arasında bağlı kurum ve ku-
ruluşların istisnai kadrolarına yapılan atamala-
ra ilişkin Başbakan Yardımcısından yazılı soru 
önergesi (7/57896)

2003-2014 yılları arasında bağlı kurum ve ku-
ruluşların kadrolarına yapılan açıktan atamala-
ra ilişkin Başbakan Yardımcısından yazılı soru 
önergesi (7/57895)

Başbakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum 
ve kuruluşların 2014 yılı bütçe ödeneklerine ve 
bütçe gerçekleşmelerine ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/57881)

IŞİD’in Kobani’ye yönelik saldırıları bahane 
edilerek düzenlenen eylemler nedeniyle ortaya 
çıkan zararların hazineden karşılanacağı iddi-
asına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/57880)

Başbakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum 
ve kuruluşlarca gerçekleştirilen medya, tanıtım 
ve reklam harcamalarına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/57879)

IŞİD’in Kobani’ye yönelik saldırıları bahane 
edilerek düzenlenen eylemler hakkındaki iddi-
alara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/57878)

Doğal gaza ve elektriğe yapılan zamlara ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/57877)

2003-2014 yılları arasında Başbakanlık ile bağ-
lı kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına 
yapılan atamalara ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/57876)

2003-2014 yılları arasında Başbakanlık ile bağ-
lı kurum ve kuruluşların kadrolarına yapılan 
açıktan atamalara ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/57875)

TBMM ile bağlı kurum ve kuruluş personeline 
yönelik fişleme iddialarına ilişkin TBMM Baş-
kanından yazılı soru önergesi (7/57853)

2003-2014 yılları arasında TBMM ile bağlı 
kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına 
yapılan atamalara ilişkin TBMM Başkanından 
yazılı soru önergesi (7/57852)

2003-2014 yılları arasında TBMM ile bağlı 
kurum ve kuruluşların kadrolarına yapılan 
açıktan atamalara ilişkin TBMM Başkanından 
yazılı soru önergesi (7/57851)

2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kap-
samında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için 
alınan izinlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57830)

2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsa-
mında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alı-
nan izinlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/57816)

2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kap-
samında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için 
alınan izinlere ilişkin Orman ve Su İşleri Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/57794)

2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsa-
mında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alı-
nan izinlere ilişkin Milli Savunma Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/57782)

2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsa-
mında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alı-
nan izinlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/57766)

2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsa-
mında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alı-
nan izinlere ilişkin Maliye Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/57747)

2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsa-
mında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alı-
nan izinlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/57735)

2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsa-
mında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alı-
nan izinlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/57725)

2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsa-
mında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alı-
nan izinlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/57693)

Adıyaman’daki bazı iş adamlarının fişlendiği 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/57689)

Ağrı’daki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiası-
na ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/57688)

Amasya’daki bazı iş adamlarının fişlendiği id-
diasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/57687)

Artvin’deki bazı iş adamlarının fişlendiği id-
diasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/57686)

Bingöl’deki bazı iş adamlarının fişlendiği id-
diasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/57685)

Bitlis’teki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiası-
na ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/57684)

Bolu’daki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiası-
na ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/57683)

Burdur’daki bazı iş adamlarının fişlendiği id-
diasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/57682)

2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsa-
mında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alı-
nan izinlere ilişki Gümrük ve Ticaret Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/57670)

2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsa-
mında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alı-
nan izinlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/57663)

2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsa-
mında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alı-
nan izinlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/57657)

2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsa-
mında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alı-
nan izinlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/57651)

2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsa-
mında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alı-
nan izinlere ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/57646)

2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsa-
mında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alı-
nan izinlere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/57640)

2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsa-
mında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alı-
nan izinlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/57624)

2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsa-
mında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alı-
nan izinlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/57611)

2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsa-
mında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alı-
nan izinlere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/57596)

2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsa-
mında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alı-
nan izinlere ilişkin Avrupa Birliği Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/57595)

KANUNLAR

Aralık 2014  �  73



2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kap-
samında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için 
alınan izinlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/57591)

2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsa-
mında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alı-
nan izinlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/57582)

2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsa-
mında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alı-
nan izinlere ilişkin Başbakan Yardımcısından 
yazılı soru önergesi (7/57575)

2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsa-
mında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alı-
nan izinlere ilişkin Başbakan Yardımcısından 
yazılı soru önergesi (7/57574)

2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsa-
mında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alı-
nan izinlere ilişkin Başbakan Yardımcısından 
yazılı soru önergesi (7/57570)

2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsa-
mında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alı-
nan izinlere ilişkin Başbakan Yardımcısından 
yazılı soru önergesi (7/57567)

17-25 Aralık 2013 tarihindeki operasyonlara 
katılan emniyet görevlilerinin fişlendikleri, 
isimlerinin PKK’ya verildiği ve PKK’nın bu gö-
revlilere karşı eylem hazırlığında olduğu iddia-
larına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/57533)

Kütahya Milletvekili İDRİS BAL
TCDD Genel Müdürü’nün aile fertlerine araç 
tahsis edildiği iddialarına ilişkin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/58589)

Bir kamu personelinin tayinine ilişkin Mil-
li Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58346)

Kamu kurumunda çalışan bir gaziye mobbing 
uygulandığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/58345)

Hakkında şikayet olan bir turizm şirketine iliş-
kin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/58320)

Manisa’nın Soma ilçesinde termik santral in-
şası için alınan acele kamulaştırma kararına 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/58277)

ÇAYKUR›un bazı faaliyetlerine ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/58276)

Malatya Milletvekili VELİ AĞBABA
Malatya’da yapımı devam eden stadın “İnönü” 
olan mevcut isminin “Arena” olarak değişti-
rilmesi yönündeki açıklamalara ilişkin Genç-
lik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58494)

Malatya’da kaçak su kullanımına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/58068)

Malatya’da sosyal yardım ve kömür yardımı 
alan kişilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/57947)

TBMM’de düzenlenen bir konferansta konuş-
macı tarafından sarf edilen bazı sözlere iliş-
kin TBMM Başkanından yazılı soru önergesi 
(7/57149)

Manisa Milletvekili ERKAN AKÇAY
Soma’da işsiz kalan madencilerin istihdamına 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/57381)

Soma Kömür İşletmelerine bağlı maden ocak-
larının denetimine ve işten çıkarılan maden-
cilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/57356)

Manisa Milletvekili HASAN ÖREN
Soma Devlet Hastanesi inşaatına ilişkin Çevre 
ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57983)

Manisa’da bulunan Hafsa Sultan Hastanesinin 
Tıbbi Onkoloji Bölümünden alınarak başka 
hastanelerde görevlendirilen doktorlara ve 
Hastanenin doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/57277)

Manisa Milletvekili ÖZGÜR ÖZEL
Bir ecza deposu ile ilgili iddialara ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/58582)

2003-2014 yılları arasında yapılan öğretmen 
atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/58558)

Manisa Valiliğinin almış olduğu bir karara 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58518)

Sabuncubeli Tüneli inşaatına ilişkin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/57283)

Manisa Milletvekili SAKİNE ÖZ
Soma’da yaşanan maden faciasında yetim ka-
lan çocukların eğitimine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/58565)

Salihli İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lise-
sinde sunulan öğle yemeğinden bazı öğrenci 
ve velilerin yararlanamadığı iddialarına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58546)

Soma Kaymakamı’nın işsiz kalan madenciler 
için turizm alanında iş imkanı sunulacağına 
dair yaptığı açıklamada öngörülen istihdam 
programına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/58530)

Soma’da yaşanan maden faciasından zarar gö-
ren ailelere yapılan yardımlara ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/58529)

Soma Belediye Başkanlığı ile bir şirket arasında 
ağaçlandırma faaliyetleri yürütülmesine dair 
imzalanan iş birliği protokolüne ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/58528)

Manisa’nın Salihli ilçesine gümrük müdürlüğü 
kurulmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/58507)

Soma’da madencilerin istihdamına ve birikmiş 
alacaklarının ödenmesine ilişkin Enerji ve Ta-
bii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58493)

13 Mayıs 2014 tarihinden itibaren Soma’da 
maden işleten özel şirketlerin hakedişlerine 
ve madencilere olan birikmiş borçlarına ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/58492)

Soma’ya yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sos-
yal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58463)

Dereköy Torbalama Tesisinde işçilerin yaşadığı 
sorunlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/58262)

Dereköy Torbalama Tesisinde işçilerin yaşadığı 
sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/58223)

Vergi memuru ve gelir uzmanları arasındaki 
maaş farkına ve kurum içi gelir uzmanı sınavı 
açılmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/57749)

YURTKUR tarafından düzenlenen eş seçimi ve 
evliliğe hazırlık konulu bir seminere ilişkin Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/57592)

Mardin Milletvekili EROL DORA
Otistik çocukların eğitimine ilişkin Milli Eği-
tim Bakanından yazılı soru önergesi (7/58561)

Sivas’ın İmranlı ilçesine bağlı bir köyün yolu-
nun asfaltlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/56548)

Mardin Milletvekili GÜLSER YILDIRIM
27 Kasım 2014 tarihinde Mardin’de üç çocuğun 
polis tarafından darp edilmesine ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/58511)

6-10 Ekim olaylarında gözaltına alınan ve tu-
tuklanan çocuklara ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/58510)

Mersin Milletvekili ALİ ÖZ
Bazı bakan ve milletvekili yakınlarının KPSS 
puanı olmadan memur olarak atandıkları iddi-
asına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/58387)

Çin›den ithal edilen ve kanserojen madde içe-
ren ayakkabılara ilişkin Gümrük ve Ticaret Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/58292)

Kurumların açıktan ve mülakat yoluyla perso-
nel alımı yapabilmesi uygulamasının gözden 
geçirilip geçirilmeyeceğine ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/58182)

Son on iki yılda imara açılan tarım arazileri-
ne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/58181)

Çankaya Köşkü›ndeki değerli eşyaların Cum-
hurbaşkanlığı Sarayı›na taşındığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/58180)

TOMA ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/57724)

17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarının 
ardından emniyet görevlilerine yönelik olarak 
gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/57723)

Zehirli ayakkabılara ilişkin Gümrük ve Ticaret 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/57681)

Ermenek’teki maden kazasında hayatını kay-
bedenlerin sivil şehit sayılmasına ilişkin Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/57648)

İmara açılan tarım arazilerine ilişkin Çevre 
ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57632)

Ermenek’teki maden kazasında hayatını kay-
bedenlerin sivil şehit sayılmasına ilişkin Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/57608)

17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarının 
ardından emniyet görevlilerine yönelik olarak 
gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin Adalet 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/57590)

Cumhurbaşkanlığı Sarayı için ithal edilen ağaç-
lara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından ya-
zılı soru önergesi (7/57270)

İmara açılan tarım arazilerine ve tarım arazile-
rinde en çok kayıp yaşanan illere ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/57193)

Elektrik şirketlerine ödenen kayıp-kaçak bede-
line ve tüketicilere geri ödeme yapılıp yapılma-
yacağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/57187)
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Taksim Kışlası Projesi’nin yeniden gündeme 
getirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/57058)

Mersin Milletvekili ALİ RIZA ÖZTÜRK
Mersin’in Silifke ilçesinde bulunan Kıbrıs Barış 
Harekatı Şehitliği’ndeki tarihi silahların taşın-
masına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazı-
lı soru önergesi (7/57783)

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda kullanılan mer-
merlere ve doğal taşlara ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/57545)

Mersin Milletvekili AYTUĞ ATICI
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın Mer-
sin Akkuyu Nükleer Santrali raporuna ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/58261)

Tevfik Gür Stadı’nın TOKİ’ye devredilmesine 
ve Yeni Mersin Stadyumu’na ilişkin Başbakan-
dan yazılı soru önergesi (7/57544)

Mersin Milletvekili ERTUĞRUL KÜRKCÜ
Başbakanlık Osmanlı Arşivlerine ilişkin Başba-
kandan yazılı soru önergesi (7/57864)

Mersin Milletvekili VAHAP SEÇER
Akkuyu Nükleer Santrali ÇED Raporunun 
onaylanmasına ve bu onayın Rusya Devlet Baş-
kanı›nın gelişi ile eş zamanlı olarak verilme-
sine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/58139)

Emniyet Genel Müdürlüğünün Suriyeli sığın-
macıların kayıtlarını tuttuğu sistemin yurda 
giriş yasaklarını içermediğine dair iddialara 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58057)

Muş Milletvekili DEMİR ÇELİK
Muş’un bazı köylerinde yer tespitlerinin yapıl-
maması nedeniyle vatandaşların desteklerden 
faydalanamamasına ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58504)

Çiftçi cezalarına yönelik affın tekrar başvuruya 
açılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/57414)

Niğde Milletvekili DOĞAN ŞAFAK
Niğde’de yaşanan don olayı sebebiyle elma üre-
ticilerinin uğradığı zararın giderilmesine ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/58026)

Ordu Milletvekili İDRİS YILDIZ
Emeklilerin maaşlarında bankalar tarafından 
yapılan kesintilere ve kredili mevduat hesabıy-
la ilgili suistimal iddialarına ilişkin Başbakan-
dan yazılı soru önergesi (7/57539)

Samsun Milletvekili AHMET HALUK 
KOÇ
Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin özelleş-
tirilmesinden sonra işten çıkarılan 4/C’li işçi-
lere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/57301)

Sinop Milletvekili ENGİN ALTAY
Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler 
tarafından bir vakfa yapılan taşınmaz bağışla-
rına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/58145)

Sivas Milletvekili MALİK ECDER 
ÖZDEMİR
Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmeleri-
ne verilecek desteklere dair çıkarılan tebliğde 
Sivas’ın destek kapsamı dışında bırakılması-
na ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/57562)

Şanlıurfa Milletvekili İBRAHİM AYHAN
Kahramanmaraş’ta mevsimlik tarım işçisi 
olarak çalışan bazı kişilerin sınır dışı edilmek 
üzere Suruç’a getirildiğine dair iddialara iliş-
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58514)

Asker ölümlerine ilişkin Milli Savunma Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/58106)

Kobane’ye girmeye çalışan özel harekat görev-
lilerinin öldürüldüğüne dair iddialara ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/57862)

Şanlıurfa›daki bir hastanede çıkan yangına 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57818)

IŞİD’in Türkiye sınırından geçerek Kobane’ye 
saldırı düzenlediğine dair çeşitli iddialara 
ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/57780)

30.11.2014 tarihinde Türkiye sınırındaki ara 
bölgede IŞİD tarafından gerçekleştirilen saldı-
rıya ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/57779)

Şanlıurfa›nın trafik sorununa ve belediyenin 
başlatmayı planladığı parkomat uygulamasına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/57697)

Şanlıurfa›nın Siverek ilçesindeki elektrik kesin-
tilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/57655)

Şırnak Milletvekili FAYSAL SARIYILDIZ
Bazı MİT çalışanlarının IŞİD içinde yer aldığına 
dair iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/57863)

DAİŞ çetelerinin Türkiye’ye ait buğday siloları 
içinden Kobane’ye saldırıda bulunduğuna dair 
iddialara ve Şanlıurfa Valisi tarafından yapılan 
açıklamaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/57061)

Tekirdağ Milletvekili BÜLENT BELEN
Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın aylık doğalgaz ve 
elektrik sarfiyatına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/57534)

Tekirdağ Milletvekili CANDAN YÜCEER
Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesin-
de yapılan atamalara ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/58327)

Özel tiyatrolara yapılan devlet yardımlarına 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/58319)

Devlet tiyatrolarında çalışan oyunculara baskı 
uygulandığı iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/58316)

Devlet Opera ve Balesi ile Devlet Tiyatroları 
Genel Müdürlükleri arasındaki işbirliğinin 
mevcut durumuna ilişkin Kültür ve Turizm Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/58081)

Tekirdağ Milletvekili EMRE KÖPRÜLÜ
Tekirdağ Malkara’daki kreşte bir çocuğa öğret-
meni tarafından şiddet uygulandığı iddialarına 
ve okul öncesi eğitim kurumlarının denetimine 
ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından ya-
zılı soru önergesi (7/57946)

Tekirdağ Milletvekili FAİK ÖZTRAK
Milli Botanik Bahçesi projesinin yapıldığı 
alanda bir sosyal tesis projesi olup olmadığına 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/58497)

Futbol liglerinde Passolig kartı uygulamasının 
ardından izleyici sayısındaki azalmaya ilişkin 
Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/58495)

Elektronik bilet ihalesini kazanan bankaya iliş-
kin Başbakan Yardımcısından yazılı soru öner-
gesi (7/57317)

Trabzon Milletvekili MEHMET VOLKAN 
CANALİOĞLU
Diyaliz teknikerliği bölümü mezunlarının sa-
yısı ve istihdamına ilişkin Sağlık Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/57507)

Tıbbi sekreterlik ve tıbbi dokümantasyon ve 
sekreterlik bölümleri mezunlarının sayısı ve is-
tihdamına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/57506)

Yerel yönetimler meslek yüksek okulu mezun-
larının sayısına ve atanmasına ilişkin Milli Eği-
tim Bakanından yazılı soru önergesi (7/57486)

Ülke genelindeki alışveriş merkezlerine sayısı-
na ve buralarda çalışanlara ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/57361)

Trabzon Bölge İdare Mahkemesinin Samsun’a 
taşınacağı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/57328)

Bir balıkçı teknesinde çıkan yangına ve yangın-
lara müdahale konusundaki eksikliklere ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/57311)

Tunceli Milletvekili HÜSEYİN AYGÜN
Tunceli Üniversitesinde yapılan bir çalıştaya 
ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/57727)

Tunceli Milletvekili KAMER GENÇ
Tunceli’nin Pülümür ilçesindeki bir taş ocağın-
da üretimin durdurulmasına ilişkin Başbakan-
dan yazılı soru önergesi (7/58397)

6-7-8 Ekim 2014 tarihlerinde Türkiye’de mey-
dana gelen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/6379)

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının 
pazarlık usulü ile vermiş olduğu bazı yapım 
işlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/6378)

Uşak Milletvekili DİLEK AKAGÜN 
YILMAZ
Polislerin metal cop kullanacağına yönelik id-
dialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/58512)

Van Milletvekili KEMAL AKTAŞ
Belediye meclislerince alınan ad değiştirme ve 
yeni ad verme kararlarının mülki idare amirleri 
tarafından işleme konulmamasına ilişkin İçiş-
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/58513)

Turist rehberlerinin sertifikalandırılmasında 
yapılan dil sınavlarına Kürtçe’nin de dahil edil-
mesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/58318)

Van’da son dört ayda yapılan gözaltılara ve 
işkence iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/58294)

Van Milletvekili NAZMİ GÜR
Muş F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu, hüküm-
lü ve ziyaretçilere yapılan hak ihlalleri ile ilgili 
şikayetlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/58450)

Van Gölü’ndeki kirliliğin önlenmesine ve 
Van’da yapılacak HES projelerine ilişkin Başba-
kandan yazılı soru önergesi (7/58419)

Başkale Devlet Hastanesindeki doktor ihtiya-
cının karşılanmasına ilişkin Sağlık Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/58373)

Van’ın Muradiye ilçesinde bir mahallede bulu-
nan aile sağlığı merkezine ilişkin Sağlık Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/57505)
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Van’ın Saray ilçesinde bir mahallede 2000 yılın-
da başlatılan sulama göleti projesinin tamam-
lanmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/57496)

Van F Tipi Kapalı Cezaevinde yedi mahkumun 
sürgün edilmesine ilişkin Adalet Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/57326)

Van Milletvekili ÖZDAL ÜÇER
Van’da iki kadının polisin kötü muamelesine 
maruz kalmasına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/58386)

Van’da okul yönetimlerinin öğrencilerden para 
toplamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/58344)

Van’da üniversite öğrencilerinin gözaltına alın-
masına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/58298)

Ziraat mühendislerinin istihdamına ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/58275)

Bakanlık bünyesinde istihdam edilen gıda mü-
hendislerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/58274)

Bazı mahkumların nakillerine ve tedavilerine 
ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58202)

Hepatit B hastası bir mahkumun tedavisinin 
sağlanmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/57585)

Sağlık sorunları bulunan mahkumların durum-
larına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/57584)

Yalova Milletvekili MUHARREM İNCE
Plakaya tanımlı HGS kartları bulunmasına 
rağmen birçok sürücüye kaçak geçiş yaptığı ge-
rekçesiyle ceza kesildiğine dair iddialara ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/58137)

ARAŞTIRMA 
ÖNERGELERİ
İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 22 Mil-
letvekilinin, çocuklarda ve ergenlerde uyuştu-
rucu ve sentetik uyuşturucu kullanımının artış 
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

Artvin Milletvekili Uğur Bayraktunan ve 
25 Milletvekilinin, kamuda çalışan mühen-
dis ve mimarların özlük haklarından kaynak-
lanan mağduriyetlerinin araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan ve 
28 Milletvekilinin, Adıyaman’a bağlı Kömür 
Beldesinde faaliyet gösteren maden ocakları-
nın yarattığı çevre tahribatının nedenlerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin be-
lirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açıl-
masına ilişkin önergesi.

Van Milletvekili Kemal Aktaş ve 29 Millet-
vekilinin, Türkiye’de yaşayan Roman kökenli 
yurttaşların karşılaştıkları sorunların araştırı-
larak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına iliş-
kin önergesi.

Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 28 
Milletvekilinin, KPSS sınavını geçmeden 
memur olarak atananlar bulunduğu iddiasıyla 
konunun araştırılarak alınması gereken önlem-
lerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştır-
ması açılmasına ilişkin önergesi.

Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ve 28 
Milletvekilinin, Suriye’nin Kobane kentin-
den kaçarak Türkiye’ye sığınanların sorunları-
nın araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi.

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 21 
Milletvekilinin, kamuya personel alımında 
usulsüzlükler olduğu iddiasının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ama-
cıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi.

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 21 
Milletvekilinin, Türkiye’de otopark politika-
sının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi.

İstanbul Milletvekili Celal Dinçer ve 22 
Milletvekilinin, özelleştirmeye tabi tutulan 
kuruluşların personelinin sorunlarının araştı-
rılarak alınması gereken önlemlerin belirlen-
mesi amacıyla bir Meclis araştırması açılması-
na ilişkin önergesi.

Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 28 
Milletvekilinin, göçerlerin sorunlarının tes-
pit edilmesi ve yaşam şartlarının iyileştirilme-
sin için konunun araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

İstanbul Milletvekili Melda Onur ve 22 
Milletvekilinin, çölleşme ve kuraklıkla mü-
cadele yöntemlerinin araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 21 
Milletvekilinin, çay kaçakçılığının çay sektö-
rüne verdiği zararların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 
22 Milletvekilinin, şeker pancarı üretimin-
de yaşanılan sorunların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 
21 Milletvekilinin, tarım arazilerinin inşaat 
alanına çevrilmesinden kaynaklı sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin be-
lirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açıl-
masına ilişkin önergesi.

Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 
22 Milletvekilinin, özel sektörde çalışan çev-
re mühendislerinin sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ama-
cıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi.

Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dede-
oğlu ve 21 Milletvekilinin, iktisadi ve idari 
bilimler fakültesi mezunlarının sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin be-
lirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açıl-
masına ilişkin önergesi.

Kahramanmaraş Milletvekili Mesut De-
deoğlu ve 21 Milletvekilinin, gıda mühen-
dislerinin sorunlarının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 19 Mil-
letvekilinin, narenciye üreticilerinin sorunla-
rının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi.

Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu ve 
23 Milletvekilinin, hastanelerde profesyonel 
sağlık yöneticilerine istihdam sağlanmasının 
yollarının araştırılarak alınması gereken ön-
lemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araş-
tırması açılmasına ilişkin önergesi.

Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 
24 Milletvekilinin, Gönen Çayının mevcut 
durumunun tespiti ve kirlenmesinin önlenme-
si için konunun araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 28 
Milletvekilinin, demokratik ülkelerdeki se-
çim barajlarının incelenmesi ve Türkiye’de 
seçim barajı konusunun araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

Halkların Demokratik Partisi Grubu adına 
Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İd-
ris Baluken’in eşitlik, erişilebilirlik, istihdam, 
sağlık ve eğitim alanları başta olmak üzere en-
gellilerin karşılaştığı sorunların araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ama-
cıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi.

Tokat Milletvekili Orhan Düzgün ve 19 
Milletvekilinin, Milli Eğitim Bakanlığına 
bağlı okullardaki yönetici atamalarına ilişkin 
sorunların araştırılarak alınması gereken ön-
lemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araş-
tırması açılmasına ilişkin önergesi.

Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü ve 20 
Milletvekilinin, Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde 
kurulması planlanan kömür termik santralinin 
doğurabileceği mağduriyetlerin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ama-
cıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi.

İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan ve 
20 Milletvekilinin, Phaselis Antik Kenti ve 
Beydağları Olimpos Milli Parkı etkileşim sahası 
içinde yapılması planlanan otelin ÇED süreci-
nin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi.

Erzincan Milletvekili Muharrem Işık ve 
22 Milletvekilinin, maden mühendislerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak ve 
21 Milletvekilinin, ülke sporunun sorunla-
rının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi.

İstanbul Milletvekili Umut Oran ve 23 
Milletvekilinin, futbol sektöründe yaşanılan 
sorunların araştırılarak alınması gereken ön-
lemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araş-
tırması açılmasına ilişkin önergesi.

Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 
25 Milletvekilinin, ulaşım iş kolunda yaşa-
nan sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 28 
Milletvekilinin, kaya gazı arama yöntemleri-
nin yaratacağı risklerin araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
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Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 28 
Milletvekilinin, Mardin Artuklu Üniversi-
tesi’nde var olduğu iddia edilen yolsuzluğun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin be-
lirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açıl-
masına ilişkin önergesi.

CHP Grubu adına Grup Başkanvekili An-
kara Milletvekili Levent Gök’ün, oyun-
cakların ve kırtasiye malzemelerinin yarattığı 
sağlık risklerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli ve 
21 Milletvekilinin, kamuda 4/C statüsünde 
çalışanların sorunlarının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dede-
oğlu ve 21 Milletvekilinin, şeker fabrikaları-
nın kalifiye personel ihtiyacının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ama-
cıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi.

Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dede-
oğlu ve 21 Milletvekilinin, jeoloji mühen-
dislerinin sorunlarının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

Trabzon Milletvekili M. Volkan Canalioğ-
lu ve 21 Milletvekilinin, AVM çalışanlarının 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken ön-
lemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araş-
tırması açılmasına ilişkin önergesi.

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 20 
Milletvekilinin, Irak Türkmenlerinin yaşa-
dıkları sorunların araştırılarak alınması ge-
reken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan ve 
24 Milletvekilinin, Halkbank A. Ş.’nin inşa 
ettirdiği binalardan elde ettiği gelirlerin araş-
tırılarak alınması gereken önlemlerin belirlen-
mesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılması-
na ilişkin önergesi.

Erzincan Milletvekili Muharrem Işık ve 25 
Milletvekilinin, ziraat bühendisliği fakültesi 
mezunlarının sorunlarının araştırılarak alın-
ması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner-
gesi.

MHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri 
Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ve 
İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın kamu hiz-
metine girme hakkının objektif esaslara göre 
yürütülmediği iddiasının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 24 Mil-
letvekilinin, sağlık hizmeti verilmesinden 
kaynaklı sorunların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

Van Milletvekili Nazmi Gür ve 28 Milletve-
kilinin, faili meçhul cinayetlerin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ama-
cıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi.

İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli ve 
21 Milletvekilinin, muharip gazilerin sorun-
larının araştırılarak alınması gereken önlemle-
rin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırma-
sı açılmasına ilişkin önergesi.

İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli ve 
21 Milletvekilinin, uzman jandarmaların 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 
Milletvekilinin, Mersin’in sorunlarının araş-
tırılarak alınması gereken önlemlerin belirlen-
mesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılması-
na ilişkin önergesi.

Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dede-
oğlu ve 21 Milletvekilinin, yoksullakla mü-
cadelenin daha etkin bir şekilde yapılması için 
gerçek yoksul sayısının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dede-
oğlu ve 21 Milletvekilinin, sağlık alanında 
çalışanlara ve emeklilere yönelik uygulanan 
katkı ve katılım payı ücretlerinin dar ve sabit 
gelirli ailelerin bütçesine getirmiş olduğu yü-
kün araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi.

Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 28 
Milletvekilinin, kök hücre çalışmalarının ge-
liştirilmesi için konunun araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

GENEL GÖRÜŞME 
ÖNERGELERİ
Genel Görüşme Önergeleri
İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 25 
Milletvekilinin, maden kazalarının nedenleri-
nin bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner-
gesi.

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 20 
Milletvekilinin, devlette personel istihdamın-
da hukukun dışına çıkıldığı iddiasının bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi.

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 20 
Milletvekilinin, şeker pancarı üretiminde uy-
gulanan politikaların bir genel görüşme açıl-
masına ilişkin önergesi.

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 20 
Milletvekilinin, çay kaçakçılığının yarattığı 
tahribatın bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi.

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 21 
Milletvekilinin, tarım arazilerinin imara açıl-
ması konusunun bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi.

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 22 
Milletvekilinin, tarım işçilerinin yaşadıkları 
mağduriyetlerin bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi.

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 21 
Milletvekilinin, Türkiye’de bölgesel dengesiz-
likleri azaltmanın yada ortadan kaldırmanın 
çözümlerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir genel gö-
rüşme açılmasına ilişkin önergesi.

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 22 
Milletvekilinin, devlet üst yönetiminde kadın 
yönetici sayısını arttırmanın yollarının araştı-
rılarak alınması gereken önlemlerin belirlen-
mesi amacıyla bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi.

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 21 
Milletvekilinin, itfaiye personelinin yaşadığı 
sorunların araştırılarak alınması gereken ön-
lemlerin belirlenmesi amacıyla bir genel görüş-
me açılmasına ilişkin önergesi.

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 20 
Milletvekilinin, Irak Türkmenleri’nin yaşa-
dıkları sorunların ve karşı karşıya oldukları 
asimilasyon tehlikesinin boyutlarının araştırı-
larak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi.

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 21 
Milletvekilinin, Türkiye’de otopark politikası-
nın araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir genel görüşme açıl-
masına ilişkin önergesi.

SORUŞTURMA 
ÖNERGELERİ
SORUŞTURMA ÖNERGELERİ
Tokat Milletvekili Orhan Düzgün ve 54 
Milletvekilinin; İstanbul Atatürk Havalima-
nı’nda bekletilen 1,5 ton altının bulunduğu bir 
uçağın sahte belge ve beyanlarla Dubai’ye gön-
derilmesine imkân sağlayarak altın kaçakçılığı 
ile ilgili suç delillerini ortadan kaldırdığı, olayla 
ilgili sorumlulukları bulunan üst düzey kamu 
görevlileri hakkında hiçbir işlem yapmadığı, 
olayın etkin soruşturulmasını engelleyerek de-
netim görevini yerine getirmediği, altın kaçak-
çılığı ile rüşvet ve yolsuzluk olaylarının kapa-
tılmasına olanak sağladığı ve bu eylemlerinin 
Türk Ceza Kanunu’nun 257’nci maddesinde 
düzenlenen görevi kötüye kullanma suçuna 
uyduğu iddiasıyla Anayasa’nın 100’üncü ve 
TBMM İçtüzüğü’nün 107’nci maddeleri uya-
rınca Gümrük ve Ticaret Eski Bakanı Hayati 
Yazıcı hakkında bir Meclis soruşturması açıl-
masına ilişkin önergesi.
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TBMM MUSTAFA NECATİ KÜLTÜR EVİ
KASIM AYI KÜLTÜR ve SANAT ETKİNLİKLERİ

KARIŞIK TEKNİK RESİM SERGİSİ
SUAT ORGUN
Sanatçı Suat Orgun’un Karışık Teknik Resim Sergisi 
4-9 Kasım 2014 tarihlerinde sanat severlerin 
beğenisine sunuldu.

HAT, TEZHİP MİNYATÜR SERGİSİ
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 
11-16 Kasım 2014 tarihleri arasında, Selçuk 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geneneksel Türk 
Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fatih Özkafa ve 
öğrencilerinin hazırladığı  “10. Mezuniyet Yılı” isimli 
Hat, Tezhip ve Minyatür sergisi açıldı.

SULUBOYA VE KUMLAMA TEKNİĞİ SERGİSİ
DR. GÜLFÜRUZ SOLMAZ VE HASAN RÜZGAR
Gülfüruz Solmaz ve Hasan Rüzgar’a ait “Hoşgörü ve 
Paylaşım” isimli Suluboya ve Kumlama Tekniği sergisi 
18 Kasım’da açıldı. Sergi 23 Kasım tarihine kadar açık 
kaldı.

EL SANATLARI SERGİSİ
YRD. DOÇ. DR. LÜTFİYE GÜLER ÖZDİLER
Yrd. Doç. Dr. Lütfiye Güler Özdiler tarafından 
hazırlanan Goblen ve El Sanatları Sergisi 25-30 Kasım 
tarihleri arasında sanat severlerin beğenisine sunuldu.




