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Sarıkamış Harekatı’nın 100. yılı 
etkinlikleri kapsamında, “Türkiye 
Şehitleriyle Yürüyor” anma 
yürüyüşü düzenlendi. Programa, 
TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
İçişleri Bakanı Efkan Ala, 
Gençlik ve Spor Bakanı Akif 
Çağatay Kılıç, Kars Valisi 
Günay Özdemir, Kars Belediye 
Başkanı Murtaza Karaçanta, 
milletvekilleri, bürokratlar ile 
Türkiye’nin farklı illerinden çok 
sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı 
tarafından 4 Ocak’ta düzenlenen 
anma etkinliğinde, çok sayıda 

vatandaş, harekat sırasında 
donarak şehit olan 90 bin 
Mehmetçiği anmak için 
Kızılçubuk mevkiinde toplandı.
Tarih bilincini artırmak ve vatan 
savunmasında çekilen sıkıntıları 
gençlerin yerinde görmeleri 
amacıyla “Asımın Nesli Asrın 
Yürüyüşünde, Gök Allahuekber, 
Yer Allahuekber” sloganıyla 
gerçekleştirilen programda 
katılımcılar, “Ayyıldızlı” tören 
alanında son bulan anma 
yürüyüşünü yaptılar. 
Etkinlikler kapsamında 
gerçekleştirilen 8,5 kilometrelik 

“Türkiye Şehitleriyle Yürüyor” 
anma yürüyüşüne katılan 
TBMM Başkanı Çiçek, yürüyüş 
esnasında gazetecilere yaptığı 
açıklamada, TBMM olarak, 
şehitlere olan borçlarını bir 
nebze olsun ödeyebilmek ve 
aziz hatıralarını yad etmek için 
törenlere katıldıklarını söyledi.
Heyecan verici ve gelecek adına 
umut verici bir katılım olduğunu 
ifade eden Çiçek, “Gelirken 
yolda arabalardan da gördük. 
Türkiye’nin çok uzak yerlerinden; 
İstanbul’dan, Çorum’dan, 
Erciş’ten birçok yerden gelmişler, 

“Bu ülkenin her insanı değerli bir hazine ve kıymettir. Ne olur, bütün bir yıl yapamıyorsak bile senede bir 
gün veya bu günlerde birbirimize hoşgörüyle, saygıyla bakalım. Düşüncelerimiz, kanaatlerimiz, fikirlerimiz 
ne olursa olsun hepimiz bu ülkenin aziz varlıkları olduğumuzu, Türkiye Cumhuriyeti’nin saygıdeğer 
vatandaşları olduğumuzu bilerek nefret söylemlerinden, yanlış bir kısım davranışlardan, yanlış 
anlamalardan ve birbirimize saygısızlık olarak ifade edilebilecek sözlerden ve davranışlardan kaçınalım. 
Belki şehitlerimizin ruhu o zaman daha şad olmuş olur.”

Sarıkamış Harekatı’nın 100. Yılı
“Türkiye Şehitleriyle Yürüyor” Anma Etkinliği
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katılmışlar. İnanıyorum ki, birçok 
vatandaşımız da bulundukları 
yerlerden gönülleriyle, dualarıyla 
bu törenlere iştirak ediyorlar” 
diye konuştu.
Bu tür değerlere sahip çıkılarak 
millet olunduğuna işaret eden 
Çiçek, bir gazetecinin, “Eksi 
10 derece ama hiç kimse 
üşümüyor. Bu konuda neler 
söyleyeceksiniz?” şeklindeki 
sorusuna şu yanıtı verdi:
“İnşallah içimizin sıcaklığı 
ısıtıyordur ama şehitlerimizin 
şehit olduğu yıllarda eksi 10 
değildi, çok düşük soğuklar 
vardı, eksi 30, eksi 40 derece. Biz 
üşümüyoruz çünkü ayağımızda 
ayakkabılar, sırtımızda palto 
ve pardösü var. Tabii ki aziz 
şehitlerimizin çoğunun ayağında 
çarık bile yoktu. Sarılacakları 
battaniye yoktu. Geçmiş 

hatıralara ve fotoğraflara 
baktığımızda birbirlerine 
sarılarak bu dağlarda mücadele 
vermiş kahramanlar bunlar.” 
Çiçek, şehitlere layık olmayı 
temenni ederek, şöyle devam etti:
“Bütün mesele bugünleri iyi 
anlamak. Sadece bugün kutlayıp 
gitmek değil, onların mirasına 
sahip çıkmak ve onların bize 
bıraktığı mirası gelecek nesillere 
katlayarak aktarmaktır. Bugünler 
bizim birliğimizi, beraberliğimizi 
pekiştirmeli, birbirimizi 
iyi anlamalıyız. Hepimiz 
birbirimize lazımız. Bu ülkenin 
her insanı değerli bir hazine ve 
kıymettir. Ne olur, bütün bir yıl 
yapamıyorsak bile senede bir 
gün veya bu günlerde birbirimize 
hoşgörüyle, saygıyla bakalım. 
Düşüncelerimiz, kanaatlerimiz, 
fikirlerimiz ne olursa olsun 

hepimiz bu ülkenin aziz 
varlıkları olduğumuzu, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin saygıdeğer 
vatandaşları olduğumuzu 
bilerek nefret söylemlerinden, 
yanlış bir kısım davranışlardan, 
yanlış anlamalardan ve 
birbirimize saygısızlık olarak 
ifade edilebilecek sözlerden ve 
davranışlardan kaçınalım. Belki 
şehitlerimizin ruhu o zaman 
daha şad olmuş olur.”
Oyuncu Ahmet Yenilmez’in 
yönettiği Sarıkamış Harekatı’nı 
anlatan tiyatro oyununu  izleyen 
TBMM Başkanı  Çiçek, burada 
yaptığı konuşmada, yakın tarihe 
derin izler bırakan Birinci Dünya 
Savaşı’nın 100’üncü yılında 
olduklarını anımsatarak, bu 
savaşın en önemli safhalarından 
birinin Sarıkamış’ta yaşandığını 
söyledi.

“Allah bu millete bir daha böyle acılar yaşatmasın. Mecbur kalmadıkça, vatanımız hain bir saldırıya 
uğramadıkça bir daha kan çiçekleri açmasın istiyoruz. Bunun için birliğimizi muhafaza etmeliyiz, Anadolu 
üzerinde emeli olanlara fırsat vermemeliyiz”
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Serhat boyunda on binlerce 
vatan evladının millet için, 
bayrak için, şeref ve namus için 
şehit düştüğünü vurgulayan 
Çiçek, “Bugün burada hep 
beraber şehitlerimizi anmak 
için toplandık. Saat 10.30’da 
bir yürüyüş başlattık. Kur’an 
okuyarak, Fatihalar okuyarak, 
Allahuekber Dağları’nda tekbir 
getirerek şehitlerimizi anmaya 
gayret ettik, bir kutlu yürüyüş 
yaptık. İnanıyorum ki aziz 
şehitlerimizin ve kahraman 
gazilerimizin ruhları da bu kutlu 
yürüyüşte bizimle beraber oldu” 
diye konuştu.
Her yıl düzenlenen Sarıkamış 
şehitlerini anma programı 
faaliyetlerinin milli hafızaları 
canlı tutmaya yardımcı olduğunu 
ifade eden Çiçek, “Genç, ihtiyar 
demeden yurdumuzun dört bir 
köşesinden gelen, gelemeyenler 
de dualarıyla ve gönülleriyle 
beraber bu toplantılara katılanlar, 

istikbalimizi borçlu olduğumuz 
kutlu insanları hatırlamamıza 
vesile olmaktadır. Bu programları 
düzenleyen Gençlik ve Spor 
Bakanlığımıza, valiliğimize, 
belediye başkanlığımıza, sivil 
toplum kuruluşlarına ve herkese 
huzurunuzda teşekkür ediyorum. 
Mezarları kar ve buz olan o 
güzel doğdukları topraklarda 
öldüler. Onlar bizden hayır ile 
yad edilmeyi ve arkalarından dua 
etmemizi bekliyorlar. Ruhları şad 
olsun” ifadelerini kullandı.
Çiçek, şunları kaydetti:
“Onlar öyle aziz insanlardır ki, 
Pakistan’ın babası, Pakistan’ın 
Mehmet Akif ’i, milli şair 
olan Muhammed İkbal, Türk 
milletinin yedi düvele karşı 
İslam’ın bayrağını ayakta tutmak 
için cepheden cepheye koştuğu 
günlerde bir gece rüyasında 
Peygamber Efendimizi görür. 
Peygamberimiz, Muhammed 

İkbal’e ‘bana ne getirdin’ diye 
sorar. İkbal şaşırır, ne cevap 
vereceğini bilmez bir halde 
bekler. Peygamberimiz tekrar 
sorar, ‘bana ne getirdin?’ Türk 
milletinin milli haysiyetini 
korumak, İslam’ın şanını 
yükseltmek için verdiği yüz 
binlerce şehidi düşünerek, 
‘Ya Resulullah, İslamiyet için, 
devletlerin bekası için şehit 
olan Türklerin, Türk milletinin, 
Türk askerinin, Türk şehitlerinin 
kanını getirdim’ cevabını verir. 
Muhammed İkbal’in verdiği 
cevap, Peygamber Efendimizi de 
memnun eder ve onu huzuruna 
kabul eder.”
1915 yılında yapılan savaşın 
Türkiye için büyük bir trajediye 
dönüştüğüne dikkati çeken 
Çiçek, “Rus ordusunu kırk 
yıldır işgal altında tuttuğu 
Kafkaslardan, bu aziz vatan 
toprağından söküp Moskova’ya 
kadar sürme planıyla başlatılan 

“Dedelerimiz, ecdadımız kimseye sormadan, vatan için, millet için ve kutsal değerleri için şehit olmayı 
hiçbir şekilde düşünmeden buraya geldiler. Ne olursa olsun geri dönmeyeceklerini biliyorlardı ve bu vatan 
için canlarını vermeyi, şehit olmayı göze alarak geldiler. İşte bu inanç ve bilinçle biz bugün yolumuza 
devam ediyoruz”
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harekat maalesef amacına 
ulaşamamıştır. Fakat yüz yıl önce 
Anadolu’nun dört bir yanından 
gelen 90 bin kahraman, burada 
büyük bir destan yazmıştır” dedi.
TBMM Başkanı Çiçek; hiç 
kimsenin bir gece geçirmeyi göze 
alamadığı bu dağları, burada 
yatan kahraman insanların 
Erzurum’dan yola çıkarak 
aşmaya çalıştığına işaret ederek, 
konuşmasına şöyle devam etti:
“Kara ekmeği, kuru soğanı 
paylaşarak, yazdıkları destanla 
ölümsüzleşmişlerdir. Onların 
soğuk kış şartlarında açlığa, 
yokluğa, yoksulluğa yenilmesi 
milli hafızamızda derin bir dram 
yaratmış, bir felaket anısına 
dönüşmüştür. Bu nedenle uzunca 
bir süre, şehit düşen cengaver 
Mehmetçiklerimiz için başlarına 
bir taş bile dikememişizdir. 
Zamanla zihnimizi saran sisler 
dağıldıkça, Sarıkamış, tarihteki 
yerini almıştır.
Birinci Dünya Savaşı, milletimiz 
için birinci kıyamettir. 
Çanakkale’den sonra en fazla 
şehit verilen ikinci cephe 
Sarıkamış’tır. Bu, üzüldüğümüz 
kadar büyük dersler çıkarmamız 
gereken derin bir hadisedir. Türk 
milleti Anadolu’yu vatan yapmak 
için ayağını bastığı her karışın 
bedelini ödemiştir. Ektiğimiz 
toprakta, içtiğimiz suda, 
soluduğumuz havada bizden bir 
iz vardır. Bu topraklarda sadece 
yaşamadık, canımızla, kanımızla, 
emeğimizle kendi destanımızı 
da yazdık. Kim bizden ne 
isteyecekse önce bedelini 
ödeyecektir. Çünkü biz bu 
toprakları kan çiçekleri sayesinde 
vatan yaptık.” 
Birinci Dünya Savaşı’nın 
üzerinden yüz yıl geçtiğini 
hatırlatan Çiçek, şöyle konuştu:
“Bahtımızı karartmak 
isteyenlerin dört bir koldan 
saldırıya geçmelerinin üzerinden 
yüz yıl geçti. İki sene evvel 

Balkan Savaşlarının 100. yılıydı. 
Yüz yıl önce Çanakkale’de 
yedi düvele muazzam bir ders 
verirken, Sarıkamış’ta büyük 
bir hüzün yaşadık. Milletimizin 
ömrü 1911 yılından itibaren 
1922 yılına kadar aralıksız 
cephelerde geçmiştir. Savaşlar, 
göçler, yangınlar, yıkımlar, 
şehitler, gaziler, korku ve 
kaygıyla geçen bu 11 yıllık süreç 
milletimize bitmeyecek gibi 
gelmiştir. Bizlerin bu dönemi 
iyi bilmesi gerekiyor. Aynı 
sıkıntılara düşmemek için yüz 
yıl önceyi doğru anlayıp, dersler 
çıkarmamız gerekiyor. Yakın 
çevrenizde yaşanan sorunların 
kökleri, yüz yıl önceye dayanıyor. 
Yüz yıl önce aynı devlet çatısı 
altında olduğumuz milletler, 
bugün büyük bir ıstırap yaşıyor.”
Cemil Çiçek, Ortadoğu’nun 
kan ağladığının altını çizerek, 
konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Dün cephede yapılan savaşlar, 
bugün cephe gerisinden örtülü 
bir şekilde devam ettiriliyor. 
O dönem İngilizlerin, 
Fransızların, Rusların ve onların 
müttefiklerinin hesapları vardı. 
Bütün hesapların kesişme 
noktası Osmanlı Devleti ve bu 
aziz topraklardı. İngilizler ve 
Fransızlar, Osmanlı Devleti’ni 
tarihin sayfalarına gömüp, 
mirasına konmak istiyordu. 
Ruslar 1. Petro’nun gösterdiği 
hedeflere ulaşmak için Anadolu 
üzerinden Akdeniz’e ve Hint 
Okyanusu’na ulaşmak istiyordu. 
Dost ve müttefik olmanın 
bedelini çok ağır bir şekilde 
ödediğimiz ve hala ödemeye de 
devam ettiğimiz Almanya’nın 
da başka hesabı vardı. Onlar da 
Berlin’den Hindistan’a kadar 
uzanan bir koridor açmak 
istiyordu. Sonuçta bütün 
hesapların kesişme noktası 
Anadolu olmak üzere Osmanlı 
topraklarıydı.”
Çiçek, Sarıkamış Harekatı’nın 
100. yılı etkinlikleri kapsamında 

ayyıldızlı tören alanındaki 
programda yaptığı konuşmada, 
1914 yılında İngiltere ve 
Fransa’nın liderlik ettiği ittifak 
devletlerinin 42 milyon, Osmanlı 
Devleti’ni müttefik olarak yanına 
alınan Almanya liderliğindeki 
itilaf devletlerinin ise 22 milyon 
askerle savaşa girdiğini söyledi.
Osmanlı Devleti’nin, bu savaşta 
2 milyon 850 bin mevcutlu bir 
orduyla cephelerde mücadele 
ettiğini vurgulayan Çiçek, 
Sarıkamış’ta şehadet şerbetini 
içen askerlerin Birinci Dünya 
Savaşı’ndaki şehitlerin dörtte 
birini oluşturduğunu ifade etti.
Çiçek, “Bu savaşta bizim için 
en büyük kayıp, yetişmiş insan 
gücümüz olmuştu. Bu nedenle 
bütün duamız, o gün de bugün 
de şudur ki Allah bu millete bir 
daha böyle acılar yaşatmasın. 
Mecbur kalmadıkça, vatanımız 
hain bir saldırıya uğramadıkça 
bir daha kan çiçekleri açmasın 
istiyoruz. Bunun için birliğimizi 
muhafaza etmeliyiz, Anadolu 
üzerinde emeli olanlara fırsat 
vermemeliyiz” diye konuştu.
Bu toprakların milletler mezarlığı 
olduğuna dikkati çeken Çiçek, 
şunları kaydetti:
“Bu topraklarda zayıfların 
yaşama şansı yoktur. Burada 
gaflete düşen zillete düşer, 
fitneye yenik düşer. Birbiriyle 
kavgaya tutuşanlara, fitne 
ateşine düşenlere bu topraklarda 
hayat hakkı yoktur. Zaaf 
gösterenlere kimse merhamet 
etmez. Birliğinin bozulmasını 
istemeyen diri olmak zorundadır. 
Bizler aynı gemide yolculuk 
yapıyoruz. Geleceği inşa etmek 
için geçmişte yaşadıklarımızı 
unutmamalıyız. Eğer bugün 
güçlü bir devletimiz var ise 
geçmişte yaşadıklarından ders 
çıkaran basirete sahip aziz 
milletimiz olduğu içindir. Eğer 
30 yıldır ekilen fitne tohumu 
bizi birbirimize düşürememişse 
bunun tek nedeni milletimizin 
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sahip olduğu basiret ve ferasettir. 
Bu basiretimizi ve ferasetimizi 
muhafaza etmeliyiz.”
Çiçek, birinci paylaşım savaşını 
başlatan nedenlerin bugün de 
geçerli olduğuna dikkati çekerek, 
“Emperyalistler için şark meselesi 
bitmiş değildir. Türk milleti zayıf 
düşürüldüğü gün, dosyalarındaki 
planlar yeniden icra edilmeye 
başlanacaktır. Bunun için de 
daima güçlü olmaya, yeni olmaya 
ve diri olmaya mecburuz. Çünkü 
dünün müttefikleri bugün de 
ittifaklarını hiç şüpheniz olmasın 
ki devam ettirmektedirler” 
ifadelerini kullandı.
Tarihsel safların değişmediğini 
anlatan Çiçek, şöyle konuştu:
“Türkistan’da, Kafkaslarda, 
Ortadoğu’da, Balkanlarda, 
Afrika’da meydana gelen 
olaylar bunun bir örneğidir 
iyi anlayabilirsek. Bugün 
Müslümanların yaşadığı 
topraklarda adeta bir boğazlaşma 
yaşanmaktadır. Bir Ortaçağ 
karanlığı yaşanmaktadır. 
İslam dünyasının parlayan 
güneşi Türkiye’dir. 93 yıl 
önce kurduğumuz Türkiye 
Cumhuriyeti ulaştığı medeni 
seviye itibarıyla İslam dünyasının 
parlayan yıldızıdır. Namusu, 
şerefi ve vatanı için zillete 
boyun eğmeyerek, Allahuekber 
Dağları’nda birbirleriyle 
kucaklaşarak ecdadımızın 
kurduğu kardeşlik bağını bozmak 
isteyenlere fırsat vermediğimiz 

takdirde, ebediyete kadar burası 
bizim yurdumuzdur ve yurdumuz 
olmaya da devam edecektir.”
TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
“Anadolu’ya ayak bastığımız 
günden bugüne bu ülkenin 
birliği için, kutsal değerleri için 
hayatlarını feda eden bütün 
şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk olmak üzere 
bütün kahraman gazilerimizi 
rahmetle, şükranla yad ediyorum. 
Çünkü bugün neyimiz varsa 
ona borçluyuz. Devletimizi 
ona borçluyuz, vatanımızı 
ona borçluyuz. Birliğimizi ve 
dirliğimizi onlara borçluyuz. 
Gelin böylesine anlamlı günde, 
birliğimizi, beraberliğimizi 
bir kere daha teyit edelim. 
Birbirimizle kucaklaşalım. 
Fikirlerimiz, düşüncelerimiz, 
siyasi kanaatlerimiz farklı olsa 
bile biz aynı vatanın çocuklarıyız; 
aynı bayrağın gölgesinde, 
namusumuzla, şerefimizle 
yaşıyoruz. Bu bize yeter de 
artar bile. Paylaşacak daha ne 
güzel şeylerimiz var. Bunları 
çoğaltmanın yollarına bakalım. 
Fitneye, fesada imkan ve fırsat 
vermeyelim” dedi.
Herkesten bugünlerin 
muhasebesini yapmasını isteyen 
Çiçek, “En başta bizler yapalım. 
Şehitlerimize ne kadar layık 
olduk, gazilerimize ne kadar 
layık olduk, onların mirasına ne 
kadar sahip çıkabildik, siyaset 
adamları olarak, bürokratlar 
olarak, iş adamları olarak, meslek 

mensupları olarak ve bu ülkenin 
insanları olarak şehitlerimize ve 
gazilerimize olan borcumuzu 
ne kadar yerine getirebildik? 
Bugün burada bir vicdan 
muhasebesi yaparsak inanıyorum 
ki şehitlerimizin de ruhları 
şad olacaktır. Allah birliğimizi, 
dirliğimizi kimseye bozdurmasın” 
diye konuştu.
İçişleri Bakanı Efkan Ala da 
büyük medeniyetin kurucusu 
Osmanlı Devleti’nin Batı’da 
Çanakkale Zaferi ile Doğu’da 
Sarıkamış’la insanlık için büyük 
bir destan yazdığını söyledi.
Şehitleri minnetle, şükranla 
yad ettiklerini vurgulayan 
Ala, “Allahuekber Dağları’nın 
eteklerinde olan 90 bine yakın 
misafirimizi, Allahuekber 
Dağları beyaz bir kar örtüsüyle 
her zaman tertemiz olsun diye 
kefenlemiş ve bağrında onları 
saklamaktadır” diye konuştu.
Gençlik ve Spor Bakanı Akif 
Çağatay Kılıç ise burada ortaya 
konulan kahramanlıkların 
her zaman hatırlanacağını 
ve hatırlanması gerektiğini 
bildirerek, yapılan etkinlikle 
gençlerin burada nelerin 
yaşandığını biraz olsun 
hissetmesini sağlamayı 
amaçladıklarını ifade etti.
Sarıkamış’ta yaşananların 
çok farklı olduğuna değinen 
Kılıç, “Dedelerimiz, ecdadımız 
kimseye sormadan, vatan için, 
millet için ve kutsal değerleri 
için şehit olmayı hiçbir 
şekilde düşünmeden buraya 
geldiler. Ne olursa olsun geri 
dönmeyeceklerini biliyorlardı 
ve bu vatan için canlarını 
vermeyi, şehit olmayı göze alarak 
geldiler. İşte bu inanç ve bilinçle 
biz bugün yolumuza devam 
ediyoruz” dedi.
Konuşmaların ardından Türk 
Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi 
SOLOTÜRK de Sarıkamış 
Harekatı’nın 100’üncü yılı 
dolayısıyla gösteri yaptı.
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TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu ile 7. Büyükelçiler 
Konferansı dolayısıyla Türkiye’de 
bulunan büyükelçileri 7 Ocak’ta 
Meclis’te kabul ederek öğle 
yemeği verdi.
Yemekten önce büyükelçilere 
hitap eden ve dış politikanın bir 
devletin en önemli faaliyetlerinin 
başında geldiğini belirterek dış 
politikayı hazırlayan ve yürüten 
teşkilatın yeri ve saygınlığının 
tartışılmaz olduğunu söyledi. 
Çiçek, Türkiye’nin geldiği nokta 
ve elde ettiği başarılarda Dışişleri 
Bakanlığı’nın önemli payı 
olduğunu vurguladı.
Dışişleri teşkilatının terör 
saldırılarına muhatap olduğunu 
ve teşkilattan şehit edilenler 
arasında kendisinin de 2 yakını 
bulunduğunu kaydeden Çiçek, 
dış politika hizmeti sırasında 
şehit edilenleri rahmetle andı.
Çiçek, son 25 yılda parlamenter 
diplomasinin daha görünür hale 
geldiğini ifade ederek, TBMM 

ile Dışişleri Bakanlığı’nın 
ilişkilerini geliştirmenin daha 
verimli ve anlamlı bir dış politika 
için önemli olduğunu belirtti. 
Bir devletin tek dış politikası 
olacağını dile getiren Çiçek, 
“Her kurum ayrı telden çalmaz. 
Olacaksa bile bu düşünülerek, 
karar verilerek olur” diye konuştu.
TBMM’nin de yasama ve 
denetim faaliyetlerine ilaveten 
dış politika çalışmalarına aktif 
olarak katıldığını anlatan 
Çiçek, Meclis’in çalışmalarının 
devletin dış politikasından 
kopuk olmadığını, Dışişleri’nin 
yürüttüğü politikayı tamamlayan 
ya da alternatif kanal açan 
nitelikte olduğunu söyledi.
Çiçek, göreve başladığı 
4 Temmuz 2011’den bu 
yana 48 meclis başkanı, 37 
cumhurbaşkanı, 19 başbakan, 
20 bakan ve 96 yabancı heyet 
kabul ettiklerini kaydederek, bu 
sayıların Meclis’in dış politikaya 
sunduğu katkının göstergesi 
olduğunu ifade etti.

Dış politikada imkanlarından 
daha fazla yararlanılması için 
Meclis’e rol biçilmesi gerektiğini 
dile getiren Çiçek, Dışişleri 
Bakanlığı ile daha aktif çalışmak 
istediklerini vurguladı.
Cemil Çiçek, 2015’in dış 
politikada Türkiye açısından 
zor geçeceğine dikkati çekerek, 
Ermeni iddialarıyla ilgili 
karalama kampanyalarına 
karşı yoğun çaba harcamaları 
gerektiğini söyledi.
Karalama kampanyalarına 
karşı 2015’in başından itibaren 
harekete geçileceğine ilişkin 
haberlerin doğru olmadığının 
altını çizen Çiçek, TBMM 
Başkanı seçildiği 2011 
yılında özel bir çalışma grubu 
kurduğunu, devletin ilgili 
kurumlarından destek alarak 
neler yapılabileceğine ilişkin 
hazırlanan dosyayı hükümete 
sunduğunu anlattı. Çiçek, 
ziyaretlerinde ve kabullerinde 
konuştukları konulardan birinin 
de Ermeni iddiaları olduğunu 
ifade etti.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, “Yara kaşımak için değil, bir şeyin farkında olmamız lazım. İyi ki Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti var. Türkiye olmasa sıkışanlar hangi ülkeye sığınacaktı? Bu ülkenin, bu vatanın 
kıymetini bilelim. Görüşlerimiz, düşüncelerimiz farklı olabilir ama bilelim ki bu devlet çok önemli, bu 
coğrafya çok önemlidir.”

TBMM Başkanı Çiçek’ten Büyükelçilere Yemek
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Parlamentoların, uluslararası 
ceza mahkemesi, bilim kurulu 
olmadığını, konunun tarihçilere 
bırakılması gerektiği yönündeki 
Türkiye tezini muhataplarına her 
platformda ilettiklerini belirten 
Çiçek, parlamentoların geleceği 
inşa etmesi gerektiğini, birbirleri 
hakkında karar almasının doğru 
olmayacağını aktardıklarını 
söyledi.
Türkiye’nin önüne çıkan bazı 
fırsatları değerlendiremediğini, 
Balkan Savaşları’nın 100. yılının 
konuşulması gerektiğini belirten 
Çiçek, şöyle devam etti:
“Yara kaşımak için değil, bir şeyin 
farkında olmamız lazım. İyi ki 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. 
Türkiye olmasa sıkışanlar hangi 
ülkeye sığınacaktı? Bu ülkenin, 
bu vatanın kıymetini bilelim. 
Görüşlerimiz, düşüncelerimiz 
farklı olabilir ama bilelim ki bu 
devlet çok önemli, bu coğrafya 
çok önemlidir. En azından 
hatıralarımızı değerlendirelim. 
Başkasının acılarına acımaktan 
kendi acılarımızı unutacak 
kadar saf olmayalım. İntikam 
almak için değil, millet olarak 
diri kalabilmek bakımından 
kendi acılarımızı, hatıralarımızı 
bilmemiz lazım. Başkalarına 
gözyaşı döküyoruz, bizim 
cenazemiz burada duruyor. 
Balkan Savaşları hakkında 
üniversitelerimiz, bir alay kuruluş 
doğru dürüst toplantı yapmadı. 
2015 Çanakkale Savaşı’nın 100. 
yılı. Bunu iyi değerlendirmeliyiz. 
Biz de Meclis olarak üzerimize 
ne düşüyorsa yapmaya hazırız.”
Kıbrıs meselesinin hala çözüme 
kavuşmadığını ve bunu da 
her vesileyle muhataplarıyla 
paylaştığını dile getiren Çiçek, 
Güneydoğu Avrupa Ülkeleri 
Parlamenterler Asamblesi’nin 
daimi sekreteryasının İstanbul’da 
kurulması için de çaba 
harcadıklarını ifade etti.
Türkiye’nin dış temsilciliklerinin 
fiziki yapısından da şikayet eden 
Çiçek, “Kırık dökük mekanlarda 

büyük devlet temsili olmaz. Bunu 
giderelim” dedi.
Çiçek, adalet saraylarının, 
Adalet Bakanlığının 
bütçeye sağladığı kaynağın 
bir bölümünün bakanlığın 
kullanımına bırakılması 
sayesinde yapıldığı örneğini 
vererek, konsolosluk gelirlerinin 
de, oluşturulacak fonla, 
temsilciliklerin elden geçirilmesi 
için kullanılabileceğini belirtti. 
Çiçek, “Bu işi Maliyenin insafına 
terk ederseniz 90 kere gider, 
gelirsiniz” diye konuştu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu da, büyükelçilerle 
birlikte TBMM çatısı altında 
bulunmaktan mutluluk 
duyduklarını dile getirerek, 
Meclis’in dış politikanın temel 
meşruiyet kaynağı ve denetim 
mercii olduğunu belirtti.
Konferansın amacının dış 
politikaya ilişkin genel 
değerlendirme yapmak, 
önümüzdeki döneme ilişkin 
öncelikli hedefleri belirlemek 
ve dış politikayı belirleyen 

kurumlarla eş güdüm sağlamak 
olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, 
büyükelçilerin parlamenter 
diplomasinin önemini bildiğini 
söyledi. Çavuşoğlu, TBMM 
Dışişleri Komisyonu ve dostluk 
gruplarıyla iyi işbirliği içinde 
olduklarını belirtti.
Dış politikanın yüklediği 
sorumlulukların bilincinde 
olduklarını dile getiren 
Çavuşoğlu, bu alandaki 
değişikliklerin iyi tespit edilmesi 
gerektiğini söyledi.
Çavuşoğlu, bu yıl Türkiye’nin 
önüne bazı zorluklar 
çıkarılacağına dikkati çekerek, 
“Özellikle Ermeni iddialarının 
üçüncü ülkeler nezdinde 
arttığını görüyoruz. Buna 
karşı biz de arkadaşlarımızla 
birlikte oluşturduğumuz 
politikalar çerçevesinde çaba 
sarf ediyoruz” diye konuştu. 
Bu anlamda en büyük katkıyı 
Çiçek’ten gördüklerini ifade eden 
Çavuşoğlu, TBMM Başkanı’nın 
Meclis’in tüm imkanlarını 
seferber ettiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Özellikle Ermeni iddialarının 
üçüncü ülkeler nezdinde arttığını görüyoruz. Buna karşı biz de 
arkadaşlarımızla birlikte oluşturduğumuz politikalar çerçevesinde 
çaba sarfediyoruz”
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TBMM Başkanı Cemil 
Çiçek, Anayasa Hukukçuları 
Derneği’nin 13 Ocak’ta 
Ankara’da düzenlediği, 
“Faaliyetler, Kitaplar Tanıtım 
Toplantısı”nda yaptığı 
konuşmada, Türkiye’de yapılan 
tartışmaların önemli bir kısmının 
bilgiye, veriye, araştırmaya 
dayanmadığını belirterek, “Biz 
tartışmıyoruz; bağırıyoruz, 
çağırıyoruz, kavga ediyoruz. 
Günlerce bu toplumu boş laflarla 
meşgul ediyoruz” dedi.
Yeni anayasa konusundaki 
tartışmaları değerlendiren 
Çiçek, mevcut anayasada yapılan 
değişikliklere dikkati çekerek, 
anayasanın bütünlüğünün 
kalmadığını vurguladı.
Anayasa Uzlaşma 
Komisyonu’nun çalışmalarını 
anımsatan Çiçek, çalışmaları 21 
ay süren komisyonda 60 madde 
üzerinde anlaşma sağlandığını 
hatırlatarak, “Bu 21 aylık süre 
içinde nelerin olamayacağını 
da gördük. Yeni bir anayasa 

çalışmalarına başlandığında 
sıfırdan başlanmayacak. Nelerin 
olamayacağını görülerek 
başlanacak” diye konuştu.
Türkiye’de tartışılan birçok 
konunun anayasadan 
kaynaklandığını belirten Çiçek, 
şunları söyledi:
“Öncelikle şunu görmeliyiz. 
Anayasada yanlış kurallar 
var ama biz doğru çözümler 
bekliyoruz. Bu mümkün olmaz. 
Siyasi hayatımın sonunda en çok 
sıkıntı çektiğim konu, tutuklu 
milletvekilleri konusu. Bir 
çuval laf edildi. Her Salı günü 
Türkiye’nin huzurunu kaçıracak 
şekilde bu konuları tartıştık. Ne 
değişti?
Şimdi tutuklu milletvekilleri 
çıktı. Ama o kurallar orada 
duruyor. 7 Haziran seçimleri 
geliyor. Biz cezaevlerinden 
parlamentoya tünel açtık bir 
yöntemle. Bu tünelin sahibi 
‘anayasa tüneli’ diyelim. O 
tünelden parlamentoya... Bazı 
siyasi partilerimiz tahliyesi 

TBMM Başkanı Çiçek, “Faaliyetler, Kitaplar 
Tanıtım Toplantısı”na Katıldı

TBMM Başkanı Çiçek,  
“Türkiye’de siyaset kurumu 
anayasadan çok şikayet 
etti ama maalesef günün 
ihtiyaçlarına cevap verecek, 
demokratik değerler üzerine 
kurguladığı bir anayasa metni 
yoktu. Yeni bir anayasaya 
geleceksek, siyasi partiler 
slogancılığı bıraksın, evvela 
hazırlığını yapsın. Ben 
arzu ederim ki 7 Haziran 
seçimlerine giderken ‘benim 
istediğim anayasa budur’ 
diyerek herkesin gözünün 
önüne koysun.”
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mümkün olmayan kişileri yarın 
aday gösterip, oradan Meclis’e 
sokmaya çalıştığı anda yeni bir 
tahliye yöntemi çıkmış olacak.
Bu siyaset kurumu 3 seneye 
yakın konuştu bu konuları 
ama anlaştıkları 60 maddenin 
içerisinde, bu konularla ilgili bir 
tek kelime bile yazılamadı. Biz 
neyi konuşuyoruz o zaman? Aynı 
tartışmaları, önümüzdeki dönem 
yine tartışabiliriz.”
Yeni anayasanın Türkiye’nin 
bütün sorunlarını çözeceği 
yönündeki algının yanlış 
olduğunu vurgulayan Çiçek, 
“Yeni bir anayasa dertlere deva, 
hastalara şifa, borçlulara eda... 
Yani yeni bir anayasa yaparsak 
Türkiye’nin bütün dertleri mi 
bitecek? Yeni bir anayasa elbette 
çok şeydir ama her şey değildir” 
diye konuştu.
Toplumun sorun çözme 
açısından kanunlara olduğundan 
çok daha fazla anlam yüklediğine 
dikkati çeken Çiçek, “Her 
konuyu kanunla çözmek gibi 
bir kolaycılığa gidiyoruz. Bu 
da hukuku dejenere ediyor. 
Bir ülkede ne kadar çok 
kanun çıkıyorsa, orada hukuk 
katlediliyor demektir” dedi.
Demokrasinin sadece hukuki 
düzenlemelerden ibaret 
olmadığını ifade eden Çiçek, 
şöyle devam etti:

“Hukuki düzenlemeler elbette 
önemlidir. Ama ileri, çağdaş 
demokrasinin iki ana sütunu 
daha var. Bunlar demokrasi 
kültürü ve demokrasi ahlakıdır. 
Bir toplumda bunlar yoksa, ‘Ben 
varım, başkaları yok’ diyorsa, 
‘Ben varım ama başkaları da 
var. Benim hakkım var ama 
başkalarının da hakları var. 
Benim söylediklerim doğru ama 
başkalarının söylediklerinin 
de doğru olma ihtimali vardır’ 
kültürü yoksa, dünyanın en 
düzgün anayasasını getirin olmaz. 
Çünkü bizde demokrasinin bu 
manada, altyapısı yok.
‘Yeni bir anayasa neden 
yapılamadı?’ derseniz, bugünkü 
sıfatımla çok fazla birşey 
söyleyemiyorum. Çünkü zülfiyare 
dokunacağız. Durup dururken 
yeni bir tartışma daha... Ama bu 
görevim bittikten sonra neden 
yapılamadığını açık ve net ifade 
ederiz.
Anayasayı yasal düzenleme 
olarak değil, sağlam bir hukuk 
inşa etmek bakımından 
önemli bir düzenleme olarak 
kabul etmek lazım. Hukuki 
düzenlemenin bir enstrümanıdır 
anayasa düzenleme. Hukuku 
siz yaşanması gereken bir tarz, 
ihtilaflarda hakem kılınması 
gereken bir kavram, bir kurum 
olarak kabul etmeyip, arkasına 
sığınacağınız bir kavram olarak 

kabul ederseniz, hiçbir anayasa 
size gerekli huzuru sağlayamaz. 
Gelin şu hukuku da hep beraber 
yerli yerine oturtalım.
Demokrasi kültürünün 
oluşmasında, eleştiriden ziyade 
en evvel özeleştiri yapmak vardır. 
Biz eleştiren toplumuz. Bütün 
kabahat başkasında, biz sütten 
çıkmış ak kaşık. Yaptığımız her 
şey doğru, söylediğimiz her şey 
doğru; bütün yanlışı başkaları 
yapıyor. Yok böyle bir şey. Bu 
insan tabiatına da aykırıdır. ‘Kul 
hata yapar’ diyoruz, cümleyi 
orada bırakıyoruz. Ne yaptığını 
gel şurada beş tanesini say 
bakalım. Maalesef özeleştiri 
yapılmadan oldu bir kısım 
tartışmalar.”
Türkiye’de siyasetin slogan 
bazında yapıldığını belirten 
Çiçek, Anayasa Uzlaşma 
Komisyonu’nun 21 aylık 
süresinde, Meclis’te temsil edilen 
partilerin dördünün de ‘benim 
anayasam budur’ dediği bir 
anayasa taslağı olmadığını dile 
getirdi.
Çiçek, şöyle devam etti:
“En hazırlıklı olan AK Parti’ydi. 
Ama onu da biz kendi aramızda 
yeteri kadar tartışamadık. Bunun 
sebepleri var. Kapatma davasıdır, 
ötekidir, berikidir... En hazırlıklı 
olanımız bile bu Uzlaşma 
Komisyonu’na zamanında 

TBMM Başkanı Çiçek,  “Hukuku 

siz yaşanması gereken bir tarz, 

ihtilaflarda hakem kılınması 

gereken bir kavram, bir kurum 

olarak kabul etmeyip, arkasına 

sığınacağınız bir kavram olarak 

kabul ederseniz, hiçbir anayasa 

size gerekli huzuru sağlayamaz”

HABER
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yetiştiremedi. Mesela dedik ki 
‘Siyasi hakları yazalım. Size 
de 10 gün süre veriyoruz.’ 10 
gün yetmedi, 15, 20 gün... Hiç 
durmadan tehir ettik bunları.
Türkiye’de siyaset kurumu 
anayasadan çok şikayet etti ama 
maalesef günün ihtiyaçlarına 
cevap verecek, demokratik 
değerler üzerine kurguladığı 
bir anayasa metni yoktu. Yeni 
bir anayasaya geleceksek, siyasi 
partiler slogancılığı bıraksın, 
evvela hazırlığını yapsın. Ben 
arzu ederim ki 7 Haziran 
seçimlerine giderken ‘benim 
istediğim anayasa budur’ diyerek 
herkesin gözünün önüne koysun.
Bugünkü anayasa Türkiye’nin 
ihtiyaçlarına cevap vermiyor. 
Bu, anayasanın kurguladığı ve 
uyguladığı sistem iyi olduğu 
için değil, bazı siyasi aktörlerin 
tahammülüne ve becerisine bağlı 
olarak çalışıyor. Yoksa kendisi her 
tarafından ses gelen bir anayasa. 
Ya yetkileriniz gasp edilecek 
sesinizi çıkarmayacaksınız ya 
başka türlü bir sıkıntı olacak, 
‘geçer’ diyeceksiniz, tahammül 
edeceksiniz.
Rahmetli Turgut Özal’dan 
biliyorum ki birçok sıkıntıyı 
yaşadı, kamuoyu bilmedi, 
duymadı. Devlet işleyişi doğru 
kurallara göre değil de kişisel 
fedakarlıklara, faziletlere, 
becerilere bağlı olursa bu sistem 
tökezlemeye mahkumdur.”
TBMM Adalet Komisyonu 
Başkanı Ahmet İyimaya, 
İngiltere, Fransa, İspanya 
gibi ülkelerin meclislerinde, 
kendilerine gösterilen en onurlu 
metinlerin yürürlüğe koydukları 
ilk anayasanın asli nüshaları 
olduğunu belirtti. Ancak 
Türkiye’de 1876 anayasasının 
aslının muhafaza edilemediğini 
anlatan İyimaya, genç 
hukukçuların bu konuda duyarlı 
olmalarını istedi.

Anayasa Uzlaşma 
Komisyonu’nun çalışmalarını 
anımsatan İyimaya, bu çalışmaları 
yeni anayasa konusunda öncü, 
anlamlı, etkili bir adım olarak 
değerlendirdiğini ifade etti.
TBMM Anayasa Komisyonu 
Başkanı Burhan Kuzu 
da Anayasa Uzlaşma 
Komisyonu’ndan beklenen 
sonucun çıkmadığını hatırlatarak, 
şunları söyledi:
“Yeni anayasa, Meclis’te gruplar 
bir araya gelerek, harmanlama 
sonucu yapılabilecek gibi 
gözükmüyor. 2015 yılında bizim 
parti olarak vatandaşlarımızdan 
istediğimiz, bizi bir anayasa 
yapma gücüne eriştirmek ama 

bunun mutlaka referanduma 
gitmesini de sağlamak. Başkanlık 
modeli dışındaki modeller, 
özellikle parlamenter rejimin bu 
memlekete bir hayır getireceğine 
inanmıyorum. Benim nezdimde, 
miadını doldurmuş, bir kokuşmuş 
İngiliz sistemidir bu. Bu modelde 
kuvvet ayrımı yoktur.
Bütün bunlara rağmen hangi 
metin gelirse gelsin uygulama 
önemli. Anayasa Mahkemesi’ne 
bireysel başvuruyu verdik, 
‘Hans’a gitmesin Haşim’e 
gitsin’ dedik, Haşim de farklı 
uygulama başlattı. Yargının 
üzerinde tek yetki bendedir 
mantığı ile hareket etti Anayasa 
Mahkemesi.”

HABER
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TBMM Başkanı Çiçek, 
PAB Başkanı Chowdhury ile Görüştü

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
Parlamentolararası Birlik (PAB) 
Başkanı Saber Chowdhury 
ve beraberindeki heyet ile 14 
Ocak’ta görüştü.
Türkiye’nin PAB ve üyesi olduğu 
diğer uluslararası kuruluşlarda 
üzerine düşen sorumlulukları 
eksiksiz yerine getirmenin çabası 
içinde olduğunu kaydeden 
Çiçek,  Türkiye olarak özellikle 
önemli bir kısmı Afrika 
ülkelerine yönelik olmak üzere 
en az gelişmiş ülkelere hem dış 
politika önceliği, hem de insani 
sorumluluğun gereği olarak az 
gelişmişlikten kurtulup kendi 
kendine yeten ülkeler olmaları 
için azami gayreti gösterdiğini 
ifade etti.
Çiçek, sözlerine şöyle devam etti:
“Zaten bu alanda 2011’de ev 
sahipliği de yaptı, ortaya bir 
eylem planı da çıktı. Şimdi 
esas olan bu planın kararlılıkla 
uygulanmasıdır. Üye ülkelerin 
de bu noktada birlikte bir çaba 
içinde olması, planın başarısı 

açısından önemli olacaktır. 
Şundan emin olabilirsiniz ki 
sizlerin yürüteceği inisiyatiflerde 
Türkiye, imkan ölçüsünde her 
zaman yanınızda olacaktır. 
Kaldı ki Türkiye, taahhüt ettiği 
hususları her bütçe yılında daha 
da artırmak suretiyle bu çabalara 
destek vermektedir, bundan 
sonraki senelerde de elden gelen 
çabayı gösterecektir”.
İstanbul Eylem Programı’na 
işaret eden Çiçek, Teknoloji 
Bankası’nın kurulması fikrinin 
önemli olduğunu ve İstanbul’da 
buna ev sahipliği yapmaya 
hazır olduklarını söyledi. Böyle 
bir banka olmadığı takdirde 
bir kısım teşebbüslerin eksik 
kalabileceğine dikkati çeken 
Çiçek, iki konuda da beklentileri 
olduğunu kaydetti.
Bunlardan birinin 1915 
olaylarıyla ilgili olduğunu 
belirten Çiçek, şöyle konuştu:
“Bu yıl Ermeni diasporasının 
Türkiye aleyhine dünyada 
karalama kampanyası başlattığı 

bir yıl. 1915’te cereyan eden 
olayları bahane ve istismar 
ederek kendilerine soykırım 
yapıldığından bahisle bir 
kampanya sürdürüyorlar. 
Burada da hedef kurumlar, 
parlamentolar ve parlamentolar 
arası organizasyonlar. Biz kendi 
tarihimizle yüzleşmeye hazırız. 
Ama tarihteki olayların karar 
verileceği yer parlamentolar veya 
parlamentolar arası birlik ve 
kuruluşlar değil. Bu tarihçilerin 
işidir. Çünkü parlamentolar ve 
parlamentolar arası kuruluşlar, 
bir uluslararası ceza mahkemesi 
değildir. Henüz gündeme gelen 
bir konu olmamakla beraber 
Ermeni diasporası ve onları 
destekleyenlerin bunu gündeme 
getirebileceğini öngörerek bu 
konuda sizin başınızda olan 
birliğin alet olmamasını arzu 
ediyoruz. Bilim adamları ne 
diyorsa biz buna varız. Her 
ülkenin tarihçileri komisyona 
katılıp, gerçeği ortaya çıkarabilir. 
Biz de buna varız.”
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İkinci beklentilerinin KKTC 
konusunda olduğunu belirten 
Çiçek, BM’nin önündeki 
çözülemeyen iki konunun 
Filistin-İsrail ve Kıbrıs sorunu 
olduğunu söyledi. “Bizlerin 
samimi çabaları ve arzularına 
rağmen, Rum tarafının uzlaşmaz 
tutumu sebebiyle Adada barış 
sağlanamadı” diyen Çiçek, ancak 
Rum kesimi Adanın tümünü 
temsilen uluslararası kuruluşlarda 
temsil edilirken, KKTC’nin 
barışı arzulaması ve iradesini 
2004 yılında ortaya koymasına 
rağmen tecrit durumunun söz 
konusu olduğunu anlattı.
KKTC’nin Avrupa 
Konseyi’nde gözlemci üye 
olarak bulunduğunu, İslam 
İşbirliği Teşkilatı Parlamenter 
Asamblesi’ne gözlemci 
olarak katıldığını hatırlatan 
Çiçek, “Sizden ricam, 
PAB toplantılarına KKTC 
Cumhuriyet Meclisi Başkanı’nın 
da davet edilmesidir. Bu 
haksızlık oluyor, barış isteyen 
cezalandırılıyor, barışa karşı 
çıkanlar haksız sonuca vesile 
oluyorlar” dedi.
Çiçek, Bangladeş’teki her 
gelişmeyi yakından takip 
ettiklerine dikkati çekerek, 
“Sevindiğimiz hususlar var, 
düşündüğümüz hususlar 
var. Arzumuz ve isteğimiz 
Bangladeş’in huzur, barış, istikrar 
içinde kalkınma çabalarını 
sürdürmesidir. İlişkilerimizi de 
her alanda geliştirmek istiyoruz. 
Biraz tereddütle söyleyeceğim 
ama... Bu idamlar meselesi, biz 
de geçmişte siyasetçileri idam 
ettik, hiç faydasını görmedik. 
Dostça, kardeşçe bir hatıra olarak 
bunu ifade edeyim. Bu işlere bir 
çözüm bulunursa iyi olur. Biz 
sizin iyiliğinizi isteriz. Bunları 
da kardeşliğimizin gereği olarak 
ifade etmek isterim” dedi.
Chowdhury de konuşmasında, 
başkanlık adaylığına verilen 
destek için teşekkür ederek, 

bunun var olan dostluğu daha da 
perçinleyeceğini kaydetti. PAB 
ile Türkiye arasında toplumsal 
cinsiyet eşitliği konusundaki 
işbirliği çalışmalarının süreceğini 
ifade eden Chowdhury, üye 
meclisleriyle gerçekleştirdiği 
işbirliği çalışmalarını başarılı 
bir örnek olarak gördüklerini 
ve desteklerini beklediklerini 
söyledi.
Program içinde parlamentoların 
kapasitelerinin geliştirilmesiyle 
ilgili neler yapılacağını tespit 
için çalışmak istediklerini 
anlatan Chowdhury, İstanbul 
Eylem Planı’nda bundan 
sonra yapılacaklarla ilgili 
parlamentoların da büyük 
rolü olduğunun açık şekilde 
tanındığını, bu yıl sürdürülebilir 
kalkınma hedeflerinin de 
kabul edileceğini, ikisini bir 
araya getirip bir teklif sunmak 
istediklerini anlattı.
Hem TİKA hem de TBMM ile 
işbirliği yapabileceklerini umut 
ettiklerini kaydeden Chowdhury, 
şunları kaydetti:
“Ben, Türkiye hükümetinin 
verdiği sözleri ve taahhütleri 
fazlasıyla yerine getirdiğini 
gördüm. Bundan gerçekten 
çok etkilendim. Bu beni biraz 
da teşvik etti. Şimdiye kadar 
Türkiye’nin en az gelişmiş 
ülkelere sunmuş olduğu 
destekler daha çok altyapı 
ve kalkınma destekleriydi. 

Şimdi bundan sonra bu tür 
destek ve yardımların bu 
ülkelerdeki parlamentoların 
kapasitesinin geliştirilmesi için 
de sunulabileceğini düşünüyoruz. 
Filistin konusu çok önemli ve 
bu meselenin çözümlenmesi 
gerekiyor. Bu konuda 
parlamenterlerin çok önemli rol 
oynayabileceğini düşünüyoruz. 
Aynı şekilde Suriye, Lübnan’daki 
gerilimler de büyük önem taşıyor. 
Ortadoğu ile ilgili meselelerle 
yakından ilgilenmeye devam 
ediyoruz.”
Chowdhury, Cemil Çiçek’i 
“4. Dünya Meclis Başkanları 
Toplantısı’”na davet ederek, 
tecrübelerini kendileriyle 
paylaşmalarını istedi.
Chowdhury, Çiçek’in 1915 
olayları ve KKTC ile ilgili 
sözlerini “dikkatle not aldığını” 
belirterek, “İdam cezasıyla ilgili 
gözlemlerinizi dinledim ve gayet 
samimiyim. Biz de gelecekte 
tüm bu konuları çözmüş 
olmayı istiyoruz. Şahsen ben 
bu konuyu çok istiyorum. Tabii 
ki her ülke kendi çözümlerini 
kendisi bulmalı. Ümidimiz bu 
sürecin mümkün olduğunca 
hızlı gerçekleşmesidir. Biz de 
bu hükmün artık kalkmasını 
istiyoruz tabii ki. Benim için asıl 
önemli olan dost ve kardeş ülke 
olmanın ötesinde, iki ülke olarak 
düşüncelerimizi açık ve samimi 
olarak paylaşabilmemiz.
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TBMM Başkanı Çiçek, 
Çek Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi Başkanı 

Hamacek ile Görüştü

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
Çek Cumhuriyeti Temsilciler 
Meclisi Başkanı Jan Hamacek 
ve beraberindeki heyet ile 
13 Ocak’ta, TBMM Divan 
Salonu’nda bir araya geldi.
Çiçek, Çek Cumhuriyeti ile 
Türkiye ilişkilerinin tarihi 
derinliği, geçmişi olduğunu ve 
dostça sürdürüldüğünü söyledi. 
İki ülke arasında herhangi bir 
siyasi sorun olmadığını belirten 
Çiçek, Çek Cumhuriyeti’nin, 
Türkiye’nin AB üyeliğine verdiği 
desteğe teşekkür etti.
Çiçek, “Ümit ederiz çok 
gecikmeden Türkiye’nin tam 

üyeliği gerçekleşmiş olur. Son 
zamanlardaki üzücü olaylara 
baktığımızda medeniyetler 
arası, kültürler arası çatışmayı 
ortadan kaldırmak bakımından 
da Türkiye’nin AB’ye üyeliği çok 
önemli katkılar sağlayacaktır” 
diye konuştu.
Türkiye’nin, Çek Cumhuriyeti 
ile ilişkilerinin stratejik işbirliği 
düzeyine erişmesini arzu ettiğini 
ifade eden Çiçek, parlamentolar 
arası ilişkilerin önemine değindi.
Parlamentoların, tarihçilerin 
işi olan geçmişi değil, bugünü 
ve geleceği sağlam temellere 
oturtma görevinin olduğunu 

belirten Çiçek, iki ülkenin birçok 
alanda işbirliği yapabileceğini, 
ticaret hacminin 4 milyar 
dolardan 5 milyar dolara 
çıkarılabileceğini söyledi.
Hamacek de Çek 
Cumhuriyeti’nden Temsilciler 
Meclisi Başkanı düzeyinde 
ilk ziyaret olmasının kendisi 
açısından şaşırtıcı olduğunu 
kaydetti. Daha önce birçok kez 
Türkiye’ye geldiğini ve kendini 
“Türk dostu” olarak algıladığını 
ifade eden Hamacek, “Türkiye’yi 
müttefik, stratejik bir ortak 
olarak algılıyoruz. Türkiye’nin 
AB’ye tam üyeliğini tümüyle 
destekliyoruz” dedi.

Çiçek, “Bizim açımızdan terör, hiç tereddütsüz, bir insanlık suçudur, insanlığa karşı suçtur, insan haklarına 
ve demokratik değerlere yönelmiş bir tehdittir. Bunun kimin tarafından, hangi inanca mensup kişiler 
tarafından işlenip işlenmediğinin hiçbir önemi yok. Terör, terördür. Dünyanın neresinde bir terör eylemi 
gerçekleşiyorsa biz bunların hepsine aynı gözle bakıyoruz ve aynı tepkiyle yaklaşıyoruz. Hepimiz ortak 
mücadelemizi terörizme ve teröristlere yöneltmeliyiz.”
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Ticaret hacminin 
artırılabileceğini, iş adamlarıyla 
birlikte Ankara ve İstanbul’da iş 
konseylerine katılacağını anlatan 
Hamacek, “Türkiye’de iş yapmak 
için atmosfer gayet uygun. Çek 
şirketleri yeni pazar arayışı 
içerisinde” diye konuştu.
Büyük maliyetler getiren 
mülteciler ve göç konusunda 
Türkiye’nin yaptığı çalışmalar 
dolayısıyla teşekkür eden 
Hamacek, şunları söyledi:
“Son haftalarda gerek Avrupa 
gerek başka yerlerde olan 
üzücü olaylar elbette bize yeni 
gelişmeler getiriyor. Türkiye’nin 
AB entegrasyonunun bu konuda 
faydalı olacağını düşünüyorum. 
Biz, bazı aşırı yaklaşımları 
kesinlikle kınıyoruz. Bu durumun 
bir medeniyetler çatışması 
değil medeniyetler birliğine 
yönelmesini biz de temenni 
ediyoruz. Biz siyasetçilere düşen 
görev radikal güçlere ödün 
vermemektir. Konu terörle 
mücadele olmalıdır, İslam dini ile 
mücadele kesinlikle olmamalıdır.”
Yeniden söz alan Çiçek, 
Türkiye’nin, terörün her 
türlüsünün acısını yüreğinde 
hissettiğini ve 40 binden fazla 
insanını teröre kurban verdiğini 
söyledi. 
Çiçek, şunları dile getirdi:
“Bizim açımızdan terör, hiç 
tereddütsüz, bir insanlık 
suçudur, insanlığa karşı suçtur, 
insan haklarına ve demokratik 
değerlere yönelmiş bir tehdittir. 
Bunun kimin tarafından, hangi 
inanca mensup kişiler tarafından 
işlenip işlenmediğinin hiçbir 
önemi yok. Terör, terördür. 
Dünyanın neresinde bir terör 
eylemi gerçekleşiyorsa, biz 
bunların hepsine aynı gözle 
bakıyoruz ve aynı tepkiyle 
yaklaşıyoruz. Hepimiz ortak 
mücadelemizi terörizme ve 
teröristlere yöneltmeliyiz. Bunun 
dışında yeni alanlar açıldığı 

takdirde bu beraberinde başkaca 
acılar getirir. Bir mücadele 
verilecekse dinlere, İslam’a 
karşı değil, kimliği ne olursa 
olsun ne maksatla işlerse işlesin, 
biz bunları tasvip etmeyiz, 
teröristlere ve terör örgütlerine 
karşı bu mücadele yöneltilmelidir. 
Aksi takdirde yeni çatışma 
alanları ortaya çıkar, bundan da 
herkes zarar görür.
Terörizmle, terör örgütleriyle 
mücadelede hiçbir ayrım 
yapılmaması lazım. Burada 
çifte standart maalesef terör 
örgütlerine cesaret veriyor. 
Paris’te insanlığa karşı bir suç 
işlenmiştir, kınıyoruz ama 
aynı günlerde Boko Haram, 
Nijerya’da 2 binden fazla kadın, 
çocuk, masum insanı katletti 
ama bunun üzerinde kimse 
durmadı. Avrupa’da ölen insan 
da Afrika’da ölen insan değil mi? 

Pakistan, Afganistan, Suriye, 
Irak’ta ve başkaca yerlerde bir 
sürü insan hayatını kaybediyor 
ama maalesef bu konuda Paris’te 
gösterilen tepkinin onda biri 
buralarda gösterilmiyor. Bu çok 
doğru bir yaklaşım değil. Onun 
için hiçbir ayrım yapılmadan tüm 
terör örgütlerine karşı ortak çaba 
göstermediğimiz takdirde, ortak 
tanım ortaya koyamadığımızda, 
bu, teröristlere ve terör 
örgütlerine cesaret verir.
30 yılı aşan süredir PKK etnik 
terör örgütüyle mücadelede 
maalesef bugüne kadar sizlerle 
yaptığımız işbirliğini birçok 
ülkeyle yapamadık. Uzunca 
süre bu örgüt bir hayır kuruluşu 
gibi mütalaa edildi. İlk eylemi 
1984’tür, onlarca kadını, 
çocuğu öldürdü ama 2002’ye 
gelinceye kadar bunu terör 
örgütü olarak dostlarımız kabul 

Hamacek , ”Son haftalarda gerek Avrupa gerek başka yerlerde 
olan üzücü olaylar elbette bize yeni gelişmeler getiriyor. Türkiye’nin 
AB entegrasyonunun bu konuda faydalı olacağını düşünüyorum. 
Biz, bazı aşırı yaklaşımları kesinlikle kınıyoruz. Bu durumun bir 
medeniyetler çatışması değil medeniyetler birliğine yönelmesini biz 
de temenni ediyoruz. Biz siyasetçilere düşen görev radikal güçlere 
ödün vermemektir. Konu terörle mücadele olmalıdır, İslam dini ile 
mücadele kesinlikle olmamalıdır.”
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etmedi. Örgütler arasında ayrım 
yapılmaya kalkışıldığında, ‘bana 
dokunmadığı sürece benim için 
mahsur yok’ denildiğinde, bu 
örgütler bir gün gelir her ülkenin 
başına bela olur. İster etnik, 
ister radikal, ister aşırı grupların 
terörü konusunda, sizin de sahip 
olduğu anlayışın bütün ülkeler 
tarafından kabul edilmesi terörle 
mücadelede ilk adımdır.”
En başta politikacıların, 
yazarların, medya patronlarının, 
söz söyleme imkanına sahip 
olanların, bu türlü nefret 
söylemlerinden ve genelleştirici 
ifadelerden kaçınmaları 
gerektiğinin altını çizen 
Çiçek, “İslam kati suretle 
terörü tasvip etmez. Bu ilahi 
mesaja aykırıdır. Ama kişinin 
isminin Ahmet, Mehmet veya 
başkaca İslami isim olması veya 
İslami sembolleri kullanması, 
bunların İslam’dan ayırt edilerek 
değerlendirilmesi gerekirken tüm 
İslam alemini suçlayan bu ve 
benzeri konuşmalar barışa katkı 
sağlamaz” diye konuştu.
Suriye’de bir kaos olduğunu, terör 
örgütleri için uygun bir ortam 
bulunduğunu ve her gün birçok 
insanın hayatını kaybettiğini 
belirten Çiçek, bu konularda 
uluslararası bir işbirliğinin 
bugüne kadar tesis edilemediğini 
söyledi.
Türkiye’nin şu an 2 milyona 
yakın kişiyi misafir ettiğini 

dile getiren TBMM Başkanı 
Çiçek, “Neredeyse Türkiye, Çek 
Cumhuriyeti ile ticaret hacminin 
çok üstünde bütçesinden oraya 
para harcıyor ama kan akmaya 
da devam ediyor. Kimse bu 
konuyu yeterince önemsemedi ve 
önemsemiyor. Ne olacağı da belli 
değil” ifadesini kullandı.
“Eğer bu bölgede barış 
sağlanacaksa öncelikle Filistin-
İsrail ihtilafının çözülmesi lazım” 
diyen Çiçek, bu ihtilaf adil bir 
şekilde çözülmediği takdirde 
terör meselesinin konuşulmaya 
devam edileceğini kaydetti. 
Çiçek, “Çünkü binlerce insan 
hayatını kaybetti, Paris’tekine 
benzer bir tepkiyi dünya ortaya 
koyamadı. Bu insanlık adına 
üzücüdür” dedi. Çiçek, şunları 
dile getirdi:
“Irak ve Suriye’de ciddi bir 
işbirliğine, kalıcı bir barışa ve 
istikrara ihtiyaç bulunduğunu 
halbuki acılar üzerinden o 
bölgede büyük devletlerin nüfuz 
savaşı devam ediyor. Suriye’de 
kimyasal silah kullanıldı ve önde 
gelen büyük devletler bir araya 
geldiler ve kanlı katliamları 
durdurmak yerine, kimyasal 
silah kullanmayın da birbirinizi 
nasıl öldürürseniz öldürün’ 
diye karar çıktı ve öldürmeye 
devam ediyorlar. 21. yüzyılda 
böyle bir anlayış kabul edilebilir 
mi?  DEAŞ’a 80 ülkeden gelen 
teröristler var. Hiçbir istihbarat 

örgütü bu 20, 30 bin kişinin 
varlığından haberdar olmadı mı? 
Birbirini tanımayan, aynı dili 
konuşmayan, ayrı kültürlerden 
nasıl oluyor da bu 20, 30 bin 
insan ölmek ve öldürmek üzere 
bir bölgede toplanıyor, bir 
katı disiplin içerisinde adeta 
devlet organizasyonu içerisinde 
katliamlara devam ediyor. 80’den 
fazla ülke bu işin içerisinde 
olduğuna göre nasıl oluyor da 
bundan haberdar olmadılar, bir 
gecede DEAŞ diye bir örgüt 
ortaya çıktı. Bu işin arkasında 
bir başka plan yok mu? Bunun 
cevabını kendi vicdanlarımızda 
bulmadıkça sonuçlarla ilgili 
kınama mesajları vermekten 
öteye bir şey yapamayız. 
Bu söylediklerimizin Çek 
Cumhuriyeti ile ilgisi yok. Aynı 
görüşte olduğumuz için bunu bir 
dertleşme olarak görebilirsiniz.”
Hamacek de Çiçek’in terör 
örgütleriyle ilgili düşüncelerine 
katıldığını belirterek, “Avrupa ile 
sınırlı değil, dünyanın neresinde 
olursa olsun ciddi şekilde teröre 
karşı çıkmalıyız” dedi.
Paris’te olan saldırının 
Avrupa toplumuna saldırı 
olarak algılandığını ve 
hedefin gazeteciler olduğunu 
anlatan Hamacek, “Söz 
hürriyeti, Avrupa’nın temel 
hürriyetlerinden biri olarak 
algılanmaktadır. O nedenle 
toplum buna büyük bir tepki 
sergilemiştir” ifadesini kullandı.
Hamacek, İsrail ve Filistin 
sorununun çözümünün önemli 
olduğunu ancak Suriye ve Irak’ta 
istikrar ve barışın sağlanmasının 
bölge açısından daha da önemli 
olduğunu söyledi.
Çiçek’in, DEAŞ’a katılımlarla 
ilgili arka plan olup olmadığının 
sorulması gerektiğini ifade 
ettiğini anımsatan Hamacek, 
“Bence burada arka plan 
yok, sadece toplumun hazır 
olmayışının bir göstergesidir” 
dedi.
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TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi 
Ülkeler Parlamenter Birliği 
(İSİPAB) 10. Konferansı İcra 
Komitesi’nin açılış toplantısına 
17 Ocak’ta katıldı.
Çiçek, İstanbul’da ev sahipliği 
yaptığı toplantıda İslam 
ülkelerinin parlamento 
temsilcilerini ağırlamaktan dolayı 
duyduğu memnuniyeti ifade etti.
10. Konferansın gerek İslam 
ülkeleri, gerekse tüm dünya 
açısından çok kritik ve herkesin 
çok dikkatli olması gereken 
olağanüstü bir dönemde 
yapıldığına dikkat çeken Çiçek, 
konferans kararlarının İslam 
ülkeleri ve teşkilat için hayırlara 
vesile olmasını diledi.
Çiçek, Dokuzuncu konferansa 
ev sahipliği yapan İran’ın 
İslami Şura Meclisi’ne ve İcra 
Komitesi’ne katkılarından dolayı 
teşekkür etti.

“Dünyanın çeşitli bölgelerinde 
bir yandan vahşi terörist 
saldırıları diğer yandan yabancı 
düşmanı ve İslamofobik 
eylemlerle adeta dinler, 
medeniyetler arasında çatışma 
yaratılması amaçlanıyor. Bu 
büyük tehlikeye karşı hepimizin 
ortak akılla ve sağduyuyla 
hareket etmemiz büyük önem 
taşıyor” şeklinde konuşan Çiçek, 
“İslam coğrafyasında ve tüm 
dünyada önemli gelişmelerin 
yaşandığı bu dönemde, İslam 
ülkeleri parlamentolarının 
birliği olarak dinimiz İslam’ın 
barış, itidal, adalet ve kardeşlik 
gibi yüce idealleri ve ilkeleri 
doğrultusunda İslam aleminin 
ortak meselelerinin çözümünde 
istişareyle hareket ederek, 
koordinasyon ve işbirliği içinde 
ortak tutumlar ve görüşler 
benimsememiz şüphesiz önem 
taşımaktadır” dedi.
Tüm üye ülkelerin halklarının 
istikrar, güvenlik ve refah içinde 

yaşaması ve bölgesel ve küresel 
barışa katkıda bulunulması 
bakımından konferansta alınacak 
kararların katkıları olacağına 
inandığını belirten Çiçek, “terör 
belasının” bütün insanlığı tehdit 
ettiğini söyledi. Çiçek şöyle 
konuştu:
“Başta geçtiğimiz haftalarda 
Paris’te meydana gelenler ile 
Suriye, Irak, Lübnan, Yemen, 
Lübnan ve Nijerya’da gerçekleşen 
ve çok sayıda masum insanın 
hayatlarına kast eden tüm terörist 
saldırıları, terörün her türünden 
çok çekmiş ve terörist saldırılara 
40 bine yakın kurban vermiş 
bir ulusun ferdi olarak şiddetle 
kınıyorum. Terör, önüne ve 
arkasına hiçbir sıfat getirmeye 
çalışmadan hepimizin şiddetle 
kınamak durumunda olduğu bir 
insanlık suçudur.”
Paris’te ortaya çıkan tepki 
Nijerya, Pakistan, Irak, Suriye, 
Yemen, Lübnan ve diğer 
yerlerdeki terörist saldırılara 

TBMM Başkanı Çiçek, İSİPAB 10. Konferansı 
İcra Komitesi Açılış Toplantısına Katıldı
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gösterilmezse bunun bir sorun 
olduğuna dikkat çeken Çiçek, 
insanlığın teröre karşı duruş ve 
ortak bir mücadele göstermediği 
sürece terör belasının alt 
edilemeyeceğini söyledi. 
Çiçek, şunları kaydetti:
“Biz Türkiye olarak başta PKK 
terörü olmak üzere, uluslararası 
toplumun terör konusunda çifte 
standartlı yaklaşımından çok 
acı çektik. Bugün de terörle 
mücadele konusunda insanlığın 
önündeki en büyük sınama, 
uluslararası toplumun, nedeni ne 
olursa olsun terör konusundaki 
çifte standardını bir tarafa 
bırakması ve terörün her çeşidine 
karşı tam bir dayanışma içinde 
hareket etmesidir.
Suriye ve Irak’ta ortaya çıkan 
DEAŞ terör örgütünün 
bölgemizde istikrar ve güvenliğe 
yönelik en büyük tehdit 
haline geldiğini ifade eden 
Çiçek, “Mezhepçilik ve etnik 
farklılıklar üzerine bina edilen 
politikalar İslam coğrafyasında 
istikrarsızlıklara ve tehditlere yol 

açmaktadır. DEAŞ ve diğer aşırı 
grupların Suriye ve Irak’ta zemin 
bulması bu tür politikalardan 
kaynaklanmaktadır. Irak’taki 
gelişmeler Suriye kaynaklı ciddi 
tehdit ve sınamalar bunlara 
karşı kapsayıcı ve kapsamlı bir 
strateji geliştirilmesi ihtiyacını 
ortaya koymaktadır. Uluslararası 
toplum tarafından kararlı adımlar 
atılmadığı takdirde bölgenin 
daha da geniş bir mezhep 
çatışmasına sürüklenmesinden 
kaygı duymaktayız.
Diğer yandan yabancı 
düşmanlığı, ayrımcılık, ırkçılık 
ve bilhassa son dönemde 
yükseliş eğilimine girdiğini 
gözlemlediğimiz İslam 
düşmanlığı ve nefret söyleminin 
yaygınlaşması insanlığın karşı 
karşıya bulunduğu, medeniyetler 
arası uyumu tehdit eden 
sorunların başında gelmektedir. 
Paris saldırılarının ardından 
tüm Müslümanları töhmet 
altında bırakacak açıklamalar 
ne kabul edilebilir ne de terörle 
mücadeleye ve barışa katkıda 
bulunabilir. 

Teröristlerin isimlerinden, 
kullandıkları simgelerden ve 
söylemlerinden hareketle bir 
dinin mensupları suçlanamaz. 
Kamuoylarına hitap eden 
siyasetçilerin, aydınların, bilim 
adamlarının, din adamlarının 
ve basın mensuplarının söylem 
ve eylemlerinde çok dikkatli 
davranmaları, herhangi bir 
dinin mensuplarını töhmet 
altında bırakacak açıklamalardan 
kaçınmaları gerekir. Aksi 
takdirde esasen terör eylemleriyle 
toplumlarda nefret ve korku 
yaymayı amaçlayan teröristlerin 
amaçlarına hizmet etmiş oluruz. 
Bu bağlamda medeniyetler ve 
dinler arası diyaloğun önemine 
de dikkat çekmek isterim.”
TBMM Başkanı Çiçek, İsrail’in 
Temmuz-Ağustos aylarındaki 
Gazze’ye yönelik saldırılarının 
büyük bir yıkım, ölüm ve insanlık 
dramına yol açtığını söyledi. 
Konuşmasında “İsrail, Gazze 
saldırısından sonra bir taraftan 
yasadışı yerleşimlerle Filistin 
topraklarındaki yasa dışı işgal 
ve ilhak politikasına hız vermiş, 

Çiçek, “Biz Türkiye olarak başta PKK terörü olmak üzere, uluslararası toplumun terör konusunda çifte 
standartlı yaklaşımından çok acı çektik. Bugün de terörle mücadele konusunda insanlığın önündeki en 
büyük sınama, uluslararası toplumun, nedeni ne olursa olsun terör konusundaki çifte standardını bir 
tarafa bırakması ve terörün her çeşidine karşı tam bir dayanışma içinde hareket etmesidir.”
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diğer taraftan Kudüs ve Harem-i 
Şerif ’in statüsünü değiştirmeye 
yönelik eylemlerde bulunmuştur. 
İsrail güvenlik güçleri 
İslamiyet’in ilk kıblesi ve üçüncü 
mukaddes mabedi Mescid-i 
Aksa’nın içine girmiştir” 
ifadelerine yer veren Çiçek, şöyle 
devam etti:
“BM Güvenlik Konseyi’nin 
Filistin’deki İsrail işgalinin 2017 
yılına kadar sonlandırılması 
ve 12 ay içinde kalıcı barış 
müzakerelerinin tamamlanmasını 
öngören karar tasarısının 
kabul edilmemesi hayal 
kırıklığı yaratmıştır. Esasen, 
Güvenlik Konseyi’nin mevcut 
bağlayıcı kararları da ne yazık 
ki uygulanmamaktadır. 1967 
sınırları içinde başkenti Doğu 
Kudüs olan bağımsız, egemen, 
bitişik bir Filistin Devleti, İsrail 
ile yan yana barış ve güvenlik 
içinde yaşayacak şekilde milletler 
ailesinde hak ettiği yeri almadığı 
sürece, Ortadoğu sorununun 
kesin bir çözüme, bölgenin 
barış ve istikrara kavuşması 
mümkün değildir. Gazze’ye 
yönelik insani yardım ve yeniden 
imar faaliyetleri başta olmak 
üzere İslam dünyasının Filistinli 

kardeşlerimize gereken desteği 
vermeye devam edeceğinden 
ve Filistin davasındaki 
dayanışmamızın sarsılmadan 
devam edeceğinden kuşkum 
bulunmamaktadır.”
İslam İşbirliği Teşkilatı 
çerçevesinde İslam aleminin 
dayanışmasının en önemli olduğu 
konuların başında Müslüman 
azınlıklar ve toplulukların 
geldiğini söyleyen Çiçek, 
“Müslümanlara karşı önyargı, 
tahammülsüzlük, ayrımcılıkla 
en yoğun bir şekilde karşılaşarak 
baskı ve zulüm altında din ve 
kimliklerini muhafaza eden 
bu kardeşlerimize yönelik ilgi 
ve desteğimizi hassasiyetle 
muhafaza etmemiz gerektiğine 
inanmaktayım.” dedi.
TBMM Başkanı Çiçek, İslam 
ülkelerinde çevrenin korunması, 
afet ve acil durumlara mukabele, 
yoksullukla mücadele, anne 
çocuk sağlığı ve insan kaynakları 
alanlarında kat edilecek mesafeler 
bulunduğuna vurgu yaptı. Çiçek, 
ayrıca ekonomik ve ticari iş 
birliğinin ilerletilmesi, tarifelerin 
düşürülmesi, tercihli ticaretin 
yaygınlaştırılması, İslam ülkeleri 
içinde finansman ve yatırımlara 

öncelik verilmesi, İslam ülkeleri 
arasında kalkınma yardımlarının 
etkinleştirilmesi ve bilim, 
teknoloji, araştırma ve geliştirme 
alanlarında ortak projelere 
yönelmenin gerektiğini belirtti.
İSİPAB toplantı gündemine de 
değinen Çiçek, “Önümüzdeki 
günlerde bizleri yoğun ve bir 
o kadar da önemli çalışmalar 
beklemektedir. Tüm heyetlerin, 
kuruluşumuzun ortak felsefesini 
oluşturan işbirliği ve dayanışma 
ruhu içinde bu çalışmaları 
yürüteceğine eminim. İstanbul’da 
sizleri ağırlamaktan dolayı 
memnuniyetimizi tekrarlıyor 
ve toplantımıza katıldığınız 
için teşekkürlerimi sunuyor, 
çalışmalarınızda başarılar 
diliyorum” dedi.
Açılış toplantısı, AK Parti 
Ardahan Milletvekili Orhan 
Atalay’ın başkanlığında devam 
ederken TBMM Başkanı Çiçek, 
konuk ülkelerin meclis başkanları 
ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
Çiçek, basına kapalı olan ikili 
görüşmelerde, Gine Bissau 
Halkın Ulusal Meclisi Başkanı 
Cipriano Cassama ile daha sonra 
da Kamerun Senato Başkanı 
Marcel Niat Njifenji ile görüştü.
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Cemil Çiçek, Genel Komite 
Başkanlığını İran İslami Danışma 
Meclisi Başkanı Laricani’den 
devraldı. Başkan Yardımcılığı 
görevlerini de Birleşik Arap 
Emirlikleri ile Kamerun aldı. 

İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi 
Ülkeler Parlamento Birliği 
(İSİPAB) Genel Komite 
toplantısı 20 Ocak’ta başladı. 
TBMM Başkanı Cemil 
Çiçek ve İran İslami Danışma 
Meclisi Başkanı Ali Ardashir 
Amoli Laricani Genel Komite 
Açılış Toplantısı’na katıldı. 
Cemil Çiçek, Genel Komite 
Başkanlığını Laricani’den 
devraldı. Başkan Yardımcılığı 
görevlerini de Birleşik Arap 
Emirlikleri ile Kamerun aldı.
53 ülkeden 22 Meclis Başkanı, 
13 Başkan Yardımcısı, 9 
delegasyon başkanı ve 14 
gözlemci kuruluşun katıldığı 
İSİPAB 10. Konferansı’nın 
bugünkü oturumunda kurumsal 
ve mali konularda kararlar alındı. 

İSİPAB’ın 32 ve 33. Raporları 
değerlendirildi. Genel Komite 
Başkan Yardımcıları seçildi, 
Konferans Raportörü ve 4. 
Daimi Uzmanlık Komitesi’nin 
Raportörlerinin katılımıyla açık 
katılımlı bir komite oluşturuldu.
Açılış toplantısında bir konuşma 
yapan TBMM Başkanı Cemil 
Çiçek, kardeş İslam ülkelerinin 
parlamento temsilcilerini 
Türkiye’de ağırlamaktan dolayı 
duyduğu memnuniyeti ifade etti. 
Çiçek, İran’ın 9. Konferansta 
başarılı bir ev sahipliği yaptığını 
belirterek, “17-19 Şubat 2014 
tarihlerinde düzenlenen 9. 
Konferansta yaptığı başarılı 
ev sahipliği ile birlikte Genel 
Komite Başkanlığını üstlenen 
Sayın Başkan Laricani, 
geçtiğimiz bir yıl içinde 
birliğimizin faaliyetlerine 
hikmeti ve tecrübeleriyle önemli 
katkılarda bulunmuş, birliğimizin 
daha etkin bir konuma gelmesini 
sağlamıştır. Bu katkıları ve 
hizmetleri dolayısıyla Sayın 
Laricani’ye ayrıca şükranlarımı 
sunuyorum” şeklinde konuştu.
İSİPAB 10. Konferansı’nın, 
İslam ülkelerinde, Müslüman 

azınlık ve toplulukların 
bulunduğun bölgelerde ve tüm 
dünyada önemli gelişmelerin 
cereyan ettiği bir dönemde 
gerçekleştiğini ifade eden 
Çiçek, herkesin çok dikkatli ve 
uyanık olması, doğru mesajların 
verilmesi gereken olağanüstü bir 
dönem yaşandığını kaydetti.
“Suriye’de, Irak’ta, Libya’da, 
Yemen’de ve nihayet Filistin’de 
Müslüman halkların huzurunu, 
refahını, güvenliğini doğrudan 
ilgilendiren kritik gelişmeler 
cereyan etmektedir. Suriye ve 
Irak’ta DEAŞ terör örgütünün 
faaliyetleri, yalnızca bu ülkelere 
karşı değil, tüm bölgeye yönelik 
bir tehdit ve istikrarsızlık 
kaynağıdır” ifadelerine yer veren 
Çiçek şöyle konuştu: 
“Dünyanın çeşitli bölgelerinde 
bir yandan vahşi terörist 
saldırıları diğer yandan yabancı 
düşmanı ve İslamofobik 
eylemlerle adeta dinler, 
medeniyetler ve mezhepler 
arasında çatışma yaratılması 
amaçlanıyor. Bu büyük tehlikeye 
karşı hepimizin ortak akılla ve 
sağduyuyla hareket etmemiz 
büyük önem taşıyor.

İSİPAB 10. Konferansı Genel Komite Toplantısı
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Terör belası tüm insanlığı 
tehdit etmektedir. Geçtiğimiz 
haftalarda Paris’te meydana 
gelenler ile Suriye, Irak, Lübnan, 
Yemen ve Nijerya’da gerçekleşen 
ve çok sayıda masum insanın 
hayatlarına kast eden tüm terörist 
saldırıları, terörün her türünden 
çok çekmiş ve terörist saldırılara 
40 bine yakın kurban vermiş 
bir ulusun ferdi olarak şiddetle 
kınıyorum.
Diğer yandan Paris’te ortaya 
çıkan tepki Nijerya, Pakistan, 
Irak, Suriye, Yemen, Lübnan 
ve diğer yerlerdeki terörist 
saldırılara karşı gösterilmiyorsa 
burada bir sorun olduğunu 
görmek gerekir. Terör, önüne ve 
arkasına hiçbir sıfat getirmeye 
çalışmadan, hepimizin şiddetle 
kınamak durumunda olduğu, 
insanlığa karşı bir suçtur. Biz 
Türkiye olarak başta PKK 
terörü olmak üzere, uluslararası 
toplumun terör konusunda çifte 
standartlı yaklaşımından çok 
acı çektik. İnsanlık terörün her 
çeşidine karşı bir karşı duruş ve 
ortak bir mücadele göstermediği 
sürece terör belasının alt edilmesi 
mümkün değildir.” 
Diğer yandan yabancı 
düşmanlığı, ayrımcılık, ırkçılık 
ve bilhassa son dönemde 
yükseliş eğilimine girdiğini 
gözlemlediğimiz İslam 

düşmanlığı ve nefret söyleminin 
yaygınlaşması insanlığın karşı 
karşıya bulunduğu, medeniyetler 
arası uyumu tehdit eden 
sorunların başına gelmektedir. 
Paris saldırılarının ardından 
tüm Müslümanları töhmet 
altında bırakacak açıklamalar 
ne kabul edilebilir ne de terörle 
mücadeleye ve barışa katkıda 
bulunabilir. 
Teröristlerin isimlerinden, 
kullandıkları simgelerden ve 
söylemlerinden hareketle bir 
dinin mensupları suçlanamaz. 
Kamuoylarına hitap eden 
siyasetçilerin, aydınların, bilim 
adamlarının, din adamlarının 
ve basın mensuplarının söylem 
ve eylemlerinde çok dikkatli 
davranmaları, herhangi bir 
dinin mensuplarını töhmet 
altında bırakacak açıklamalardan 
kaçınmaları gerekir. Bu bağlamda 
medeniyetler ve dinler arası 
diyaloğun önemine de dikkat 
çekmek isterim.”
İslam ülkeleri parlamentolarının 
tüm üye ülke halklarının istikrar, 
güvenlik ve refah içinde yaşaması 
ve bölgesel ve küresel barışa 
katkıda bulunması bakımından 
kilit bir sorumluluğa sahip 
olduğuna dikkat çeken Çiçek, 
İSİPAB’ın, tüm parlamentoların, 
İslam’ın yüce ilke ve idealleri 
ışığında, ortak ilgi alanlarına 

giren konularda görüş ve 
tutumların istişare edilerek 
koordine edilen bir forum 
olduğunu söyledi.
Konferansa katkıda bulunan 
tüm komitelere, delegelere ve 
Müslüman Kadın Parlamenter 
Konferansı katılımcılarına 
teşekkür ederek İSİPAB’ın 
hayatiyeti ve etkinliği açısından 
mali durumunun sağlam olması 
gereğinin altını çizdi.
Çiçek, konuşmasını şöyle 
tamamladı:
“Tüm delegelerin, İslam 
ülkelerinin adalet, güvenlik ve 
istikrar içinde daha kalkınarak 
ileriye gitmesi, huzur ve refah 
içinde yaşaması, dünya barışına 
katkı sağlaması ve kuruluşumuza 
hâkim olan işbirliği ve 
dayanışma anlayışı içinde 
çalışmalarını tamamlayacağına 
inanmaktayım. İstanbul’da 
sizleri ağırlamaktan dolayı 
memnuniyetimizi tekrarlıyor, 
toplantımıza katıldığınız 
için teşekkürlerimi sunuyor 
ve hepinize çalışmalarınızda 
başarılar diliyorum.”
TBMM Başkanı Çiçek, 
toplantı arasında Bangladeş 
Meclis Başkanı Fazle Rabbi ve 
Endonezya Ulusal Meclis Başkan 
Yardımcısı Fahri Hamza ile ikili 
görüşmeler gerçekleştirdi.

Çiçek, “Dünyanın çeşitli 
bölgelerinde bir yandan vahşi 
terörist saldırılar diğer yandan 
yabancı düşmanı ve İslamofobik 
eylemlerle adeta dinler, 
medeniyetler ve mezhepler 
arasında çatışma yaratılması 
amaçlanıyor. Bu büyük tehlikeye 
karşı hepimizin ortak akılla ve 
sağduyuyla hareket etmemiz 
büyük önem taşıyor.”
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TBMM Başkanı Çiçek, 
“Dünyanın hiçbir yerinde 
özgürlükler kişisel haklara, 
insan onuruna, insanların ve 
toplumların kutsal saydığı 
değerlere hakaret etme fırsatını 
vermez. Eğer özgürlükler 
böyle anlaşılırsa bu ilkelliktir, 
bayağılıktır.’’

TBMM’nin ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen İSİPAB 10. 
Konferansı, genel komite ve diğer 
komite toplantılarının ardından 
21 Ocak’ta başladı. Konferansta 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve TBMM Başkanı 
Cemil Çiçek birer konuşma 
yaptı.
TBMM Başkanı  Çiçek 
konuşmasında, üye ülke 
temsilcilerini İstanbul’da 
ağırlamaktan memnuniyet 
duyduklarını söyledi.

Çiçek, bu konferansta alınacak 
kararların İslam dünyasına ve 
tüm insanlığa hayırlı ve uğurlu 
olmasını, konferansın teması 
olan barış, adalet, istikrar 
ve güvenliğin dünyanın her 
köşesinde hakim olmasını 
Allah’tan dilediğini aktardı.
Dönem başkanlığını Ali 
Laricani’den  devraldığını ve 
bundan onur duyduğunu dile 
getiren Çiçek, toplantının çok 
dikkatli, sağduyulu mesajların 
verilmesi gereken bir dönemde 
yapıldığını belirtti.
Çiçek, dünyanın çeşitli 
bölgelerinde, bir yandan vahşi 
terörist saldırılarla, diğer yandan 
yabancı düşmanı ve İslam 
karşıtı eylemlerle adeta dinler, 
medeniyetler ve mezhepler 
arasında çatışma yaratılması 
amaçlandığını anlatarak, bu 
büyük tehlikeye karşı herkesin 
ortak akıl, basiret ve hikmetle 
hareket etmesinin büyük önem 
taşıdığını kaydetti.
İSİPAB üyesi olan Asya, 
Afrika ve Orta Asya’daki İslam 
ülkelerinin çoğunun, 20. yüzyılda 
din ve kimliklerini eritmeye 

çalışan sömürgecilere karşı 
verdiği onurlu mücadeleyle 
bağımsız milletler dünyasına 
katıldığına işaret eden Çiçek, 
“Ancak 21. yüzyılda sömürgeci 
düzenin geride bıraktığı 
yıkımdan beslenen cehalet, 
yoksulluk, hastalıklar, terör, 
aşırılık ve maalesef terör 
çatışmaları, İslam dünyasının 
çeşitli bölgelerinde en büyük 
sorunlar olarak karşımıza 
çıkmaktadır” değerlendirmesinde 
bulundu.
Çiçek, 20. yüzyılda sömürgecilik 
döneminin sona erdiğini 
belirterek, “Maalesef, Filistin tüm 
İslam âlemi adına bağımsızlık ve 
egemenlik mücadelesi vermeye 
devam etmektedir. Ortadoğu’daki 
sorunların temelini oluşturan 
Filistin meselesi, insanlığın 
vicdanında kanayan bir yaradır. 
İsrail’in bu yılın Temmuz, 
Ağustos döneminde Gazze’ye 
yönelik saldırısının yol açtığı 
yıkımın ve insanlık dramının 
izleri henüz silinmemiştir. 
İsrail, Gazze saldırısına karşı 
uluslararası toplumdaki 
tepkisizlikten ve aymazlıktan 
istifade ediyor. Bir taraftan 
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yasa dışı yerleşimlerle Filistin 
topraklarındaki işgal politikasına 
hız verirken, diğer taraftan 
Kudüs ve Harem-i Şerif ’in 
statüsünü değiştirmeye yönelik 
pervasız eylemlerde bulunarak, 
bölgeyi yeni bir kaosun eşiğine 
getirmiştir” diye konuştu.
İsrail güvenlik güçlerinin 5 
Kasım’da İslamiyet’in ilk kıblesi 
ve üçüncü mukaddes mabedi olan 
Mescid-i Aksa’nın kutsiyetini 
ayaklar altına alarak mescidin 
içine girdiğini söyleyen Çiçek, 
şöyle devam etti:
“İsrail devletinin barış 
zeminini tahrip eden küstah 
tutumuna yeni bir örnek teşkil 
etmiştir. Filistin sorununun 
çözümsüz kalması, devam 
eden zulüm, yıkım ve ölümler, 
İslam dünyasının haysiyetine 
kastetmektedir. Ayrıca 
bölgede nefret, aşırılık ve terör 
hareketlerinin beslendiği bir 
ortam yaratmaktadır. Buna 
rağmen batı dünyası İsrail’in 
çözümsüzlüğe neden olan 
yıkıcı tutumuna sadece seyirci 
kalmakta, meselenin özü, 
süregiden haksız işgalleri 
görmezden gelerek, İsrail’in 

güvenlik ihtiyaçlarından 
bahsedebilmektedir. Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu’nun, 
Güvenlik Konseyi’nin bağlayıcı 
kararları uygulanmamaktadır. 
Uluslararası hukukun emrettiği 
doğrultuda, tarihi adaletsizlik 
giderilememektedir. 1967 
sınırları içerisinde başkenti 
Kudüs olan bağımsız, egemen 
yaşayabilir bir Filistin devleti, 
barış ve güvenlik içinde 
yaşayabilir şekilde milletler 
ailesinde hak ettiği yeri almadığı 
sürece Ortadoğu sorununun 
kesin bir çözüme, bölgenin barış 
ve istikrara kavuşması mümkün 
değildir. İslam ülkeleri olarak 
Filistinliler adına adaletin tecelli 
ettiği ve Filistinli kardeşlerimizin 
özgürce, bağımsız devletlerinin 
egemenliği altında 
yaşayabildikleri bir çözümün 
sağlanması için çabalarımızı daha 
da artırmalıyız.”
İslam aleminin üzerinde 
hassasiyetle durduğu önemli 
sorunlardan birinin de Yukarı 
Karabağ sorunu olduğunu 
dile getiren Çiçek, “Güney 
Kafkasya’da istikrar ve kapsamlı 
normalleşme önündeki başlıca 

engel, Yukarı Karabağ sorunudur. 
Azerbaycan topraklarının yüzde 
20’sinin işgal altında olduğu 
mevcut durumu, kabul edilemez 
buluyoruz” ifadelerini kullandı.
Çiçek, Güney Kafkasya’da barış, 
istikrar ve refahın şartının Yukarı 
Karabağ sorununa Azerbaycan’ın 
egemenliği ve toprak bütünlüğü 
çerçevesinde çözüm bulunması 
olduğuna dikkati çekerek, “Öte 
yandan, bugün Azerbaycan’dan 
1 milyondan fazla kaçkın 
ve göçkünün yerlerinden ve 
yurtlarından ayrılmak zorunda 
kalmış olmaları karşısında 
uluslararası toplumun 
kendisinden beklenen duyarlılığı 
gösterdiğini söylemek mümkün 
değildir. Bu çerçevede Yukarı 
Karabağ sorununun İslam 
İşbirliği Teşkilatı gündeminde 
tüm boyutlarıyla ele alınmaya 
devam edilmesi büyük önem 
arz etmektedir. Türkiye, her 
platformda Azerbaycan’ın bu 
haklı davasını desteklemeye 
devam edecektir” diye konuştu.
Cemil Çiçek, terörün tüm 
insanlığı tehdit ettiğini ve 
bu tehdidin küreselleşmesi 
sebebiyle terörle mücadele 
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konusunda iş birliğinin çok yönlü 
olarak sürdürülmesinin önem 
kazandığını vurguladı.
Terör belasından en çok 
çeken ülkelerin başında gelen 
Türkiye’nin, terörizmle mücadele 
konusunda, gerek uluslararası 
kuruluşlar nezdinde gerek 
ikili plandaki faaliyetlerini 
yoğunlaştırarak devam ettirdiğini 
aktaran Çiçek, sözlerini şöyle 
sürdürdü:
“Uluslararası alanda terörizmle 
mücadele, Birleşmiş Milletler 
çatısı altında ve evrensel bir 
yaklaşımla yürütülmelidir. Terörle 
uluslararası mücadele konusunun 
ele alındığı uluslararası örgüt ve 
platform sayısındaki artışın bu 
konuda zafiyet oluşturmaması 
gerekir. Başta geçtiğimiz 
haftalarda Paris’te meydana gelen 
ile Suriye, Irak, Yemen, Lübnan 
ve Nijerya ve daha pek çok yerde 
gerçekleşen ve çok sayıda masum 
insanın hayatına kasteden terörist 
saldırıları, terörist saldırılarda 40 
binden fazla insanını kaybetmiş 
bir milletin ferdi olarak şiddetle 
kınıyorum. Terör, önüne ve 
arkasına hiçbir sıfat getirmeye 
çalışmadan hepimizin şiddetle 
kınamak durumunda olduğumuz 
insanlığa karşı bir suçtur. Yüce 
Allah’a ve onun peygamberleri 
olan Hazreti Peygamberimize, 
Hz. İsa’ya, Hz. Musa’ya inananlar 
olarak hepimizin dini inancının 
ortak noktası; şiddeti, insanları 
öldürmeyi, kötülüğü ve terörü ret 
etmesi ve ölümü değil, insanlara 
hayat vermeyi hedeflemesidir. 
Bu itibarla dünyanın neresinde 
olursa olsun vahşi terörist 
eylemler gerçekleştirenlerin 
herhangi bir dinle alakası 
olamaz. Bunlar öncelikle 
ismini, simgelerini kullandıkları 
dinlere ve o dine inanlara zarar 
vermektedir. Paris’te ortaya 
çıkan tepki, Nijerya, Pakistan, 
Irak, Suriye, Lübnan ve diğer 
yerlerdeki terör saldırılarına 
karşı gösterilmiyorsa burada 
bir sorun olduğunu hepimiz 
görmeliyiz. İnsanlık, terörün 
her çeşidine karşı ortak bir 

duruş ve mücadele göstermediği 
sürece, terör belasını alt etmek 
mümkün değildir. Bu ancak terör 
örgütlerine cesaret verir.”
Terör örgütleri arasında ayrım 
yapılmasıyla teröre karşı tüm 
insanlığın kaybedeceğini belirten 
Çiçek, “Biz Türkiye olarak 
başta PKK terör örgütü olmak 
üzere, uluslararası toplumun 
terör konusunda çifte standartlı 
yaklaşımından çok acı çektik. 
Terörle mücadele konusunda 
insanlığın önündeki en büyük 
sınamalardan birisi, bu çifte 
standardın aşılmasıdır. İkinci 
büyük tehlike ise yabancı 
düşmanlığı, ayrımcılık, ırkçılık 
ve bilhassa son dönemde 
yükseliş eğilimine girdiğini hep 
beraber gözlemlediğimiz İslam 
düşmanlığı ve nefret söyleminin 
yaygınlaşması ve yükselmesidir. 
Bu, insanlığın karşı karşıya 
bulunduğu, medeniyetler arası 
uyumu tehdit eden sorunların 
başında gelmektedir” şeklinde 
konuştu.
Çiçek, teröristlerin isimlerinden, 
kullandıkları simge ve 
söylemlerinden hareketle 
bir dinin mensuplarının 
suçlanamayacağını belirterek, 
kamuoyuna hitap edenlerin bu 
konudaki söylem ve eylemlerinde 
dikkatli davranmaları, herhangi 
bir dinin mensuplarını töhmet 
altında bırakacak açıklamalardan 
kaçınmaları gerektiğini aktardı.

Cemil Çiçek, aksi takdirde 
eylemleriyle toplumda nefret 
ve korku oluşturmaya çalışan 
teröristlerin bu amaçlarına 
hizmet edileceğini vurguladı. 
İnsanlık tarihinin bir bakıma 
özgürlüklerin kazanılması ve 
korunması tarihi olduğunu 
anlatan Çiçek, özgürlüklerin 
olmadığı bir ülkede birçok 
değeri korumanın da mümkün 
olmadığını belirtti. 
Çiçek, özgürlüklerin önündeki 
en büyük engellerden birinin de 
özgürlüklerin kötüye kullanılması 
olduğuna dikkati çekerek, şöyle 
devam etti:
“Dünyanın hiçbir yerinde 
özgürlükler kişisel haklara, 
insan onuruna, insanların ve 
toplumların kutsal saydığı 
değerlere hakaret etme fırsatını 
vermez. Eğer özgürlükler 
böyle anlaşılırsa bu ilkelliktir, 
bayağılıktır. O nedenle en 
başta Sevgili Peygamberimiz 
olmak üzere başka bir din 
mensupları için de olsa onların 
kutsal saydığı değerlere hakaret 
etmeyi, aşağılamayı bir özgürlük 
kullanımı olarak değerlendirmek, 
yeni sorunlara kapı aralar. 
Bundan herkesin kaçınması 
gerekmektedir.” 
Türkiye’nin Avrupa Birliği ile 
bir müzakere süreci yürüttüğünü 
hatırlatan Çiçek, “Türkiye’nin 
Avrupa Birliği’ne katılması, 
sürecin başarıyla tamamlanması, 
Avrupa Birliği’nin kültürel 
çeşitlilik çağrılarında ne ölçüde 
samimi olduğunu gösterecektir. 
Bu bakımdan üyelik sürecimiz 
bir barış ve medeniyet projesi 
olan Avrupa Birliği bakımında 
da bir sınav, aynı zamanda Batı 
ve İslam dünyasının buluşması, 
medeniyetler ve inançlar arası 
diyalog açısından bir fırsattır” 
dedi.
TBMM Başkanı Çiçek, 
Avrupa Parlamentosu seçimleri 
sonucunda yabancı düşmanı, göç 
karşıtı ve AB projesini sorgulayan 
aşırı söylemli siyasi partilerin 
sandalye sayısının artmasının 

Çiçek, “Tam üyelik 
müzakerelerini sürdüren aday 

ülke olarak, AB ülkelerinde artan 
ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve 
İslamofobi ile mücadele edilmesi 
için etkili araçlar geliştirilmesi 

gerektiğini yetkililere her 
vesileyle ifade ettik.”
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endişe verici olduğunu belirterek, 
“Tam üyelik müzakerelerini 
sürdüren aday ülke olarak, AB 
ülkelerinde artan ırkçılık, yabancı 
düşmanlığı ve İslamofobi ile 
mücadele edilmesi için etkili 
araçlar geliştirilmesi gerektiğini 
yetkililere her vesileyle ifade 
ettik” diye konuştu.
Ayrımcılık, yabancı düşmanlığı 
ve İslam karşıtlığı ile mücadelede 
ittifakın önemli rol üstlendiğini 
anlatan Çiçek, şunları kaydetti:
“Son dönemde kardeşimiz ve 
sınır komşumuz olan Suriye ve 
Irak’ta ortaya çıkan DEAŞ terör 
örgütü bölgemizdeki istikrar 
ve güvenliğe yönelik en büyük 
tehlike haline gelmiştir. DEAŞ 
terör örgütüyle mücadele, onu 
ortaya çıkaran ve besleyen şartlar 
da dikkate alınarak, etkili ve 
koordineli şekilde yürütülmüştür. 
Müslüman ülkelerin temsilcileri 
olarak DEAŞ’ın, barış dini olan 
kutsal dinimiz adına işlediği 
suçların tüm medeniyetimize 
yönelik bir tehdit olduğunu idrak 
etmeli, bu anlayışla DEAŞ ve 
aşırılıkla mücadele etmeliyiz. 
DEAŞ ile mücadelede özellikle 
Irak örneği, bize mezhepler 
arası ayrımları bir kenara 
bırakıp din kardeşliğine yakışır 
şekilde, hepimizin benimsediği 
ortak değerleri yüceltmenin 
gereğini göstermiştir. Yeni 
Irak Hükümetinin ülkenin 
tüm kesimlerini kapsamaya 
yönelik attığı bazı adımları 
memnuniyetle karşıladığımızı ve 
bu gayretlerinin desteklenmesi 
gerektiğini düşünüyoruz.” 
Uluslararası toplumun terörün 
her türüne karşı aynı kararlılıkla 
mücadele etmek durumunda 
olduğuna işaret eden Çiçek, 
konuşmasını şöyle sürdürdü:
“DEAŞ gibi şiddeti bir yöntem 
olarak benimsemiş bir diğer terör 
örgütü de 30 yılı aşkın süredir 
40 binin üzerinde can kaybına 
yol açan PKK’dır. Suriye ve Irak 
topraklarında destek bulan, 
batıdan da önemli ölçüde destek 
alan PKK da tıpkı DEAŞ gibi 

bir terör örgütüdür. Bu örgütün 
DEAŞ’a karşı savaştığını iddia 
ederek kendisine meşruiyet 
kazandırma çabalarına izin 
verilemez. Uluslararası medyadan 
ve toplumun bazı kesimlerinden 
zaman zaman bu örgüte karşı 
yeni bir anlayış geliştirilmeye 
çalışıldığı gözlemlenmektedir. 
Unutulmamalıdır ki akrep 
akreptir, fırsatı bulduğunda her 
zaman sokar. Şiddeti veya şiddet 
tehdidini bir yöntem olarak 
kullanan, insanları katleden, 
uyuşturucu kaçakçılığı, haraç 
toplama, kara para aklama, 
insan kaçakçılığı, adam kaçırma 
gibi faaliyetlerle mevcudiyetini 
idame ettirmeye çalışan terör 
ve suç şebekelerini uluslararası 
toplum mazur görmemeli ve 
terör örgütleri arasında ayrım 
yapmamalıdır.”
Ortadoğu, Kuzey Afrika, Mısır, 
Tunus, Libya ve Suriye’de 
değişim ve dönüşüm sürecinin 
devam ettiğini aktaran Çiçek, bu 
ülkelerde halkların taleplerinin 
belirleyici olduğunu söyledi.
Cemil Çiçek, söz konusu 
taleplerin esasen İslam 
medeniyetinin temelinde 
yer alan ilkelere dayandığını 
belirterek, bu tür talepler ve 
bunların karşılanmasına yönelik 
reformların söz konusu ülkelerde 
farklı biçimlerde tezahür 
edeceğini kaydetti.
Değişimlerin yeni 
kutuplaşmalara yol açmamasının 
en önemli husus olduğuna işaret 
eden Çiçek, “Ortadoğu’daki 
gelişmeleri mezhepsel 

çatışma ve din mücadelesi 
zaviyesinden anlamaya 
ve anlatmaya çalışanlara 
karşı ortak bir mücadele 
verilmesi gerekmektedir” 
değerlendirmesinde bulundu. 
Mısır, Tunus, Libya, Yemen, 
Afganistan, Somali ve 
Nijerya’daki siyasi gelişmeleri 
değerlendiren Çiçek, şöyle devam 
etti:
“İslam İşbirliği Teşkilatı 
çerçevesinde İslam aleminin 
dayanışmasının en önemli 
konularının başında Müslüman 
azınlıklar ve topluluklar 
gelmektedir. İslam dünyasının, 
Müslüman azınlık ve topluluklara 
yaklaşımı, bulundukları ülkelerde 
barış içinde kimliklerini 
muhafaza ederek, hukuki 
statülerine saygı duyulması, 
temel hak ve hürriyetlerinden 
yararlandırılması yönünde 
olmalıdır. Myanmar’daki 
kardeşlerimiz bizden daha fazla 
yakın ilgi ve destek bekliyor.”
TBMM Başkanı Çiçek, İslam ile 
terörü ilişkilendirme çabalarının 
uluslararası hukuk ile insan 
haklarını ayaklar altına alan 
sömürgeci, oryantalist, ırkçı ve 
fanatik zihniyetler tarafından 
uygulanan senaryolar olduğunu 
dile getirerek, şöyle konuştu: 
“Açık hava hapishanesine 
çevrilen Gazze’de 2 binden fazla 
insanı katledenleri kınamaktan 
kaçınmak, bu katliamı yapan 
İsrail devletinin güvenlik 
hakkından bahsedilmesi utanç 
verici bir ayıptır. Ancak bizlerin 
de önce dönüp kendimize 
bakmamız; eğitimden sağlığa, 
adaletten emniyete, kadın, aile 
ve çocuğa kadar Müslümanlar 
olarak bireysel ve toplumsal 
hayatımıza çekidüzen vermemiz 
gerekmektedir. Okuryazarlık, 
anne çocuk sağlığı, bilimsel 
araştırma ve yayın, hukuk, 
şiddetle mücadele gibi 
alanlardaki eksiklerimizi tespit 
edip, bu konularda hem kendi 
aramızda, hem de tüm dünyayla 
işbirliğine giderek çağdaş, ortak 

Çiçek, ‘’PKK da tıpkı DEAŞ gibi 
bir terör örgütüdür. Bu örgütün 
DEAŞ’a karşı savaştığını iddia 
ederek kendisine meşruiyet 
kazandırma çabalarına izin 

verilemez.’’
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standart ve değerler üzerinden 
kat etmemiz gereken önemli 
mesafeler var. Mezhepçilik, 
tekfircilik, kökleri tarih 
sayfasında kalması gereken 
sapkın zihniyetlerin kalıntıları, 
uzantılarıdır. DEAŞ ve El-
Kaide gibi terör örgütlerinin 
kanlı cinayetlerinin İslam’ın 
hiçbir öğretisinde yeri yoktur, 
tüm değerlerimizle taban tabana 
zıttır.”
Cemil Çiçek, İslam dünyasının 
dayanışma ve işbirliği halinde 
olmasıyla bu sorunların 
üstesinden gelinebileceğini 
sözlerine ekledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, TBMM’nin ev 
sahipliğinde düzenlenen İslam 
İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri 
Parlamento Birliği (İSİPAB) 10. 
Konferansı’ndaki konuşmasına, 
konferansın, İslam coğrafyası, 
ülkeler, halklar ve tüm insanlık 

için hayırlara vesile olmasını 
dileyerek başladı.
Kur’an-ı Kerim’de Şura Suresi 
38. ayette “Onlar, işlerini 
aralarında istişareyle yaparlar” 
denildiğini aktaran Erdoğan, 
“Meclis kavramı, işleri istişare 
ile birbirine danışarak yapma 
anlayışı, Hazreti Peygamber 
Aleyhissalatü 
Vesselam’dan bugüne kadar 
bizim iş yapma metodumuz 
olmuştur. Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin 23 Nisan 1920’de 
böyle bir anlayışla teşekkül 
ettiğini ve açıldığını vurgulamak 
isterim. 23 Nisan 1920’de Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde 
kürsünün arkasındaki duvarda 
işte bu ayet, Şura Suresi 38. ayeti 
yazılı duruyordu” diye konuştu.
Erdoğan, İslam İşbirliği 
Teşkilatı’nın ve Parlamento 
Birliği’nin de böyle bir anlayışla 
teşekkül etmesinin son derece 
manidar ve değerli olduğunu 
dile getirerek, oluşumun, tek tek 
ülkelere, bölgeye ve tüm dünyaya 
ilişkin meselelere çözüm arama 
aracı olarak önem taşıdığını 
söyledi.
İslam ülkelerinin, aynı zamanda 
Müslümanların temsilcilerinin 
geniş bir platformda, geniş bir 
zeminde bir araya gelmelerinin, 
gündemdeki konuları istişare 
etmelerinin, bugün ve 
gelecek adına eşi bulunmaz 
bir fırsat olduğunu söyleyen 
Erdoğan, bu fırsatın çok çok iyi 
değerlendirilmesi, gündemdeki 
konuları, ülkelerin, halkların ve 
İslam coğrafyasının sorunlarını 
hiçbir komplekse, hiçbir 
tereddüde ve korkuya kapılmadan 
açık yüreklilikle istişare etmek 
ve çözümler üretmek gerektiğini 
vurguladı.
Erdoğan, konuşmasını şöyle 
sürdürdü:
“Farklı dilleri konuşuyor 
olabiliriz, farklı coğrafyalardan 
gelmiş, farklı etnik kökenlerin 
mensupları olabiliriz. 
Mezheplerimiz de birbirinden 
farklı olabilir. Az önce 

dinlediğim konuşmaların 
hepsi gerçekten hemen hemen 
bir ortak aklın, bir kolektif 
düşüncenin ürünü konuşmalardı. 
Hepimiz, her birimiz, Kur’an-ı 
Kerim’in ilahi mesajı altında 
Hazreti Peygamber Aleyhissalatü 
Vesselam’ın o barış sancağı 
altında bir olmuş, beraber 
olmuş, birbirine kardeş olmuş 
bir ümmetin mensuplarıyız. 
Öyle meseleler vardır ki herkes 
susar, sadece ve sadece Kur’an-ı 
Kerim konuşur. Öyle sorunlar 
vardır ki herkes susar, sadece 
ve sadece Hazreti Peygamber 
Aleyhissalatü Vesselam’ın 
bugünlere kadar ulaşmış sahih 
hadisleri konuşur. Öyle can 
alıcı, can yakıcı hadiseler vardır 
ki orada ülkelerin çıkarları 
geri plana itilmek zorundadır, 
mezheplerin farklılıkları geri 
plana itilmek zorundadır, bütün 
anlaşmazlıklar, bütün yapay 
ayrımlar unutulup, birliğin, 
beraberliğin, kardeşliğin ruhu 
diriltilmek zorundadır.”
İslam coğrafyasının, İslam 
dini mensuplarının olağanüstü 
bir süreçten geçtiğini belirten 
Erdoğan, “İslam dünyasının 
üzerinde ciddi operasyonlar 
yapılmaktadır. Müslümanlar 
birbirine kırdırılmaktadır, 
Müslümanlar birbirine 
vurdurulmaktadır. Akan kan, 
dikkat edelim, Müslüman 
kanıdır. Ölenler ve öldürenler 
Müslümanlardır. Bu, bir şeyi 
ortaya koymaktadır. Biz, demek 
ki değerlerimizden herhalde 
uzaklaşıyoruz. Aslında bütün 
farklılıkların, aramızdaki tüm 
tartışma konularının bir 
kenara bırakılarak, ortak aklın, 
ortak heyecanın, ortak çözüm 
araçlarının devreye alınmasının 
zorunlu olduğu bir zaman 
diliminde yaşıyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Filistin’de yaklaşık bir 
asırdır hemen her gün bir 
insanlık trajedisi yaşanırken, 
meseleye çıkar gözlüğüyle 
bakmanın, meseleyi ideolojik 
değerlendirmenin, hadiseye 

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan,  “Müslümanlar 
birbirine kırdırılmaktadır, 
Müslümanlar birbirine 
vurdurulmaktadır. Akan kan, 
dikkat edelim, Müslüman 
kanıdır. Ölenler ve öldürenler 
Müslümanlardır. Bu, bir şeyi 
ortaya koymaktadır. Biz, demek 
ki değerlerimizden herhalde 
uzaklaşıyoruz. Aslında bütün 
farklılıkların, aramızdaki tüm 
tartışma konularının bir kenara 
bırakılarak, ortak aklın, ortak 
heyecanın, ortak çözüm 
araçlarının devreye alınmasının 
zorunlu olduğu bir zaman 
diliminde yaşıyoruz.” 
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mezhep veya parti taassubuyla 
bakmanın insani ve İslami 
olmadığını ifade ederek, şöyle 
devam etti:
“Irak’ta hemen her gün 
camilerimize, türbelerimize, Ehli 
Beyt’in aziz hatırasını taşıyan 
kabirlerimize yapılan saldırılara 
bir insan, bir Müslüman 
gözlüğüyle değil de strateji, 
konjonktür, çıkar, mezhep 
gözlüğüyle bakmak vicdani de 
değildir, İslami de değildir. Aynı 
şekilde, burayı altını çizerek ifade 
ediyorum, Suriye’de 350 bin 
insan hayatını kaybetmişken, 7 
milyondan fazla insan evinden, 
topraklarından göç etmişken, 
her gün onlarca insan, çocuklar, 
kadınlar hunharca öldürülürken, 
meseleye iktidar gözlüğüyle, 
çıkar ve mezhep gözlüğüyle 
bakmak insani, vicdani ve 
İslami değildir. Ölenler kim? 
Müslüman. Öldüren kim? ‘Ben 
de Müslümanım’ diyen bir devlet 
terörü. Şu anda ülkemde 1 
milyon 700 bin muhacir var. Kim 
bunlar? Suriye’deki Müslüman 
kardeşlerimiz. Yaptığımız 
harcama şu ana kadar 5,5 milyar 
dolar. Dünyadan gelen herhangi 
bir destek var mı? 250 milyon 
dolar. Avrupa’nın tamamında 
acaba ne kadar Suriyeli sığınmacı 
var? 130 bin. Lübnan’da yaklaşık 
bizim kadar şu anda sığınmacı 
var, muhacir var. Ürdün’de 1 
milyona yakın muhacir var. Tablo 
bu. Şimdi soruyorum: Bu şekilde 
kendi Müslüman kardeşlerini 
öldürenlere sahip çıkma hakkının 
İslami bir izahı var mıdır? Burada 
biz eğer bunun meşveresini, 
bu meşveret meclisinde 
yapacaksak çok açık net olarak 
yapmak ve bunu da ülkelerimizin 
yönetimlerine sonuç bildirgesiyle 
bildirmek durumundayız.”
Afganistan’da, Mısır’da, Libya’da 
durumun aynı olduğunu 
belirten Erdoğan, “Bütün bu 
sorun alanları, çatışmalar, terör, 
yoksulluk, ırkçılık ve ayrımcılık 
karşısında aramızdaki tüm 
farklılıkları, tüm anlaşmazlıkları 
bir kenara koyup, başımızı iki 

elimizin arasına alıp tekrar tekrar 
düşünmek zorunda olduğumuz 
bir gerçektir. Maalesef acı bir 
gerçektir. Bizler Müslümanlarız; 
bizler kıyamete, hesap 
gününe, din gününe inanan 
insanlarız. Ama unutmayalım 
ki Maliki Yevmiddin olan 
Allah’tır. O, bunun hesabını bize 
muhakkak soracaktır. Sünni 
ya da Şii olmamız bu kesin 
gerçeği değiştirmiyor. Türk, 
Arap, Kürt, siyahi ya da beyaz 
olmamız bu mutlak gerçeği 
değiştirmiyor. Hatırlatmak 
isterim ki yaptıklarımızdan 
olduğu kadar yapabilecekken 
yapmadıklarımızdan da er ya da 
geç sorguya çekilecek, hesaba 
çekileceğiz” diye konuştu.
Erdoğan, tüm dünyaya şöyle 
seslendi:
“Filistin’de masum çocuklar 
ölürken, bunun için sadece acı 
çekmek bizi sorumluluktan 
kurtarır mı? Hepimizin 
yanı başında olan Suriye’de 
yüz binlerce insanın ölümü, 
milyonlarca insanın hicreti 
karşısında, kamplarda soğukta 
donup ölen, açlıktan ölen 
çocukların karşısında sadece 
vicdanımızın sızlaması, bizleri 
kurtarır mı? Irak’ta kardeş kardeşi 
katlederken, hem de camilerde, 
türbelerde katlederken, ölenlerin 
ve öldürenlerin mezheplerine 
bakıp susmak bizi acaba hesaptan 
kurtarır mı?”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, “Teröristler ve terör 
örgütleri, İslam coğrafyasının 

ve Müslümanların asla ve asla 
temsilcisi, sözcüsü değildir ve 
hiçbir zaman da olmayacaktır” 
dedi.
Erdoğan, şu anda DEAŞ diye 
bir terör örgütünün çıktığını 
ve İslam adına Müslüman 
öldürdüğünü belirterek, örgütün 
böyle bir yetkiyi nereden 
aldığını sormak gerektiğini 
söyledi.
İslam’ın içeriğinde olmayan ve bu 
şekilde Müslümanları katleden 
bir terör örgütünün çok açık net 
ortada dolaştığını dile getiren 
Erdoğan, şunları kaydetti:
“İşte Irak’ta olanlar ortada. Şu 
anda Irak’ın yüzde 40’ı bunların 
işgali altında. Aynı şekilde 
Suriye’de yine bir terör estiriyor. 
Orada da yine binlerce insan 
öldürülmüş vaziyette. Şimdi 
bizler, kendimizi önce çek 
etmemiz lazım. Kendimizi önce 
sorgulamaya çekmemiz lazım. 
Yabancılar geliyor bombalıyor, 
öldürüyor. Zaten sıkıntı burada, 
biz niçin sorunlarımızı onlara 
bırakıyoruz da kendi aramızda 
halledemiyoruz? Niçin onlara 
bırakıyoruz? Sorunlarımızı 
kendi aramızda, bu mecliste 
halletmemiz lazım, onlara 
bırakmamamız lazım. 
Afganistan’daki dram, 
Somali’deki açlık, Libya’daki 
fitne... Bakın, Libya bölük 
pörçük. Libya’nın parası mı yok? 
Parası da var. Ama Libya’nın 
parası nerede? Maalesef 
Libya’nın parası batıda.”
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Erdoğan, Libya’nın varlık içinde 
yokluk çektiğinin altını çizerek, 
şöyle devam etti:
“Şu anda bölük pörçük Libya’nın 
üzerinde hesabı olanlar, 
Libya’nın petrolü için, 
Libya’yı düşündükleri için 
değil. Kardeşlerim hepimiz 
çok çok iyi biliyoruz ki eğer 
istersek, eğer arzu edersek, 
eğer Hazreti Peygamber 
Aleyhissalatü Vesselam’ın bize 
emrettiği istikamette bir elin 
parmakları gibi birbirimize 
kenetlenir ve kardeş olmanın 
gereğini yerine getirirsek, 
bölgemizdeki tüm sorunları 
kolayca aşabiliriz. Bunun için 
gerekli güce sahibiz, bunun için 
yeterli akla, birikime, tecrübeye 
sahibiz. Buhara’da, Semerkant’ta, 
İsfahan’da, Bağdat’ta, Kahire, 
Gırnata, Kurtuba ve İstanbul’da 
daha nice şehrimizde tarihte 
kurduğumuz o parlak 
medeniyetleri, o barış atmosferini 
eğer istersek, bir ve beraber 
olursak yeniden inşa edebiliriz.” 
“Bizim birbirimizle konuşmak 
için aracılara ihtiyacımız yok” 
diyen Erdoğan, sözlerini şöyle 
sürdürdü:
“Bizim birbirimizle konuşmak 
için tercümanlara ihtiyacımız 
yok. Biz gönül diliyle zaten 
konuşuyoruz. Biz aynı kıbleye 
dönen insanlar olarak gönül 
diliyle, kalp diliyle konuşabilir, 
aramızdaki, bölgemizdeki 
meselelere hatta yeryüzünde 
insanlığı ilgilendiren her soruna 
karşı ortak, etkili bir mücadele 
verebiliriz. İşte görüyorsunuz 
Müslümanlar sustuğunda, 
İslam dünyasının yöneticileri 
elleri kolları bağlı oturduğunda, 
her mezhep kendi taraftarının 
arkasında durup diğerine yapılan 
zulme tepkisiz kaldığında, işte o 
zaman devreye başkaları giriyor. 
İşte o zaman devreye fitneciler 
giriyor, devreye teröristler giriyor. 
Devreye modern Lawrance’lar 
giriyor. Suriye’de her gün altını 
çizerek söylüyorum, bizim 
özbeöz kardeşlerimiz öldürülüyor. 
Ama bunlarla ilgili kararları biz 

değil başkaları alıyor, başkaları 
veriyor. Suriye’nin geleceği adına 
burada şu salonda bulunan 
parlamenterler, sizlerin mensubu 
olduğu parlamentolar değil, 
başka güçler, başka gruplar, başka 
çevreler konuşuyor, karar veriyor.”  
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
milyarlarca Müslümanın 
arzusu, isteği, hissiyatının 
Birleşmiş Milletler’in ve 
BM Güvenlik Konseyi’nin 
karar mekanizmalarına etki 
edemediğinin altını çizerek, 
şunları kaydetti:
“Oralarda dikkate alınmıyor. 
İran’la, Irak’la, Filistin’le 
özellikle de Suriye ile ilgili 
karar alınacağı zaman bu kararı 
İslam coğrafyası, İslam ülkeleri 
değil, 5 üye alıyor. Geçici üyeleri 
konuşmuyorum, onların zaten 
buraya tesir etme yetkisi yok. 
Ya da 5 üyeden biri, alınacak 
doğru kararları veto edip süreci 
durdurabiliyor. Şimdi bugün 
burada ifade ediyorum, dünya 
5’ten büyüktür. Kardeşlerim bu 
5’in içinde bir tane İslam ülkesi 
var mı? Kıta olarak baktığımızda 
Avrupa, Asya ve Amerika kıtaları 
temsil ediliyor. Bunun dışında 
diğer kıtalardan temsilci var 
mı? Yok. Peki, tüm dünya bu 5 
üyeye teslim mi? Böyle bir adalet 
olabilir mi? Artık dünya, Birinci 
Dünya Savaşı’nın şartlarını 
yaşamıyor, artık farklı bir 
dünyadayız.”
Siyasetçinin sürekli olarak 
hayatı güncellemek durumunda 
olduğuna değinen Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Eğer hayatınızı 
güncelleyemiyorsanız siyasetçi 
olamazsınız ve o ülkeyi başarıya 
taşıyamazsınız. Öyleyse artık bu 
Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi’nin reforme edilmesi 
şarttır. Dünyada Birleşmiş 
Milletler üyesi olarak 196 ülke, 
tamamı bu halden memnundur 
zannetmiyorum. Kimle 
konuştuysam ‘haklısınız’ diyorlar 
ama uygulamaya gelince de 
bakıyorsunuz emperyal, egemen 
güçlerin söyledikleri her an 
geçerli oluyor. Kardeşlerim, 
şu anda işte İslam İşbirliği 
Teşkilatı’nda 56 üyeyiz. Peki, 
bir sözümüz orada geçiyor mu? 
Hayır. Peki, biz ne işe yarıyoruz, 
bunu sormayacak mıyız? Bunu 
sorgulamayacak mıyız? Şu 
Birleşmiş Milletler’in neredeyse 
üçte birini İslam ülkeleri temsil 
ediyor. Bu alanda bir adım 
atmayacak mıyız? O zaman bu 
toplantıları yapmanın da bir 
anlamı kalmaz.”
Erdoğan, İranlıların, “Oturdular, 
konuştular ve dağıldılar” diye 
güzel bir sözü bulunduğunu 
belirterek, “Şimdi biz de oturup, 
konuşup, dağılacaksak bir anlamı 
yok ama oturup, konuşup karar 
alacak ve onu uygulayacaksak 
bu işin bir neticesi var, bunu 
yapmamız lazım” diye konuştu. 
Küresel ve bölgesel sorunların 
çözümünde adil, eşitlikçi, herkesi 
temsil eden bir mekanizma 
oluşturulmasının artık kaçınılmaz 
bir hal aldığına dikkati çeken 
Erdoğan, şöyle konuştu:
“Kardeşlerim, bu hakkı hiç kimse 
bize vermeyecek onu bilelim. 
Eğer gerçekten istiyorsak, bu 
hakkı biz kendimiz teslim 
alacağız. Yoksa biz oturalım, 
bu hakkı bize gelsinler teslim 
etsinler, bunu bekliyorsak 
daha çok bekleriz. Bu dünyada 
var olduğumuzu, bu dünyada 
adaletle muameleyi fazlasıyla hak 
ettiğimizi, kendi kararlarımızı 
kendimizin verebileceğini artık 
çok daha gür bir sesle bütün 
dünyaya ilan etmek, duyurmak 
zorundayız. Hiç kuşkusuz 

Erdoğan, “Teröristler ve terör 
örgütleri, İslam coğrafyasının 
ve Müslümanların asla ve asla 
temsilcisi, sözcüsü değildir ve 
hiçbir zaman da olmayacaktır.”
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İslam dünyası; yöneticileriyle, 
münevverleriyle, alimleriyle kendi 
öz eleştirisini yapmak zorundadır. 
Bizim öz eleştiri yapma şeklimizi, 
öz eleştiri metodumuzu, bu 
yöndeki istikameti altını çizerek 
söylüyorum başkaları değil, ancak 
hep beraber biz belirleriz, biz 
belirlemek zorundayız. Teröristler 
ve terör örgütleri, İslam 
coğrafyasının ve Müslümanların 
asla ve asla temsilcisi, sözcüsü 
değildir ve hiçbir zaman da 
olmayacaktır. Kim oldukları, 
neye hizmet ettikleri, kimin 
maşası oldukları bilinmeyen terör 
örgütü ve teröristlerin yaptıkları 
eylemler, kesinlikle ve kesinlikle 
Müslümanları bağlamaz, İslam 
ülkelerini bağlamaz.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
terör ile İslam ve terörist ile 
Müslüman kavramlarını son 
derece kasıtlı biçimde yan yana 
kullanmanın İslam dinine 
yapılmış en büyük hakaret ve 
saldırı olduğuna vurgu yaparak, 
“İslam, silm kelimesinden 
gelmiş böyle bir kavram, böyle 
bir din hiçbir zaman barış dini 
olarak teröre müsaade etmez. 
Şu anda İslam ülkeleri içinde, 
hem de Müslümanlara yönelik 
acımasızca katliamlar işleyen 
canilerin ya da İslam ülkeleri 
dışında cinayet işleyenlerin, 
İslam diniyle ve Müslümanlarla 
uzaktan yakından alakası olamaz. 
Bunlar İslam’ın barış mesajını, 
rahmet, merhamet, şefkat 
duygusunu, yaratılmışların en 
şereflisi olan insana hürmeti 
tevarüs edemeyen zavallılardır” 
diye konuştu.
İslamofobinin, 11 Eylül 
2001’deki saldırıdan bu yana 
Batı’daki gelişimine dikkati 
çeken Erdoğan, Nazilerin son 
dönemdeki temsilcilerinin 
Batı’daki camilere gamalı haçlar 
ve değişik hayvan resimleri 
çizerek Müslümanlara hakaret 
ettiklerini hatırlattı. Erdoğan, 
“Buralar bizim mabedimiz. 
Bizim mabetlerimize yönelik 
bu saldırı bununla kalmıyor, bir 
de kundaklıyorlar, yakıyorlar. 

Bunlar tahrik değil de nedir? 
Tabii ki bu bir netice oluyor 
ama bunun bir de sebebi var. 
Şimdi aynı sebep, bakıyorsunuz 
diğer dinler için de şu anda 
ortaya çıkmaya başladı. Ne 
oluyor? Yine ‘Biz Müslümanız’ 
diyenler de aynı şekilde gidip bu 
defa kiliseleri yakmaya başlıyor” 
ifadelerini kullandı. 
İspanya ile Medeniyetler 
İttifakı süreci başlattıklarını 
hatırlatan Erdoğan, “İspanya ile 
bir Medeniyetler İttifakı süreci 
başlattık. Dedik ki; Medeniyetler 
İttifakı’nda başarılı olamazsak -ki 
şu ana kadar 150’ye yakın ülke ve 
uluslararası kuruluş buraya üye 
olmuştur- eğer burada başarılı 
olamazsak dünya medeniyetler 
çatışmasına gider ki bu bizim için 
bir felaket olur. Biz Medeniyetler 
İttifakı’nda başarılı olmaya 
mecburuz. Bunu başarmaya 
mecburuz. Bunu beraber 
başaracağız” diye konuştu. 
Fransa’da, Charlie Hebdo 
dergisine yönelik saldırılara da 

değinen Erdoğan, şöyle devam 
etti: 
“Şimdi Fransa’daki olay ki bu 
malum dergi, bizim sevgili 
Peygamberimize yönelik hakaret 
içeren bu karikatürleri yapmak 
suretiyle bir tahrik unsuru 
oluşturmuştur, bunu kimse fikir 
özgürlüğü kapsamında ifade 
edemez. Zira kalkıp da bir dinin 
önderine, rehberine kimsenin 
saldırma hakkı yoktur ve bunun 
fikir özgürlüğünde de yeri 
yoktur. Özgürlük, eğer bireyler 
arasındaysa bir bireyin diğer 
birey karşısında onun özgürlük 
alanının sınırına kadardır, 
ondan öteye geçemezsiniz. 
Bunlar kaldı ki bireyden öte, bir 
dinin önderine, rehberine bu 
tür karikatürlerle defalarca bu 
saldırıyı yapmıştır.”
Saldırıyı gerçekleştirenlerin 
Fransız vatandaşı olduğunu 
kaydeden Erdoğan, “Öldürenler 
kim? Fransız vatandaşı ama 
Müslüman olduğu söyleniyor” 
ifadelerini kullandı. Erdoğan, 
“Bunlar 16-17 ay hapishanenizde 

“Bizim birbirimizle konuşmak için tercümanlara ihtiyacımız yok. Biz 
gönül diliyle zaten konuşuyoruz. Biz aynı kıbleye dönen insanlar 
olarak gönül diliyle, kalp diliyle konuşabilir, aramızdaki, bölgemizdeki 
meselelere hatta yeryüzünde insanlığı ilgilendiren her soruna karşı 
ortak, etkili bir mücadele verebiliriz.”
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yattı. Hapishaneden çıktıktan 
sonra siz bu insanları niye takip 
etmediniz? Sizin istihbarat 
teşkilatınız çalışmıyor mu?” 
sorularını yöneltti. 
Bu ülkelerin kendilerini “check” 
etmeleri gerektiğini vurgulayan 
Erdoğan, “Sonunda bir Fransız 
vatandaşı veya vatandaşları 
olarak bu eylem işlenmiştir 
ama Müslümanmış. Bir 
Müslümandan böyle bir eylemi 
görmek bizim arzumuz olamaz 
fakat bunun bütün sebeplerini 
araştırmak, bulmak, ortaya 
çıkarmak Fransa yönetiminin 
görevidir” diye konuştu. 
Türkiye’nin 30 yıldır sınırları 
dışından kendisine yönelik terör 
faaliyetleriyle mücadele ettiğini 
hatırlatan Erdoğan, şöyle devam 
etti:
“Uluslararası toplumu, 
komşularımızı, Avrupa Birliğini 
bu teröre destek olmamaları, 
göz yummamaları, kol kanat 
germemeleri yönünde defalarca 
uyardık. 40 bine yakın insan 
kaybettik. Terör ateşinin belli 
sınırların içinde kalmayacağını, 
bu ateşe karşı uluslararası 
bir dayanışma sergilememiz 
gerektiğini hep söyledik. Bu 
ateşin büyüyüp tüm dünyayı 
tehdit eder hale geleceğini de 
defalarca ifade ettik. Şu anda 
bizdeki terör örgütünün ilişki 
halinde olduğu teröristlerin 
Avrupa tarafından beslendiğini, 
korunduğunu, hatta Avrupa 
Parlamentosunda, buralarda 
konuşturulduklarını, oralarda 
toplantılar yaptıklarını 
görüyoruz. Oralarda para 
kaynakları olduğunu görüyoruz. 
Bunların hepsini belgeleriyle 
dosyalarla kendi hükümet 
başkanlarına, devlet başkanlarına 
teslim ettiğimiz halde en ufak bir 
gelişme yok.”
Fransa’da yapılan saldırıların 
sürpriz olmadığını ifade eden 
Erdoğan, “Şiddetin bu kadar 
yaygınlaştığı, şiddetin içeriden 
ya da dışarıdan bu kadar taraftar, 
bu kadar sempatizan bulduğu 
bir ortamda dünyanın hiçbir 

ülkesi güvenli olamaz. İslam 
coğrafyasında her gün onlarca 
masum insanın katledilmesine 
seyirci kalınırken buna hiç ses 
çıkarılmazken hatta bu katliamlar 
desteklenirken hiçbir ülkede 
hiçbir şehirde güvenlikten söz 
edilemez” diye konuştu. 
Yalnızca 2014 yılında Gazze’de 
çoğu çocuk ve kadın olmak 
üzere yaklaşık 2 bin 500 kişinin 
“alçakça katledildiğini” aktaran 
Erdoğan, bu konuda Birleşmiş 
Milletler’den ve Avrupa 
Birliği’nden ses çıkmadığını, 
bunun görmezden gelindiğini, 
insanlığın bu devlet terörü 
karşısında susmayı tercih ettiğini 
belirtti. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
İsrail Başbakanı Benyamin 
Netanyahu’nun Paris’teki 
yürüyüşe katılmasına da 
değinerek şunları kaydetti: 
“2014 yılında, 2 bin 500 kişiyi 
acımasızca katleden İsrail 
Başbakanı, hiç utanmadan, 
sıkılmadan, ar haya etmeden 
Paris’teki terör karşıtı yürüyüşe 
katılıyor ve bir de en ön safa 
geçiyor. Hatta hatta tribünler 
yok ama insanlar var, onlara da 

el sallıyor. Bu mudur terörle 
mücadele? Teröre karşı ortak 
duruş, ortak akıl bu mudur? Eğer 
Batı, 2 bin 500 insanı, çocukları, 
kadınları İsrail terörünün kurbanı 
olarak görmüyorsa onlara illa 
gazeteci, sanatçı, karikatürist 
lazımsa burada söylüyorum, 
İsrail’in katlettiği gazetecileri 
nereye koyacaksınız? Başta 
Türkiye olmak üzere İslam 
ülkelerini, basın özgürlüğü 
konusunda yargılayan uluslararası 
örgütler bu gazeteci katliamıyla 
ilgili çıtlarını dahi çıkarmadılar.”
“Eğer onlar sadece 
karikatüristleri terör mağduru 
olarak kabul ediyorlarsa onlara 
da bir örnek vereceğim” diyen 
Erdoğan, sözlerini şöyle 
sürdürdü:
“Naci el Ali, Hanzala’nın çizeri. 
Önce ülkesinden, Filistin 
topraklarından kovuldu. 
Mülteci kamplarında yaşadı. 
İngiltere’ye gitti ama orada 
da rahat bırakmadılar. Sadece 
karikatür çizen Naci el Ali, 
Londra’nın ortasında suikastle 
katledildi. Hiç kimse çıkıp da 
buna İsrail terörü demedi. Hiç 
kimse çıkıp da buna sanata 
kurşun, basına kurşun, özgür 
düşünceye, ifade özgürlüğüne 
kurşun demedi. Naci el 
Ali’nin katillerini koruyanlar, 
kollayanlar o katillerin sırtını 
sıvazlayanlar şimdi çıkmışlar 
Paris’te katledilenler için yürüyüş 
yapıyorlar. El insaf. Biz bunu 
görüyoruz. Yapılsın, eyvallah ama 
adil olalım. Bütün Müslümanlar 
bu adaletsizliği bu çifte standardı 
görür; görmelidir. Aklı olan, 
vicdanı olan herkes oynanan 
oyunu çok net bir şekilde 
görüyor.”
Erdoğan, Paris saldırılarının 
ardından terörü konuşmak 
yerine, Müslümanları, İslam 
coğrafyasını konuşmanın, 
şiddetin, adaletsizliğin, terörün 
üzerini örtmek olduğunu söyledi.
Paris saldırılarının ardından 
başta Avrupa Birliği olmak üzere 
dünyanın çeşitli ülkelerinde 
İslam düşmanlığını ve İslam 

“Şiddetin bu kadar yaygınlaştığı, 
şiddetin içeriden ya da 
dışarıdan bu kadar taraftar, 
bu kadar sempatizan bulduğu 
bir ortamda dünyanın hiçbir 
ülkesi güvenli olamaz. İslam 
coğrafyasında her gün onlarca 
masum insanın katledilmesine 
seyirci kalınırken buna hiç ses 
çıkarılmazken hatta bu katliamlar 
desteklenirken hiçbir ülkede 
hiçbir şehirde güvenlikten söz 
edilemez”
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karşıtlığını körüklemenin, 
insanlığın geleceği adına son 
derece tehlikeli bir girişim 
olduğunu vurgulayan Erdoğan, 
son dönemlerde Avrupa’da ortaya 
çıkan PEGIDA örgütünün, 
Almanya merkezli olarak İslam 
karşıtlığı noktasında yürüyüşler 
ve şiddete yönelik eylemler 
yaptığını anlattı.
Erdoğan, “Yönetimler ne yapıyor, 
bu önemli. Teröre ve farklı olana 
tahammülsüzlüğe karşı bütün 
dünya samimi bir şekilde tavrını 
ortaya koymalıdır. Bunu yapacak 
olan sadece Müslümanlar 
değildir, sadece İslam ülkeleri 
değildir, sadece Doğu değildir. 
Batı da artık bu şiddet 
sarmalındaki rolünü görmeli, 
analiz etmeli, anlamalı ve öz 
eleştirisini yapmalıdır” dedi.
İfade özgürlüğünün, her 
şeyi yapabilme, her şeyi 
yazabilme, her şeyi çizebilme 
özgürlüğü olmadığına dikkati 
çeken Erdoğan, şöyle konuştu:
“İfade özgürlüğü, kutsal değerlere 
saygısızlık hakkını hiç kimseye 
tanımaz. İfade özgürlüğü 
bahanesinin ardına saklanarak 
İslam Peygamberini resmeden 
çirkin karikatürler çizenler, 
aslında ne yaptıklarını, kimi 
nasıl incittiklerini, nasıl 
provokasyonların fitilini 
ateşlediklerini görmek 
zorundadır. Aslında bunu da 
biliyorlar. Musevilerin rencide 
olmasını ya da antisemitist 
yaftasına maruz kalma 
korkusunu hesaba katarak 
dikkatli davrananlar, aynı 
şekilde İslam Peygamberine 
ve tüm Müslümanlara karşı 
bu dikkati, bu hassasiyeti 
gözetmekle sorumludur. Çünkü, 
o da tüm Müslümanların 
kırmızı çizgisidir. İnsanları 
karikatür çizdiler diye katletmek 
ne kadar terörse, insanların 
kutsallarına saldırmak, insanları 
galeyana getirecek, tahrik 
edecek eylemler yapmak da 
en az o kadar terördür. Silahlı 
terör kadar, ifade özgürlüğü 
maskesi altında yürütülen teröre 

karşı da insanlık gerekli tepkiyi 
göstermelidir. Batılı ülkelerin, 
Paris saldırılarının ardından ifade 
özgürlüğünün sınırlarını en üst 
düzeyde hatta Papalık düzeyinde 
tartışmaya açmış olması elbette 
olumludur, ancak yeterli değildir.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
özellikle Batı’da, Avrupa’da 
İslam’a ve Müslümanlara yönelik 
tahammülsüzlüğün, ibadet 
yerlerine yönelik saldırıların 
bir an önce durdurulması, 
bununla ilgili tedbirlerin 
alınmasının aciliyet arz ettiğini 
belirterek, “İslamofobinin 
artık ciddi bir tehdit haline 
geldiğini Batılı dostlarımızın 
görmesini arzu ediyoruz. İslam 
ülkelerinin de Batı’ya karşı bu 
uyarılarını samimi bir şekilde 
yapmaları bekliyoruz” ifadelerini 
kullandı.
Hiçbir sorunun çözümsüz 
olmadığını ve sorunları aşacak 
güce, tecrübeye, birikime sahip 
olduklarını ifade eden Erdoğan, 
şunları söyledi:
“İhtiyacımız olan birliktir, istişare 
kültürünün gereklerini hakkıyla 
yerine getirebilmektir, kardeşlik 
hukukunun mesuliyetini 
taşımaktır. Gün; kişisel çıkarları, 
ülke çıkarlarını, mezhep 
çıkarlarını öne çıkarma günü 

değil, Kur’an’ın aydınlığında 
bir olma, beraber olma, kardeş 
olma günüdür. Aracıları 
kaldırdığımızda, aramızdaki 
yapay farklılıkları bir kenara 
koyduğumuzda, ülkelerimize ve 
bölgemize ilişkin her meseleyi 
kolayca aşabileceğimize ben 
yürekten inanıyorum. Fitneyi, 
fesadı, nifakı dışlayıp, mezhep 
farklılıklarını, etnik köken, dil, 
coğrafya farklılıklarını bir kenara 
bırakıp kendimiz olduğumuzda 
her sorun suhuletle çözüme 
kavuşacaktır.”
Erdoğan, İslam İşbirliği 
Teşkilatı’nın bu noktada ağır 
bir sorumluluk taşıdığını, aynı 
zamanda çok önemli bir fırsat 
teşkil ettiğini, Parlamento 
Birliği’nin de Müslüman 
halkların en önemli temsilcisi 
olarak diyalog ve işbirliği için 
önemli bir imkan sağladığını 
ifade ederek, yeni dönemin 
başkanı olarak TBMM Başkanı 
Cemil Çiçek’in tüm İslam 
dünyasını derleyip toparlayan 
konuşmasının her şeyi ifade 
ettiğine değindi.
İslam dünyası üzerinde çok 
ciddi bir operasyon yapıldığını 
yineleyen Erdoğan, “Pakistan, 
Afganistan kan ağlıyor. Irak, 
Suriye, Filistin, Mısır, Libya aynı 
şekilde. Bütün oyunlar buralarda. 
Myanmar’a gidiyorsunuz, aynı 
şekilde. Somali aynı şekilde” dedi.
Somali’de, Orta Afrika’da da 
oyunlar oynandığını dile getiren 
Erdoğan, konuşmasını şöyle 
tamamladı:
“Bütün bunlara karşı ben şu 
topluluğu bir şura meclisi olarak 
görüyorum ve burası bunun 
çözümlerini üretmelidir diye 
düşünüyorum. Bu duygularla 
10’uncu konferansın uyanışa, 
dirilişe, yeniden sarsılmaz 
bir kardeşliğe vesile olmasını 
Allah’tan niyaz ediyorum. 
Parlamento Birliği toplantılarına 
başarılar diliyorum. Allah yar ve 
yardımcımız olsun; Allah tüm 
Müslümanları, insanlığı korusun 
diyor, hepinizi saygıyla, sevgiyle 
selamlıyorum.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, “İnsanları karikatür 
çizdiler diye katletmek ne kadar 
terörse, insanların kutsallarına 
saldırmak, insanları galeyana 
getirecek, tahrik edecek 
eylemler yapmak da en az o 
kadar terördür. Silahlı terör kadar, 
ifade özgürlüğü maskesi altında 
yürütülen teröre karşı da insanlık 
gerekli tepkiyi göstermelidir” 
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TBMM Başkanı Çiçek, İSİPAB 
10. Konferansı bünyesinde 
ülkemizde bulunan yabancı 
parlamento heyet temsilcileri ile 
ikili görüşmeler  gerçekleştirdi.
Cemil Çiçek, Bangladeş 
Parlamento Başkan Yardımcısı 
Fazle Rabbi, Endonezya Ulusal 
Meclis Başkan Yardımcısı 
Fahri Hamza, Kamerun Senato 
Başkanı Marcel Niat Njifenji, 
İran İslami Danışma Meclisi 
Başkanı Ali Ardeshir Laricani, 
Kazakistan Senato Başkan 

Yardımcısı Askar Beysembayev 
ve Arap Parlamentosu Başkan 
Yardımcısı Samia Hassan Sied 
Ahmed Edreas ile görüştü.
İSİPAB 10. Konferansı’nın son 
günü olan 22 Ocak’ta, Konferans 
için ülkemizde bulunan 
Meclis Başkanları ve başkan 
yardımcılarının TBMM Başkanı 
Cemil Çiçek’le ikili görüşmeleri 
devam etti.
Görüşmeler, görüntü alınmasının 
ardından basına kapalı olarak 
gerçekleşti.

TBMM Başkanı Çiçek; Mali 
Ulusal Meclis Başkanı Issaka 
Sıddibe, Pakistan Halk Meclisi 
Başkanı Sardar Ayaz Sadıq ve 
Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı 
Marzuk Ali Al Ghanam, Katar 
Danışma Meclisi Başkanı 
Muhammed Mubarek Al 
Khulafi, Burkina Faso Ulusal 
Meclis Başkan Yardımcısı Lucien 
Nombre, Uganda Ulusal Meclis 
Başkanı Rebecca Kadanga 
ve Afganistan Ulusal Meclis 
Başkanı Abdul Rauf İbrahimi ile 
görüştü.

TBMM Başkanı Çiçek’in 10. İSİPAB Konferansı 
Bünyesinde İkili Görüşmeleri
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TBMM Başkanı Cemil 
Çiçek, TBMM’nin ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen 
İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi 
Ülkeleri Parlamento Birliği 
(İSİPAB) 10. Konferansı’na 
katılanlar konuklarla 21 
Ocak’ta, akşam yemeğinde 
bir araya geldi.
Çiçek, Dolmabahçe Sarayı 
Muayede Salonu’ndaki 
yemekte yaptığı konuşmada, 
çatısı altında bulundukları 
sarayın, Türkiye’nin önde 
gelen yapılarından olduğunu 
söyledi.
Sultan Abdülmecit 
tarafından yaptırılan 
sarayın, 1856’da açıldığını 
belirten Çiçek, “Sırasıyla 
altı Osmanlı padişahı ile 
Cumhuriyetimizin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk’e 
ev sahipliği yapmıştır. Bu 
Muayede Salonu, padişahın 
devlet ileri gelenleriyle 
bayramlaşması ve kimi 
önemli devlet törenlerinin 
yapıldığı bir yerdir” dedi.
Yemeğin verildiği salonun, 
parlamento tarihinde de 
önemli yeri olduğunu anlatan 
Çiçek, “Çünkü, ilk Osmanlı 
Mebusan Meclisi’nin 
açılış merasimi bu salonda 
gerçekleştirildi. Sizleri, derin 
tarihi geçmişi bulunan bu 
salonda, böylesine anlamlı 
bir gecede ağırlamaktan şeref 
duyuyorum. Davetimize 
icabet ederek bizleri mutlu 
ettiniz. Allah da temsil 
ettiğiniz bütün İslam 
dünyasını mutlu etsin. 
Yaptığınız ve yapacağınız 
bütün çalışmalar inşallah 
ümmetin ve insanlığın 
hayrına olsun” diye konuştu.

TBMM Başkanı Çiçek, 
İSİPAB Heyeti Onuruna Yemek Verdi
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İstanbul’da, Türkiye’nin ev 
sahipliğinde düzenlenen İSİPAB 
toplantısı çerçevesinde, 5. Filistin 
Komitesi Toplantısı, İSİPAB 
Türk Grubu Başkanı AK Parti 
Ardahan Milletvekili Orhan 
Atalay’ın başkanlığında 17 
Ocak’ta gerçekleşti.
Toplantının açılış konuşmasını 
yapan Orhan Atalay, 
Ortadoğu’daki sorunların 
temelini oluşturan Filistin 
meselesinin “İnsanlığın, 

özellikle de Müslümanların 
vicdanında kanayan bir yara 
olmaya devam ettiğini” söyledi. 
Atalay, “Gazze’de yaşanan insani 
trajedi, binlerce masum Filistin 
vatandaşının hayatını kaybettiği 
ve yaralandığı saldırılar, eminim 
tarihe kara bir leke olarak 
geçecektir” ifadesini kullandı.
İsrail işgalinin bir an evvel 
sonlandırılması ve başkenti Doğu 
Kudüs olan 1967 öncesi sınırları 
içerisinde egemen ve bağımsız 
bir Filistin devleti kurulması 
temennisinde bulunan Atalay, 
şöyle konuştu: 
“İsrail’in işgal etmiş olduğu 
Filistin topraklarındaki 
saldırganlığı, Harem-i Şerif ve 
Mescid-i Aksa’nın kutsiyetini 
ağır bir şekilde ihlal eden 
eylemleri, yeni yasa dışı yerleşim 
kararları gibi İslam dünyasında 
da haklı bir infiale yol açan 
hukuk tanımaz uygulamalarını 

sürdürmesi bölgede tehlikeli 
bir tırmanmaya yol açmıştır. 
Ne yazık ki uluslararası toplum 
İsrail’i bölgede düşmanlıklar 
yaratan, istikrarsızlıkları 
besleyen ve barış tesis etme 
umuduna zarar veren provokatif 
eylemlerine karşı gerekli tepkiyi 
verememiştir. Son olarak 
Filistin’in, İsrail işgalinin 2017 
yılının sonunda sona erdirilmesi 
ve iki devlet temelinde bir 
çözüme ulaşılmasını sağlama 
amacıyla Ürdün aracılığıyla 
Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi’ne sunduğu karar 
tasarısının kabul edilmemesiyle 
Filistin-İsrail ihtilafının çözümü 
ve bölgede kalıcı barışa giden 
yolun hazırlanması bakımından 
önemli bir fırsat kaçırılmıştır. Bu 
gelişmeden derin hayal kırıklığı 
duyduk.
İsrail’in bu eylemlerinden 
sorumlu tutulması ve 

İSİPAB 10. Konferansı 
5. Filistin Komitesi Toplantısı

Atalay, “Gazze’de yaşanan insani 
trajedi, binlerce masum Filistin 
vatandaşının hayatını kaybettiği 
ve yaralandığı saldırılar, eminim 
tarihe kara bir leke olarak 
geçecektir”
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Filistin’e karşı yapılan tarihi 
adaletsizliklerin giderilmesi 
elzemdir. Başta Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi 
olmak üzere uluslararası 
toplumun Filistin’e yönelik 
sorumluluklarını yerine 
getirmemesi karşısında Filistin 
Devlet Başkanı Sayın Abbas’ın 
aralarında uluslararası ceza 
mahkemesini kuran Roma 
statüsünün de bulunduğu pek 
çok uluslararası anlaşma ve 
sözleşmeye katılım belgesini 
imzalaması egemenlik yetki 
çerçevesinde elbette ki saygıyla 
karşılanmalıdır.
Öte yandan uluslararası 
toplumun statükodan yana 
olmadığı da son dönemde 
meydana gelen önemli 
gelişmelerden anlaşılmaktadır. 
Bu bağlamda 4. Cenevre 
Sözleşmesi Taraf Devletler 
Konferansı toplanmış ve İsrail 
işgal yönetiminin sivillere yönelik 
ihlallerini kayda geçirmiş, İsveç’in 
Filistin devletini tanımasının 
ardından İngiltere, İrlanda, 
İspanya, Fransa, Portekiz ve 
Lüksemburg parlamentoları 
Filistin devletinin tanınması 
yönünde teşvik edici kararlar 
almış, son olarak Avrupa 
Parlamentosu genel kurulda 
bu doğrultuda bir kararı kabul 
etmiştir.”
Orhan Atalay, Gazze’de 
26 Ağustos 2014 tarihinde 
sağlanan ateşkesin sürdürülebilir 
kılınması ve Gazze’nin 
yeniden inşasının öncelikli 
hedef olması gereğine dikkat 
çekerek, Kahire’de 12 Ekim’de 
düzenlenen, bağışta bulunan 
ülkeler toplantısıyla Gazze’nin 
yeniden imarı çalışmalarına 
başlandığı bilgisini paylaştı. 
“Tüm İslam dünyasının Gazze 
ve diğer Filistin topraklarındaki 
kardeşlerimize gerekli yardım 
elini uzatacağından eminiz” 
şeklinde konuşan Atalay, “Asıl 
önemli olan bölgede bu tür İsrail 
saldırılarının tekrarlanmamasını 

sağlayacak adil, kapsamlı ve 
kalıcı bir barışı temin etmektir. 
Ancak maalesef İsrail böyle bir 
barışa hazır değildir” dedi. Atalay 
şunları kaydetti:
“İsrail yalnızca Filistin 
halkına yönelik değil, esasında 
tüm İslam âlemi için kutsal 
olan mekânlara karşı da 
saldırganlığını sürdürmektedir. 
İsrail işgal güçlerinin 5 Kasım 
günü İslamiyet’in ilk kıblesi 
ve üçüncü mukaddes camisi 
Mescid-i Aksa’nın kutsallığını 
ayaklar altına alarak mescidin 
içine girmesi elbette ki kabul 
edilemez. Ülkemiz bu gelişmeler 
sonucunda Filistin davasının 
ve Kudüs’ün savunulması 
doğrultusunda uluslararası alanda 
yoğun girişimlerde bulunmuştur.
İslam İşbirliği Teşkilatı, 
Kudüs Temas Grubu’nun 
çalışmalarına ve 12 Kasım’da 
Rabat toplantısında eylem 
planının uygulanmasına yönelik 
çabalara katkı sağlamaktadır. 
Ayrıca bu toplantıda İstanbul’da 
Uluslararası Kudüs Vakfı 
kurulması dâhil bazı somut 
öneriler getirdik. Kudüs Temas 
Grubu’nun uluslararası toplum 
nezdindeki girişimlerine 
desteğimiz sürecektir. İsrail’in 
Mescid-i Aksa’nın kutsiyetini 
çiğneyen uygulamalarına karşı 

İslam ülkelerinin ortak duruş ve 
dayanışmalarını güçlendirmeleri 
her zamankinden daha fazla 
önem taşımaktadır.
Bu vesileyle İslam İş.irliği 
Teşkilatı Parlamentolar Birliği 
Filistin Komitesi olarak Filistin 
davasına olan desteğimizi 
ve Filistinli kardeşlerimizle 
dayanışmamızı sürdüreceğimizi 
ifade etmekten memnuniyet 
duyarım. İnşallah Cenab-ı 
Allah en yakın zamanda Filistin 
topraklarının zalim İsrail’in kirli 
çizmelerinden kurtulmasını 
müyesser kılar; bağımsız, 
müstakil, onurlu Filistin 
Devleti’nin kurulmasına hepimiz 
tanıklık ederiz.”
Konuk ülke delegasyonlarının 
Filistin bölgesinde yakın 
zamanda meydana gelen 
gelişmeler hakkındaki yorum ve 
değerlendirmelerinin ardından 
toplantı sona erdi.
Toplantıda Suudi Arabistan 
temsilcisi, bir alt komite 
oluşturularak Avrupa ülkelerinde 
temaslarda bulunulmasını önerdi.
Irak, Ürdün, Bahreyn ve Gine 
temsilcilerinin de desteklediği 
önerinin kabul edilmesi üzerine, 
bir alt komite oluşturuldu ve 
ilk toplantının Irak’ta yapılması 
kararı alındı.
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İslam İşbirliği Teşkilatı 
Parlamento Birliği (İSİPAB) 
Türk Grubu Başkanı Orhan 
Atalay, İSİPAB’ın 10. 
Toplantısı’nın gerçekleştirildiği 
İstanbul’da 20 Ocak’ta 
gazetecilerin sorularını yanıtladı.
İSİPAB’ın varlık amaçlarından 
birinin İslam’ın doğru anlaşılması 
olduğunu aktaran Atalay, “Terör, 
başta İslam dünyası olmak üzere 
bütün dünyayı tehdit eder hale 
geldi. İslam İşbirliği Teşkilatı’nın, 
İslam dünyasının halihazırda 
çok canlı ve sıcak yaşadığı bu 
sorunun köklerine inmek ve 
bunları kökten çözmek gibi bir 
amacı var.” diye konuştu.
Atalay, İSİPAB’ın çok yoğun bir 
gündemi olduğunu belirterek, ele 
alınan sorunların sadece İslam 
dünyasını ilgilendirmediğini, 
insanlığın genel problemlerinin 
gündemde olduğunu söyledi.
Katılımcı ülkelerle İslamofobi’nin 
önüne nasıl geçileceğinin ele ele 
alındığını dile getiren Atalay, 
şöyle devam etti:
“İnanç özgürlüklerine saygıyı 
ifade hürriyetiyle nasıl 
uzlaştırabilirizin yolunu arıyoruz. 
Özellikle son Paris cinayetlerinin 
sebebi, Peygamber Efendimize 
hakaret içeren karikatürlerdi. 
İfade veya basın hürriyeti 
şüphesiz inançlara saygıyı 
ortadan kaldırmamalı. Meşhur 
bir söz var; ‘Sizin yumruk 
atma özgürlüğünüz var ama o 
burnumuzun ucuna kadardır’. 
İnanç, ifade, basın yayın 
hürriyetini sonsuz ya da sınırsız 
olarak telakki edemeyiz. Çünkü 
her sözün ve her fiilin mutlaka 
bir alanı ve sınırı olmalıdır.”
Atalay, İslam’ın terörle 
anılmasına neden olan 
DEAŞ konusunda ise şu 
değerlendirmelerde bulundu:

“Bunun en açık tedbiri İslam’ı 
doğru bir şekilde öğrenmek ve 
anlatmaktır. Son yüzyılda İslam 
dünyasının özellikle Osmanlı’nın 
yıkılmasından sonra Ortadoğu’da 
meydana gelen boşluk, birtakım 
monarşik ve askeri diktatörlük 
şeklindeki yönetimlere sebep 
oldu. Burada anormallikler var. 
Bu tip coğrafyalarda, siyasal 
ve sosyal anormalliklerde ister 
istemez birtakım anormal 
yapılar da oluşur. Terör, böyle 
bir iklim için son derece uygun 
bir oluşumdur. Bunun önüne 
geçmenin yegane yolu, İslam’ı 
doğru anlamak, öğretmek 
ve yaymaktır. İslam’la terörü 
yan yana getirmek aslında bir 
projedir. Bunun altında daha 
derin sebepler vardır. İslam’ın 
Avrupa başta olmak üzere 
dünyadaki yayılımının önlenmesi 
için bazı yapılar İslam aleyhine 
algı oluşturma peşindedir.”
İslam dünyasındaki anormal 
yapıların normalleştirilmesi 
gerektiğini ifade eden Atalay, 
İslam dünyasında başta Filistin 
meselesi olmak üzere demokrasi, 
siyasi istikrar, ekonomik 
kalkınma gerçekleşmediği sürece 
bu tür yapıların her zaman 
olacağını dile getirdi.
Atalay “Dolayısıyla uluslararası 
yapılar, odaklar, merkezler bu 
probleme eğer çözüm bulmak 
istiyorlarsa kendi kıtalarının 
içinde, kendi evlerinde onları 
tehdit eden bir hale gelen 
bu yapılarla mücadele etmek 
istiyorlarsa hep birlikte İslam 
dünyasındaki bu anormalliklerin 
kısa zaman içerisinde 
normalleşmesine katkıda 
bulunmaları gerekir” dedi.
Başta Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi’nin bu 
kapsamda kendi üzerine düşeni 
yapmadığını, bütün Müslüman 
ülkelerin de bu kanaatte 

olduğunu belirten Atalay, şöyle 
devam etti:
“Son 2-3 gündür kiminle 
görüşürsek bunu herkes açık açık 
ifade etmeye başladı. Güvenlik 
Konseyi üyeleri, ne yazık ki 
bugün dünya güvenliğini, dünya 
insanlarının ve mazlumlarının 
güvenliğini temin etme 
noktasında bir acziyet içindedir. 
Bir ülke hayır dediği zaman, 
bir ülke katılmadığı zaman, 
gözümüzün önünde her gün 
binlerce, yüz binlerce, milyonlarca 
insanın katledildiğini daha 
uzun süre seyretmeye devam 
edeceğiz. Eğer bu yapı kabul 
edilemeyen bir yapıysa, Paris 
cinayetiyle benzeri cinayetlerin 
bir daha vücut bulmamasını 
istiyorsak, kesinlikle İslam 
dünyası ve Paris’te toplanan ülke 
liderlerinin, İslam dünyasındaki 
bu anormal yapıyı düzeltmek için 
toplanmaları gerekir. Başta siyasi 
istikrar konusunu gündemlerine 
almaları gerekir. Devlet terörü 
başta olmak üzere canını, malını, 
varlığını yok eden anormal yapıyı 
çözmek için işbirliğine gitmeleri 
gerekir.”
Orhan Atalay, toplantı 
kapsamında dün Filistin 
Komitesi’nce alınan kararın ilk 
olduğunu belirterek, Filistin 

İSİPAB Türk Grubu Başkanı Atalay, 
10. İSİPAB Konferansı’nı Değerlendirdi
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Komitesi’nden seçilecek heyetin 
Avrupa’dakiler başta olmak 
üzere dünya parlamentolarına 
gideceğini anlattı.
Ortadoğu’daki sorunun çözümü 
isteniyorsa önce Filistin 
sorununun çözülmesi gerektiğini 
vurgulayan Atalay, “İslam 
dünyasındaki problemlerin 
temeli, 1947’den beri İsrail’in 
Filistin topraklarını işgal etmesi, 
zorba politikalarıdır. İsrail’in bu 
saldırgan tutumunun mutlaka 
durdurulması gerekir. Filistin 
Komitesi parlamenterlere 
giderek, ‘Ortadoğu’daki bu 
sorunlar gittikçe derinleşiyor. 
Eğer bunun durmasını ya da 

çözümünü istiyorsanız mutlaka 
Filistin sorununu da çözmemiz 
lazım’ diyecek. Filistin’in bağımsız 
bir devlet olarak tanınmasını 
isteyeceğiz. Devlet kurulmazsa 
bu sorun devam edecektir” diye 
konuştu.
İSİPAB Türk Grubu Başkanı 
Orhan Atalay, bu yıl İstanbul’da 
10’uncusu yapılan toplantının 
aslında Mali’de düzenlenmesinin 
planlandığını ancak Ebola 
virüsü nedeniyle Türkiye’de 
gerçekleştiğini söyledi.
Atalay, Paris saldırısından sonra 
İslam aleyhine bir gündemin 
oluştuğu bir dönemde toplantının 

İstanbul’da yapılmasının son 
derece anlamlı olduğunu dile 
getirerek, “Türkiye’nin Mısır’da, 
Suriye’de, Somali’de, Libya’da, 
Irak’ta mazlumun yanında 
durarak, tek başına da kalsa 
hakikati haykırmasından dolayı 
yalnızlaşan bir Türkiye imajının 
ortadan kaldırılması noktasında 
çok ciddi katkısı olacağını 
tahmin ediyorum. Kongrenin 
10’uncusunu yapıyoruz. 
Türkiye’de yapılmasından dolayı 
da rekor katılım var. Demek 
ki Türkiye dünyada yalnız 
değilmiş. Bunun mesajını bu 
toplantı ve katılımdan rahatlıkla 
okuyabiliriz” dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği I. Genel Sekreterler Toplantısı

İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği 
10. Genel Kurulu 17-22 Ocak 2015 tarihleri 
arasında Türkiye Büyük Millet Meclisinin ev 
sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirildi.
İSİPAB toplantısı bünyesinde ilk defa Meclis 
Genel Sekreterleri de bir araya geldi. 32 ülkeden 
35 Genel Sekreterin katıldığı bu ilk toplantıda 

İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Parlamento Genel 
Sekreterleri Birliği kurulması kararı alındı.
Toplantıda ayrıca üye ülke parlamento çalışanları 
arasında karşılıklı olarak ziyaretlerin teşvik 
edilmesi ve ortak programlar düzenlenmesi 
kararlaştırıldı.
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Biz, 21-22 Ocak 2015 
tarihlerinde İstanbul/Türkiye’de 
gerçekleştirilen İslam İş 
Birliği Teşkilatı Parlamento 
Birliği (İSİPAB) 10’uncu 
Konferansı’nda biraraya 
gelmiş olan İSİPAB üye 
parlamentolarının başkanları;
Türkiye Cumhuriyeti ve halkını 
İSİPAB 10’uncu Konferansı’nın 
organizasyonu için ve özellikle 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
saygıdeğer Başkanı Sayın 
Cemil ÇİÇEK’i Konferansın 
Başkanlığını üstlenmesinden 
dolayı takdir ederek;
Üye devletlerin egemenliği, 
bağımsızlığı ve toprak 
bütünlüğüile anlaşmazlıkların 
barışçıl yollarla çözülmesi de 
dâhil olmak üzere İslam İş Birliği 
Teşkilatı Şartı’nda öngörülen 
amaç ve ilkelere duyulan saygıyı 
tekrar ederek;
İslam İş Birliği Teşkilatı 
Parlamento Birliği Statüsü’nün 
rehberliğinde;
Birleşmiş Milletler Şartı uyarınca 
küresel barış ve güvenliğin tesisi 
ve korunmasında öncü bir role 
sahip olan Birleşmiş Milletler 
bünyesindeki iş birliğinin daha 
da geliştirilmesi kararlılığımızı 
ifade ederek;
Artan sayıda acil durumlara 
daha iyi cevap verebilmek adına, 
küresel insani sistemin reforme 
edilmesine ivedilikle ihtiyaç 
duyulduğunun farkındalığıyla;
Parlamentoların; 
toplumlarımızın siyasal, 
ekonomik, sosyal ve kültürel 
yaşamlarında oynadığı önemli 
rolü hatırda tutarak ve 
parlamentolarımız arasındaki 
etkileşimin Müslüman milletler 
arasında karşılıklı anlayış, 

dayanışma ve iş birliğine katkı 
sağlayacağını göz önünde 
bulundurarak;
Milletlerimizin kültürleri, 
inançları ve gelenekleri 
arasındaki farklılıkların 
bilinciyle ve hem yurt içi hem 
de uluslararası düzeyde gerçek 
diyalog ve barış kültürünün 
geliştirilmesi ihtiyacı ve kutsal 
mekânlar ile dinî sembollere 
saygının altını çizerek;
İtidal, hoşgörü, farklılıklara saygı, 
İslami semboller ve ortak mirasın 
korunmasıyla ilgili yüce İslami 
değerleri vurgulayarak;
Üye devletlerde insan hakları 
ve temel özgürlüklerin, 
iyi yönetişimin, hukukun 
üstünlüğünün, demokrasinin, 
hesap verilebilirliğin kendi 
anayasal ve yasal sistemlerine 
uygun olarak teşvik edilmesi 
kararlılığıyla;
Sürekli ve kapsayıcı ekonomik 
büyüme, sosyal gelişim, çevrenin 
korunması ve yoksulluk ile 
açlığın ortadan kaldırılmasını 
da ihtiva eden sürdürülebilir 
bir kalkınma için ulusal ve 
uluslararası düzeyde demokrasi, 
iyi yönetişim ve hukukun 
üstünlüğünün yanısıra fırsatlar 
sunan bir ortamın vazgeçilmez 
olduğunu tasdik ederek;
Barış; adalet; istikrar ve güvenlik; 
kalkınma hakkı ve gıda hakkı, 
toplumsal cinsiyet eşitliği, 
kadınların güçlendirilmesini 
de ihtiva eden uygun bir yaşam 
standardı hakkı dâhil insan 
haklarına saygı ve her alanda adil 
toplum taahhüdünün kalkınma 
için önemini tekrar teyit ederek;
Kalkınma için güçlü milli 
bilimsel ve teknolojik 

kapasitelerin kurulmasının 
önemini kabul ederek;
Silahlı çatışmalar; kitle imha 
silahlarının yaygınlaşması; 
terörizm veorganize suçun, 
şiddet ve aşırılığın dünya 
çapında yayılması; ırkçılık, 
yabancı düşmanlığı ve islamafobi 
gibi küresel, siyasi, ekonomik, 
sosyal ve kültürel sorunların 
farkındalığıyla;
Bölgede ve bölge dışında 
istikrar ve güvenliği etkileyen 
Ukrayna’daki gelişmelerin de 
farkındalığıyla;
Mezhepçilik ve etnik 
bölünmelere dayalı politikaların 
geniş bölgede istikrarsızlıklar 
ve tehditlerin artmasını 
tetiklediğinin ve İslam 
dünyasının istikrar ve refahına 
ağır tehdit oluşturduğunun 
bilinciyle; bu tür politikaların, 
Suriye ve Irak’taki DEAŞ ve 
diğerleri gibi şiddet yanlısı 
radikal gruplar için mümbit 
bir zeminin oluşumuna yol 
açtığını tasdik ederek; DEAŞ 
gibi şiddet yanlısı radikal 
grupların eylemlerinin de 
dâhil olduğu terörizmin, 
herhangi bir din, millet veya 
medeniyetle ilişkili olmadığını 
ve ilişkilendilemeyeceğini tekrar 
teyit ederek;
Azınlık ve insan hakları 
alanlarındaki uluslararası normlar 
ve belgeleri ile belirlenen 
standartlardan tamamen 
faydalanmalarını sağlama 
amacıyla, İİT devletleri dışında 
yaşayan Müslüman azınlıkların 
ve toplumların sorunları ve 
zorluklarına odaklanmanın 
önemini vurgulayarak;
Orta Doğu’nun ve özellikle 
Filistin’in durumundan; İsrail 
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Hükümeti ve radikal gruplar 
tarafından Mescid-i Aksa’yı 
da içine alan Kudüs-ü Şerif ’in 
kudsiyetine yapılan saldırılardan 
ciddi endişe duyarak;
Uluslararası barış ve güvenliği 
tehlikeye atan, İsrail’in işgali 
ve yasadışı uygulamalarının 
ve uluslararası hukukun ciddi 
ihlallerinin devam etmesinin 
Filistin Sorunu’nun adil, 
kapsamlı ve kalıcı bir çözüme 
ulaşması önündeki en büyük 
engel olduğunu teyit ederek;
Gazze Şeridi’ndeki en son askerî 
saldırıları, Kudüs-ü Şerif ’in 
yahudileştirilmesi, Harem-i 
Şerif ’teki tarihî statükoyu 
değiştirme girişimleri, Gazze 
Şeridi’ndeki abluka ve yasa 
dışı yerleşimler dâhil olmak 
üzere işgal altındaki Filistin 
topraklarındaki İsrail saldırılarını 
kınayarak;
Kitle imha silahlarının 
yaygınlaşması ve bunların 
sevkiyat vasıtalarının ciddi endişe 
kaynağı olduğunu ve nükleer 
silahların yanı sıra diğer kitle 
imha silahlarının olmadığı bir 
dünyanın ortak arzumuz olmaya 
devam ettiğini vurgulayarak;
Tüm devletlerin barışçıl 
amaçlarla olmak kaydıyla 
nükleer enerjiye erişme, sahip 
olma, kullanma ve geliştirmeye 
ilişkin müesses haklarını ve bu 
nükleer programların uluslararası 
anlaşmalara uygun olarak 
geliştirilmesi zorunlululuğunu 
tekrar ederek;
Bu sınamalarla baş etmenin, 
uluslararası toplumla eşgüdümlü 
ve zamanında müdahalenin 
yanı sıra halklarımızın refahı ve 
toplumlarımızın direnme gücüne 
katkıda bulunacak güçlü yerel 
reformlar gerektirdiğini kabul 
ederek,
Benzeri görülmemiş boyuttaki 
Ebola salgınının sadece Batı 
Afrika için değil aynı zamanda 
uluslararası toplumiçin de ciddi 
bir sorun teşkil ettiğini tasdik 
ederek;

1. Devletler arasında karşılıklı 
saygı ve eşitlik ilkeleri 
çerçevesinde iyi yönetişime 
ve uluslararası ilişkilerin 
demokratikleştirilmesine ulaşmak 
için çaba gösterilmesini tekrar 
teyit eder;
2. Yabancı işgal altındaki 
insanların vazgeçilemez hakları 
için güçlü desteği ve BM Şartı 
ile uluslararası hukuk kurallarına 
uygun olarak kendi kendini 
yönetme hakkının kullanılmasına 
verilen güçlü desteği ifade eder;
3. Filistin davasına sarsılmaz 
desteğimizi ve dayanışmamızı 
tekrar eder ve işgalci İsrail gücü 
karşısında Filistin halkına haklı 
mücadelelerinde destek olma 
konusundaki güçlü kararlılığımızı 
tekrar eder;
4. Özellikle; 1967 öncesi 
sınırları içerisinde başkenti 
Kudüs-ü Şerif olan bağımsız, 
egemen, toprak bütünlüğüne 
sahip ve yaşayabilir bir Filistin 
Devleti’nin kurulabilmesi için 
Filistin sorunu hakkındaki BM 
kararlarının dikkate alınması ve 
uygulanmasının gerekliliği ve 
aciliyetini tekrar vurgular;
5.  Gazze Şeridi’ndeki Filistin 
halkına karşı gerçekleştirdiği 
acımasız saldırının yanı sıra 
Harem-i Şerif ’e karşı yoğunlaşan 
İsrail saldırılarının ve özellikle 
İslam Ümmeti’ne alçakça 
bir hakaret ve tüm dünya 
Müslümanlarının hassasiyetlerine 
karşı bir provokasyon olan İsrail 
güçlerinin 5 Kasım 2014’teki 
Mescid-i Aksa’yabaskını da 
dâhil olmak üzere İsrail’in işgal 
altındaki Filistin topraklarında 
hukuk tanımaz saldırılarını 
şiddetle kınar;
6. Uluslararası toplumdan, 
özellikle de uluslararası barış 
ve güvenliğin korunması 
için sorumlu organ sıfatıyla 
BM Güvenlik Konseyinden, 
Kudüs dâhil işgal altındaki 
Filistin topraklarında İsrail 
saldırganlığının durdurulması 
ve Harem-i Şerif ’teki tarihî 
statükonun korunması için 

önlem alarak sorumlululuklarını 
yerine getirmelerini talep eder;
7. Terörün herhangi bir din ya 
da etnik grup ile ilişkilendirme 
girişimlerini reddederek, şiddet, 
aşırılık ve terörizm çağrısında 
bulunan gruplara doğrudan 
veya dolaylı olarak destek 
sağlanmasını kabul edilmez 
görür;
8. Azerbaycan Cumhuriyeti 
hükümetinin ve halkının 
ülkelerini koruma yönündeki 
çabaları ile dayanışma içinde 
olduğumuzu ve bu çabaları 
desteklediğimizi teyit eder; 
ve vahim şartlarda yaşayan 
Azerbaycanlı mülteciler ve 
yerinden edilmiş kişilerin, 
yerlerinden edildikleri evlerine 
geri dönüşleri için insani 
yardımın karşılanmasını 
vurgular;
9. DEAŞ gibi şiddet yanlısı 
radikal grupların eylemlerinden 
ve bunların devam eden yoğun, 
sistematik ve yaygın insan hakları 
tecavüzlerinden ve uluslararası 
insan hakların ihlallerinden 
derin üzüntü duyarar, bunları en 
güçlü şekilde kınar; tüm radikal 
grupların, tüm şiddet ve terör 
eylemlerine son vermelerini ve 
silah bırakmalarını ve tasfiye 
edilmelerini talep eder;
10. Mezhepçilik ve etnik 
bölünmelere dayalı çatışan 
politikalara karşı bölgede 
bütüncül ve kapsamlı önlemlerin 
uygulanması çağrısında bulunur; 
ayrıca Suriye’de 30 Haziran 
2012 tarihli Cenevre Bildirisi 
temelinde yapıcı, köklü ve 
problem çözücü siyasi bir 
dönüşüm çağrısında bulunur;
11. Terörizmin tüm biçimleri ve 
tezahürlerine karşı durmak için 
güçlendirilmiş ikili ve çok taraflı 
iş birliği yolunu da içeren kolektif 
irademizi beyan eder;
12. Son zamanlarda yayılan 
şiddet ve aşırılık olgusuna son 
vermek ve bunların gerçek 
sebeplerini ortaya çıkarmak 
için eğitim, medya ve kültürel 
faaliyetler yoluyla İslam’ın yüce 

PARLAMENTER DİPLOMASİ

Ocak 2015  �  39



değerlerini yansıtmak amacıyla 
İslam ülkeleri, Müslüman 
azınlıklar ve toplumlar 
arasındaki sürekli iş birliği ve 
koordinasyonun gerekliliğini 
tekrar eder;
13. Barış, adalet, diyalog, 
şiddetten imtinave kendi 
toplumlarında ve dünya 
çapında sahih İslam anlayışının 
yayılmasına dayalı, itidal ve 
hoşgörüyü ihtiva eden İslam 
esaslarını vurgular;
15. Karşılıklı hoşgörü ve 
anlayış kültürünün teşvik 
edilmesi, her türlü nefret suçu 
ve İslamafobiye karşı birlikte ve 
etkili bir duruş gösterilmesi ve 
bu alanda uluslararsı iş birliğinin 
güçlendirilmesi gerekliliğini 
vurgular;
15. Tüm devletler, siyasi partiler 
ve kurumları; hoşgörüsüzlük, 
islamofobi ve yabancı 
düşmanlığına karşı sağlam bir 
pozisyon almaya, İslam hakkında 
olumsuz kabulleri önlemek ile 
karşılıklı anlayış ve saygıyı teşvik 
etmek için kapsamlı programlar 
uygulamaya sevk eder;
16. Dini hoşgörüsüzlük ve 
insanların din veya inanç 
temelli olumsuz kalıplara 
sokulmasından kaynaklanan 
olayların tüm dünyada artmaya 
devam etmesinden duyulan 
endişeyi ifade eder ve bireylere 
karşı yönelen tüm dinî nefret 
biçimlerini kınar;
17. Farklılıkların birarada ve barış 
içinde yaşamasını temin edecek 
yolu bulmayı, özellikle çağımız 
insanlığı için, en temel ödev 
olarak telakki eder. Bu kapsamda, 
1,5 milyar Müslümanın Son 
Peygamber olarak inandığı 
Hz. Muhammed’e (s.a.v) karşı, 
özellikle Batı dünyasında, basın 
ve ifade hürriyeti maskesi altında 
sergilenen her türlü hakaret 
ve saygısızlığı telin eder ve bu 
hususun Müslümanların kırmızı 
çizgisi olduğunu ilan eder. 
Özgürlüğün, ötekinin hakkı 
ile sınırlanmasını gerektiren 
evrensel ilkeden hareketle her 

fert ve cemiyetin kutsal kabul 
ettiği değerlere karşı işlenen her 
türlü saygısızlığın nefret suçu 
kapsamına alınmasını tavsiye 
ederek, bütün siyasi grup ve 
liderleri bu konuda sorumlu 
davranmaya çağırır. Ayrıca, 
Paris’teki terör saldırılarını 
kınamakla beraber, bu saldırılar 
neticesinde gösterilen haklı 
tepkinin teröre karşı ortak 
mücadelenin bir göstergesi olarak 
herhangi bir ayrım yapılmaksızın 
bütün terör saldırılarının 
ardından gösterilmesi gerektiğine 
vurgu yapar;
18. Parlamenterlerin yabancı 
düşmanlığı, hoşgörüsüzlük ve 
ayrımcılığın alenen kınanması 
ve karşılıklı saygı ve anlayışın 
desteklenerek farklılığın değerine 
ilişkin bilincin güçlendirilmesi 
hususlarındaki sorumluluklarını 
tekrar teyit eder;
19. Birleşmiş Milletlerin Türkiye 
ve İspanya tarafından ortaklaşa 
desteklenen Medeniyetler İttifakı 
girişimine tam desteğimizi 
tekrar eder ve Endonezya’nın 
Bali kentinde düzenlenen 
Birleşmiş Milletler Medeniyetler 
İttifakı Altıncı Küresel Forumu 
Beyannamesi’nde belirtilen 
temel ilkeleri paylaşır; İSİPAB 
üyelerine dinler hakkındaki 
yanlış anlamalarla mücadele etme 
ve bunları yenme konusundaki 
ortak çabalarını artırmaları 
çağrısında bulunur; uluslararası 
topluma yanlış algılamaları ve 
muhtemel anlaşmazlıkları aşmak 
için geçmişleri ne olursa olsun 
radikal grupların eylemlerini 
coğrafyalardan, dinlerden ve 
medeniyetlerden ayrıştırma 
konusunda yapıcı ve tutarlı rol 
oynama çağrısında bulunur;
20. Mayıs 2016’da İstanbul’da 
gerçekleştirilecek ve tarihte ilk 
defa yapılacak Dünya İnsani 
Yardım Zirvesi’nin tarihî 
öneminin altını çizer ve İİT 
üyesi ülkelere; Zirve’nin hazırlık 
ve icra safhalarına aktif katılım 
çağrısında bulunur;
21. Siyasi yaşama ve karar alma 
süreçlerine katılım da dâhil 

olmak üzere kadınların toplum 
hayatının tüm alanlarında yer 
almasını destekler ve teşvik eder;
22. İİT üyesi olmayan devletlerde 
yaşayan Müslüman toplulukların 
ve azınlıkların tüm alanlardaki 
hukuki, siyasi ve sosyal 
statülerinin yanı sıra temel hak 
ve hürriyetleri hususundaki 
kararlılığımızı tekrar eder; 
İİT üyesi olmayan devletlerin 
parlamentolarına ülkelerindeki 
Müslümanların statüleri, hakları 
ve özgürlüklerinin korunmasının 
güvence altına alınması 
çağrısında bulunur;
23. İslam dünyasındaki dinî 
azınlıkların; toplumların 
ve devletlerin ayrılmaz bir 
parçası olduğunu teyit eder ve 
tüm hak ve güvencelerinden 
faydalanabilmeleri gerektiğini 
vurgular;
24. Batı Trakya’daki Müslüman 
Türk azınlığa, taraf olduğu ikili 
ve uluslararası anlaşmaların 
doğurduğu hak ve özgürlüklerin 
sağlanmasını teminat altına 
alması için Yunanistan’a; söz 
konusu azınlıklar ile yakın 
ilişkiler kurması ve Oniki 
Ada’da yaşayan Türk asıllı 
Müslümanların karşılaştığı 
sorunlara azınlıklar konusundaki 
evrensel normlar doğrultusunda 
çözüm bulması çağrısında 
bulunur;
25. Yaklaşık üç yıldır, Rohingya 
ve Kaman halklarından 140.000 
Müslümanın insani şartlarda 
olmayan kamplarda yaşamaya 
zorlandığı ve Arakan’daki bir 
milyondan fazla Rohingya ve 
Kaman Müslümanının şiddetli 
ayrımcılığa, istismara ve insan 
hakları ihlallerine maruz 
bırakıldığı ve Arakan’ınetnik 
yapısında değişikliklere yol 
açmasının yanı sıra hayat 
kayıplarıyla da sonuçlanacak 
şekilde tehlikeli yollardan 
komşu ülkelere kitlesel 
olarak göç etmelerine sevk 
edildiği, Myanmar’daki 
Arakan’dakimevcut durumdan 
duyulan endişeyi ifade eder;
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26. Myanmar makamlarına, 
istikrarın yeniden sağlanması 
için gerekli tedbirleri almaları; 
vatandaşlığını kaybedenler, ülke 
içinde yerinden edilmiş tüm 
kişiler ve Myanmar dışında 
iltica edenleri de içine alacak 
şekilde Rohingya toplumunun 
tüm kesimleri ile kapsamlı bir 
uzlaşma süreci başlatmaları 
hususunda acil çağrıda bulunur; 
Myanmar Hükümetine, 
Rohingya Müslümanlarına, 
Myanmar’daki Rohingya’nın 
devam eden vatandaşlık 
doğrulama sürecinde kendini 
tanımlama hakkına dayanan, tam 
vatandaşlık için eşit kabüle izin 
vermesi için çağrıda bulunur;
27. Myanmar Birliği 
Cumhuryeti’nin devam eden 
demokratikleşme ve reform 
sürecinin sürdürülmesini teşvik 
eder ve Myanmar makamlarına 
bu sürecin ayrılmaz bir parçası 
olarak, Müslümanlar ve özellikle 
Rohingya Müslümanlarını da 
içine alan Myanmar halkının 
etnik ve dini unsurlarını kapsayıcı 
şeffaf politikaların benimsenmesi 
çağrısında bulunur;
28. Birleşmiş Milletler kararı 
uyarınca Keşmir sorunu için 
barışçıl çözüm çağrısında 
bulunur;
29. Müslüman Kırım Tatarlarının 
statülerinin, temel insan hakları 
ve hürriyetlerinin yanı sıra 
emniyet ve güvenliklerinin 
garanti altına alınmasının 
önemini tekrar eder;
30. Somali Federal Hükümetini 
kendi önderliğinde, egemen, 
güvenli, demokratik, birleşik, 
kendi içerisinde ve dünya ile 
barışık federal Somali kurulması 
yönünde yapılmış ve kendi 
halkının mefaatine olacak şekilde 
kaydedilen önemli ilerlemeler 
nedeniyle takdir eder; Federal 
Hükümetin “Vizyon 2016” 
planını uygulamak üzere şimdiye 
kadar atılan önemli adımları 
memnuniyetle karşılar; süreçteki 
liderlik rolünü kabul eder; 
Somali’nininsani yardımları, yerel 
kalkınmayı, temel altyapının 

inşasını, eğitim, sağlık ve barış 
sürecine desteği kapsayacak 
şekilde güvenlik alanındaki 
çabalarını zenginleştiren 
kapsamlı, çok boyutlu ve uyumlu 
bir yaklaşımıngelişmenin daha 
ileriye taşınması için kritik önemi 
haiz olduğunu vurgular;
31. Kıbrıs’ta, 11 Şubat 2014 
Liderler Ortak Deklarasyonu’na 
dayanan kapsamlı bir çözüm 
için BM Genel Sekreterinin “İyi 
Niyet” misyonu çerçevesinde 
gösterdiği çabalarına desteğin 
devam ettiğini tekrar eder; üye 
devletlere; uygulanan insanlık 
dışı izolasyonu sona erdirmeye 
destek olunması ve tüm 
alanlardaki karşılıklı bağların 
güçlendirilmesi maksadıyla, 
Kıbrıs Türk Devleti ile etkin 
dayanışmalarının güçlendirilmesi 
ve yakın ilişkileringeliştirilmesive 
çağrısında bulunur;
32. Ülkelere, tüm nükleer 
tesisler ve programlarını 
Uluslararası Atom Enerjisi 
Ajansının (UAEA) denetim 
rejimine açmayı kabul etmeleri, 
BM Güvenlik Konseyi ve 
UAEA kararlarına uymalarıve 
Nükleer Silahların Yayılmasının 
Önlenmesi Anlaşması’na (NPT) 
derhâl ve koşulsuz olarak taraf 
olmaları çağrısında bulunur;
33. İslam İş Birliği Teşkilatı 
Ekonomik ve Ticari İş Birliği 
Daimi Komitesi (İSEDAK) 
çalışma gruplarının, ekonomik iş 
birliğinin geliştirilmesi ve ticaret, 
ulaştırma ve haberleşme, turizm, 
tarım, yoksulluğun azaltılması 
ile mali iş birliği konularından 
müteşekkil altı iş birliği alanında 
üye devletlerin politikalarını 
uzlaştırma çabalarını takdir eder;
34. İİT üyesi ülkeler arasında 
ticaretin geliştirilmesi açısından 
İİT bünyesindeki en önemli 
proje olanİslam Konferansı 
Teşkilatı Üyesi Devletler 
Arasında Tercihli Ticaret Sistemi 
(TPS-OIC) öneminin altını 
çizer ve TPS-OIC’nin işlerlik 
kazanması için gerekliliklerin 
tamamlanmasından duyulan 
memnuniyeti ifade eder;

35. İİT’nin Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri (SKH) 
ve 2015 Sonrası Kalkınma 
Gündemi konusunda 
yaklaşımlarının yansıtılmasının 
önemini vurgular ve bu konuda 
İSEDAK’ın 30. Toplantısı’nda 
alınan ilgili kararı hatırlatır;
36. İklim değişikliğinin 
toplumumuzun karşılaştığı en 
büyük tehditlerden biri olduğunu 
ve bunun insan yerleşimleri ve 
doğal yaşam alanlarını, ekonomik 
istikrarı, kalkınma için kullanılan 
kaynaklara ulaşımı ve nihayetinde 
insan yaşamını tehdit ettiğini 
kabul eder;
37. İSİPAB üyesi devletlerin 
kendi uygulamaları, politikaları 
ve stratejileri vasıtasıyla iklim 
değişikliği ile mücadele de dâhil 
olmak üzere çevrenin korunması 
konusunda gösterdikleri artan 
gayretleri memnuniyetle karşılar 
ve kendi aralarındaki iş birliğinin 
yanı sıra uluslararası ve bölgesel 
forumlardaki iş birliğinin 
artırılmasına duyulan ihtiyacı 
vurgular;
38. Ebola virüsünün yayılmasını 
durdurmak amacıyla Ebola’nın 
yayıldığı ülkelerin, ilgili BM 
kuruluşları vasıtasıyla Ebola Acil 
Müdahale BM Misyonunun 
(UNMEER) ve Afrika Birliğinin 
çeşitli sivil toplum örgütleri ile 
birlikte yaptığı özel çalışmalarını 
takdir eder;
39. Etkilenen ülkelerle 
dayanışmamızı ve etkilenen 
Afrika ülkelerine kısa vadede 
destek sağlama kararlılığımızı 
ifade eder ve aynı zamanda uzun 
vadede milletlerin ve diğer tüm 
ilgili paydaşların toplumlarına 
toparlanma ve kalkınmanın 
güvence altına alınması amacıyla 
hareket etmeleri hususunda acil 
çağrıda bulunur;
40. Küresel barış, adalet, istikrar 
ve güvenliğin tesisine katkıda 
bulunmak adına Müslüman 
milletler ve parlamentoları 
arasında dayanışma, istişare ve iş 
birliğini güçlendirmek için kesin 
kararlılığımızı beyan ederiz.
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Fransa’nın başkenti Paris’te, 
haftalık mizah dergisi Charlie 
Hebdo’nun ofisine düzenlenen 
saldırı nedeniyle 7 Ocak’ta 
bir mesaj yayımlayan TBMM 
Başkanı Cemil Çiçek, saldırıyı 
şiddetle kınadığını belirterek, 
“Silahsız masum kişilere karşı 
düzenlenen bu tür saldırıları 
gerçekleştirenlerin hiçbir meşru 
mazeretleri olamaz.” dedi.
TBMM Başkanı Cemil Çiçek 
mesajında, Müslüman oldukları 
iddia edilen teröristler, yaptıkları 
saldırı ile İslam’ın insanlığa 
getirdiği sevgi ve hoşgörü 
mesajını katletmekte olduklarını 
ve İslam adına işlendiği iddia 

edilen bu tür cinayetlerden 
en fazla Müslümanların zarar 
göreceği gerçeğinin akıldan 
çıkarılmaması gerektiğini 
belirterek, saldırıda mağdur 
olanların acılarını paylaştığını 
ifade ederek, Fransız ulusuna 
başsağlığı diledi.

Fransa Ulusal Meclisi ve Senato 
Başkanlarına Taziye Mektubu

Saldırı ile ilgili olarak Fransa 
Ulusal Meclisi Başkanı 
Bartolone ve Fransa Senatosu 
Başkanı Larcher’e birer taziye 
mektubu gönderen Çiçek, taziye 
mektuplarında şu ifadelere yer 
verdi:

“Paris’te, 7 Ocak 2015 tarihinde 
Charlie Hebdo adlı mizah 
dergisine karşı gerçekleştirilen 
menfur terör saldırısını 
kınadığımı ifade etmek isterim.
İnsanlığa ve evrensel değerlerine 
karşı yapılan bu saldırının 
masum 12 kişinin ölümü ve çok 
sayıda kişinin yaralanmasıyla 
sonuçlanmasından derin bir 
üzüntü duydum.
Türkiye, dost Fransa halkının 
acısını yürekten paylaşmaktadır. 
Şahsım ve Türk Meclisi adına, 
size ve şahsınızda bu elim 
hadisede yaşamını yitirenlerin 
yakınları ile dost Fransa halkına 
en içten taziyelerimi iletiyorum.”

Fransa Ulusal Meclisi ve Senato 
Başkanlarına Taziye Mektubu

Çiçek, “Türkiye, dost Fransa halkının acısını yürekten paylaşmaktadır. Şahsım ve Türk Meclisi adına, size 
ve şahsınızda bu elim hadisede yaşamını yitirenlerin yakınları ile dost Fransa halkına en içten taziyelerimi 
iletiyorum.”
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TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
Irak Meclis Başkanı Selim 
Cuburi ile TBMM’de 19 Ocak’ta 
bir araya geldi.
Ziyaretin sadece iki ülkenin 
değil bölgede istikrar, huzur ve 
refahın artması bakımından da 
önemli olduğunu ifade eden 
Çiçek, “Günümüz dünyasında 
en önemli sorunlardan birisi 
bilgi kirliliğidir. O nedenle 
özellikle dış politika alanında 
çoğu zaman eksik, yanlış, 
yalan haberler çıkabilmektedir. 
Bu da kamuoyunu yanlış 
yönlendirmekte ve yanlış 

anlamalara sebebiyet vermektedir. 
Üst düzey ziyaretlerin birbirimizi 
anlamamızda, düşüncelerimizi 
açıkça ifade etmemizde, bilgi ve 
tecrübe aktarımında en sağlıklı 
yol olduğunu düşünüyorum” dedi.
Son zamanlarda iki ülke arasında 
üst düzey ziyaretlerin arttığını 
ve bunun son derece sevindirici 
olduğunu dile getiren Çiçek, 
şunları söyledi:
“Bölgemizde yaşanan olaylar 
sadece o ülkeyi değil hepimizi 
ilgilendiriyor. Bu sorunların 
çözümü bakımından bölge 

ülkelerinin, Türkiye ile Irak’ın 
işbirliği yapmasını, görüş 
alışverişinde bulunmasını, 
sorunun çözümünde önemli 
bir unsur olarak görüyorum. 
Irak’ta seçimlerin yapılması, 
Cumhurbaşkanı’nın, 
Parlamentonun seçimi, 
Parlamento Başkanı’nın seçimi, 
hükümetin kurulması, bunlar 
çok önemli başarılar ve biz 
bunu büyük bir memnuniyetle 
karşılıyoruz. İki ülke ilişkileri 
bakımından parlamentolara 
önemli sorumluluklar düşüyor. 
Çünkü bizler halklarımızın 

TBMM Başkanı Çiçek, 
Irak Meclis Başkanı Cuburi ile Görüştü

TBMM Başkanı Çiçek, “Bölgemizde yaşanan olaylar sadece o ülkeyi değil hepimizi ilgilendiriyor. Bu 
sorunların çözümü bakımından bölge ülkelerinin, Türkiye ile Irak’ın işbirliği yapmasını, görüş alışverişinde 
bulunmasını, sorunun çözümünde önemli bir unsur olarak görüyorum.”
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temsilcileriyiz. Kalıcı bir işbirliği 
bakımından parlamentolararası 
ilişkiler ne kadar derinleşir, 
kalıcılaşırsa, bu hükümetlerin 
işini kolaylaştıracak ve birçok 
problemin çözümünde önemli bir 
imkan olacaktır.”
İki ülke hükümetlerinin mutabık 
kaldığı birçok konu olduğunu 
belirten Çiçek, bu anlaşmaların 
Meclislerden geçirilmesinin, 
sorunların çözümü için önemli 
olduğunu söyledi.
Bazı sorunların sınırları 
aştığını, bölgeyi ve tüm dünyayı 
ilgilendiren sorunlar olduğunu, 
bunların başında da terör sorunu 
geldiğini ifade eden Çiçek, 
“Biz 30 seneyi aşkın süredir 
terör örgütlerinin her türlüsüyle 
uğraşan ve bunun bedelini ağır 
ödemiş bir ülkeyiz. Aynı sıkıntıyı 
siz de yaşıyorsunuz. Yaşadığımız 
bu acıların karşılığı olarak biz 
önemli tecrübeler edindik. 
Terörle mücadele bir tek ülkenin 
gayreti, çabası, sorunu kökten 
çözmeye yetmiyor, uluslararası 
işbirliğine kesin ihtiyaç var. 
Çünkü bu örgütler birçok ülkede 
değişik imkanlara sahipler. 
Onun için şu an Ortadoğu 
coğrafyasında DEAŞ örgütü 

başta olmak üzere, tüm terör 
örgütleriyle mücadelede yakın bir 
işbirliği gerekiyor” diye konuştu.
Türkiye’nin terörle mücadele 
konusunda uluslararası işbirliğini 
yeteri kadar göremediğini 
belirten Çiçek, şunları söyledi:
“Ümit ederiz yaşadığımız bu 
acılar tüm insanlık için bir ders 
olur ve terörle mücadelede 
işbirliğinde bir dönüm noktası 
olur. Terör meselesinde en önemli 
husus terör örgütleri arasında 
bir ayrım, derecelendirme 
yapmamaktır. Maalesef 
uluslararası toplumda böyle 
bir aymazlık ve çifte standart 
gördüğümü belirtmek isterim. 
Terör örgütleri arasında ayrım 
yapıldığı takdirde bizatihi teröre 
en büyük katkıyı vermiş oluyoruz. 
Terör, bir insanlık suçudur; 
bunun, dili, mezhebi, etnik 
kökeni, sebebi olamaz. Terör 
terördür, bunun önüne arkasına 
cümle koymaya gerek yok. Bu 
anlayışla değerlendirdiğimizde 
DEAŞ bir terör örgütüdür. 
Sizin için bizim için insanlık 
için büyük beladır ve bunun 
defedilmesi gerekir. Terörle 
mücadele konusunda bütüncül 
strateji, bir eylem planı ortaya 

koymaya mecburuz. Aynı şekilde 
PKK etnik terör örgütüdür. Biz 
bununla 30 yıldır uğraşıyoruz. 
Son zamanlarda DEAŞ ile 
mücadelede öne çıkıyor olması 
bunun terör örgütü olduğu 
gerçeğini değiştirmez. Maalesef 
bir kısım ülkelerde kendisini 
meşrulaştırma çabaları var.
Terör örgütüne vücut veren 
şartların ortadan kaldırılması, 
ona imkan veren politikaların 
yeniden gözden geçirilmesi 
gerekiyor. Suriye’de yaşanan bir 
kısım sıkıntılar, kaos ortamı, 
ayrımcı politikalar, bu tür 
örgütlerin hareket imkanını 
kolaylaştırmakta ve eylem 
yapmalarına imkan vermektedir. 
Bu ve benzeri konularda pek 
çok ortak sorunumuz, konumuz 
var. Bunların yüzyüze konuşarak 
karşılıklı tecrübelerimizi 
birbirimize aktararak bölgeyi 
bu tür belalardan temizlememiz 
gerekiyor. Bundan sadece 
insanlarımız değil inançlarımız 
da büyük zarar görmektedir. 
Maalesef tüm dünyada 
İslam eşittir terör gibi art 
niyetli propagandalara imkan 
vermektedir. Halbuki hepimizin 
inandığı İslam barıştan yanadır.”

Cuburi, “Haritaya bakıp sanal sınırları kaldırdığımızda olağanüstü büyüklükte siyasi ve ekonomik bir güç 
görmekteyiz bölgemizde. Yeterli irade ve niyet olsun yapamayacağımız iş yoktur.”
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Suriye’de yaşananların, terör 
açısından müsait bir ortam 
meydana getirdiğini ifade eden 
TBMM Başkanı Çiçek, sorunun 
çözümüne katkı vermesi gereken 
ülkelerin bu coğrafyada bir nüfuz 
savaşı sürdürdüğünü, bunun da 
büyük acılara sebebiyet verdiğini 
kaydetti.
“Kimyasal silah kullanmayın 
da birbirinizi nasıl öldürürseniz 
öldürün, bizim açımızdan mahsur 
yoktur” gibi ilkel yaklaşımla bölge 
sorunlarına yaklaşılmasının, terör 
örgütlerine çok önemli bir fırsat 
çıkardığını anlatan Çiçek, “Biz,  
Ortadoğu’da yaşanan bu otorite 
boşluğundan en büyük zarar 
gören iki ülkeyiz. Ülke olarak bu 
bölgeye teröristlerin sızmaması 
için kendi imkanlarımızla her 
türlü çabayı gösteriyoruz. Şu ana 
kadar 7 bin kişilik bir yasaklı 
listesi yayınladık. Binden fazla 
kişiyi de sınır dışı ettik ama 
maalesef bu DEAŞ dediğimiz 
terör örgütü asrın belası, 
seksenden fazla ülkeden gelen 
teröristlerden oluşan bir bela. 
Her ülkenin bizlerle işbirliği 
yapması, bunların isimlerini 
bildirmesi lazım, istihbarat 
paylaşımına ihtiyaç var. Tabii 
ki olaylar oluncaya kadar kimse 
gerekli çabayı göstermiyor, seyirci 
kalıyor” dedi.
Terör örgütleri nedeniyle 
yerinden yurdundan edilmiş 
birçok insan olduğunu, 2 milyona 
yakın Suriyelinin Türkiye’de 
olduğunu ve bunlarla ilgili 
maddi harcamaların 5 milyar 
doları bulduğunu belirten 
Çiçek, “Halen hem sizin hem 
bizim önümüzdeki en önemli 
sorun DEAŞ, terör örgütleri 
ve bunların önümüze koyduğu 
sıkıntılar ve kaybettiğimiz 
insanların acısıdır. İnşallah 
bu konularda daha yakın 
işbirliği içinde bölgemizden, 
ülkelerimizden defetmenin 
gayreti içinde olacağız” diye 
konuştu.
Çiçek, ilişkileri her alanda 
geliştirmenin, iki ülkenin de 
yararına olacağını söyledi.

Irak Meclis Başkanı Selim 
Cuburi de bölgede endişe ve 
sıkıntının gittikçe arttığını, çok 
hassas dönemden geçildiğini ve 
sorunların daha komplike hale 
geldiğini kaydetti.
“Sorun krize dönüşmüş durumda. 
Büyük bir yangını söndürmeye 
giden bir yangın ekibi çalışması 
içerisindeyiz şu aşamada” 
ifadesini kullanan Cuburi, 
Türkiye ve Irak’ın bölgede son 
derece önemli bir konuma sahip 
olduklarını, birçok sorunun 
üstesinden gelebilme adına 
büyük bir güç oluşturduklarını 
söyledi.
Cuburi, “Haritaya bakıp sanal 
sınırları kaldırdığımızda 
olağanüstü büyüklükte siyasi ve 
ekonomik bir güç görmekteyiz 
bölgemizde. Yeterli irade ve 
niyet olsun, yapamayacağımız iş 
yoktur” dedi.
Terörle ve radikal unsurlarla 
mücadele konusunda korunmalı 
ve mücadeleci bir işbirliği ihtiyacı 
olduğunu, ağırdan almanın 
vahim sonuçlar doğurabileceğini 
ifade eden Cuburi, “Çözümler 
bir demet halinde sunulmalı. 
Ilımlı görüşleri ortaya koyacak, 
aşırıcı görüşlere sahip olanları 
yola getirme anlamında 
bilinçlendirme kampanyaları 
düzenlememiz gerekir” diye 
konuştu.
İstihbarat anlamında işbirliğini 
son derece önemsediklerini 
belirten Cuburi, bütün bunların 
aynı anda yapılması ve bir an 
önce başlanması gerektiğini 
söyledi.
Cuburi, Türkiye’ye, Irak ve 
Suriye’den gelenlere kucak 
açmasından dolayı teşekkür etti.
Çiçek, Cuburi’nin birlikte 
geldiği heyeti tanıtmasının 
ardından, yeniden söz alarak 
“Heyet, Irak’ın tümünü temsil 
ediyor. Bizim de arzumuz tüm 
Irak vatandaşlarının kendisini 
dışlanmış hissetmeden hem 
parlamentoda temsil edilmesi ve 

yürütülecek politikaların herkesi 
kucaklamasıdır” dedi.
“Heyet içerisinde Türkmenlerin 
de bulunması bizim açımızdan 
önemli” ifadesini kullanan Çiçek, 
Türkiye’de en çok merak edilen 
konunun Kerkük’ün statüsü 
olduğunu, Türkmenlerin çıkar 
ve beklentilerini karşılayacak 
formülün bulunmasının önemli 
olduğunu kaydetti.
Çiçek, “Biz Irak’ın bütünlüğü ve 
birliğinden yanayız. Herkesin 
Iraklılık bilinci içinde hareket 
etmesi bizim en temel arzumuz. 
Bu birçok sorunun çözümüne 
katkı sağlayabileceği gibi bir 
kısım istismarları da ortadan 
kaldıracaktır. Bu heyetin teşkili 
bunu açıkça gösteriyor. Bizim 
görmek istediğimiz Irak da işte 
böyle bir Iraktır” diye konuştu.
İstanbul’da İSİBAP toplantısı 
yapıldığını anımsatan Çiçek, 
“Müslümanların sorunlarını en 
evvel Müslümanlar çözmelidir. 
Başkaları bize bir şey söylerse 
onun arkasında başka şeyler de 
beklemek gerekiyor” dedi.
Çiçek, bu toplantılardan birinin 
Bağdat’ta yapılmasının son 
derece önemli olduğunu ifade 
etti.
Dost ve kardeş ülkelerden 
KKTC’ye karşı hayırhah bir 
tutum takınmalarını onlarla 
işbirliğini geliştirmelerini 
arzu ettiklerini belirten 
Çiçek, “Maalesef 2014 
Eylül’de İSİPAB’ın yıllık 
koordinasyon toplantısında 
‘Kıbrıs Türk devleti’ ifadesinin 
nihai bildiriden çıkarılmasına 
yönelik bir çaba oldu. Irak’ın 
bilemediğim, anlayamadığım 
bir sebepten dolayı buna 
destek vermesini yadırgadık. 
Böylesine bir kazanım varken 
metinden çıkarılıyor olmasını 
biraz üzüntüyle karşıladık. Bu 
konularda haktan, hukuktan, 
doğrudan yana tavır almayı 
dostlarımızdan bekliyoruz” dedi.
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TBMM Başkanı Çiçek’in, Çek Cumhuriyeti Ziyareti

Çiçek, “Türkiye’nin AB 
konusundaki samimiyeti defaatle 
test edilmiştir. Eksiklerimizin 
farkındayız ve gidermek için çaba 
göstermeye devam ediyoruz.”

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
25 Ocak’ta resmi ziyaret için Çek 
Cumhuriyeti’nin Başkenti Prag’a 
gitti. Meclis Başkanı Çiçek’e 
ziyaretinde, eşi Gülten Çiçek 
ile AK Parti Kars Milletvekili 
ve Türkiye-Çek Cumhuriyeti 
Dostluk Grubu Başkanı Ahmet 
Arslan eşlik etti.
Çiçek, ziyaretinin ilk 
gününde, Türkiye’nin Prag 
Büyükelçiliğinde Türk iş 
adamları ve vatandaşlarla 
görüştü,  sorunları dinledi.
Çiçek, “İstanbul’dan gelen 
uçaklardan inen yolcuların 
köpeklerle kontrol edildiğine” 
ilişkin şikayet üzerine, konuyu 
ilgililere ileteceğini belirterek, 
“Bir kötünün 7 beldeye zararı 
var” dedi.
Paris’teki terör saldırılarının 
ardından güvenlik önlemlerinin 

artırıldığını, bu nedenle 
sıkıntıların arttığına dikkati 
çeken Çiçek, “Bu, ‘terör’ denen 
belanın başımıza açtığı işlerdir 
çünkü en ufak ihmal beraberinde 
bir sürü işler çıkıyor. Sadece 
bununla kalsa keşke. Bu, bir 
şekilde olur. Korkarım ki ileride 
daha sıkı tedbirler almak 
durumunda kalacaktır ülkeler, 
çünkü kimin ne olduğu belli 
değil. Terör, uluslararası boyut 
kazandı” ifadesini kullandı.
Türkiye’nin 30 yıldır terör 
belasıyla uğraştığını anımsatan 
Çiçek, uluslararası toplumun 
terör belasını yeni anlamaya 
başladığını vurguladı.
“Bu terör bir beladır, gelin iş 
birliği yapalım” diyen Çiçek, 
konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Ülkeler buna kalıcı tedbir 
almakta zorlanıyor. Niye? Çünkü 
bunlar sınır aşan suçlar. Karar 
veren X ülkesinde, uygulayan B 
ülkesinde, kaynak başka yerden 
sağlanıyor. Bu, üç-beş ülke iş 
birliği yapmaz, elindeki bilgileri 
paylaşmazsa haliyle kopukluk 
oluyor. Terör maalesef her 
ülkenin en öncelikli meselesi 
haline geldi. Terör eylemini 
kimin yaptığı, kime yaptığı, 
nerede eylem koyduğu da 
önemli değil. ‘Terör, terördür’ 

deyip ona buna bakmadan, 
derecelendirmeden hepsine karşı 
olmak gerekiyor. Tüm ülkeler 
buna karşı olabilirlerse bir kısım 
acıları asgariye indirmenin 
imkanı var.
Değilse bu sıkıntılar yaşanacak. 
Yaşandıkça da kontrolü temin 
etmek için 3-5 sene evvel 
görmediğimiz sıkıntılarla, 
zorluklarla, uygulamalarla karşı 
karşıya kalacağız.”
AB’nin demokrasi, insan 
hakları, özgürlükler gibi belirli 
standartlar dünyası olduğunu 
dile getiren Çiçek, ülkenin 
AB’ye üye olsa da olmasa da 
demokrasisini kurumsallaştırması 
gerektiğine işaret ederek, 
“İnsan hakları, özgürlükler, 
hukuk devleti konusunda bir 
kısım eksikliklerimiz var. O 
eksiklikleri üye olsak da olmasak 
da Hans’ın hatırına düzenleme 
yapmayacağız, Hasan’ın 
hatırına düzenleme yapalım” 
değerlendirmesinde bulundu.
Çiçek, şunları kaydetti:
“Diyelim ki AB’ye üye 
olmadık, demokrasi kalitemizi 
artırmayalım mı? Vatandaşı daha 
fazla söz sahibi yapmayalım 
mı? Hukuk devleti noktasında 
eksikliklerimiz var, bunları 
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gidermeyelim mi? Bunları 
giderdikten sonra zaten iş o 
noktaya geldiğinde bakalım. 
‘Türkiye üye olur mu, olmaz 
mı’ diye bir de işin o kısmına 
bakalım. Mesela Norveç,  AB 
üyesi ülke değil ama hiç kimse 
Norveç’in yanı başındaki 
İsveç’ten geri olduğunu 
söyleyemez. Norveçliler AB’ye 
girmek istemedi. İsviçre, hangi 
konuda yanı başındaki İtalya, 
Almanya, Fransa’dan daha 
geri? Onun için AB’nin bizi 
teşvik edici, yönlendirici yanı 
var. Doğrusunu isterseniz 
bu müzakere, hazırlık süreci 
sebebiyle Türkiye birçok reformu 
AB’ye bağlı yaptı. İyi ki de yaptı. 
Yapmasaydı, bugün sahip olduğu 
birçok şeye sahip olamazdı.”
Bir ülkenin engellemesi halinde 
Türkiye’nin AB üyeliğinin 
askıda olacağını anımsatan 
Çiçek, “Kendi evimizi iyi 
restore etmemiz lazım. Camını 
çerçevesini düzeltmemiz, 
temizliğini iyi yapmamız, 
bakımını yapmamız lazım. 
Ondan sonra AB üyelik 
müzakere sürecinin sonuna 
geldiğimizde bakalım dünya, 
Türkiye nerede olacak?” diye 
konuştu.

TBMM Başkanı Çiçek, Çek 
Cumhuriyeti Meclis Başkanı ve 
Başbakanı ile Görüştü 

TBMM Başkanı Cemil 
Çiçek, Çek Cumhuriyeti’ndeki 
temasları kapsamında, 26 Ocak’ta 
Temsilciler Meclisi Başkanı Jan 
Hamacek ve Çek Cumhuriyeti 
Başbakanı Bohuslav Sobotka ile 
ayrı ayrı görüştü.
Çiçek; Çek Cumhuriyeti, 
Avrupa Parlamentosu ve Avrupa 
Yahudi Kongresi tarafından 
“BM Uluslararası Yahudi 
Soykırımı Kurbanlarını Anma 
Günü” vesilesiyle düzenlenen 
“Dördüncü Uluslararası ‘Bırak 
Halkım Yaşasın’ Forumu”na 
katılmak üzere geldiği Prag’da, 
önce Çek Cumhuriyeti 

Temsilciler Meclisi Başkanı Jan 
Hamacek ile görüştü.
Çiçek ve beraberindeki heyet, 
daha sonra Başbakanlık binasına 
geçerek Çek Cumhuriyeti 
Başbakanı Bohuslav Sobotka ile 
bir araya geldi.

“Dördüncü Uluslararası ‘Bırak 
Halkım Yaşasın’ Forumu”

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
resmi davetli olarak bulunduğu 
Çek Cumhuriyeti’nin başkenti 
Prag’da, Uluslararası Yahudi 
Soykırımı Kurbanlarını Anma 
Günü dolayısıyla 26 Ocak’ta 
düzenlenen “Dördüncü 
Uluslararası ‘Bırak Halkım 
Yaşasın’ Forumu”nun açılışına 
katıldı. Çiçek, Yahudi karşıtlığına 
ilişkin, “Bu işin merkezinde, 
temelinde Filistin ihtilafının 
çözülmemesi vardır. Gazze 
olayları başta olmak üzere son 
zamanlarda ve ondan evvel 
yaşanan vahşetler vardır” dedi.
Beraberindeki heyetle 
Cumhurbaşkanlığı Ofisi’ne 
geçerek, Çek Parlamentosu 
Senato Başkanı Milan Stech 
ile görüşen Çiçek, daha sonra 
forum kapsamında düzenlenen 
ve konuşmacıları arasında Çek 
Cumhuriyeti Parlamentosu 
Temsilciler Meclisi Başkanı Jan 
Hamacek, İsrail Parlamentosu 
Başkanı Yuli-Yoel Edelstein 
ile Romanya Temsilciler 
Meclisi Başkanı Valeriu Stefan 
Zgonea’nın da bulunduğu 
“Siyasetçilerin Rolü” başlıklı 
panelde konuştu.
Çiçek, soykırımın yanı sıra İslam 
karşıtlığı, ayrımcılık, ırkçılık 
ve nefret söylemlerinin yeni 
tehditler olarak ortaya çıktığına 
dikkati çekerek, “Ayrımcılığın her 
türlüsüne, ırkçılığın her türlüsüne 
birlikte tavır koymadığımız 
takdirde hiçbir ülkenin tek başına 
yapacağı çalışmalar yetmez” 
ifadesini kullandı.
Tüm siyasetçilerin hiçbir ayrım 
yapmadan teröre karşı samimi 

bir duruş ortaya koyması 
gerektiğini vurgulayan Çiçek, 
“Terörü kınarken önüne arkasına 
herhangi bir cümle koymamamız 
lazım. Kim işlerlerse işlesin, kime 
karşı işlenmişse işlensin ve hangi 
ülkede işlenirse işlensin ortak 
bir tavır koymamız lazım” diye 
konuştu.
Fransa, Nijerya, Suriye ve Irak’ta 
yaşanan terör olaylarına ortak 
tepki göstermek gerektiğinin 
altını çizen Çiçek, terörün, 
ayrımcılığın İslam karşıtlığının 
ve soykırımın her türlüsüne karşı 
ortak tavır konulduğu takdirde 
daha sağlıklı netice alınacağını 
ifade etti.
Moderatörün, “Türkiye’nin AB 
üyeliği” konusundaki sorusuna 
Çiçek, “Türkiye bir taraftan 
Avrupa Birliği’ne girmek istiyor. 
Eğer engeller çıkarılmazsa bu 
konuda samimiyeti defaatle test 
edilmiştir. Maalesef bu konuda 
adaletli bir tavır olmadığını 
söylemek durumundayım. Biz 
eksikliklerimizin farkındayız, 
bunu gidermek için de yoğun 
bir çaba gösterdik ve göstermeye 
de devam ediyoruz. Bundan 
kimsenin tereddüdü olmaması 
gerekir” yanıtını verdi.
Çiçek, Türkiye’nin “Ermeni 
sorunu” ile yüzleşip 
yüzleşemeyeceği konusunda 
yöneltilen bir soruyu ise; 
“Parlamentolar, uluslararası 

Çiçek, “Türkiye, kendine 
güvenen bir ülke. Biz, bu ve 
benzeri toplantılara katılarak 
Türkiye aleyhine varsa bir 
kısım yanlış anlamalar ve 
anlatımlar onları ortadan 
kaldırmak bakımından bu 
platformları değerlendiriyoruz ve 
değerlendirmeliyiz.”
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ceza mahkemeleri değildir. 
Geçmişteki olaylar tarihçilerin 
karar vereceği bir olaydır. Biz 
tarihimizle yüzleşmeye hazırız. 
Bu konunun parlamentolarda 
kabul edilmesi soykırım 
kavramını da dejenere etmiş olur” 
diye cevapladı.
Avrupa’da artan ırkçılığa, İslam 
karşıtlığına, camilere ve başörtülü 
kadınlara yönelik saldırılara işaret 
eden Çiçek, “Avrupa’nın birçok 
ülkesinde insanlar yaşıyor. Acaba 
kaç tane cami kundaklandı, 
tecavüze uğradı, bunlara 
bakmamız lazım” şeklinde 
konuştu.
“İslam karşıtlığı ve başka tür 
ayrımcılığın her türlüsünü bir 
endişe olarak kabul edip ortak 
bir tavır koymazsak o zaman 
yeni tartışmalara kapı aralamış 
oluruz” diyen Çiçek, Avrupa’da 
artan İslam düşmanlığını, 
nefret suçlarını endişe ile takip 
ettiklerini bildirdi.
Dünya genelinde 1,5 milyar 
nüfusa sahip İslam aleminin en 
çok Filistin-İsrail ihtilafından 
etkilendiğini dile getiren 
Çiçek, Filistinlilerin Birleşmiş 
Milletler tarafından kabul edilen 
haklarının garanti altına alınması 
gerektiğini kaydetti.
Çiçek, batıda Hazreti 
Peygambere yönelik hakaret 
içeren yayınların yapılmasına 
değinerek, ifade özgürlüğünün 
inançlara hakareti içermediğini 
belirtti.
Toplantı sonrası gazetecilere 
açıklamalarda bulunan Çiçek, 
Yahudi soykırımının 70’inci yıl 
dönümü dolayısıyla düzenlenen 
foruma 28 meclis başkanı ve 2 
devlet başkanının katıldığını 
söyledi.
“Avrupa’da son dönemde artan 
İslam karşıtlığı, İslamofobi, 
nefret söylemleri, ırkçılık gibi 
herkesi rahatsız eden konuların 
anlatılması ve konuşulması 
bakımından çok uygun bir 
platformdu” ifadesini kullanan 

Çiçek, foruma katılmasına 
yönelik eleştiriler için de şöyle 
dedi:
“Foruma bireysel bir kararla 
katılmadım. Türkiye aleyhine 
karalama kampanyası var. Tam 
da soykırımın konuşulduğu bir 
yer ve görüşlerimizi anlatmak 
bakımından önemli oldu. İkili 
görüşmelerimizde de yetkililere 
bunları ilettik. Avrupa’da en 
büyük Müslüman toplumu, Türk 
toplumu. Avrupa’nın birçok 
ülkesinde, Almanya başta olmak 
üzere 5 milyondan fazla bizim 
vatandaşımız yaşıyor. Birçok 
cami kundaklandı, yakıldı, yıkıldı. 
Bir taraftan Yahudi soykırımı 
konuşulurken, tüm Avrupa’da 
nefret söylemlerinin yükseldiği 
İslam karşıtlığının giderek aşırı 
bir kısım partiler tarafından 
politika haline getirildiği 
bir sürece girdik. Buna karşı 
Türkiye’nin görüşünü, tavrını 
anlatmak bakımından da önemli 
bir fırsat oldu.”
Çiçek, İslam dünyasındaki birçok 
problemin arkasında Filistin-
İsrail ihtilafının çözülmemesinin 
yattığına dikkati çekerek, şunları 
kaydetti:
“Filistin meselesi çözülmeden, 
bu ihtilaf çözülmeden, 
Filistin’in Birleşmiş Milletlerce 
tanınan hakları garanti altına 
alınıp bugünkü yaşanan 
vahşetlere, bugünkü yaşanan 
sorumsuzluklara karşı İsrail 
bir öz eleştiri yapmaz, 
‘nerede hata yaptık’ diye bir 
vicdan muhasebesi yapmazsa 
Avrupa’daki gelişmeler bir yana 
İslam dünyasında şikayet edilecek 
bir husus yoktur. Giderek bu 
Yahudi karşıtlığı devam edecek. 
Bu işin merkezinde, temelinde 
Filistin ihtilafının çözülmemesi 
vardır. Gazze olayları başta 
olmak üzere son zamanlarda ve 
ondan evvel yaşanan vahşetler 
vardır. Bunları açıkça söyledik, 
konuştuk.”
Foruma, Türkiye hakkındaki 
yanlış anlamaları ortadan 

kaldırmak üzere katıldığını 
anlatan Çiçek, konuşmasını şöyle 
tamamladı:
“Türkiye kendine güvenen 
bir ülke. Biz bu ve benzeri 
toplantılara katılarak Türkiye 
aleyhine varsa bir kısım yanlış 
anlamalar ve anlatımlar, onları 
ortadan kaldırmak bakımından 
bu platformları değerlendiriyoruz 
ve değerlendirmeliyiz. Çünkü 
burada bu nefret söylemleriyle 
ilgili, İslam karşıtlığıyla ilgili, 
aşırılıkla ilgili, ayrımcılıkla ilgili 
‘Türkiye ne düşünüyor’ bunu 
bizim ağzımızdan doğrudan 
dinleme fırsatı oldu. Günümüzde 
maalesef bilgi kirliliği var, 
karalamalar var. Tüm dünyanın 
gözü önünde kendi görüşlerimizi 
açıklama fırsatı bulduk.”
TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
Çek Cumhuriyeti’nin başkenti 
Prag’da düzenlenen “Bırakın 
Halkım Yaşasın” Forumu 
Yuvarlak Masa Toplantısı’na 
katıldı.
Meclis Başkanı Cemil Çiçek, 
Çek Cumhuriyeti, Avrupa 
Parlamentosu ve Avrupa Yahudi 
Kongresi tarafından Prag’da 
“Uluslararası Yahudi Soykırımı 
Kurbanlarını Anma Günü” 
vesilesiyle düzenlenen “Dördüncü 
Uluslararası ‘Bırak Halkım 
Yaşasın’ Forumu” kapsamında 
27 Ocak’ta düzenlenen ve 28 
ülkenin meclis başkanlarının 
bulunduğu “Yuvarlak Masa 
Toplantısı”na iştirak etti.
Çiçek, daha sonra, aralarında 
Bulgaristan Cumhurbaşkanı 
Rosen Plevneliev, Çek 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Milos Zeman ve Slovakya 
Cumhurbaşkanı Andrej 
Kiska’nın da bulunduğu “Devlet 
Başkanları Oturumu”nda yer aldı.
Çiçek, forum kapsamında 
Finlandiya, Hırvatistan, 
Makedonya, Bosna Hersek, 
Norveç, Romanya ve Çek 
Cumhuriyeti meclis başkanlarıyla 
ikili görüşmeler yaptı.
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Çiçek, Bilkent Üniversitesi 
Konser Salonu’nda 27 Ocak’ta 
düzenlenen Uluslararası 
Holokost Kurbanlarını Anma 
Günü töreninde yaptığı 
konuşmada, Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu’nun da, 
Polonya’daki Auschwitz-
Birkenau kampının 
kurtarılmasının 70. yıl dönümü 
etkinliklerine katıldığını 
anımsattı.
Sebebi ne olursa olsun özellikle 
Avrupa’da antisemitizm, 
İslamofobi, ayrımcılık, aşırılık 
ve nefret söylemlerinde ciddi bir 
yükseliş olduğunu vurgulayan 
Çiçek, buna karşı uluslararası 
işbirliği yapılamazsa yeni 
acıların yaşanmasının mukadder 
olacağını söyledi.
Çiçek, toplantının Paris’te 
yaşanan vahşetten sonra 
yapılmasının da anlamlı 
olduğuna işaret ederek, “Türkiye 
adına bu toplantılarda kendi 
düşüncelerimizi, görüşlerimizi 
ifade etmeye çalıştık. Esasen 
Türkiye belli süreden beri en 
başta terör konusu olmak üzere 
uluslararası işbirliğine her zaman 
vurgu yapmıştır. Özellikle 
terör belasıyla ilgili olarak eğer 
uluslararası işbirliği olmazsa bir 

ülkenin kendi başına gösterdiği 
çabalar, bu belayı defetmek ve 
kökünden kazımak bakımından 
yeterli olamamaktadır. Gelin 
işbirliği yapalım dedik. Şu bir 
iki gündür söylenen sözler umut 
verici. İnşallah söylemde kalmaz. 
Bunun arkasına ciddi örnekler 
konabilir” değerlendirmesinde 
bulundu.
Çiçek, İkinci Dünya Savaşı’nda 
özellikle Avrupa kıtasının, 
insanlık tarihinin en acılı 
günlerine, en vahşi olaylarına 
tanıklık ettiği hatırlattı.
Tarihin, insani değerlerin 
yüceltildiği, barış ve hoşgörünün 
hakim olduğu zamanlar 
kadar mazlumların tarifsiz 
acılar çektikleri dönemleri de 
barındırdığını anlatan Çiçek, 
konuşmasını şöyle sürdürdü:
“İkinci Dünya Savaşı’nda başta 
Yahudiler olmak üzere farklı 
toplumların, toplulukların sırf 
taşıdıkları etnik, dini, vesair 
kimlikleri nedeniyle topyekun 
ortadan kaldırılmaya çalışılması 
ve bunun da daha önceden 
hiç yaşanmamış bir şekilde 
ve endüstriyel bir yöntemle 
yapılması maalesef insani 
değerler kaybedildiğinde nelerin 

yaşanabileceğinin en somut 
göstergesidir. Bu büyük savaş 
sırasında yaşanan acıların bir 
daha tekrarlanmamasını yürekten 
temenni ediyorum ve gelecek 
nesillere bu yaşadıklarımızın 
bir ders olmasını düşünüyorum. 
İnsanlık maalesef o dönemde 
böyle bir vahşetin yaşanmasını 
engelleyememiştir. Bundan 
herkesin ve her ülkenin kendince 
vicdani bir ders çıkarması ve 
bir daha böyle büyük insanlık 
trajedilerinin yaşanmaması için 
gayret göstermesi gerektiğine 
inanıyorum.”
Çiçek, Türkiye’nin o dönemde 
Yahudilerin maruz kaldıkları 
insanlık dışı muameleye elden 
geldiğince karşı durmaya 
çalıştığını dile getirdi.
Türkiye’nin, Nazilerin 
iktidara gelmesinin ardından 
Almanya’dan ayrılmak zorunda 
kalan Yahudi bilim insanları 
ve sanatçılarına kapılarını 
açtığına işaret eden Çiçek, 
“Yunanistan’ı işgal ederek, 
sınırlarına kadar dayanan 
Nazilerin tehdit ve dayatmalarına 
karşı direnmiştir. Atatürk’ün 
daveti üzerine ülkemize 
gelen ve üniversitelerimizde 
anabilim dalları, kürsüler ve 

TBMM Başkanı Çiçek, “Uluslararası Holokost 
Kurbanlarını Anma Günü”ne Katıldı

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
“Antisemitizm, İslamofobi ve 
diğer ırkçılık, ayrımcılık ve 
yabancı düşmanlığı türlerinin 
hepsi, aynı bataklıktan beslenen 
hastalıklardır. Bataklığı hep 
birlikte kurutmadan, bu 
hastalıklarla tek tek mücadele 
etmek mümkün değildir.” 
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araştırma birimleri kurarak, 
genç cumhuriyetimizin bilim ve 
yüksek öğrenim hayatına eşsiz 
katkı sağlayan bu insanları bugün 
de hayırla yad ediyoruz” şeklinde 
konuştu.
Holokost’un uygulamaya 
konulduğu dönemde bazı Avrupa 
ülkelerinde çalışan diplomatların 
büyük bir cesaret örneği 
sergileyerek, üstelik kendilerinin 
ve sevdiklerinin hayatlarını 
tehlikeye atarak, kayda değer 
sayıda Yahudi’yi ölüm kamplarına 
gönderilmekten kurtardığını 
bildiren Çiçek, bunlar arasında 
yer alan eski Rodos Başkonsolosu 
Selahattin Ülkümen’i özellikle 
yad ettiğini belirtti.
Çiçek, İkinci Dünya Savaşı’nda 
yaşananların, ırkçılık ve 
ayrımcılıkla mücadele edilmediği 
takdirde ne gibi felaketlere yol 
açılabileceğinin en açık örneği 
olduğunu vurguladı.
Bu büyük felaketin müsebbibi 
Nazi ideolojisini besleyen 
ırkçılık ve ayrımcılığın, maalesef 
günümüzde de çeşitli adlar 
ve görünümler altında devam 
ettiğini üzüntüyle müşahede 
ettiklerini dile getiren Çiçek, 
şöyle devam etti:
“Bu nedenle ırkçılık, ayrımcılık 
ve bunların her türlüsüyle 
mücadelenin gelecekte 
toplumların önündeki en büyük 
imtihanlarından biri olacağına 
inanıyorum. Bugün artık bir 
kazanım olarak gördüğümüz, 
farklı olanı bütün farklılıklarıyla 
kabullenme aşamasına maalesef 
kolay gelinmemiştir. Çeşitliliğin 
zenginlik olarak algılanması 
anlayışı nispeten yenidir. Üstelik 
bu olgunluğa günümüzde tam 
anlamıyla ulaşıldığını söylemek 
de mümkün değildir. Sınırların 
anlamını yitirmeye başladığı 
postmodern olarak adlandırılan 
çağımızda toplumları katı ve 
homojen yapılar olarak görmek 
doğru değildir. Bu nedenledir ki 
geleceğin daha fazla renk ve daha 
fazla çeşitlilik barındıracağını 
söylemek kehanet olmayacaktır. 
Elbette böyle bir fikre 
toplumların tam anlamıyla hazır 

olduğunu söylemek de mümkün 
değildir. O halde biz siyasilere, 
din adamlarına, bilim insanlarına, 
toplum önderlerine düşen 
birinci vazife, içinde yaşadığımız 
toplumlara önderlik edip, 
insanlarımızı böyle bir dünyaya 
hazırlamaktır.”
Fransa’da bir süre önce 
gerçekleştirilen terör saldırılarına 
değinen Çiçek, terörün her 
türlüsünden çok fazla çeken 
ve 40 binden fazla insanını 
teröre kurban veren bir milletin 
ferdi olarak bu tür saldırıları 
kınadıklarını ve kınamaya da 
devam edeceklerini kaydetti.
Çiçek, “Terör, önüne ve arkasına 
cümle koymadan, hepimizin 
şiddetle kınamak durumunda 
olduğu bir insanlık suçudur. 
İnsan haklarına ve demokratik 
değerlere yönelmiş bir tehdittir. 
Dünyanın neresinde olursa 
olsun vahşi terörist eylemi 
gerçekleştirenlerin, herhangi 
bir dinle alakası olamaz. Bunlar 
öncelikle ismini, simgelerini 
kullandıkları dinlere ve o dine 
inananlara zarar vermektedir” 
değerlendirmesini yaptı.
Çiçek, uluslararası toplumun, 
Filistin, Nijerya, Pakistan, Irak, 
Suriye, Yemen, Lübnan ve diğer 
yerlerdeki terörist saldırılara 
karşı da aynı tepkiyi göstermek 
zorunda olduğunu aktardı.
İnsanlığın, terörün her çeşidine 
karşı ortak bir duruş ve ortak bir 
mücadele göstermediği sürece 
terör belasının alt edilmesinin 
mümkün olmadığına dikkati 
çeken Çiçek, “Özellikle devlet 
eliyle işlenen teröre burada 
dikkatinizi çekmek isterim. 
Siyasilerin, toplumların bu 
çoğulcu yapısına her düzlemde 
vurgu yapmaları, kendilerini 
sistemden dışlanmış hisseden 
kesimlere yönelik olarak daha 
kucaklayıcı bir dil ve söylem 
geliştirmeleri büyük önem arz 
etmektedir. Zira ekonomik 
kriz ortamının devam ettiği 
günümüzde aşırıcı partiler, 
kırılgan kesimlere cazip gelecek 
demogojik söylemler geliştirmiş 
durumdadır” dedi.

Çiçek, küresel mali ve ekonomik 
krizin etkilerinin devam ettiği 
günümüzde antisemitizm, 
İslamofobi, yabancı düşmanlığı, 
göçmen düşmanlığı ve ırkçılık 
çeşitlerinin de toplumlar içinde 
giderek zemin kazanır hale 
geldiğini belirtti.
Çiçek, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Hatta burada söz alan bir 
kısım fikir adamları, ‘Batı’nın 
ikircikli ve ikiyüzlü tutumunu’ 
-bu ifade bana ait değil, 
orada söylenen ifadedir- bu 
türlü belalar kendi sahillerine 
vuruncaya kadar gerekli tepkiyi 
göstermemiş olmalarını da çok 
ağır bir dille eleştirmişlerdir. 
O halde gerek ırkçılık gerek 
antisemitizm gerekse İslam 
karşıtlığı ve nefret söylemleri 
giderek güçleniyorsa bir ortak 
tavra ihtiyaç var. Ama bir 
hususu daha belirtmemiz lazım. 
Çünkü o toplantıya katılan tek 
Müslüman ülke Türkiye. Bizden 
sonra da Bosna Hersek. Bu 
şikayet ettiğimiz hususlar İslam 
toplumlarında da yükseliyor. 
Özellikle antisemitizm. Burada 
bir hususun altını çizmezsek 
meseleyi bütünüyle görmüş 
olamayız. O da Filistin-İsrail 
ihtilafıdır. Bu çözülmediği sürece, 
Filistinlilerin hakları, hukukları, 
egemenlikleri ve bağımsız bir 
Filistin devleti kurulmadığı 
sürece ne Ortadoğu’da barış 
olabilir ne de bu şikayet ettiğimiz 
hususları belli bir yerde tutmak 
mümkün olabilir. Onun için 
hele hele İsrail hükümetinin, son 
zamanlarda Kudüs’ün statüsünü 
zorlayan, Müslümanların ilk 
mescidi olan Mescid-i Aksa’ya 
ve Kudüs’e yönelik saldırıları, 
saygısızca tutum ve davranışları 
bölgede kanayan bir yara 
olmaya devam ediyor. Mavi 
Marmara faciasının halen bir 
şekilde sonuçlanmaması, bir 
mutabakata varılamamış olması 
da kabul etmek gerekir ki Türkiye 
açısından üzerinde önemle 
durulması gereken bir husustur. 
Bir taraftan geçmişteki acıları 
hatırlarken yaşadığımız bu acıları 
özellikle son Gazze saldırılarında 
2 binden fazla masum çocuğun, 
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kadının katledilmiş olmasını da 
kimse görmemezlikten gelemez. 
Onun için fotoğrafı bütünüyle 
görmek ve çözüm bulunacaksa bu 
bütünlük içerisinde, bütüncül bir 
çözüm arayışı içerisinde olmamız 
gerektiğini burada ifade etmek 
istiyorum.”
Nefret söyleminin 
yaygınlaşmasının büyük bir 
tehlike olduğunu vurgulayan 
Çiçek, “Paris saldırılarının 
ardından tüm Müslümanları 
töhmet altında bırakacak 
açıklamalar ne kabul edilebilir ne 
de terörle mücadeleye ve barışa 
katkıda bulanabilir. Teröristlerin 
isimlerinden, kullandıkları 
simgelerden ve söylemlerinden 
hareketle bir dinin mensupları 
suçlanamaz. Kamuoylarına 
hitap eden siyasetçilerin, 
aydınların, bilim adamlarının, din 
adamlarının, basın mensuplarının 
ve basın patronlarının söylem 
ve eylemlerinde çok dikkatli 
davranmaları, herhangi bir dinin 
ve ırkın mensuplarını töhmet 
altında bırakacak açıklamalardan 
kaçınmaları gerekir” 
değerlendirmesinde bulundu.
Çiçek, son dönemlerde farklı 
ülkelerde Müslümanların ibadet 
yerlerine yönelik saldırıların 
da endişeyle takip edildiğini 
kaydetti. 
Irkçılık ve ayrımcılığın farklı 
tezahürleriyle mücadelenin 
yolunun, hepsine kategorik olarak 
karşı çıkmak, bu hususlarda 
gerekli eğitimi sağlamak ve 
ihlaller karşısında hukuki 
adımları kararlılıkla atmaktan 
geçtiğinin altını çizen Çiçek, 
Türkiye’nin, soykırım ve nefret 
suçlarıyla ilgili düzenlemeler 
yaptığını anımsattı.
Çiçek, Türkiye’nin yasal 
düzenlemeler açısından birçok 
Avrupa ülkesinden daha 
önde olduğunu vurgulayarak, 
düzenlemelerin layıkıyla 
uygulanmasının önem taşıdığını 
söyledi.
“Antisemitizm, İslamofobi ve 
diğer ırkçılık, ayrımcılık ve 

yabancı düşmanlığı türlerinin 
hepsi, aynı bataklıktan beslenen 
hastalıklardır. Bataklığı hep 
birlikte kurutmadan, bu 
hastalıklarla tek tek mücadele 
etmek mümkün değildir” 
ifadesine yer veren Çiçek, 
sözlerini şöyle tamamladı:
“Toplumumuz, kültürümüz 
ve tarihimizin ayrılmaz 
bir parçası olan Musevi 
vatandaşlarımızın, son 
dönemlerde, İsrail hükümetinin 
uyguladığı politikalardan 
dolayı itham edildiklerini, hatta 
kin ve nefret içeren ifadelere 
maruz kaldıklarını üzüntüyle 
müşahede ediyorum. Musevi 
vatandaşlarımız, diğer tüm 
vatandaşlarımız gibi ülkemizde 
inanç ve ibadet hürriyeti dahil 
tüm hak ve özgürlüklere 
sahiptir. İsrail hükümetinin 
izlediği politikayla hiçbir ilgisi 
bulunmayan ve yalnızca aynı 
dine mensup olmaları nedeniyle 
suçlanan, haksız ithamlara, kin 
ve nefret içeren ifadelere ve 
saldırılara maruz kalan Musevi 
vatandaşlarımızın hak ve 
özgürlüklerini korumak, onlara 
huzur ve refah sağlamak tüm 
Türk vatandaşları olduğu kadar 
bizim için de boynumuzun 
borcudur.”
Türk Musevi Cemaati Başkanı 
İshak İbrahimzadeh ise 
konuşmasında Holokost’tan 
örnekler verdi. Her ne şart 
olursa olsun savaşı bir seçenek 
olarak görmek yerine barışın 
bekçiliği yapan toplumlar 
yetiştirilmesi gerektiğini belirten 
İbrahimzadeh, şunları söyledi:
“Holokost’u unutturmamalıyız. 
En önemlisi yaşananları 
yaşattırmama sorumluluğunun 
elimizde olduğu gerçeğini 
hiç unutmamalıyız. Bunu da 
başarabileceğimize inanıyoruz 
hem de biliyoruz. Yeter ki 
farklılıklarımızın zenginliğiyle 
birbirimize sahip çıkalım, 
el ele tutuşalım ve birlikte 
yürüyebilelim.”
Uluslararası Holokost Anma 
İttifakı Türk Heyeti Başkanı 

Büyükelçi Ertan Tezgör ise 
Türkiye’nin 2008’den bu yana 
Uluslararası Holokost Anma 
İttifakı’nın faaliyetlerine 
gözlemci olarak katkıda 
bulunduğunu belirtti. İttifakın 
çalışmalarına katılan Türk 
heyetine 2009’dan beri başkanlık 
ettiğini hatırlatan Tezgör, heyet 
üyeleri arasında Musevi cemaati 
mensuplarının yanı sıra Dışişleri 
ve Milli Eğitim bakanlıklarıyla 
Yükseköğretim Kurulundan da 
temsilcilerin yer aldığını bildirdi.
“Stockholm Deklarasyonu’nun 
temel ilkeleri çerçevesinde 
şekillenen ve hükümetler 
arası bir kuruluş olan ittifakın 
faaliyetlerine iştirakimiz bize 
birçok yönden fayda sağlamıştır” 
diyen Tezgör, UNESCO’nun 
himayesinde kurulan ve 
Yahudilerle Müslümanlar 
arasındaki diyaloğu geliştirmeyi 
amaçlayan Aladdin Projesi 
çalışmaları hakkında da bilgi 
verdi.
Başbakan Ahmet Davutoğlu ile 
Gençlik ve Spor Bakanı Akif 
Çağatay Kılıç’ın mesajlarının 
okunduğu törende, Uluslararası 
Holokost Anma İttifakı’nın, 
Holokost’un 70. yılı vesilesiyle 
yayımladığı basın bildirisi de 
katılımcılarla paylaşıldı.
Törene, Meclis Başkanı Cemil 
Çiçek’in yanı sıra Kültür ve 
Turizm Bakanı Ömer Çelik, 
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı 
Feridun Sinirlioğlu, çok sayıda 
büyükelçi ve başkonsolos ile bazı 
üst düzey askerler de katıldı.
Türkiye Musevileri Hahambaşısı 
Rav İsak Haleva öncülüğünde, 
aralarında bazı öğrencilerin 
de bulunduğu grup tarafından 
Holokost kurbanları anısına 
mum yakıldı. Haleva, mum 
yakarken, “Dünyamız, böylesi 
vahşete bir kez daha tanık 
olmasın” temennisinde bulundu.
Öte yandan Çiçek, program 
öncesi Alberto Modiano’nun 
“Holokost Simgeleri” adlı 
fotoğraf sergisini gezerek, 
sanatçıdan bilgi aldı.
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TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
28-30 Ocak tarihleri arasında 
Fransa’nın başkenti Paris’te resmi 
temaslarda bulundu.
Meclis Başkanı Çiçek’e 
ziyaretinde, eşi Gülten 
Çiçek ile Türkiye-Fransa 
Parlamentolararası Dostluk 
Grubu Başkanı AK Parti 
Şanlıurfa Milletvekili Mehmet 
Kasım Gülpınar, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi  Başkanlık 
Divanı Üyesi AK Parti Tokat 
Milletvekili Dilek Yüksel, AK 
Parti Batman Milletvekili 
Ziver Özdemir, CHP Artvin 
Milletvekili Uğur Bayraktutan 
ve MHP Konya Milletvekili 
Mustafa Kalaycı eşlik etti.
Çiçek ve beraberindeki 
parlamento heyeti, Fransa Senato 

Başkanı Gerard Larcher ve 
Fransa Meclis Başkanı Claude 
Bartolone ile bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleştirilen 
görüşmeler sonrasında, Çiçek 
ve beraberindeki heyet, Larcher 
ve Bartolone’nin verdikleri 
yemeklere katıldı. 
TBMM Başkanı Cemil 
Çiçek, resmi ziyaret için 
bulunduğu Fransa’nın başkenti 
Paris’te, Türkiye’nin Paris 
Büyükelçiliğinde basın toplantısı 
düzenledi.
Fransa Ulusal Meclisi ve 
Senato’daki görüşmeleri 
hakkında bilgi veren Çiçek, 
Fransa’ya uzun zamandır Meclis 
Başkanlığı düzeyinde ziyaret 
yapılmadığının altını çizdi.

Çiçek, Fransa Cumhurbaşkanı 
François Hollande’ın Türkiye 
ziyaretinden sonra ikili ilişkilerin 
canlandığını, bu canlanmanın, 
ekonomik ilişkilerin de 
canlanmasına yol açtığını ifade 
etti.
Paris’te Ocak ayı başında yaşanan 
terör saldırılarında Türkiye’nin en 
net tavrı koyan ülkeler arasında 
yer aldığına işaret eden Çiçek, 
bu bağlamda terörle mücadelede 
tek bir ülkenin çabalarının 
yetersiz olduğu ve uluslararası 
bir çabanın gerekliliğinin ortaya 
konulduğunu dile getirdi.
TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
Türkiye’nin uzun süredir bu 
uluslararası işbirliğini dünyaya 
anlatmaya çalıştığını ama bu 
işbirliğinde de terör örgütleri 

TBMM Başkanı Çiçek’in, Fransa Ziyareti

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, “Türkiye’nin Ermeni halkıyla bir sorunu yok. Esas mesele diasporanın 
dünyada Ermenistan’ın da politikalarını ipotek altına alan bir karalama kampanyasını sürdürmesidir.”
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arasında ayırım yapılmaması 
gerektiğini söyleyerek şöyle 
konuştu:
“Tek bir ülkenin gayreti terör 
belasını defetmeye yetmiyor. 
Türkiye 30 senedir yaşadığı 
acı tecrübelerden sonra tüm 
dünyaya anlatmaya çalıştı ama 
yeterli sonucu elde edememiştik. 
Gelinen bu noktada herkes 
uluslararası işbirliğine vurgu 
yapıyor. Bizim açımızdan 
bakıldığında terör örgütleri 
arasında bir ayırım yapmak 
doğru değil. Terör terördür. 
Bunun önüne arkasına cümle 
koymak, şarta bağlamak doğru 
değil. Biz diyoruz ki ‘terörün her 
türlüsüne karşıyız.’ Dolayısıyla 
yalnızca tek bir terör örgütünün 
üzerinde durmamak lazım. 
Yaşadığımız coğrafyada tek terör 
örgütü DEAŞ değil. Ondan daha 
evvel, bizim 40 bin vatandaşımızı 
katleden PKK terör örgütü var. 
Şimdi DEAŞ’e karşı savaşıyor 
görüntüsü altında PKK’nın terör 
örgütü olduğu gözardı edilemez, 
ona meşruiyet kazandırılamaz. 
Bize göre terör örgütü akreptir, 
fırsat bulduğunda herkesi sokar.”
Çiçek, 1915 olaylarına  ilişkin 
değerlendirmelerde de bulunarak, 

buna tarihçilerin karar vermesi 
gerektiğini dile getirdi.
“Türkiye’nin Ermeni 
halkıyla bir sorunu yok. Esas 
mesele diasporanın dünyada 
Ermenistan’ın da politikalarını 
ipotek altına alan bir karalama 
kampanyasını sürdürmesidir” 
ifadesini kullanan Çiçek, bazı 
grupların da bu karalama 
kampanyasından nemalandığını, 
adeta bu olayı bir ekmek kapısı 
haline getirdiklerini söyledi.
Çiçek, AİHM’de görülen “Doğu 
Perinçek Davası”nın siyasete alet 
edilmemesi gerektiğini ifade etti.
Çiçek, “Bizim AİHM’den 
beklentimiz konuya hukuk 
açısından bakmasıdır” 
yorumunda bulundu.
Paris saldırılarından sonra 
Fransız basınında yer alan 
Türkiye’nin sınır güvenliğini 
sağlayamadığı yönündeki 
iddialara da cevap veren Çiçek, 
her ülkenin üzerine düşen 
sorumluluğu yerine getirmesi 
gerektiğinin altını çizerek şöyle 
konuştu:
“DEAŞ saflarında savaşan 
80’den fazla ülkeden terörist 
var. Türkiye kendi imkanlarıyla 

7800 civarında kişiyi Türkiye’ye 
giremezler listesine aldı. 30’u 
Fransız vatandaşı olmak üzere, 
bin 100’den fazla kişi de sınır dışı 
edildi. Böyle bir kaos ortamında 
bu problemin çözümünü tek 
başına Türkiye’ye yüklemek 
haksızlık olur. Kaynak ülkeleri 
kendi vatandaşlarını iyi takip 
etmeli. Anadolu’da bir tabir 
vardır; ‘herkes kısrağını kısa 
bağlasın.’ Kendi kısrağını serbest 
bırakıp birilerini suçlamak 
gerçeği değiştirmez.”
Görüşmelerde, Türkiye’nin 
Avrupa Birliği’ne üyelik süreci 
konusunun da görüşüldüğünü 
belirten Çiçek, Türkiye’nin 
üyeliğinin hem Türkiye’ye hem 
de AB’ye fayda sağlayacağını 
dile getirdi. Çiçek, şu anda 
Türkiye’nin önünde neredeyse 
müzakere edecek başlığın 
kalmadığını, bloke edilen 
fasıllarla ilgili Fransa’nın daha 
pozitif katkı vermesi gerektiği 
yönündeki beklentilerini de 
görüşmelerde dile getirdiklerini 
kaydetti.
Çiçek ayrıca, 2015 yılının 
Türkiye-Fransa arasında ayrı bir 
öneminin bulunduğunun altını 
çizerek, Türkiye’den Fransa’ya 
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göçün 50. yıl dönümü olduğunu 
vurguladı.
Bu kapsamda da Türk 
vatandaşlarıyla bir araya 
geleceklerini kaydeden Çiçek, 
yurt dışında yaşayan Türk 
vatandaşlarından, yaşadıkları 
topluma yararlı bireyler 
yetiştirerek entegre olmaları, iyi 
yerlere gelmeleri ve Türkiye’yi 
en iyi şekilde temsil etmeleri 
gibi beklentileri olduğunu da 
sözlerine ekledi.
Türkiye’nin Paris 
Başkonsolosluğu’nda, Fransa’da 
yaşayan vatandaşlarla da bir 
araya gelen Çiçek, burada 

yaptığı konuşmada, Türkiye ile 
Fransa arasındaki ikili ilişkilerde 
son iki yıldır hareketlilik 
yaşandığını belirterek, bu 
ilişkilerin parlamentolar arasında 
da geliştirilmesi için çaba sarf 
ettiklerini söyledi.
Paris’te son dönemde yaşanan 
terör saldırılarına değinen Çiçek, 
“Türkiye olarak terörü insanlık 
suçu ve insanlığın vebası olarak 
kabul ediyoruz” ifadelerini 
kullandı.
Terörle mücadelede uluslararası 
işbirliğinin şart olduğunu 
vurgulayan Çiçek, “30 küsur 
yıldır terör konusunda 

uluslararası işbirliği istiyoruz. 
Bunlar sınır aşan suçlardır” dedi.
Çiçek, 1915 olaylarına ilişkin 
Ermeni iddialarına da değinerek, 
Ermenilerin bu yıl, iddialarını 
daha yoğun bir şekilde gündeme 
getirme gayreti içinde olduğunu 
ifade etti.
TBMM Başkanı Çiçek, 
“Karalama kampanyası bir geçim 
kaynağı haline geldi. Diaspora 
bunu bir geçim kaynağı olarak 
görüyor” diye konuştu.
Toplantıda vatandaşların 
sorunlarını da dinleyen Çiçek, 
kendisine yöneltilen sorulara da 
cevap verdi.
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TBMM Kadına Yönelik 
Şiddetin Sebeplerini Araştırma 
Komisyonu Başkanlığına AK 
Parti İstanbul Milletvekili Alev 
Dedegil, Mevsimlik Tarım 
İşçilerinin Sorunlarını Araştırma 
Komisyonu Başkanlığına AK 
Parti Şanlıurfa Milletvekili 
Mahmut Kaçar seçildi.
TBMM Kadına Yönelik 
Şiddetin Sebeplerini Araştırma 
Komisyonu ile Mevsimlik Tarım 
İşçilerinin Sorunlarını Araştırma 
Komisyonu’nun başkan ve divan 

üyeleri, 13 Ocak’ta yapılan 
seçimle belirlendi.
Buna göre, Kadına Yönelik 
Şiddetin Sebeplerini Araştırma 
Komisyonu Başkanlığı’na AK 
Parti İstanbul Milletvekili Alev 
Dedegil, Başkanvekilliğine 
Kütahya Milletvekili Vural 
Kavuncu, Katip Üyeliğe AK Parti 
Kahramanmaraş Milletvekili 
Sevde Bayazıt Kaçar, Sözcülüğe 
AK Parti Ağrı Milletvekili 
Mehmet Kerim Yıldız seçildi.

Mevsimlik Tarım İşçilerinin 
Sorunlarını Araştırma 
Komisyonu Başkanlığı’na 
ise AK Parti Şanlıurfa 
Milletvekili Mahmut Kaçar, 
Başkanvekilliğine AK Parti 
Adıyaman Milletvekili Mehmet 
Erdoğan, Katip Üyeliğe 
Diyarbakır Milletvekili Mehmet 
Süleyman Hamzaoğulları, 
Sözcülüğe ise AK Parti Bursa 
Milletvekili Önder Matlı seçildi.

TBMM Araştırma Komisyonlarına Üye Seçimi Yapıldı

TBMM’de Sandalye Dağılımı Değişti
CHP İstanbul Milletvekili Cengiz ve 
CHP İzmir Milletvekili Güler partilerinden 
istifa ettiler.

CHP İstanbul Milletvekili Ercan Cengiz ve 
CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler, 
partilerinden istifa etti.
CHP İstanbul Milletvekili Ercan Cengiz 
23 Ocak’ta, CHP İzmir Milletvekili Birgül 
Ayman Güler de 26 Ocak’ta TBMM 
Başkanlığı’na gönderdikleri dilekçelerinde CHP 
üyeliğinden istifa ettiklerini bildirdiler. Ercan 
Cengiz, 25 Ocak’ta Merkez Parti’ye katıldı.

Bu değişikliğe göre TBMM’de sandalye dağılımı 
şöyle oldu:

Adalet ve Kalkınma Partisi 312
Cumhuriyet Halk Partisi 125
Milliyetçi Hareket Partisi 52
Halkların Demokratik Partisi 27
Bağımsız Milletvekili 13
Demokratik Bölgeler Partisi 1
Elektronik Demokrasi Partisi 1
Demokratik Gelişim Partisi 1
Millet ve Adalet Partisi 1
Anadolu Partisi 1
Merkez Parti 1
Toplam 535
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“Kadına yönelik şiddetin kısa vadede 
azaltılması, uzun soluklu bir süreçte 
ise kadına yönelik şiddetin tamamen 
önlenmesi temel hedefimizdir.”

TBMM Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu Başkanı, 
AK Parti İstanbul Milletvekili Alev Dedegil:

Röportaj 
Berna ÇUHADAR
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13 Ocak 2015 tarihinde 
çalışmalarına başlayan Kadına 
Yönelik Şiddetin Sebeplerinin 
Araştırılarak Alınması Gereken 
Önlemlerin Belirlenmesi 
Amacıyla Kurulan Meclis 
Araştırması Komisyonu’nun 
kuruluş sebebini, hedeflerini ve 
çalışmalarını, Komisyon Başkanı 
Alev Dedegil Meclis Bülteni’ne 
anlattı.
Sayın Dedegil, “TBMM Kadına 
Yönelik Şiddeti Araştırma 
Komisyonu” kuruldu. Böyle bir 
komisyonun kurulmasına neden 
ihtiyaç duyuldu, hedefleriniz 
nelerdir? 
Bilindiği üzere gerek 
Hükümetimiz gerek Türkiye 
Büyük Millet Meclisi olarak 
“Kadına karşı şiddetin önlenmesi” 
konusu üzerinde hassasiyetle 
duruyoruz. Bu Komisyonun 
amacı, adından da anlaşılacağı 
gibi “Kadına yönelik şiddetin 
araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi”dir.
Özellikle son 10 yılda 
Hükümetlerimiz, Kadın ve 

Aile üzerinde birçok çalışma 
yapmış ve Meclisimiz “Ailenin 
korunması ve kadına karşı şiddetin 
önlenmesine dair” 6284 Sayılı 
Yasayı çıkararak bu konudaki 
önleme ve koruma çalışmalarını 
güçlendirmiştir. 
Biz de komisyon olarak, bu 
alandaki tüm mevzuat ve 
uygulamaların varsa eksikliklerini 
araştırıp bunlar üzerinde 
değerlendirme yaparak “Kadına 
karşı şiddetin önlenmesi” 
konusunda bir adım daha 
atabilmeyi ve çözüm önerilerini 
bir rapor olarak sunmayı 
amaçlıyoruz.
Sayın Dedegil, Komisyon 
Başkanı olarak Komisyonun 
çalışma takvimi, yöntemleri ve 
usulleri hakkında bilgi verebilir 
misiniz? 
Komisyonumuz, 32 adet 
Meclis Araştırması önergesinin 
birleştirilerek kabul edilmesi ile 
kurulmuştur. 
Görev süresi TBMM İçtüzüğüne 
göre 3 aydır. Gereğinde 1 aylık ek 
süre de istenebilir.  Buna göre; 

Komisyonumuz 13 Ocak 
2015 tarihinde çalışmalarına 
başlamıştır.  13 Nisan 2015 
tarihinde 3 aylık süre sona 
erecektir. 
1 Aylık ek süre kullanıldığı 
takdirde görev süresi 13 Mayıs 
2015 tarihinde sona erecektir. 
Ancak seçim süreci de göz 
önüne alındığında ek süreyi 
kullanmadan raporumuzu 
tamamlamak istiyoruz.

Alev Dedegil,  “Biz komisyon 
olarak, bu alandaki tüm mevzuat 
ve uygulamaların varsa 
eksikliklerini araştırıp bunlar 
üzerinde değerlendirme yaparak  
‘Kadına karşı şiddetin önlenmesi’ 
konusunda bir adım daha 
atabilmeyi ve çözüm önerilerini 
bir rapor olarak sunmayı 
amaçlıyoruz.”
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Yöntem olarak Komisyonumuz 
araştırmasını, TBMM İç 
Tüzüğü’nün 105’inci maddesi ve 
Parlamentonun bu güne kadarki 
uygulamaları çerçevesinde; 
Kamu kurumlarından, 
KİT’lerden, özel kanun ile 
veya özel kanunun verdiği 
yetkiye dayanılarak kurulmuş 
banka ve kuruluşlardan, kamu 
kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarından ve kamu yararına 
çalışan derneklerden ve bu 
alanda çalışmalarda bulunan 
Sivil Toplum Kuruluşlarından 
ve Kadın Örgütlerinden bilgi 
istemek ve buralarda inceleme 
yapmak, ilgililerini çağırıp bilgi 
almak, 
Gerekli gördüğünde uygun 
bulacağı Üniversite Öğretim 
Görevlilerinden ve alanda 
çalışmalarda bulunan uzmanların 
bilgilerine başvurmak şeklinde, 
tamamlamaktadır.
Konuya ilişkin yurt içinde; 
Ankara, İstanbul, Antalya ve 
Şanlıurfa’ya çalışma ziyaretleri 
yapmayı planlıyoruz.
Yurt dışında da 8-11 Mart 
tarihlerinde uygun olursa BM 
tarafından her yıl düzenlenen 

Kadının Statüsü toplantısının 
alt başlığı olan “Kadına Yönelik 
Şiddet” konulu toplantıya 
katılmayı planlıyoruz.
Kadına yönelik şiddetin sıkça 
görüldüğü ülkemizde, yaşanan 
bu üzücü olaylara karşı alınması 
gereken başlıca önlemler 
nelerdir?
Öncelikli olarak, 6284 sayılı 
Yasanın uygulanmasından 
kaynaklı sorunlar varsa 
tartışılmalıdır.  Bu kapsamda, 
Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığının yaptırmış 
olduğu “6284 Sayılı Kanunun 
Uygulanmasına Yönelik Etki 
Analizi Araştırmasının” ve yine 
aynı Bakanlığın Hacettepe 
Üniversitesine yaptırdığı 
“Türkiye’de Kadına Yönelik 
Aile İçi Şiddet Araştırmasının” 
sonuçları bu açıdan oldukça 
önemlidir. 
Pilot uygulama olarak devam 
eden “Panik butonu” uygulaması 
bu kapsamda gözden geçirilerek, 
“Elektronik kelepçenin” 
uygulanabilirliği konusu 
değerlendirilmelidir.  Ek olarak, 
kadın konukevlerinde verilen 
barınma ve korunma hizmetinin 
kişinin kendi ikametgâhında 

verilmesi yani yerinde korunması 
konusu değerlendirilmelidir. 
Medya ve basın yayın 
organlarında “Kadına Yönelik 
Şiddetin Önlenmesine Yönelik” 
farkındalık kampanyaları 
yürütülmesinin şiddetin 
azaltılmasında yararlı olacağını 
düşünmekteyim.  
Komisyonun kurulma amacında 
ki gelinmek istenen nihai 
hedefler nelerdir? 
6284 Sayılı Ailenin Korunması 
ve Kadına Karşı Şiddetin 
Önlenmesine Dair Kanunun 
uygulanmasını izlemek ve eğer 
varsa eksiklikleri giderilmesini 
teminen gerekli yasal 
değişikliklerin yapılması suretiyle 
kadına yönelik şiddetin kısa 
vadede azaltılması, uzun soluklu 
bir süreçte ise kadına yönelik 
şiddetin tamamen önlenmesi 
temel hedefimizdir. Bu yönde 
Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar 
ile işbirliği içerisinde çalışılarak, 
iyi uygulama örneklerinin 
araştırılıp, bunlardan ülkemizde 
uygulama imkânı olanların 
hayata geçirilmesi neticesinde 
kadınlarımıza bu yönde daha 
iyi hizmetler sunabilmek 
amaçlanmaktadır.   

RÖPORTAJ

58  �  Ocak 2015



TBMM İdare Amiri Ömer 
Faruk Öz, “10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü” dolayısıyla 
Parlamento Muhabirleri 
Derneği’ni (PMD) ziyaret etti.
Öz, ziyaretinde yaptığı 
konuşmada, gazetecilerin 10 
Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü’nü kutlayarak gazetecileri 
her alanda önemsediklerini 
söyledi.
Kamuoyunun tarafsız, ilkeli ve 
objektif şekilde bilgilendirilmesi 
noktasında gazetecilere önemli 

görevler düştüğünü kaydeden 
Öz, “Bu yüzden bu kutsal görevi 
yerine getiren gazetecilerimizin 
gerek hükümet olarak gerekse 
parlamento olarak çalışma 
şartlarının daha da iyileştirilmesi 
noktasında hep bir gayret 
içerisinde olduk. Bundan sonra 
gazeteci kardeşlerimizin geriye 
kalan sorunlarının çözümü 
noktasında elbirliği ile gayret sarf 
edeceğiz.” diye konuştu.
Gazetecilikte önyargısız ve 
objektif olmanın önemli kriterler 

olduğunu ifade eden Öz, “Her 
şeyi olduğu gibi halka intikal 
ettirmek, halkın kendi kararını 
kendisi verebilmesi noktasında 
iradesinin sağlıklı oluşmasına 
katkı sağlamak ilkeli gazeteciliğin 
bir ürünüdür.” şeklinde konuştu.
Öz, daha sonra parlamento 
muhabirleri, bir süre sohbet etti. 
Öz’ün PMD ziyaretinde TBMM 
Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler 
Başkanı Ali Özer de hazır 
bulundu.

TBMM İdare Amiri Öz’ün, PMD’yi Ziyareti
Öz, “Her şeyi olduğu gibi halka 

intikal ettirmek, halkın kendi 

kararını kendisi verebilmesi 

noktasında iradesinin sağlıklı 

oluşmasına katkı sağlamak ilkeli 

gazeteciliğin bir ürünüdür. “
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TBMM İdare Amiri Salim 
Uslu, Eritre Ulusal Sendikalar 
Konfederasyonu Genel Başkanı 
Tekste Baire ve beraberindeki 
heyeti 5 Ocak’ta kabul etti.
HAK-İŞ Konfederasyonu 
ziyareti için Türkiye’de bulanan 
konuk heyet, TBMM İdare 
Amiri Salim Uslu’yu makamında 
ziyaret etti.
Türkiye’nin önemli 
konfederasyonlarından biri 
olan HAK-İŞ’i ziyaretlerini 
anlamlı bulduğunu söyleyen 
Uslu, “Hayatımın en verimli ve 
en güzel yıllarının HAK-İŞ’te 
geçtiğini söyleyebilirim. 16 yılını 
genel başkanlıkta geçirmekle 
birlikte 35 yılım HAK-İŞ’te 
geçmiştir.” dedi.
Uslu, HAK-İŞ’in, işçilerin 
ücretleri ve sosyal haklarının 
iyileştirilmesi için mücadele eden 
örgüt olmanın ötesinde  etkin 
ve saygın bir sivil toplum örgütü 
olduğunu düşündüğünü söyledi 
ve  sözlerine şöyle devam etti:
“Çünkü bilgi toplumu ve 
değişim süreci her toplumu ve 
kurumu etkiliyor. Biz de bundan 

istifade etmek durumundayız. 
Kendimizi, kurumumuzu, 
kurumsal anlayışımızı, 
kurumumuzun rolünü ve 
kullandığı argümanları yenilemek 
durumundayız. Dünya, emek 
ve kol gücünden giderek bilgiye 
dayalı bir yere doğru ilerliyor. 
O zaman bilgiyi kullanmak, 
bilgiyi değerlendirmek ve bilgiye 
ulaşmak her şeyden daha çok 
önem arz ediyor. Köhneleşmiş 
kalıplarla, düşüncelerle ya da 
sloganlarla sendikacılık yapmanın 
imkan ve ihtimali kalmadı. 
Bir taraftan işçi haklarını 
iyileştirirken diğer taraftan 
da ülkenin temel sorunları 
konusunda çözümün tarafı 
olmak, çözümün tarafı olabilecek 
bilgiye, birikime ve teklife 
sahip olabilmek çok önemlidir. 
Böyle bir süreçte sendikalar 
da demokratik toplumlarda 
hem ülkenin hem endüstri 
ilişkilerinin hem de çalışanlarının 
sosyal gelişmesine ve ekonomik 
kalkınmasına katkı sağlayan 
kurumlar olmak durumundadır. 
O yüzden de bilgisini, 
kapasitesini ve donanımını 
artırmak durumundadır.”

Dünyadaki gelişmiş ülkelere 
bakıldığı zaman demokratik 
ülkelerin daha hızlı gelişmekte 
olduğunu söyleyen Uslu, 
“Özgürlükleri kısıtlayan 
bazen devlet ya da siyasi 
rejimler olmuyor, bazen de 
ideolojik kalıplar özgürlükleri 
kısıtlayabiliyor. Sendikalılar 
olarak görevimiz sadece 
üyelerimizin hak ve menfaatlerini 
geliştirmek değil aynı zamanda 
ülkedeki özgürlüklerin 
genişlemesine de katkı sağlamak 
olmalıdır.” diye konuştu.
Demokrasiye kastedenlerin 
ilk işinin demokrasiyi askıya 
almak olduğunu dile getiren 
Uslu, “TBMM’yi işgal etmek, 
sendikaları kapatmak, sendikal 
hakları kısıtlamaktır. O açıdan 
bizim işçilerin ekmeğini 
büyütmek kadar demokratik 
hakları geliştirmek de en 
öncelikli görevimizdir.” şeklinde 
konuştu. 
Eritre Ulusal Sendikalar 
Konfederasyonu Genel Başkanı 
Baire ise sendika çalışmaları 
konusunda Uslu’ya bilgi verdi.

TBMM İdare Amiri Uslu, Eritre Ulusal Sendikalar 
Konfederasyonu Heyetini Kabul Etti
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TBMM Milli Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor Komisyonu 
Başkanı Emrullah İşler, 
Kırgızistan Cumhuriyeti 
Parlamentosu Başkanvekili 
Bodoş Mamirova ve 
beraberindeki heyeti 8 Ocak’ta, 
TBMM Bahçe Lokantası’nda 
verdiği öğle yemeğinde konuk 
etti.
Türkiye’nin Kırgızistan ile 
dostane ve kardeşliğe dayanan 
ilişkileri bulunduğunu ifade eden 
İşler, iki ülke arasındaki ilişkilerin 
özellikle son yıllarda siyasi, 
ekonomik ve kültürel düzeyde 
büyük ivme kazandığını ve 
gelişme gösterdiğini söyledi.
Kırgızistan Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Almazbek 
Atambayev ile Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
arasında dostluğa dayanan çok 
sıkı bir ilişki bulunduğuna dikkat 

çeken Komisyon Başkanı İşler, 
“Biz Kırgızistan Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Almazbek 
Atambayev ile sizleri bizden 
birisi olarak görüyoruz. Bundan 
dolayıdır ki biz her ne kadar 
iki farklı ülke olsak da iki ülke 
halklarını tek bir halk olarak 
kabul ediyoruz.” diye konuştu
İki ülke arasında bulunan eğitim 
sistemi ve eğitim faaliyetleri 
konularında da işbirliğine hazır 
olduklarını ve bu işbirliğini 
geliştirebileceklerini ifade eden 
İşler, siyasete girmeden önce 

fakültede hocalık yaptığını 
anımsatarak birçok Kırgız 
öğrencisi olduğunu belirtti.
Kırgızistan Cumhuriyeti 
Parlamentosu Başkanvekili 
Bodoş Mamirova da iki gündür 
Türkiye’de bulunduklarını 
belirterek kendilerini hiç yabancı 
gibi hissetmediklerini söyledi.
Türk soyundan geldiklerini 
anımsatan Mamirova, Türkiye ve 
Kırgızistan’ın aynı dil, kültür ve 
tarihi paylaşan iki dost ve kardeş 
ülke olduğunu ifade etti.

TBMM İçişleri Komisyonu 
Başkanı Mehmet Ersoy, Fransa 
Senatosu Fransa ve Avrupa’daki 
Cihatçı Şebekelerin Oluşumunu 
ve Bu Şebekelerle Mücadele 
Yöntemlerini Araştırma 
Komisyonu üyelerinden oluşan 
heyeti 7 Ocak’ta kabul etti.

TBMM Yeni Hizmet 
Binası’nda gerçekleşen kabulde 
konuşan Ersoy, konuk heyeti 
TBMM’de görmekten duyduğu 
memnuniyeti ifade etti.
Loiret Senatörü ve Raportör 
Jean-Pierre Sueur ise kendilerini 
Meclis’te ağırladıkları için 

Ersoy’a teşekkür ederek 
komisyonlarının terörle 
mücadele konusunda çalışmalar 
yürüttüğünü söyledi.
Sueur ayrıca, İstanbul’da 
gerçekleşen terör olayı ile ilgili 
üzüntülerini dile getirdi.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Ersoy, 
Fransa Senato Heyeti ile Görüştü

İşler, Mamirova ve Beraberindeki Heyet ile Görüştü
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Avrupa Serbest Ticaret Birliği 
(EFTA) Parlamenter Komitesi, 
Türkiye ziyareti çerçevesinde 13 
Ocak’ta, TBMM’de temaslarda 
bulundu.
Konuk heyet, ilk olarak TBMM 
AB Uyum Komisyonu Başkanı 
Mehmet Tekelioğlu ile görüştü.
Görüşmede, AK Parti 
Kahramanmaraş Milletvekili 
Yıldırım Ramazanoğlu, AK 
Parti Zonguldak Milletvekili 
Ercan Candan ve CHP Bursa 
Milletvekili Aykan Erdemir de 
bulundu.
TBMM AB Uyum Komisyonu 
Başkanı Mehmet Tekelioğlu, 
yaptığı konuşmada, EFTA 
Parlamenter Komitesini 
TBMM’de ağırlamaktan dolayı 
duyduğu memnuniyeti ifade etti. 
Tekelioğlu, ziyaretin Türkiye 
ile Norveç, İsviçre, İzlanda ve 
Lihtenştayn arasındaki ilişkiler 
bakımından önemli olduğunu 
kaydetti.
“Türkiye gibi Avrupa Birliği’ne 
üye olmak için hazırlanan 
bir ülke ile Avrupa’nın 
içindeki dostlarımızla bir 
arada olmak gerçekten bizim 
için, fikirlerimizin ifadesi ve 

görüşlerimizin sizlere aktarılması 
bakımından önemli” diyen 
Tekelioğlu, “Ben inanıyorum ki 
aramızdaki ilişkilerin gelişmesi 
için bizim birkaç şeyi iyi 
yapmamız gerekiyor. Bunların 
başında da ticaret geliyor” 
şeklinde konuştu.
Türklere göre birisiyle dostluğun 
derecesini anlamak için, birlikte 
seyahat etmek, birlikte yemek 
yemek ve ticaret yapmak 
gerektiğine dikkat çeken 
Tekelioğlu, “İnanıyorum ki biz 
ticaret yaparak dostluğumuzun 
mertebesini en yükseğe 
çıkaracağız” dedi.
EFTA üyesi ülkelerle 
Türkiye arasındaki ticaretin 
potansiyelinin çok yüksek 
olduğuna vurgu yapan Tekelioğlu 
şunları kaydetti:
“İlişkilerin geliştirilebilmesi 
için çok uygun bir ortamın 
bulunduğunu düşünüyorum. 
1990’lara kadar geriye giden 
aramızdaki ticari anlaşmaların 
gittikçe geliştirilmesi gerektiğini 
düşünüyoruz. Bu bakımdan da 
sürekli görüşmelerin devam 
ettiğini biliyoruz. Önümüzdeki 
Şubat ayında da bu tür bir 

görüşme olacağını duymaktan 
memnuniyetimizi ifade etmek 
istiyoruz.
Komite adına konuşan İsviçreli 
Parlamenter Kathy Riklin de 
Ankara’da olmaktan dolayı 
duyduğu memnuniyeti ifade 
ederek EFTA ile Türkiye 
arasındaki fikir alışverişlerine 
verdiği önemi belirtti. Ticaretin 
önemine vurgu yapan Riklin, 
Türkiye ile ticari ilişkilerin daha 
da gelişme potansiyeli olduğunu, 
bu sebeple serbest ticaret 
antlaşmasının gözden geçirilmesi 
için müzakerelerin başladığını 
belirtti. Riklin, Türkiye’nin 
son yıllarda ekonomik açıdan 
etkileyici bir gelişme gösterdiğini 
sözlerine ekledi. EFTA üyesi 
ülkeler olarak AB ile ABD 
arasında müzakereleri devam 
eden Transatlantik Ticaret ve 
Yatırım Ortaklığı anlaşmasını 
takip ettiklerini ifade eden 
Riklin, bu anlaşmanın Türkiye 
üzerindeki etkilerini de takip 
edeceklerini belirtti.
TBMM AB Uyum Komisyonu 
ile görüşmenin ardından Dışişleri 
Komisyonu Başkanı Ahmet 
Berat Çonkar, heyet onuruna 
yemek verdi.

EFTA Parlamenter Komitesi TBMM’de
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Ünüvar, “Türkiye, etnik ve 
mezhepsel ayrım yapmadan her 
türlü konuda Irak’ın yanındadır. 
Irak’ta bulunan AFAD aracılığı ile 
bütün Irak vatandaşlarına yardım 
edilmektedir.” 
Braifkani, “Çevre kirliliği ve 
sağlık hizmetlerinin yetersizliği, 
uzun yıllardır savaşın içinde 
olan Irak halkını olumsuz 
etkilemektedir.”

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler Komisyonu Başkanı 
Necdet Ünüvar, Irak Temsilciler 
Meclisi Sağlık Komisyonu 
Başkanı Faris S.N. Al-Braifkani 
ve beraberindeki heyet ile 
TBMM’de 21 Ocak’ta bir araya 
geldi.
Ünüvar, Irak kelimesinin 
Türkçe’de uzak anlamına 
geldiğini belirterek “Ama biz 
kardeş ve dost ülke Irak’ı yakın 
olarak görüyoruz.” dedi. 

İki ülke arasındaki ilişkilerde, 
karşılıklı ziyaretlerle yakalanan 
ivmenin sürdürülmesi gerektiğini 
belirten komisyon başkanı 
Ünüvar, Başbakan Haydar El-
İbadi dönemi ile Türkiye ve Irak 
arasındaki ilişkilerin her alanda 
ivme kazandığına dikkat çekti.
Türkiye’nin etnik ve mezhepsel 
ayrım yapmadan her türlü 
konuda Irak’ın yanında 
olduğunun altını çizen Ünüvar, 
Irak’ta bulunan AFAD aracılığı 
ile bütün Irak vatandaşlarına 
yardım edildiğini ifade etti.
İki ülkenin ortak sorunu olan 
DEAŞ tehdidi karşısında Irak 
ve Türkiye’nin ortak bir çizgide 
bulunması gerektiğini de ifade 
eden Ünüvar, bu çerçevede 
DEAŞ terör örgütü ile ilgili 
Türkiye’nin Irak’a her türlü 
desteği vermeye hazır olduğunu 
söyledi.
Türkiye’de DEAŞ’ın yarattığı 
kaos ortamından faydalanarak 
PKK gibi bazı terör örgütlerinin 
meşruiyet ve zemin kazanmaya 
yönelik çabaların oluşmasından 
rahatsızlık duyduklarını 
da belirten Ünüvar, bu 
konuda Irak’lı yetkililerin 
terör örgütlerine müsamaha 
göstermemelerini istedi.

Parlamentolararası ilişkilerin 
geliştirilmesi ve Irak Meclisi’nde 
de Türk Dostluk Grubu’nun 
bir an önce tesis edilmesine 
yönelik beklentileri olduğunu 
da söyleyen Ünüvar, TBMM’de 
Türkiye-Irak Parlamentolararası 
Dostluk Grubunun bulunduğunu 
ve AK Parti Şırnak Milletvekili 
Mehmet Emin Dindar’ın 
başkanlığını yaptığını ifade etti.
Irak’ın uzun yıllar savaşın içinde 
olduğunu ve körfez krizinden, 
1991 yılından bu zamana 
kadar sürekli bombardıman 
altında kalmasından ötürü çevre 
açısından radyoaktif kirliliğe 
maruz kalındığını da belirten 
Ünüvar, Irak’a bu konularda 
yardım edilmesi amacıyla Çevre 
Komisyonu ve Türkiye Atom 
Enerjisi Kurumu ile temasa 
geçeceğini bildirdi.
Binlerce Iraklının Türkiye’de 
sağlık hizmetlerinden 
faydalanmasından memnuniyet 
duyduklarını da ifade eden 
Ünüvar, verilen bu sağlık 
hizmetlerinde yaşanan 
aksaklıklardan ötürü de iki ülke 
yetkililerinin bir araya gelerek 
sorunları gidermek yönünde 
çalışmalar yapabileceğini söyledi.

Irak Temsilciler Meclisi Sağlık Komisyonunun, TBMM’yi Ziyareti
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Iraklı doktorların Türkiye’de 
eğitim almaları ve Türk 
doktorların da Irak’ta çeşitli 
dallarda ameliyat yapmaları 
(Özellikle Irak’ta yapılamayan 
beyin cerrahi, çocuk felci ve 
romatizmal hastalıklar gibi…) 
konusunda karşılıklı sağlık 
işbirliği protokol anlaşmasına 
ihtiyaç olduğunu belirten Ünüvar, 
bu konularda da Sağlık Bakanlığı 
ile temasa geçeceğini ifade etti.
Irak Temsilciler Meclisi Sağlık 
Komisyonu Başkanı Faris 
S.N. Al-Braifkani ise iki ülke 
arasında üst düzey ilişkilerin 
gerçekleştiğini ve sağlık alanında 
Irak’ta yenilikler getirmek 
amacıyla yasa çalışmalarına 
başladıklarını belirtti.

Binlerce Iraklı vatandaşın sağlık 
konusunda Türkiye’den hizmet 
aldığına dikkat çeken Braifkani, 
tedavi alan hastaların tedavi 
masraflarının pahalılığından 
yakındıklarını söyledi.
Çevre kirliliği ve radyoaktif 
kirlilik ile ilgili büyük 
sorunlarının olduğunu ve 
Türkiye’nin bu konularda 
da kendilerine yardımcı 
olabileceğini belirten Braifkani, 
“Çevre kirliliği ve sağlık 
hizmetlerinin yetersizliği, uzun 
yıllardır savaşın içinde olan Irak 
halkını olumsuz etkilemektedir.” 
dedi.
Iraklı doktorların Türkiye’de 
özellikle İngilizce eğitim veren 

Tıp Kurumlarında eğitilmeleri 
konusunda da Ünüvar’dan 
yardımcı olmasını isteyen 
Braifkani, Türk doktorlarının da 
Irak’ta belli hastalıklarda ameliyat 
yapabileceklerini ifade etti.
Türkiye’de bulunan sağlık 
sistemini kendilerine örnek 
aldıklarını ve gıptayla 
baktıklarını ifade eden Braifkani, 
“Türkiye’deki sağlık sistemine 
gıptayla bakıyoruz ve bize bu 
konularda yardımcı olacağınıza 
inanıyoruz” dedi.
CHP İstanbul Milletvekili ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyonu Üyesi Süleyman 
Çelebi de görüşmede hazır 
bulundu.

TBMM Çevre Komisyonu 
Başkanı Erol Kaya, Moldova 
Cumhuriyeti Gökoğuz Yeri 
Özerk Bölgesinden Belediye 
Başkanları ve Belediye 
Temsilcilerinden oluşan heyeti 
TBMM’de 15 Ocak’ta kabul etti.
TBMM Çevre Komisyonu 
Başkanı Kaya, konuk heyeti 
TBMM’de görmekten duyduğu 
memnuniyeti ifade etti.

Türkiye’nin yurt dışındaki soydaş 
ülkelere TİKA üzerinden ciddi 
yardımlarda bulunduğu söyleyen 
Kaya, TİKA’nın Gökoğuz 
bölgesine yaptığı yatırımlarının 
kendilerini sevindirdiğini belirtti.
Türkiye’nin sadece soydaş 
ülkelere değil, dünyadaki insani 
yardıma muhtaç olan herkese 
yardım ettiğini vurgulayan Kaya, 
Türkiye’nin 2014 yılında insani 
yardım alanında dünyada en 
fazla yardım eden ülkelerden biri 

olduğunu söyledi. Kaya, “Bizim 
geleneğimizde ihtiyacı olan 
her insana yardım yapmak bir 
görevdir” dedi.
Türkiye’nin AB uyum sürecinde 
çevre faslına yönelik ciddi 
yatırımlar yaptığını ifade 
eden Kaya, “Her yıl ortalama 
3 milyar doların üzerinde 
çevre yatırımı yapılıyor. Bu 
yatırımlarla AB uyum sürecini 
kendi imkanlarımızla sürdürmek 
istiyoruz.” dedi.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Erol Kaya, 
Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi Heyetini Kabul Etti
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Türkiye-Irak Parlamentolararası 
Dostluk Grubu Başkanı, 
AK Parti Şırnak Milletvekili 
Mehmet Emin Dindar, Irak 
Temsilciler Meclisi Başkanı 
Selim Cuburi ve beraberindeki 
heyet onuruna 19 Ocak’ta 
TBMM’de yemek verdi.
Konuk heyeti Türkiye’de misafir 
olarak değil ev sahibi olarak 
gördüklerini belirten Dindar, 
Irak’ı ziyaret ettiklerinde, iki ülke 
arasındaki sınırların kalkması 
durumunda, iki ülke halklarını 
bir millet olarak gördüklerini 
söylediğini anımsattı.
En kısa sürede komşu ülke 
Irak’ta var olan sorunların ve 
problemlerin ortadan kalkmasını 
umduğunu belirten Dindar, 

“Irak’ın huzuru Türkiye olarak 
bizim de huzurumuz. Bütün 
komşu ülkelerin huzuru ve 
Türkiye’nin huzuru ile birlikte 
insanlığa hizmet etmiş oluruz.” 
dedi
Yemeğin, dostluğa, kardeşliğe ve 
barışa vesile olmasını dilediğini 
de ifade eden Dindar, konuk 
heyete çalışmalarında başarılar 
diledi.
Irak Meclis Başkanı 
Selim Cuburi ise yemekte 
gerçekleştirdiği kısa konuşmada 
hukuk devleti anlamında 
Türkiye’nin deneyimlerinden 
faydalanmak istediklerini ifade 
etti.

Komşu ülkeler arasında 
destek ve tecrübelerinden 
faydalanabilecekleri ülkelerin 
başında Türkiye’nin geldiğini 
belirten Cuburi, iki ülke çıkarları 
doğrultusunda iki ülke ilişkilerini 
geliştirmek istediklerini söyledi.
Türkiye’deki demokratik 
gelişmeleri yakından takip 
ettiklerini ve ilham aldıklarını da 
ifade eden Cuburi, Türkiye’nin 
edindiği deneyimlerin sadece 
kendilerine değil, çevre komşu 
ülkelere de ilham kaynağı 
olduğunu belirtti.
Yemekte, AK Parti Şanlıurfa 
Milletvekili Mehmet Akyürek 
ve AK Parti Mardin Milletvekili 
Abdurrahim Akdağ da hazır 
bulundu.

Dindar, Irak 
Temsilciler 
Meclisi Başkanı 
Cuburi Onuruna 
Yemek Verdi

TBMM Millî Saraylar Müzesi, 58 Bin Ziyaretçiyi Ağırladı
TBMM Milli Saraylar Resim Müzesi, açıldığı 
günden bu yana 58 bin ziyaretçiyi ağırladı.
Dolmabahçe Sarayı Veliahd Dairesi’nin bir 
bölümü yaklaşık yedi yıl süren restorasyon 
çalışmaları sonrası çağdaş müzecilik 
standartlarında bir müzeye dönüştürülerek Milli 
Saraylar Resim Müzesi olarak sanatseverlerin 
hizmetine sunuldu.
Dünyadaki örneklerinden ilham alarak Türkiye’de 
bir ilke imza atan Resim Müzesi, açıldığı günden 

bu yana dokuz ay gibi kısa bir sürede 58 bin 
ziyaretçiyi ağırladı. Milli Saraylar’ın en önemli 
projelerinden biri olan Resim Müzesi açıldığı 
günden bu yana pek çok devlet başkanını, 
uluslararası temsilcileri ve çok sayıda sanatseveri 
ağırladı. 2015 yılında da yürütülecek iletişim 
çalışmaları ile bu sayıda ciddi bir artış bekleniyor.
Dolmabahçe Sarayı yerleşkesinde bulunan Milli 
Saraylar Resim Müzesi, Pazartesi ve Perşembe 
günleri dışında haftanın her günü ziyaretçilere 
açık.
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TBMM Dilekçe Komisyonu 
Başkanı Gönül Bekin 
Şahkulubey, Kamu Denetçiliği 
Kurumunun geçen yıl 
30.01.2014’te sunduğu raporu da 
kendilerinin aldığını anımsatarak, 
bu yıl sunulan raporun bir yıl 
önce sunulan rapordan farklı 
olarak, Mart ayının sonundan 
itibaren yerel yönetimler ile ilgili 
şikâyetleri de kapsadığını ve 
raporu bu anlamda özellikle çok 
merak ettiklerini söyledi.
Şahkulubey, geçen yıl sunulan 
raporun titiz bir çalışmanın 
ürünü olduğunu ancak ilk 
rapor olması dolayısıyla eksiğin 
giderilmesi anlamında da 
eleştiriye açık olduğunu belirtti 
ve “Bu sene sunulan rapor bir 
önceki sene sunulan rapordan 
daha güzel bir rapor olmuştur.” 
dedi.
Kamu Denetçiliği Kurumunun 
Türkiye’nin yeni bir kurumu 

olduğunu ifade eden Şahkulubey, 
ülkede yaşayan insanlara bu 
kurumun işlevini hızlı bir şekilde 
duyurmanın önemine değindi.
Komisyonlarının Kamu 
Denetçiliği Kurumu ile ilgili 
birçok konuya baktığını ve 
bunları kuruma yönlendirdiğini 
de belirten Şahkulubey, Kamu 
Denetçiliği Kurumu’nun daha 
çok bilinirliliğinin artması 
sonucunda komisyon olarak 
kendi iş yüklerinin azalacağına ve 
komisyonun daha kurumsal işlere 
bakacağına dikkat çekti. 
Sunulan raporu Karma 
Komisyon Toplantısı’nda 
inceleyeceklerini, görüş ve 
önerilerini de ekleyerek TBMM 
Genel Kurulu’nda görüşülmek 
üzere TBMM Başkanlığı’na 
sunacaklarını belirten 
Şahkulubey, raporda emeği geçen 
herkese teşekkür etti ve “İnşallah 

ivedilikle bu rapor Genel 
Kurul’da görüşülür ve Resmi 
Gazete’de yayımlanır. Ülkemize 
ve milletimize hayırlı uğurlu 
olsun.” dedi.
Kamu Denetçiliği Kurumu 
Kamu Başdenetçisi M. Nihat 
Ömeroğlu, bir yıl önce kurulan 
bir kurum olan Kamu Denetçiliği 
Kurumunun bir yılın sonunda 
daha kurumsal ve fonksiyonel 
hale geldiğini, bir yıl öncesine 
göre gerçekleştirdikleri tüm 
faaliyetleri ve çalışmaları 
edindikleri tecrübe gereği daha 
özenli ve daha dikkatli bir şekilde 
rapora yansıttıklarına vurgu yaptı. 
Ömeroğlu, komisyonun her 
türlü eleştirisine açık olduklarını 
söyledi.
Kabulde, Dilekçe Komisyonu 
Başkanvekili ve AK Parti Afyon 
Milletvekili Halil Ürün de hazır 
bulundu.

Kamu Denetçiliği 
Kurumu 2014 
Raporu TBMM’ye 
Sunuldu

Litvanya Savunma Bakanı TBMM’de

Litvanya Savunma Bakanı Juozas Olekas, TBMM 
Milli Savunma Komisyonu Başkanı Oğuz Kağan 
Köksal ile 29 Ocak’ta görüştü.
Köksal, 1915 yılında yaşanan olaylara ilişkin 
Litvanya Parlamentosu’nca alınan kararı üzüntüyle 
karşıladıklarını, ancak bu kararın Litvanya’nın 
resmi görüşünü yansıtmadığını bildiklerini ifade 
etti.

AB üyelik sürecinde Litvanya’nın Türkiye’ye 
verdiği destekten dolayı teşekkür eden Köksal, bu 
desteğin devamını beklediklerini kaydetti.
Juozas Olekas da ülkesinin dönem başkanlığını 
yürüttüğü sırada Türkiye için yeni fasıllar açılması 
konusunda çaba sarf ettiklerini anımsatarak, bu 
desteklerinin süreceğini vurguladı.
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TBMM Sağlık, Aile, Çalışma 
ve Sosyal İşler Komisyonu 
üyeleriyle Uyuşturucu ve 
Madde Bağımlılığı Araştırma 
Merkezi yöneticileri, 26 Ocak’ta 
uyuşturucuyla mücadelede 
karşılaşılan sorunlar ve çözüm 
önerilerini ele aldı.
Toplantıya ilişkin yapılan 
yazılı açıklamada, Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu Başkanı Necdet 
Ünüvar ve kurul üyelerinin, 
Uyuşturucu ile Mücadele 
Acil Eylem Planı çalışmaları 
kapsamında Uyuşturucu ve 
Madde Bağımlılığı ile Mücadele 
Araştırma Merkezinde çalışan 
akademisyenlerle bir araya 
geldiği belirtildi. 

Açıklamaya göre Ünüvar, 
Uyuşturucu ile Mücadele 
Acil Eylem Planı kapsamında 
yapılan çalışmalara ve gelecekte 
uygulamayı hedefledikleri 
faaliyetlere değindi.
Araştırma merkezlerinin 
nelere ihtiyacı olduğu, neler 
yapılabileceği ve ihtiyaçların 
nasıl giderileceği gibi konuların 
ele alındığı toplantıda, 
akademisyenler, özellikle 
koordinasyonla ilgili adımların 
atılması gerektiğini ifade ettiler.
Uyuşturucuyla mücadelede 
karşılaşılan sorun ve çözüm 
önerilerinin tartışıldığı 
toplantıda, akademisyenler, 
görüş ve önerilerini dile getirdi. 

Akademisyenler; merkezler 
arasında işbirliği ve iletişim 
sağlanması, AMATEM ve 
tıp fakülteleri arası işbirliği 
ve koordinasyon gerekliliği, 
bağımlılık psikiyatrisi yan dal 
eğitiminin lisans ve yüksek lisans 
eğitimleriyle desteklenmesi, 
araştırma ve uygulama arasındaki 
ilişkinin iyi kurgulanması, 
araştırmaların özellikle koruyucu 
çalışmalara yönelik olması 
yönündeki görüşlerini ilettiler. 
İlgili kurumlarda yetişmiş 
personel eksikliğine de 
değinen akademisyenler, 
dikkat eksikliğinin madde 
bağımlılığının da içinde olduğu 
birçok psikopatolojiye zemin 
hazırladığına dikkati çektiler. 

Uyuşturucuyla Mücadele Toplantısı

CHP Muğla Milletvekili Demir’in Basın Toplantısı
CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, 7 Ocak’ta 
Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, narenciye 
üreticisinin sorunlarına değindi.
Narenciye üretiminde iç pazarda olduğu gibi dış 
politikalardaki olumsuzluklar ve yanlış tutumlar nedeniyle 
ihracatta da büyük sıkıntılar yaşandığını iddia eden Demir, 
üreticiler için bu durumun sürdürülebilir olmadığını ifade 
ederek, “Narenciye dalında kaldı. Hükümetin narenciye 
çiftçisine yeterince destek vermediğini görüyoruz” dedi.
Üreticinin depo ve pazarlama sorunları da bulunduğunu, 
kredi almakta zorlandığını belirten Demir, “Devletten 
yeterince destek göremeyen, ürünlerine alıcı bulamayan 
üreticiler perişan. Narenciye üreticileri ürünlerini 
satamadığı gibi umutsuz ve çaresiz” diye konuştu.
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Türk Sanayicileri ve İşadamları 
Derneği (TÜSİAD) ve TBV 
tarafından, Vodafone ana 
sponsorluğunda düzenlenen 
“12. eTürkiye (eTR) Ödülleri”, 
TBMM Tören Salonu’nda 
15 Ocak’ta sahiplerine verildi.
Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) 
Yönetim Kurulu Başkanı Faruk 
Eczacıbaşı, “Kişisel Verilerin 
Korunması Hakkındaki Kanun 
Tasarısı’nın yasalaşma sürecine 
girmesinden çok büyük bir 
memnuniyet duyduğumuzu 
belirtmek isterim” dedi.
Finalist projelerin tanıtılmasının 
ardından açılış konuşmasını 
gerçekleştiren TBV Yönetim 
Kurulu Başkanı Eczacıbaşı, 
2014’te Birleşmiş Milletler 
Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi 
tarafından hazırlanan e-Devlet 
Göstergesinde Türkiye’nin 
puanının, 2013 yılına göre 
artarak 193 ülke arasında 71. 
sıraya çıktığını bildirdi.
Eczacıbaşı, hükümetin, 2015-
2019 arasını kapsayacak Ulusal 
e-Devlet Stratejisi ve Eylem 
Planı hazırlama kararını 
büyük bir memnuniyetle 
karşıladıklarının altını çizerek, 
stratejinin hazırlanması 
sırasında tecrübelerini 
paylaşmak konusunda da kıvanç 
duyacaklarını ifade etti.
Siber saldırı ve organize 
veri hırsızlığının sürekli bir 
tehdit olduğuna dikkati çeken 
Eczacıbaşı, Türkiye’nin, bilişim 
güvenliği sorunu yaşayan 27 

ülke içinde 12’nci, virüs bulaşan 
internet kullanıcıları bakımından 
7’nci ve asıl önemlisi, siber 
saldırılara kaynaklık eden ülkeler 
arasında 3’üncü sırada olduğunu 
bildirdi.
Bu durumun, kişisel verilerin 
korunmasının ne kadar hassas 
ve önemli olduğunu gösterdiğini 
vurgulayan Eczacıbaşı, 
“Kişisel Verilerin Korunması 
Hakkındaki Kanun Tasarısı’nın 
Yüce Meclisimizde yasalaşma 
sürecine girmesinden çok büyük 
bir memnuniyet duyduğumuzu 
belirtmek isterim. Bu tasarının, 
Avrupa Birliği normlarına 
uygun olarak hukuk dünyamıza 
kazandırılmasını destekliyoruz” 
diye konuştu.
Eczacıbaşı, Kişisel Verilerin 
Korunması Kurulu’nun 
AB’deki muadillerine uygun 
olarak bağımsız bir yapıda 
teşkilatlanmasının önemli 
olduğunu ifade ederek, “Bu 
tasarı, sözünü ettiğim ölçütler 
çerçevesinde yasalaştığı takdirde, 
ülkemizin teknoloji yoğun 
alanlarda gelişmesinin önündeki 
bir engel de ortadan kalkmış 
olacak” dedi.
G7 hükümetlerinin, kamu 
verisini vatandaşla paylaşmak 
gerektiğine karar verdiğine 
işaret eden Eczacıbaşı, kapalı 
olan kamu verisinin açılması 
gerektiğini bildirdi.
Eczacıbaşı, artık dünya 
ekonomisinin, veri temelli 
ekonomi ekseninde geliştiğini 

dile getirerek, her bir ekonomik 
faaliyetin arkasında bir veri 
işleme sürecinin yattığına dikkati 
çekti.
Bu verileri değerlendirmenin 
bugün dünyanın en önemli 
meslek dallarından biri haline 
geldiğini ifade eden Eczacıbaşı, 
şöyle konuştu:
“Buradan hareketle, veriyi 
işlemek, özellikle devletin 
elindeki verilerin özel sektör 
tarafından belli kurallar 
çerçevesinde işlenmesi anlamına 
gelen ‘Açık Veri’ kavramının 
hayata geçirilmesini sağlamak 
ve bununla ilgili düzenlemeler 
yapmak, ülkemiz ekonomisinin 
çağın trendlerini yakalaması ve 
küresel rekabette daha önemli bir 
noktaya gelmesi açısından çok 
büyük önem arz ediyor.
Bugün veri artık ayakkabı 
ökçesinden meşrubat şişesine, 
kapı kilidinden kalp piline, 
otomobil göstergesinden 
uydu paneline kadar akla 
gelen, gelmeyen her yerden, 
her noktadan akmaya başladı. 
Türkiye’de M2M (Mobile to 
mobile) abone sayısı 2,5 milyona 
yaklaştı. Türkiye’de üretilen veri 
miktarı da artıyor. 2014’te 45 
eksabayt olarak ölçülen Türkiye 
dijital evreni, 2020’de 284 
eksabayta ulaşacak.
Türkiye’de veri artışı 2013-2020 
arasında 4,4 trilyon gigabayttan 
44 trilyon gigabayta çıkacak. 
2014 yılı internetin 25’inci yıl 
dönümüydü ve internet sayesinde 
veri artık iyice büyüdü. Ona göre 
muamele görmesi gerekiyor. 
İşte bu nedenle de büyük veriyi 
ülkemiz yararına daha verimli 
kullanmamızı sağlayacak 
olan açık veridir. Kalkınma 
Bakanlığımızın hazırlamakta 
olduğu 2014-2018 Bilgi 
Stratejisi’nde bu konuya da yer 
verilmesini bekliyoruz.”
Vodafone Türkiye İcra Kurulu 
Başkan Yardımcısı Hasan Süel 

12. eTürkiye (eTR) Ödülleri, TBMM’de Sahiplerini Buldu
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de kamu ve yerel yönetimlerde 
örnek uygulamalara dikkati 
çeken, yenilikçi girişimleri 
kamuoyuna tanıtan eTR 
Ödülleri’nin Türkiye’nin dijital 
dönüşümünde önemli bir yol 
gösterici olduğunu söyledi.
Türkiye’nin kalkınmasında 
rol oynayacak, vatandaş 
memnuniyetini, ekonomik 
verimliliği ve global rekabetçiliği 
artıracak dijital çözümlerin 
geliştirilmesi ve desteklenmesine 
çok önem verdiklerinin altını 
çizen Süel, Vodafone Türkiye 
olarak, en önemli stratejilerinden 
birinin genişbant iletişim 
teknolojileri ile Türkiye’nin 
ekonomik ve toplumsal 
gelişiminin sürdürülebilirliğine 
katkıda bulunmak olduğunu 
kaydetti.
Süel, bu hedefle Kasım 2013’te 
“Dijital Dönüşüm Hareketi” 
adını verdikleri stratejik programı 
başlattıklarını hatırlatarak, 
“Daha iyi bir gelecek için 
genişbant iletişim teknolojileri ile 
Türkiye’de herkese ilham vermeyi 
misyon edindik. Vizyonumuz, 
Türkiye’de dijital dönüşümün 
lideri olmak” dedi.
Dijital Dönüşüm Programlarını, 
Kalkınma Bakanlığının “Bilgi 
Toplumu Stratejisi 2014-
2018 Eylem Planı”na paralel 
bir vizyonla hazırladıklarına 
dikkati çeken Süel, 2015 yılının 
Türkiye’de dijital altyapının 
gelişimi ve dijitalleşmenin 
topluma nüfuz etmesi yolunda 
çok önemli bir yıl olacağını 
bildirdi.
Bilgi toplumuna doğru ilerlerken 
e-dönüşüm yerini akıllı, yani 
a-dönüşüme bırakıyor. Artık 
e-devlet yerine a-devlet, akıllı 
kamu, akıllı belediyecilik geliyor. 
Bu değişimin iyi örneklerini 
şimdiden görmeye başladık. 
Örneğin bu yılın finalistlerinden 
e-fatura ile iş dünyası kağıt 
faturaları terk ediyor. Süreçler 
hızlanıyor ve kayıt dışı 
ekonominin daraltılması 
hedefine somut bir katkı 
sağlanıyor. E-fatura sistemi ile 
650 milyon lira tasarruf sağlandı, 

100 bine yakın ağaç kesilmekten 
kurtarıldı. “
TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Bilgi Toplumu, Bilgi-İletişim 
Teknolojileri ve İnovasyon 
Komisyonu Başkanı Esin Güral 
Argat da kamu hizmetlerinde 
bir zamanlar hayal edilemeyen 
uygulamaların e-Devlet ile 
hayata geçtiğini belirtti.
İnternet erişim oranlarının 
artmasının önemine değinen 
Argat, internet kullanımının 
2014 yılında yüzde 50’nin 
üzerine çıktığını, kadınların 
internet kullanım oranının, 
erkeklere göre 20 puan düşük 
olduğunu bildirdi.
Argat, internet kullananların 
yüzde 58’inin ev ve işyeri dışında 
internete kablosuz bağlandığını 
ifade ederek, internet 
kullanımının günlük yaşamı 
şekillendirdiğini, kamu kurumları 
ve vatandaşlar arasındaki 
etkileşimi kökten değiştirdiğini 
söyledi.
“e-Devlet kullanım oranı 
ülkemizde yüzde 52’ye gelmiş 
durumda” diyen Argat, bu 
oranın 28 AB ve aday ülkeler 
ortalamasının üzerinde olduğunu 
bildirdi.
Argat, toplumun her kesiminde 
en yüksek faydayı elde etmesi 
için e-Dönüşüm vizyonunun 
e-Devlet hizmetlerinin 
sunumunun ötesinde 
genişletilmesi gerektiğini 
belirterek, bu amaçla doğru 
bir kalite yönetim politikası 
oluşturularak e-Dönüşüm 
projelerinin izleme ve 
değerlendirilmesinin önemli 
olduğunu düşündüklerini dile 
getirdi.
Konuşmaların ardından, “Kamu 
Kurumlarına Yönelik”, “Kamudan 
Vatandaşa e-Hizmetler”, 
“Kamudan İş Dünyasına 
e-Hizmetler”, “Kamudan 
Kamuya e-Hizmetler” ve “Yerel 
Yönetimler” kategorilerinde 
finalist projeler arasından ödül 
alanlar, TBMM Genel Sekreter 
Yardımcısı Kemal Kaya ve 
TBMM Basın, Yayın ve Halkla 

İlişkiler Başkanı Ali Özer’in 
de yer aldığı jürinin yaptığı 
elektronik oylama ile belirlendi.
Kamudan İş Dünyasına 
eHizmetler kategorisinde 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
“Çevrimiçi ÇED Yönetim 
Sistemi” , Kamudan Vatandaşa 
eHizmetler kategorisinde 
Başbakanlık Hazine 
Müsteşarlığı Sigortacılık 
Genel Müdürlüğünün “Mobil 
Kaza Tespit Tutanağı” projesi, 
Kamudan Kamuya eHizmetler 
kategorisinde İçişleri Bakanlığı 
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 
“e-Otoban Projesi”, Küçük 
Ölçekli Belediye kategorisinde 
Seferihisar Belediyesinin 
“Seferikart uygulaması”, Orta 
Ölçekli Belediye kategorisinde 
Şahinbey Belediyesinin “Açık 
Veri Portalı”, Büyük Ölçekli 
Belediye kategorisinde İETT 
İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 
“İnteraktif Yolcu Bilgilendirme 
Sistemi” ödüllerini aldı.
eTR Yürütme Kurulu Özel 
Ödülü, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı Çalışma 
Genel Müdürlüğünün 
“e-sendika” projesine, En İyi 
Gelişim Gösteren Proje Ödülü, 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
Orman Genel Müdürlüğünün 
“Orman Yangın Erken Uyarı 
Sİstemi” projesine, Vodafone 
Özel Ödülü de İçişleri Bakanlığı 
İller İdaresi Müdürlüğünün “112 
Acil Çağrı Merkezleri Projesi”ne 
verildi.
Büyük Ölçekli Belediye 
Kategorisinde “İnteraktif Yolcu 
Bilgilendirme Sistemi” projesi 
ile ödüle hak kazanan İETT 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
adına Genel Müdür Yardımcısı 
Ahmet Bağış ödülünü, TBMM 
Plan ve Bütçe Komisyonu 
Başkanı Recai Berber’in 
elinden alırken Şahinbey 
Belediye Başkanı Mehmet 
Tahmazoğlu, Orta Ölçekli 
Belediye kategorisinde Şahinbey 
Belediyesinin “Açık Veri Portalı” 
ödülünü TBMM Genel Sekreteri 
Dr. İrfan Neziroğlu’nun elinden 
aldı.
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TBMM İdari Teşkilatının 
“Bir Projem Var, Bir Önerim 
Var” uygulaması ile ilgili 
olarak 8 Ocak’ta TBMM’de 
değerlendirme toplantısı yapıldı. 
TBMM Genel Sekreteri İrfan 
Neziroğlu, İdari Teşkilat üst 
düzey yöneticileri ve uygulamaya 
aktif olarak destek veren 
personelin katıldığı toplantıda 
“Bir Projem Var, Bir Önerim Var” 
çalışmaları değerlendirildi.
TBMM Genel Sekreteri İrfan 
Neziroğlu, toplantıda yaptığı 
konuşmada, İdari Teşkilat 
Kanunu’nun kabul edilmesinin 
üzerinden üç yıl geçtiğini 
hatırlatarak, “Yavaş yavaş 
seçim dönemine yaklaşıyoruz. 
Elimizdeki yarım kalan projeleri 
bu süre içinde tamamlama 
gayreti içerisinde olacağız. 
Birtakım öncelik verdiğimiz yeni 

projeleri yine hızlı bir şekilde 
tamamlama gayreti içerisinde 
olacağız” şeklinde konuştu.
Neziroğlu, “Göreve başladığımız 
günden itibaren sürekli olarak 
birtakım mesajları verdik. 
Israrla, neredeyse her toplantıda 
yeniledik. Bunlardan bir tanesi 
takım ruhuna yaptığımız vurgu 
idi. Burayı takım ruhu ile 
yönetme arzumuz ve çabamızdı. 
Çok şükür bu noktada epeyce 
mesafe katettik. Her vesile 
ile örnek kurum olacağımızı 
söylerken bunu çalışanlarla 
birlikte yapacağımızı da dile 
getirdik” ifadelerine yer verdi.
Projelere çalışanlar inanmasa, 
yeterli desteği vermese, amatör 
ruhla gönülden destek olmasa 
bugün gurur duyulan pek çok 
projenin hayata geçirilememiş 
olacağına vurgu yapan Neziroğlu, 

“Geriye dönüp baktığımızda 
gerçekten halkla ilişkilerden 
yasamaya, dış ilişkilerden 
teknolojinin kullanılmasına, 
destek hizmetlerine birçok 
alanda çok sayıda örnek 
uygulamamız oldu. Bunu çok 
gururla söylüyorum çünkü 
bizzat benim şahit olduğum 
başka kurumlarda, kamuda, özel 
sektörde bizim başlattığımız 
uygulamaların devamını, bizden 
sonra başlatıldığını gördük. Bu 
da bizi memnun ediyor” dedi.
Meclis’te çalışanlarla birlikte 
başlatılan bir uygulamanın 
başka kurumlar tarafından 
alınmasının, tatbik edilmesinin 
memnuniyet verici olduğunu 
kaydeden Neziroğlu, “Takım 
ruhundan bahsederken tabii 
ki arkadaşlarımızın görüş ve 
önerilerini de önemsediğimizi 

“Bir Projem Var! Bir Önerim Var!” 
Uygulaması Değerlendirme Toplantısı

TBMM Genel Sekreteri İrfan Neziroğlu, “Göreve başladığımız günden itibaren sürekli olarak birtakım 
mesajları verdik. Israrla, neredeyse her toplantıda yeniledik. Bunlardan bir tanesi takım ruhuna yaptığımız vurgu 
idi. Burayı takım ruhu ile yönetme arzumuz ve çabamızdı. Çok şükür bu noktada epeyce mesafe katettik. Her 
vesile ile örnek kurum olacağımızı söylerken bunu çalışanlarla birlikte yapacağımızı da dile getirdik”
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her vesile ile söyledik. Çünkü 
burada herkes bu takımın çeşitli 
yerlerinde, bu zincirin çeşitli 
halkalarında önemli görevler ifa 
ediyor. Her arkadaşın yaptığı işin 
bizim için kıymetli olduğunu 
söyledik. Onun için de temizlik 
işini yapan arkadaşlardan tutun 
da Genel Kurul’da kürsüde görev 
yapan arkadaşlara kadar, idareci 
arkadaşlara kadar zaman zaman 
bir araya geldik, görüşlerini 
dinledik” şeklinde konuştu.
“Bir Projem Var, Bir Önerim 
Var” uygulamasının üç yılını 
doldurmak üzere olduğuna 
vurgu yapan Neziroğlu, bu 
projeyi başlatırken iki temel 
beklentilerinin olduğunu 
belirterek, bunlardan birisinin 
ortak aklı işletme, diğerinin de 
çalışanlardan idari teşkilatın 
tepesine doğru bir kanal açma 
olduğunu ve bunun da çok büyük 
ölçüde kurumsallaştığını söyledi.
“Bir Projem Var, Bir Önerim” 
var uygulamasında, çalışanlardan 
oluşan bir değerlendirme kurulu 
oluşturulduğuna dikkat çeken 
Neziroğlu, kurulun son derece 
profesyonel bir şekilde, günden 
güne kendilerini geliştirerek 
projeleri değerlendirdiklerini 
kaydetti.
Neziroğlu, şunları kaydetti:
“Bir Projem Var, Bir Önerim Var 
uygulaması, bir başarı hikâyesidir. 
Emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum. Projeleriyle destek 
olan, önemseyen, değerlendirme 
kurulunda yer alan bütün 
arkadaşlara teşekkür ediyorum. 
Sizlerin desteği ile bunu hayata 
geçirdik. Ve bizden geriye 
kalacak olan miraslardan bir 
tanesi de bu uygulamadır. Bunun 
çok uzun yıllar devam edeceğini 
düşünüyorum. Çünkü biz gelen 
önerilerden çok faydalandık. 
Hayata geçirdiğimiz projelerin 
önemli bir kısmı siz değerli 
arkadaşlarımızın bizlere sunduğu 
öneriler.
Biz hep örnek olmaktan 
bahsediyorduk. Her alanda 

örnek olmaktan bahsediyorduk. 
Bir Projem Var, Bir Önerim 
Var uygulamasında da örnek 
olduğumuzu rahatlıkla ifade 
edebilirim. En azından benim 
bildiğim birkaç tane kurum biz 
bu işe başladıktan sonra benzer 
uygulamayı alıp tatbik etmeye 
başladılar. Bu da kamu kurumları 
açısından sevindirici bir şey.
Zaman gerçekten çok hızlı 
geçiyor. Bizim Meclis’te göreve 
başladığımız yıl üzerinden 22-23 
yıl geçti. Genel Sekreterliğin 
üzerinden 3 yıl geçti. Bu projenin 
üzerinden de 3 yıl geçti. Bu 
şekilde geçecek zaman. Ama 
geriye gerçekten de yaptığımız 
şeyler kalacak. Uygulamalarımız 
kalacak. Bunlarla gurur 
duyacağız. Geriye dönüp 
baktığımızda anlatacağımız 
bu başarı hikâyeleri olacak. 
Ve bunların başka kurumları 
harekete geçirmesini de 
son derece önemsiyorum. 
Bunu pazarlama derdiyle de 
yapmıyoruz, samimi duygularla 
yaptığımız için de kartopu gibi 
büyüyor gerçekten.
Birlikte örnek olacağız. 
Motivasyon önemli. Bu 
motivasyonu sağlayabilmek 
için çaba sarf ediyoruz ama 
kendi kendinizi motive etmenin 
de yollarını, yöntemlerini 
geliştirin. Bu kuruma bir 
borcumuz var, bu ülkeye bir 
borcumuz var. En önemli 
borcumuz, bizim kurumumuzu 
örnek bir kurum yapmaktır. 
İnsanlar Meclis’e geldiğinde 
buranın temizliğinden, yemek 
ikramından, sunumundan tutun 
da birçok alana kadar, ‘Meclis’te 
bu iş çok iyi yapılıyor, güzel 
yapılıyor’ dedirtebilmektir. 
Bunu da ancak sizler bu sürece 
inanırsanız, destek olursanız 
yapabiliriz.”
TBMM Basın, Yayın ve Halkla 
İlişkiler Başkan Yardımcısı Reşit 
Uzel de yaptığı konuşmada, 
Bir Projem Var, Bir Önerim 
var uygulamasının 2012 Mart 
ayında başladığını hatırlatarak, 

uygulamada üçüncü dönemin 
bittiğini ve son dönem raporunun 
TBMM Genel Sekreteri’ne 
sunulduğunu kaydetti.
Dördüncü dönemde bu 
uygulamanın kurumsal bir hal 
aldığını, kurum kültüründe 
yerleştiğini belirten Uzel, “En 
iyi örnek kurum olma hedefine 
katkı sağlamak üzere düşünülen 
bu çalışmanın kurumsallaşması 
bağlamında bir mevzuat altına 
oturması gereğini de ihtiyaç 
olarak gördük. Bununla ilgili 
de çalışmalarımız var” şeklinde 
konuştu.
Uygulamanın teknik alt 
yapısı ile ilgili de bilgi veren 
Uzel, proje ve önerilerin, 
sahiplerinin ismi anılmadan, 
isimsiz olarak, değerlendirme 
kurulunun 16 üyesi tarafından 
değerlendirildiğini, sürecin 
sonunda uygulama imkânı 
görülen proje ve önerilerin ilgili 
başkanlıklara tavsiye olarak 
gönderildiğini söyledi. Uzel 
şunları kaydetti:
“Değerlendirmede, 
uygulanabilirlik, kurumsal imajın 
iyileştirilmesine katkı, nesnellik, 
tarafsızlık, açıklık ilkeleri; 
gerçekçi, yenilikçi, çözüm odaklı 
bir yaklaşım getirmesi, verimlilik, 
çok yönlülük, kitle odaklı olma, 
kaynakların etkin ve verimli 
kullanımını sağlamaya yönelik 
olması, amaca uygun yöntem 
ve tekniklerin seçilmesine 
gösterilen özen ve öz kaynakların 
değerlendirilmesindeki 
fayda, maliyet optimizasyonu 
gibi birtakım kriterlerle 
değerlendirmeler yapılıyor.”
Kaydedilen proje ve öneri 
sayısının artış gösterdiğini ifade 
eden Uzel, bunun memnuniyet 
verici olduğunu söyledi. 
Önümüzdeki günlerde bir 
ödül töreni yapılacağı bilgisini 
paylaşan Uzel, bu ödül töreninde 
hayata geçen proje ve önerilerden 
fotoğrafların yer aldığı bir seçki 
gösterileceğini belirtti.

HABER
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TBMM’de Kabul Edilen Kanunlar*

Ocak 2015
Kanun No KANUN ADI VE İÇERİĞİ Kabul Tarihi

6585 PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN
Kanun ile perakende işletmelerin açılış ve faaliyete geçiş işlemlerinin kolaylaştırılması, peraken-
de ticaretin serbest piyasa ortamında etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılması, 
perakende işletmelerin dengeli bir şekilde büyüme ve gelişmesinin sağlanması ve perakende 
işletmelerin faaliyetleri ile bunların birbirleri, üretici ve tedarikçilerle ilişkilerinin düzenlenmesi 
amaçlanmaktadır.

14/01/2015

6586 MİLLÎ MAYIN FAALİYET MERKEZİ KURULMASINA İLİŞKİN KANUN İLE 
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kanun ile; Türkiye’de insani amaçlı mayın ve patlamamış mühimmat temizleme faaliyetlerinin 
tek merkezden, planlı ve uluslararası mayın temizleme standartlarına uygun olarak yürütülmesi 
ile mayın faaliyetlerine ilişkin ihtiyaç duyulan her türlü bilgi ve belgenin tek bir kaynaktan karşı-
lanabilmesi amacıyla Millî Mayın Faaliyet Merkezi Başkanlığının kurulması öngörülmektedir.

22/01/2015

6587 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA NÜKLEER ARAŞTIRMA ÖRGÜTÜ 
(CERN) ARASINDA CERN’DE ORTAK ÜYE STATÜSÜ VERİLMESİ HAKKINDA 
ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü (CERN) Arasında CERN’de Or-
tak Üye Statüsü Verilmesi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının uygun bulunması öngörül-
müştür.

22/01/2015

6588 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHU-
RİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YURTDIŞI 
KOORDİNASYON OFİSİNİN KURULMASI VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN AN-
LAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kanun ile, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasındaki mevcut iş birliğini 
ilerletmek için Koordinasyon Ofisi aracılığıyla KKTC’de gençlik kampları ve merkezlerinin 
kurulmasını ve işletilmesini; KKTC’de spor tesislerinin inşası ile var olan spor tesislerinin mo-
dernizasyonunun sağlanmasını ve işletilmesini; gençlere yönelik eğitim, kültür ve spor faaliyet-
lerinin yapılmasına yönelik katkı ve yardım sağlanmasını; bir taraf ülkede düzenlenen gençlik 
ve spor organizasyonlarının diğer taraf ülkede yapılmasını, öğrenci yurtlarının inşası, işletilmesi, 
tamiri, bakımı ile var olan yurtların modernizasyonunun sağlanmasını amaçlayan anlaşmanın 
onaylanmasının uygun bulunması öngörülmektedir.

22/01/2015

6589 VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNUNDA DE-
ĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kanun ile; Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçeleri dikkate alınarak ıslah amaçlı yetiştirici bir-
liklerinin kuruluşu ve tabi olacağı usul ve esasların düzenlenmesi öngörülmektedir.

28/01/2015

6590 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ 
HÜKÜMETİ ARASINDA İKİLİ ULUSAL KOMİSYON KURULMASINA İLİŞKİN 
ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kanun ile, Türkiye ile Güney Afrika Cumhuriyeti arasında siyasi, ekonomik, ticaret, savunma, 
güvenlik, tarım, mineraller, enerji, eğitim, turizm, spor ve çevre alanları ile daha sonra Taraflarca 
üzerinde mutabık kalınabilecek diğer alanlarda işbirliğinin artırmanın yol ve vasıtalarının aran-
ması amacıyla ikili ulusal komisyon kurulması öngörülmektedir.

28/01/2015

* Kanunlar, www.tbmm.gov.tr adresinden alınarak düzenlenmektedir.

KANUNLAR
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SORU ÖNERGELERİ
Adana Milletvekili ALİ DEMİRÇALI
Adana’da AFAD tarafından yapılan çalışmalara 
ilişkin Başbakan Yardımcısından yazılı soru 
önergesi (7/60348)

Elazığ’da afet yönetimi kapsamında yapılan 
çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısından 
yazılı soru önergesi (7/60345)

Adana’da hizmet veren taksi ve minibüs esnafı 
sayısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60201)

Elazığ’da kar nedeniyle yolların kapanmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59968)

Adana’da yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59892)

Adana Milletvekili OSMAN FARUK 
LOĞOĞLU
Avrupa Parlamentosunun 15 Ocak 2015 tari-
hinde Türkiye’de ifade özgürlüğü ile ilgili aldığı 
bir karara ilişkin Başbakandan yazılı soru öner-
gesi (7/60707)

24’üncü Yasama Döneminde Türkiye-Yunanis-
tan Parlamentolararası Dostluk Grubunun ku-
rulmamasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/60434)

Medeniyetler İttifakı Projesi’ne ilişkin Başba-
kandan yazılı soru önergesi (7/60093)

Adana Milletvekili SEYFETTİN YILMAZ
Toroslar EDAŞ’ın özelleştirme koşullarını ye-
rine getirip getirmediğine ilişkin Maliye Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/61176)

Adana’da yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/60451)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarda millete ve devlete karşı 
suçlar nedeniyle hakkında işlem yapılan perso-
nel sayısına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’n-
dan yazılı soru önergesi (7/59485) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 0 Gençlik ve Spor Bakanından yazı-
lı soru önergesi (7/59485)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarda millete ve devlete karşı 
suçlar nedeniyle hakkında işlem yapılan perso-
nel sayısına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59232)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarda millete ve devlete karşı 
suçlar nedeniyle hakkında işlem yapılan perso-
nel sayısına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59227)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarda millete ve devlete karşı 
suçlar nedeniyle hakkında işlem yapılan perso-
nel sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/59215)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarda millete ve devlete karşı 
suçlar nedeniyle hakkında işlem yapılan perso-
nel sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/59201)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarda millete ve devlete karşı 
suçlar nedeniyle hakkında işlem yapılan perso-
nel sayısına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/59192)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarda millete ve devlete karşı 
suçlar nedeniyle hakkında işlem yapılan per-
sonel sayısına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/59184)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarda millete ve devlete karşı 
suçlar nedeniyle hakkında işlem yapılan per-
sonel sayısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59176)

2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve ku-
ruluşlarda millete ve devlete karşı suçlar nede-
niyle hakkında işlem yapılan personel sayısına 
ilişkin Başbakan Yardımcısından yazılı soru 
önergesi (7/59156)

2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve ku-
ruluşlarda millete ve devlete karşı suçlar nede-
niyle hakkında işlem yapılan personel sayısına 
ilişkin Başbakan Yardımcısından yazılı soru 
önergesi (7/59145)

2002-2014 yılları arasında Başbakanlık ile 
bağlı kurum ve kuruluşlarda millete ve devlete 
karşı suçlar nedeniyle hakkında işlem yapılan 
personel sayısına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/59131)

Milli Saraylar bünyesindeki kafeteryaların iş-
letmeleri ile ilgili iddialara ilişkin TBMM Baş-
kanından yazılı soru önergesi (7/59066)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarda millete ve devlete karşı 
suçlar nedeniyle hakkında işlem yapılan perso-
nel sayısına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59013)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarda millete ve devlete karşı 
suçlar nedeniyle hakkında işlem yapılan per-
sonel sayısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59006)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarda millete ve devlete karşı 
suçlar nedeniyle hakkında işlem yapılan perso-
nel sayısına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/58989)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarda millete ve devlete karşı 
suçlar nedeniyle hakkında işlem yapılan perso-
nel sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/58979)

2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarda millete ve devlete karşı 
suçlar nedeniyle hakkında işlem yapılan perso-
nel sayısına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/58958)

Adana Milletvekili ÜMİT ÖZGÜMÜŞ
Adana’daki elektrik kesintilerine ilişkin Ener-
ji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/59651)

Afyonkarahisar Milletvekili AHMET 
TOPTAŞ
İstanbul-İzmir otoyolunun Afyonkarahisar’da 
bulunan kavşak noktalarına uzaklığına ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/60278)

Adıyaman’a yapılması planlanan Koçali Bara-
jı’nın yatırım programına alınmasına ilişkin 
Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60254)

Afyonkarahisar Milletvekili 
KEMALETTİN YILMAZ
Afyonkarahisar’da Meteoroloji 5. Bölge Mü-
dürlüğünün hizmet binaları ve lojmanlarının 
boşaltılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/59364)

Amasya Milletvekili RAMİS TOPAL
Yaşanan maden kazalarına ilişkin Başbakan-
dan yazılı soru önergesi (7/60292)

Ankara Milletvekili AYLİN NAZLIAKA
Ankara’da kanalizasyon sistemi olmayan ma-
hallelere ilişkin Başbakandan yazılı soru öner-
gesi (7/60938)

2002-2013 yılları arasında çiftçilerin bankalara 
olan zirai kredi borçlarına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/60102)

Ankara’daki hava kirliliğine ilişkin Başbakan-
dan yazılı soru önergesi (7/59791)

Marmara Köşkü’ne ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/59790)

Bayburt’a yapılan turizm yatırımlarına ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/59722)

Ankara’da değiştirilen otobüs güzergahlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59694)

Bayburt’un kamu yatırımlarından aldığı paya 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/59585)

Uyuşturucu kullanımındaki artışa ilişkin Baş-
bakandan yazılı soru önergesi (7/59568)

Şeker pancarı fabrikalarına ve nişasta bazlı şe-
ker üretimine ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/59567)

Ankara Milletvekili EMİNE ÜLKER 
TARHAN
Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından 
inşaatı durdurulan bir konut projesine iliş-
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59921)

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından 
inşaatı durdurulan bir konut projesine ilişkin 
Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/59880)

Önergeler**

Ocak 2015

** Soru Önergeleri, Araştırma Önergeleri ve Genel Görüşme Önergelerine http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/meclis_bulteni.liste 
adresinden ulaşabilirsiniz.
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Ankara Milletvekili İZZET ÇETİN
2006-2013 yılları arasında Merkezi Yönetim 
Bütçesinden ödenek alan kar amacı gütmeyen 
kuruluşlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/60217)

2014 yılı bütçesinde Kar Amacı Gütmeyen 
Kuruluşlara Yapılan Transferler kapsamında 
diğerleri alt başlığı altındaki kuruluşlara iliş-
kin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60215)

2010’dan beri Ankara’da görülen kuduz vaka-
larına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/60180)

Türkiye Diyanet Vakfına ait hastanelerin bedel 
tespitine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60057)

Ankara’nın Pursaklar ilçesine hastane ve ağız 
ve diş sağlığı merkezi yapılmasına ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/59378)

Ankara Milletvekili LEVENT GÖK
İlk ve ortaöğretim öğrencilerine ilişkin Başba-
kandan yazılı soru önergesi (7/60931)

Bir hastanedeki yangın merdiveni ve acil çıkış 
kapılarının kilitli olmasına ilişkin Sağlık Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/60664)

TOKİ Kuzey Ankara Konutları’nda ikamet 
edenlerin güvenlik, ulaşım ve sağlık sorunları-
nın çözümüne ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/60316)

TOKİ Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm 
Projesinde hak sahiplerinin yaşadığı iddia edi-
len mağduriyetlere ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/60307)

Ankara’da bulunan bir hastanedeki asansör 
arızasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60261)

Ankara’nın Yenimahalle ilçesine bağlı bir ma-
hallede meydana gelen trafik kazalarına ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (Gizli 
buzlanma nedeniyle meydana gelen kazalara 
karşı alınan önlemlere ilişkin Başbakandan ya-
zılı soru önergesi (7/60103)

Ankara’nın bir mahallesindeki yapılaşma ve 
altyapı sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/60086)

Ankara’da yollardaki bozuklukların gideril-
mesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/59987)

Esenboğa Havaalanı Yolu üzerinde üst geçit 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/59804)

Engelli vatandaşların istihdamına ilişkin Baş-
bakandan yazılı soru önergesi (7/59572)

Başkent Gaz’ın bazı uygulamalarına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/59431)

Ankara’da Celal Bayar Bulvarı Köprüsü’nün 
altından geçen sarı şeritleri kapatan dolmuş 
durağına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/59287)

Hava kirliliği ölçümlerine ilişkin Çevre ve 
Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59212)

Ankara’da hava kirliliğine ve araç sayısına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/59125)

Ankara Milletvekili MEHMET 
EMREHAN HALICI
Aselsan’da çalışan bir mühendisin 15 Ocak 
2015 günü şüpheli ölümüne ilişkin Başbakan-
dan yazılı soru önergesi (7/60080)

Ankara Milletvekili ÖZCAN YENİÇERİ
Batman’da sokaklarda satılan suç aletlerine 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61116)

Bingöl Belediyesinin dilencilerle ilgili yaptığı 
bir uygulamaya ilişkin İçişleri Bakanından ya-
zılı soru önergesi (7/61115)

Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı bir köyde 
kaplıca turizminin geliştirilmesi adına yürütül-
mekte olan çalışma ve projelere ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6770)

Bitlis’in Tatvan ilçesinde kış turizminin geliş-
tirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve 
projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/6769)

Bitlis’in Ahlat ilçesinin geleneksel el sanatla-
rından olan baston yapımının gelecek nesillere 
ulaştırılması adına yürütülmekte olan çalışma 
ve projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanın-
dan sözlü soru önergesi (6/6768)

Batman’ın Sason ilçesindeki öğrenim imkan-
sızlıklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/6764)

Batman’da engelli ailelere Bakanlık tarafından 
verilen yardımların geri istendiği iddialarına 
ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/6763)

28 Mayıs 2013 tarihinden itibaren sosyal 
medya paylaşımları nedeniyle hakkında işlem 
yapılan personele ilişkin Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60697)

Satın alınan hukuk ve muhasebe hizmetleri ile 
mali hizmetlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60696)

28 Mayıs 2013 tarihinden itibaren Gezi Parkı 
eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle hakkında 
işlem yapılan personele ilişkin Ulaştırma, De-
nizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60695)

Yat güzergahları ile belgesiz yat ve kıyı işletme-
lerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanından yazılı soru önergesi (7/60691)

DHMİ’ye yapılan bazı atamalara ilişkin Ulaş-
tırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/60688)

Nissibi Köprüsü’nün adının Recep Tayyip Er-
doğan Köprüsü olarak değişebileceğine dair 
yaptığı bir açıklamaya ilişkin Ulaştırma, De-
nizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60681)

Ankara’da sis nedeniyle yaşanabilecek trafik 
kazalarına karşı alınan önlemlere ilişkin Ulaş-
tırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/60680)

2002-2015 yılları arasında deniz taşımacılığın-
dan doğan dış ticaret açığına ilişkin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/60679)

Satın alınan hukuk ve muhasebe hizmetleri ile 
mali hizmetlere ilişkin Sağlık Bakanından yazı-
lı soru önergesi (7/60678)

28 Mayıs 2013 tarihinden itibaren Gezi Parkı 
eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle hakkında 
işlem yapılan personele ilişkin Sağlık Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/60677)

28 Mayıs 2013 tarihinden itibaren sosyal med-
ya paylaşımları nedeniyle hakkında işlem yapı-
lan personele ilişkin Sağlık Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/60676)

28 Mayıs 2013 tarihinden itibaren sosyal med-
ya paylaşımları nedeniyle hakkında işlem yapı-
lan personele ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60400)

Bakanlık tarafından desteklenen bir projenin 
yaygınlaştırılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Ba-
kanından sözlü soru önergesi (6/6762)

Öğretmenler, yöneticiler, veliler ve diğer pay-
daşlar arasındaki iletişimin geliştirilmesine 
yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Baka-
nından sözlü soru önergesi (6/6761)

Öğretmen eğitimcilerinin niteliklerinin artı-
rılmasına ve okul iklimlerinin pozitifleştiril-
mesine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/6760)

Öğretmenliğe girişte çoklu değerlendirme sis-
temine geçilmesine ilişkin Milli Eğitim Baka-
nından sözlü soru önergesi (6/6759)

Öğretmenlerin niteliklerinin artırılmasına yö-
nelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanın-
dan sözlü soru önergesi (6/6758)

Özel eğitim alanında hizmet veren öğretmen-
lere yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Ba-
kanından sözlü soru önergesi (6/6757)

Öğrencilerin başta uyuşturucu kullanımı ol-
mak üzere istenmeyen davranışlarının önlen-
mesine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/6756)

Bilişim teknolojilerinin etik kullanımına yöne-
lik eğitim projelerine ilişkin Milli Eğitim Baka-
nından sözlü soru önergesi (6/6755)

Bitlis’in Tatvan ilçesinde ikamet eden ve iki 
çocukları metafizer displazi hastalığına yakala-
nan bir aileye yardım edilmesine ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60672)

Sağlık taramasından geçirilen Suriyeli sığın-
macılara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60671)

Batman’da görme engelli iki çocuğu bulunan 
bir aileye çocukların tedavi masrafları için 
yardım yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/60670)

Bitlis Tatvan Devlet Hastanesindeki gebe okulu 
ve gebelik eğitimi uygulamasına ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60668)

Son bir yılda Şanlıurfa Mehmet Akif Hasta-
nesinde tedavi gören IŞİD mensubu sayısına 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60667)

Son üç yılda sağlık personeline yapılan saldırı-
ların sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/60666)

28 Mayıs 2013 tarihinden itibaren Gezi Parkı 
eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle hakkında 
işlem yapılan personele ilişkin Orman ve Su İş-
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/60652)

28 Mayıs 2013 tarihinden itibaren sosyal 
medya paylaşımları nedeniyle hakkında işlem 
yapılan personele ilişkin Orman ve Su İşleri Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/60651)

Satın alınan hukuk ve muhasebe hizmetleri ile 
mali hizmetlere ilişkin Orman ve Su İşleri Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/60650)

2015 yılı itibarıyla deniz meteoroloji bültenle-
rinin yayımlandığı dil sayısına ilişkin Orman 
ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60647)

28 Mayıs 2013 tarihinden itibaren sosyal 
medya paylaşımları nedeniyle hakkında işlem 
yapılan personele ilişkin Milli Savunma Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/60644)
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28 Mayıs 2013 tarihinden itibaren Gezi Parkı 
eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle hakkında 
işlem yapılan personele ilişkin Milli Savunma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60643)

Satın alınan hukuk ve muhasebe hizmetleri ile 
mali hizmetlere ilişkin Milli Savunma Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/60642)

Son üç yılda intihar girişiminde bulunan askeri 
personelin sayısına ilişkin Milli Savunma Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/60638)

28 Mayıs 2013 tarihinden itibaren sosyal med-
ya paylaşımları nedeniyle hakkında işlem yapı-
lan personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/60636)

28 Mayıs 2013 tarihinden itibaren Gezi Parkı 
eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle hakkında 
işlem yapılan personele ilişkin Milli Eğitim Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/60635)

Satın alınan hukuk ve muhasebe hizmetleri ile 
mali hizmetlere ilişkin Milli Eğitim Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/60634)

2002-2015 yılları arasında FATİH Projesi kap-
samında hedeflenen çalışmaların gerçekleşme 
oranlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından ya-
zılı soru önergesi (7/60606)

Öğretmenlerin niteliklerinin artırılmasına 
yönelik çalışmalara ve Milli Eğitim Akademisi 
Projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/60605)

Okullardaki güvenlik sorunlarının çözümü 
ve önlenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60604)

Okulu ve öğrenciyi olumsuz etkileyen yayınla-
rın denetlenmesi için RTÜK ile yapılan çalışma-
lara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60603)

FATİH Projesi kapsamında yapılan harcama-
lara ve projenin uygulama modeline ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60602)

FATİH Projesi kapsamında dağıtılan tabletle-
re ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60601)

Madde kullanım riski ve madde bağımlılığın-
dan korunma konusunda yapılan çalışmalara 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60600)

Satın alınan hukuk ve muhasebe hizmetleri ile 
mali hizmetlere ilişkin Maliye Bakanından ya-
zılı soru önergesi (7/60599)

28 Mayıs 2013 tarihinden itibaren Gezi Parkı 
eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle hakkında 
işlem yapılan personele ilişkin Maliye Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/60598)

28 Mayıs 2013 tarihinden itibaren sosyal med-
ya paylaşımları nedeniyle hakkında işlem yapı-
lan personele ilişkin Maliye Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/60597)

Satın alınan hukuk ve muhasebe hizmetleri ile 
mali hizmetlere ilişkin Kültür ve Turizm Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/60591)

28 Mayıs 2013 tarihinden itibaren sosyal 
medya paylaşımları nedeniyle hakkında işlem 
yapılan personele ilişkin Kültür ve Turizm Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/60590)

28 Mayıs 2013 tarihinden itibaren Gezi Par-
kı eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle hak-
kında işlem yapılan personele ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60589)

28 Mayıs 2013 tarihinden itibaren Gezi Parkı 
eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle hakkında 
işlem yapılan personele ilişkin Kalkınma Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/60583)

Satın alınan hukuk ve muhasebe hizmetleri ile 
mali hizmetlere ilişkin Kalkınma Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/60582)

28 Mayıs 2013 tarihinden itibaren sosyal 
medya paylaşımları nedeniyle hakkında işlem 
yapılan personele ilişkin Kalkınma Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/60581)

24-25 Ocak 2015 tarihlerinde Mardin’in Kızıl-
tepe ilçesinde bölücü terör örgütü mensubu ve 
yandaşları tarafından düzenlenen gösteri ve 
yürüyüşe ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60577)

Son otuz altı ayda yakalanan kaçak sigara mik-
tarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60574)

Son on yılda kaza kurşunu ile yaşamını yitiren 
kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60573)

26-27 Ocak 2015 tarihlerinde bir bölücü terör 
örgütü üyesi için Mardin’de düzenlenen cenaze 
töreni ve yürüyüşe ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/60572)

27 Ocak 2015 tarihinde Şanlıurfa’da bölücü 
terör örgütü mensubu ve yandaşları tarafından 
düzenlenen gösteri ve yürüyüşe ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60571)

27 Ocak 2015 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesin-
de bölücü terör örgütü mensubu ve yandaşları 
tarafından düzenlenen gösteri ve yürüyüşe 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60570)

27 Ocak 2015 tarihinde Hakkari’de bölücü te-
rör örgütü mensubu ve yandaşları tarafından 
düzenlenen gösteri ve yürüyüşe ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60569)

26-27 Ocak 2015 tarihlerinde Diyarbakır’ın 
Çınar ilçesinde bölücü terör örgütü mensubu 
ve yandaşları tarafından düzenlenen gösteri ve 
yürüyüşe ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60568)

27 Ocak 2015 tarihinde Diyarbakır’da bölücü 
terör örgütü mensubu ve yandaşları tarafından 
düzenlenen gösteri ve yürüyüşe ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60567)

Bitlis’in Tatvan ilçesinde ikamet eden ve iki 
çocukları metafizer displazi hastalığına yakala-
nan bir aileye yardım edilmesine ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60566)

Batman’da maddi durumu iyi olmayan bir aile-
ye yardım yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/60562)

Batman’da görme engelli iki çocuğu bulunan 
bir aileye çocukların tedavi masrafları için 
yardım yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/60561)

Bölücü terör örgütü mensubu şahıslar için 
Van’da düzenlenen taziye ve yürüyüş sırasında 
yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından ya-
zılı soru önergesi (7/60560)

Bölücü terör örgütü mensubu bir şahıs için 
Şanlıurfa’da düzenlenen taziye ve yürüyüş sıra-
sında yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/60559)

Bölücü terör örgütü mensubu ile yandaşları 
tarafından Van’da gerçekleştirilen eylemlere 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60558)

Tarihi eser kaçakçılığına ilişkin İçişleri Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/60557)

Bölücü terör örgütü mensubu ile yandaşları 
tarafından Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi ve köyle-
rinde gerçekleştirilen eylemlere ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60556)

Bölücü terör örgütü mensubu ile yandaşları 
tarafından Şırnak’ta gerçekleştirilen eylemlere 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60555)

Sağlık personeline yönelik şiddet ile bu çerçe-
vede yaşanan bir olaya ilişkin İçişleri Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/60554)

Şırnak’ın Silopi ilçesindeki bir mahallede 
bir apartmana gerçekleştirilen saldırıya iliş-
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60553)

Bölücü terör örgütü mensubu bir şahıs için 
Şırnak’ın Silopi ilçesinde düzenlenen cenaze 
töreni ve yürüyüş sırasında yaşanan olaylara 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60552)

Mülteci kamplarındaki kadın ve kız çocuk-
larının korunması için alınan tedbirlere iliş-
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60551)

Diyarbakır’da bir parti il binasına gerçekleştiri-
len terör saldırısına ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/60549)

Son üç yılda Ardahan’da yaşanan hayvan hırsız-
lıklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60548)

Van’ın Erciş ilçesindeki Kırgız Türklerinin te-
rör örgütünün baskısına uğradığı iddialarına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60547)

Adıyaman’da gerçekleştirilen bir gösteride 
terör örgütü lehine konuşmalar yapıldığı id-
diasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60546)

Son üç yılda ülkemizde yakalanan kaçak akar-
yakıt miktarına ilişkin İçişleri Bakanından ya-
zılı soru önergesi (7/60545)

Son üç yılda ülkemizde yaşanan hırsızlık va-
kalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60544)

Batman’da gerçekleştirilen bir gösteride terör 
örgütü lehine konuşmalar yapıldığı iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60543)

Hakkari’de gerçekleştirilen bir gösteride terör 
örgütü lehine konuşmalar yapıldığı iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60542)

Amasya Belediyesi tarafından yapımına başla-
nan bir proje için satın alınan mal ve hizmetle-
re ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/60541)

Aksaray’da yardıma muhtaç bir aileye iliş-
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60540)

Son üç yılda intihar girişiminde bulunan emni-
yet ve güvenlik personeli sayısına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60539)

Batman’da İl Jandarma Komutanlığınca müda-
hale edilen kaçakçılık olaylarına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60538)

İstanbul’da bir restoranda yaşanan olaya iliş-
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60537)

Bitlis’te sokak hayvanlarına kötü muamelede 
bulunan şahıslara ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/60536)
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Van’da bir terör örgütü mensubu için cenaze 
töreni düzenlenmesine ilişkin İçişleri Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/60535)

Bir milletvekilinin açıklamalarına ilişkin İçişle-
ri Bakanından yazılı soru önergesi (7/60534)

Bingöl’de bir fabrikada çıkan yangının sebebine 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60533)

Mardin’de gerçekleştirilen bir gösteride terör 
örgütü lehine konuşmalar yapıldığı iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60532)

Bitlis’te yaşanan bir terör eylemine ilişkin İçiş-
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/60531)

Diyarbakır’da gerçekleştirilen bir gösteride 
terör örgütü lehine konuşmalar yapıldığı id-
diasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60530)

Diyarbakır’da bir terör örgütü mensubu için 
cenaze töreni düzenlenmesine ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60529)

Diyarbakır’da gerçekleştirilen bir gösteride 
terör örgütü lehine konuşmalar yapıldığı id-
diasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60528)

Şırnak’ta öldürülen bir vatandaşa ilişkin İçişle-
ri Bakanından yazılı soru önergesi (7/60527)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda Gezi 
Parkı eylemlerine katıldığı gerekçesiyle hakkın-
da işlem yapılan kamu personeline ilişkin İçiş-
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/60526)

2002-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan hukuk, mu-
hasebe ve mali hizmetlere ilişkin İçişleri Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/60525)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda sosyal 
medya paylaşımları nedeniyle hakkında işlem 
yapılan kamu personeline ilişkin İçişleri Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/60524)

Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğünün yemek 
ihalesinin iptaline ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/60523)

TSK tarafından terör örgütüne karşı müda-
hale taleplerinin valiliklerce reddedilmesine 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60522)

Son 48 ayda ele geçirilen kaçak sigara miktar-
larına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60511)

Adıyaman’ın Şambayat beldesindeki sakat bir 
köpeğe ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60510)

Son 48 aydır emniyet güçlerince bomba şüphe-
si ile yapılan imhalara ilişkin İçişleri Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/60509)

Son 48 ayda ele geçirilen kaçak ampul miktarı-
na ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/60508)

17 Aralık 2013 tarihinden itibaren görevle-
rinden alınan ve başka göreve atanan emniyet 
müdürlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/60507)

Madde kullanım riski ve madde bağımlılığın-
dan korunma konusunda yapılan çalışmalara 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60506)

Ocak 2015 itibari ile 100 yaşın üzerindeki va-
tandaşlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/60505)

2002-2015 yılları arasında tespit edilen hayvan 
hırsızlıklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/60504)

Adıyaman’da bir mahallede ilave aydınlatma 
talebinde bulunulmasının ardından mahalle-
deki tek lambanın söküldüğüne dair iddialara 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60503)

Adıyaman’ın Kahta ilçesindeki metruk binala-
rın uyuşturucu bağımlılarının meskeni haline 
geldiğine dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/60502)

Ankara’da sis nedeniyle yaşanabilecek trafik 
kazalarına karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60501)

2002-2015 yılları arasında kaçakçılık ve uyuş-
turucu ile mücadele konusunda görevlendirilen 
köpeklere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60500)

31 Aralık 2014 tarihinde Adıyaman-Kahra-
manmaraş yolunda patlayan mühimmat yüklü 
kamyona ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60499)

Satın alınan hukuk ve muhasebe hizmetleri ile 
mali hizmetlere ilişkin Gümrük ve Ticaret Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/60493)

28 Mayıs 2013 tarihinden itibaren sosyal med-
ya paylaşımları nedeniyle hakkında işlem yapı-
lan personele ilişkin Gümrük ve Ticaret Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/60492)

28 Mayıs 2013 tarihinden itibaren Gezi Parkı 
eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle hakkında 
işlem yapılan personele ilişkin Gümrük ve Tica-
ret Bakanından yazılı soru önergesi (7/60491)

Ocak 2015 itibarıyla yabancı yat ve yatçılardan 
ülkemize girişlerinde alınan ücretlere ilişkin 
Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60490)

28 Mayıs 2013 tarihinden itibaren sosyal med-
ya paylaşımları nedeniyle hakkında işlem yapı-
lan personele ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancı-
lık Bakanından yazılı soru önergesi (7/60484)

Ardahan’ın Hanak ilçesindeki bir köy ve çev-
resindeki arı ölümlerine ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60481)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda Gezi 
Parkı eylemlerine katıldığı gerekçesiyle hakkın-
da işlem yapılan kamu personeline ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60479)

2002-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan hukuk, mu-
hasebe ve mali hizmetlere ilişkin Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60478)

Bilecik’teki bir stadyumda kar birikintisi sebe-
biyle çöken tribüne ilişkin Gençlik ve Spor Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/60473)

Bitlis’in Tatvan ilçesinde Kredi ve Yurtlar Ku-
rumu tarafından öğrencilere verilen seminere 
ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60472)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda sos-
yal medya paylaşımları nedeniyle hakkında 
işlem yapılan kamu personeline ilişkin Genç-
lik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60471)

Türkiye Yelken Federasyonunun IRC sınıfı 
reyting bantlarının yeniden düzenlenmesine 
ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60470)

Türkiye Yelken Federasyonunun start prose-
dürlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/60469)

Ağrı’daki öğrencilerin yurt ve konaklama ihti-
yaçlarının giderilmesine ilişkin Gençlik ve Spor 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60466)

2002-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan hukuk, 
muhasebe ve mali hizmetlere ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/60459)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda sosyal 
medya paylaşımları nedeniyle hakkında işlem 
yapılan kamu personeline ilişkin Enerji ve Ta-
bii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60458)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda Gezi 
Parkı eylemlerine katıldığı gerekçesiyle hak-
kında işlem yapılan kamu personeline ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/60457)

Adıyaman’da bir mahallede ilave aydınlatma 
talebinde bulunulmasının ardından mahalle-
deki tek lambanın söküldüğüne dair iddialara 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/60449)

DEİK Başkanı’nın maaşına ilişkin Ekonomi Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/60447)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda Gezi 
Parkı eylemlerine katıldığı gerekçesiyle hak-
kında işlem yapılan kamu personeline ilişkin 
Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60446)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda sosyal 
medya paylaşımları nedeniyle hakkında işlem 
yapılan kamu personeline ilişkin Ekonomi Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/60445)

2002-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan hukuk, 
muhasebe ve mali hizmetlere ilişkin Ekonomi 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60444)

On iki Türk dağcının Yunanistan’da kayboldu-
ğuna dair iddialara ilişkin Dışişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/60442)

Satın alınan hukuk ve muhasebe hizmetleri ile 
mali hizmetlere ilişkin Dışişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/60441)

28 Mayıs 2013 tarihinden itibaren Gezi Parkı 
eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle hakkında 
işlem yapılan personele ilişkin Dışişleri Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/60440)

, 28 Mayıs 2013 tarihinden itibaren sosyal 
medya paylaşımları nedeniyle hakkında işlem 
yapılan personele ilişkin Dışişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/60439)

Türkiye Cumhuriyeti tarafından Ahıskalıların 
topraklarına geri dönüşü amacıyla Gürcistan 
nezdinde yapılan girişimlere ilişkin Dışişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60435)

28 Mayıs 2013 tarihinden itibaren sosyal 
medya paylaşımları nedeniyle hakkında işlem 
yapılan personele ilişkin Çevre ve Şehircilik Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/60431)

Satın alınan hukuk ve muhasebe hizmetleri ile 
mali hizmetlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/60430)

28 Mayıs 2013 tarihinden itibaren Gezi Parkı 
eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle hakkında 
işlem yapılan personele ilişkin Çevre ve Şehirci-
lik Bakanından yazılı soru önergesi (7/60429)

2002-2015 yılları arasında TOKİ’nin geç teslim 
nedeniyle ödediği tazminat miktarına ilişkin 
Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60426)

ÖNERGELER

76  �  Ocak 2015



Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda sosyal 
medya paylaşımları nedeniyle hakkında işlem 
yapılan kamu personeline ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/60414)

Hakkında iflas kararı verilen bir şirketin çalı-
şanlarının mağduriyetlerine ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/60413)

2002-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan hukuk, 
muhasebe ve mali hizmetlere ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/60412)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda Gezi 
Parkı eylemlerine katıldığı gerekçesiyle hak-
kında işlem yapılan kamu personeline ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/60411)

2002-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum 
ve montaj hizmetlerine ilişkin Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60404)

28 Mayıs 2013 tarihinden itibaren Gezi Parkı 
eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle hakkında 
işlem yapılan personele ilişkin Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60399)

Satın alınan hukuk ve muhasebe hizmetleri ile 
mali hizmetlere ilişkin Bilim, Sanayi ve Tekno-
loji Bakanından yazılı soru önergesi (7/60398)

28 Mayıs 2013 tarihinden itibaren sosyal med-
ya paylaşımları nedeniyle hakkında işlem yapı-
lan personele ilişkin Avrupa Birliği Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/60394)

Satın alınan hukuk ve muhasebe hizmetleri ile 
mali hizmetlere ilişkin Avrupa Birliği Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/60393)

28 Mayıs 2013 tarihinden itibaren Gezi Parkı 
eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle hakkında 
işlem yapılan personele ilişkin Avrupa Birliği 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60392)

Batman’da maddi durumu iyi olmayan bir ai-
leye yardım yapılmasına ilişkin Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60387)

Batman’da görme engelli iki çocuğu bulunan 
bir aileye çocukların tedavi masrafları için yar-
dım yapılmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politika-
lar Bakanından yazılı soru önergesi (7 / 60386)

Mülteci kamplarındaki kadın ve kız çocukları-
nın korunması için alınan tedbirlere ilişkin Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60385)

28 Mayıs 2013 tarihinden itibaren sosyal med-
ya paylaşımları nedeniyle hakkında işlem yapı-
lan personele ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60384)

Satın alınan hukuk ve muhasebe hizmetleri ile 
mali hizmetlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60383)

28 Mayıs 2013 tarihinden itibaren Gezi Parkı 
eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle hakkında 
işlem yapılan personele ilişkin Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60382)

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki yardıma muhtaç bir 
aileye ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/60380)

Madde kullanım riski ve madde bağımlılığın-
dan korunma konusunda yapılan çalışmalara 
ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/60375)

Satın alınan hukuk ve muhasebe hizmetleri ile 
mali hizmetlere ilişkin Adalet Bakanından ya-
zılı soru önergesi (7/60370)

28 Mayıs 2013 tarihinden itibaren sosyal med-
ya paylaşımları nedeniyle hakkında işlem yapı-
lan personele ilişkin Adalet Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/60369)

28 Mayıs 2013 tarihinden itibaren Gezi Parkı 
eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle hakkında 
işlem yapılan personele ilişkin Adalet Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/60368)

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki bir cezaevi yapımı 
için satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Ada-
let Bakanından yazılı soru önergesi (7/60364)

Satın alınan hukuk ve muhasebe hizmetleri ile 
mali hizmetlere ilişkin Başbakan Yardımcısın-
dan yazılı soru önergesi (7/60353)

28 Mayıs 2013 tarihinden itibaren sosyal med-
ya paylaşımları nedeniyle hakkında işlem yapı-
lan personele ilişkin Başbakan Yardımcısından 
yazılı soru önergesi (7/60352)

28 Mayıs 2013 tarihinden itibaren Gezi Parkı 
eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle hakkında 
işlem yapılan personele ilişkin Başbakan Yar-
dımcısından yazılı soru önergesi (7/60351)

Mülteci kamplarındaki kadın ve kız çocukla-
rının korunması için alınan tedbirlere ilişkin 
Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi 
(7/60349)

AFAD tarafından Bingöl depremzedelerine 
gönderilen tebligata ilişkin Başbakan Yardımcı-
sından yazılı soru önergesi (7/60346)

28 Mayıs 2013 tarihinden itibaren sosyal med-
ya paylaşımları nedeniyle hakkında işlem yapı-
lan personele ilişkin Başbakan Yardımcısından 
yazılı soru önergesi (7/60342)

Satın alınan hukuk ve muhasebe hizmetleri ile 
mali hizmetlere ilişkin Başbakan Yardımcısın-
dan yazılı soru önergesi (7/60341)

28 Mayıs 2013 tarihinden itibaren Gezi Parkı 
eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle hakkında 
işlem yapılan personele ilişkin Başbakan Yar-
dımcısından yazılı soru önergesi (7/60340)

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 
tarafından kullanılan logoya ilişkin Başbakan 
Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/60339)

28 Mayıs 2013 tarihinden itibaren sosyal med-
ya paylaşımları nedeniyle hakkında işlem yapı-
lan personele ilişkin Başbakan Yardımcısından 
yazılı soru önergesi (7/60336)

28 Mayıs 2013 tarihinden itibaren Gezi Parkı 
eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle hakkında 
işlem yapılan personele ilişkin Başbakan Yar-
dımcısından yazılı soru önergesi (7/60335)

Satın alınan hukuk ve muhasebe hizmetleri ile 
mali hizmetlere ilişkin Başbakan Yardımcısın-
dan yazılı soru önergesi (7/60334)

Satın alınan hukuk ve muhasebe hizmetleri ile 
mali hizmetlere ilişkin Başbakan Yardımcısın-
dan yazılı soru önergesi (7/60331)

28 Mayıs 2013 tarihinden itibaren sosyal med-
ya paylaşımları nedeniyle hakkında işlem yapı-
lan personele ilişkin Başbakan Yardımcısından 
yazılı soru önergesi (7/60330)

28 Mayıs 2013 tarihinden itibaren Gezi Parkı 
eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle hakkında 
işlem yapılan personele ilişkin Başbakan Yar-
dımcısından yazılı soru önergesi (7/60329)

28 Mayıs 2013 tarihinden itibaren sosyal med-
ya paylaşımları nedeniyle hakkında işlem yapı-
lan personele ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/60315)

Satın alınan hukuk ve muhasebe hizmetleri ile 
mali hizmetlere ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/60314)

28 Mayıs 2013 tarihinden itibaren Gezi Parkı 
eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle hakkında 
işlem yapılan personele ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/60313)

Bursa’daki kamu yatırımlarına ilişkin Başba-
kandan yazılı soru önergesi (7/60291)

Karla mücadele işinin taşeron şirketlere iha-
le edilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60066)

2005-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlar tarafından yurt dışından 
satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Ulaştır-
ma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından ya-
zılı soru önergesi (7/60062)

Türk Hava Yollarının bir uçuşunda meydana 
gelen olaya ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60061)

2005-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlar tarafından yurt dışından 
satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Sağlık Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/60050)

2005-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlar tarafından yurt dışından 
satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Orman 
ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60042)

2005-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlar tarafından yurt dışından 
satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Milli 
Savunma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60039)

Üniversitelerle ilgili çeşitli verilere ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60029)

Eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğinin sağlan-
ması adına yürütülmekte olan projeler ile öğ-
retmenlerle ilgili bazı verilere ilişkin Milli Eği-
tim Bakanından yazılı soru önergesi (7/60028)

Eğitimde özel sektör payına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60027)

Bakanlık ile bağlı kurum ile kuruluşlarca öğ-
rencilere yönelik yürütülen çeşitli çalışma ve 
projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/60026)

Devlet ve vakıf üniversitelerindeki bazı kadro-
larla ilgili verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/60025)

ODTÜ’deki taşeron trafik işçilerinin statüleri-
nin değiştirildiği iddialarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60020)

Ankara Milletvekili ZÜHAL TOPCU
Son on yılda devlet binası inşaatına özgülen-
mek üzere kamulaştırılan arazilere ilişkin Milli 
Savunma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61209)

Özel eğitim öğretmenliğine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/61187)

ÖSYM’nin bazı sınav soru ve cevaplarını ya-
yımlamamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/61186)

Karma eğitimin kaldırılmasına yönelik iddia-
lara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61185)

Yabancı uyruklu gerçek kişilerin ülkemizde ta-
şınmaz edinmesine ilişkin Kalkınma Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/61164)
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Velayet altında bulunan çocuklara ilişkin Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61023)

Aile hekimliği merkezleriyle ilgili yaşanan so-
runlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60657)

Beden eğitimi öğretmenlerinin atamalarına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60608)

Son beş yılda Alo 147 hattına yapılan başvuru 
sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/60607)

Yedek ödenekten yapılan aktarmalara iliş-
kin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60593)

Ücretli çalışanlar üzerindeki vergi yüküne iliş-
kin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60592)

POMEM’i kazanan bazı kişilerin kazanılmış 
haklarının ellerinden alındığı iddiasına iliş-
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60513)

6360 sayılı Kanun’a göre yapılan norm kadro 
ve ihtiyaç fazlası personel tespitine ilişkin İçiş-
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/60512)

Doğal kaynakların özelleştirilmesine ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/60450)

İşsizlik ödeneği ve ücret garanti fonundan 
yararlanan kişi sayısına ilişkin Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60406)

Bakanlığın çıkardığı bir yönetmeliğe ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/60405)

Bakanlığın engelli vatandaşların hakları ile 
ilgili yaptığı çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60376)

Yabancı hukuk bürolarının Türkiye’de şube aç-
masına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60359)

Bakanlığın avukatların ekonomik durumları ile 
ilgili yaptığı çalışmalara ilişkin Adalet Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/60358)

Bakanlığın avukatlık mesleğinin sorunları ile 
ilgili yaptığı çalışmalara ilişkin Adalet Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/60357)

Son 12 yılda suç oranlarındaki artışa iliş-
kin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60356)

2002-2014 yılları arasında meydana gelen 
asansör kazalarına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/60294)

2009’dan bu yana gerçekleşen toplumsal şid-
det olaylarına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/60293)

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir 
vakıf arasında imzalanan protokole ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59344)

2012-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen 
destek ve hibe programları çerçevesinde des-
teklenen projelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59061)

2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarda KPSS şartı aranmadan 
yapılan atamalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59060)

2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarda KPSS şartı aranmadan 
yapılan atamalara ilişkin Sağlık Bakanından ya-
zılı soru önergesi (7/59054)

2012-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen des-
tek ve hibe programları çerçevesinde destekle-
nen projelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59053)

2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarda KPSS şartı aranmadan 
yapılan atamalara ilişkin Orman ve Su İşleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/59046)

2012-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen des-
tek ve hibe programları çerçevesinde destekle-
nen projelere ilişkin Orman ve Su İşleri Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/59045)

2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarda KPSS şartı aranmadan 
yapılan atamalara ilişkin Milli Savunma Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/59041)

2012-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen 
destek ve hibe programları çerçevesinde des-
teklenen projelere ilişkin Milli Savunma Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/59040)

2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarda KPSS şartı aranmadan 
yapılan atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/59034)

2012-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen des-
tek ve hibe programları çerçevesinde destekle-
nen projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/59033)

2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarda KPSS şartı aranmadan 
yapılan atamalara ilişkin Maliye Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/59028)

2012-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen des-
tek ve hibe programları çerçevesinde destekle-
nen projelere ilişkin Maliye Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59027)

2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarda KPSS şartı aranmadan 
yapılan atamalara ilişkin Kültür ve Turizm Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/59021)

2012-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen des-
tek ve hibe programları çerçevesinde destekle-
nen projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/59020)

2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarda KPSS şartı aranmadan 
yapılan atamalara ilişkin Kalkınma Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/59012)

2012-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen des-
tek ve hibe programları çerçevesinde destek-
lenen projelere ilişkin Kalkınma Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/59011)

2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarda KPSS şartı aranmadan 
yapılan atamalara ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/59005)

2012-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen des-
tek ve hibe programları çerçevesinde destekle-
nen projelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59004)

2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarda KPSS şartı aranmadan 
yapılan atamalara ilişkin Gümrük ve Ticaret 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/58984)

2012-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen des-
tek ve hibe programları çerçevesinde destekle-
nen projelere ilişkin Gümrük ve Ticaret Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/58983)

2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarda KPSS şartı aranma-
dan yapılan atamalara ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58976)

2012-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen des-
tek ve hibe programları çerçevesinde destekle-
nen projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancı-
lık Bakanından yazılı soru önergesi (7/58975)

2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarda KPSS şartı aranmadan 
yapılan atamalara ilişkin Gençlik ve Spor Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/58969)

2012-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen des-
tek ve hibe programları çerçevesinde destekle-
nen projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/58968)

2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarda KPSS şartı aranma-
dan yapılan atamalara ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58957)

2012-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen des-
tek ve hibe programları çerçevesinde destekle-
nen projelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/58956)

2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarda KPSS şartı aranmadan 
yapılan atamalara ilişkin Ekonomi Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/58950)

2012-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen 
destek ve hibe programları çerçevesinde des-
teklenen projelere ilişkin Ekonomi Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/58949)

2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarda KPSS şartı aranmadan 
yapılan atamalara ilişkin Dışişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/58946)

2012-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen des-
tek ve hibe programları çerçevesinde destekle-
nen projelere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/58945)

2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarda KPSS şartı aranmadan 
yapılan atamalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/58934)

2012-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen des-
tek ve hibe programları çerçevesinde destekle-
nen projelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/58933)

2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarda KPSS şartı aranma-
dan yapılan atamalara ilişkin Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58918)

2012-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen des-
tek ve hibe programları çerçevesinde destekle-
nen projelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanından yazılı soru önergesi (7/58917)
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2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarda KPSS şartı aranma-
dan yapılan atamalara ilişkin Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58909)

2012-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen des-
tek ve hibe programları çerçevesinde destekle-
nen projelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/58908)

2012-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen des-
tek ve hibe programları çerçevesinde destekle-
nen projelere ilişkin Avrupa Birliği Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/58904)

2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarda KPSS şartı aranmadan 
yapılan atamalara ilişkin Avrupa Birliği Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/58903)

2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarda KPSS şartı aranma-
dan yapılan atamalara ilişkin Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58900)

2012-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen des-
tek ve hibe programları çerçevesinde destekle-
nen projelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/58899)

2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarda KPSS şartı aranmadan 
yapılan atamalara ilişkin Adalet Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/58893)

2012-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen des-
tek ve hibe programları çerçevesinde destekle-
nen projelere ilişkin Adalet Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/58892)

2012-2014 yılları arasında Başbakanlık ile bağ-
lı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen 
destek ve hibe programları çerçevesinde des-
teklenen projelere ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/58857)

2003-2014 yılları arasında Başbakanlık ile 
bağlı kurum ve kuruluşlarda KPSS şartı aran-
madan yapılan atamalara ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/58856)

2012-2014 yılları arasında TBMM ile bağlı ku-
rum ve kuruluşlarca yürütülen destek ve hibe 
programlarına ilişkin TBMM Başkanından ya-
zılı soru önergesi (7/58598)

2003-2014 yılları arasında TBMM ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarda KPSS şartı aranmadan 
yapılan atamalara ilişkin TBMM Başkanından 
yazılı soru önergesi (7/58597)

Antalya Milletvekili ARİF BULUT
Bingöl’de yetki sahibi firmaların yetkisiz ta-
şıma şirketleri tarafından mağdur edildikleri 
iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60918)

Antalya Kepezaltı ve Santral Mahallelerinin 
Afet Riski Taşıyan Bölge ilan edilmesine iliş-
kin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60147)

Muş-Bingöl-Elazığ istikametinde gerekli ku-
rallara uymadan ve denetimsiz olarak yolcu 
taşımacılığı yapan şirketlere ilişkin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/6754)

Antalya’nın Kepez ilçesi Kepezaltı ve Santral 
Mahallelerinin riskli alan ilan edilmesine iliş-
kin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/6738)

Elektrik dağıtım şirketlerinin vatandaşların 
mağduriyetini doğuran çeşitli uygulamalarına 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/37917)

Antalya Milletvekili GÜRKUT ACAR
Merkez Bankasının faiz politikasına ilişkin 
Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi 
(7/60750)

Çevre illerdeki ürünlerin uluslararası pazar-
lara ulaştırılması için Isparta Havalimanının 
kullanılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60693)

Tarım sigortaları sistemi ile ilgili çeşitli husus-
lara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/60178)

Bir gazetenin dağıtımının engellenmeye çalışıl-
dığı iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısından 
yazılı soru önergesi (7/59833)

Antalya’nın Kumluca, Finike, Demre ve Kaş 
ilçelerinde meydana gelen sel felaketine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/59817)

Antalya’da yaşanan doğal afetlere ilişkin Başba-
kandan yazılı soru önergesi (7/59816)

YURTKUR yurtlarında kalan ve disiplin cezası 
alan öğrencilere ilişkin Gençlik ve Spor Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/59252)

Antalya Büyükşehir Belediyesinde işten çıka-
rılan taşeron işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59195)

Antalya, Burdur ve Isparta illerindeki elektrik 
dağıtım işinin özelleştirilmesinin ardından ya-
şandığı iddia edilen sorunlara ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/58960)

Bakanlar Kurulunun Cumhurbaşkanı’nın 
başkanlığında toplanacağına dair açıklama-
lara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/58864)

Antalya Milletvekili YILDIRAY SAPAN
Antalya’daki bir lisede meydana geldiği iddia 
edilen taciz olaylarına ilişkin Milli Eğitim Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/59037)

Ardahan Milletvekili ENSAR ÖĞÜT
Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen bir 
kanuna ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/60181)

Gübre, ilaç ve mazot fiyatlarındaki artışın önü-
ne geçilmesi için alınan tedbirlere ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60171)

SGK ve İş-Kur çalışanlarına geri ödeme yapıl-
masına dair mahkeme kararının uygulanması-
na ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/60138)

Iğdır’da kapanan köy yolları sonucu hasta na-
killerinin nasıl yapıldığına ilişkin Sağlık Baka-
nından sözlü soru önergesi (6/6751)

Açık cezaevlerindeki mahkumların şartlarının 
yeniden düzenlenmesine ilişkin Adalet Baka-
nından sözlü soru önergesi (6/6749)

Tarım ve hayvancılıkta kayıt dışılığa ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/6748)

Elazığ, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da görev ya-
pan öğretmenlerin eğitim durumuna ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6747)

Bingöl, Batman ve Bitlis’te görev yapan öğret-
menlerin eğitim durumuna ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/6746)

Muş, Siirt, Hakkari ve Şırnak’ta görev ya-
pan öğretmenlerin eğitim durumuna ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6745)

Van, Mardin ve Adıyaman’da görev yapan öğ-
retmenlerin eğitim durumuna ilişkin Milli Eği-
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/6744)

Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’ta görev ya-
pan öğretmenlerin eğitim durumuna ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6743)

Kars, Iğdır ve Ağrı’da görev yapan öğretmenle-
rin eğitim durumuna ilişkin Milli Eğitim Baka-
nından sözlü soru önergesi (6/6742)

Ardahan’da görev yapan öğretmenlerin eğitim 
durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından söz-
lü soru önergesi (6/6741)

Ülkemizdeki fahri konsoloslara ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/6740)

İnşaat sektöründeki denetimlere ilişkin Çevre 
ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6739)

Van’daki İŞKUR personelinin bir kısmının işten 
çıkarılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanından sözlü soru önergesi (6/6737)

Sınav ücretlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanın-
dan sözlü soru önergesi (6/6736)

Kağıt fabrikalarının üretimindeki düşüşe iliş-
kin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6735)

Ankara’da doğal gaz sayaçlarının değiştirilme-
sine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanın-
dan sözlü soru önergesi (6/6734)

Kocaeli’de yapılan bir yıkımda evi zarar gören 
bir vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/6733)

Bir vatandaş hakkında başlatılan soruşturma-
ya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner-
gesi (6/6732)

Ardahan’da afet evi alan hak sahiplerine geriye 
dönük ödemelerden ötürü faiz işletildiğine iliş-
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/6731)

Ardahan’da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan 
kadın personele ilişkin Avrupa Birliği Bakanın-
dan sözlü soru önergesi  (6/6730)

Ardahan’da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan 
kadın personele ilişkin Adalet Bakanından söz-
lü soru önergesi (6/6729)

Ardahan’da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan 
kadın personele ilişkin Ekonomi Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/6728)

Mardin, Adıyaman ve Siirt’te Bakanlığa bağ-
lı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6727)

Kars, Iğdır ve Ağrı’da Bakanlığa bağlı birimler-
de çalışan kadın personele ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/6726)

Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’ta Bakanlığa 
bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6725)

Ardahan’da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan 
kadın personele ilişkin Milli Eğitim Bakanın-
dan sözlü soru önergesi (6/6724)

Muş, Şırnak ve Hakkari’de Bakanlığa bağ-
lı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6723)

Bingöl, Bitlis ve Batman’da Bakanlığa bağ-
lı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6722)

ÖNERGELER

Ocak 2015  �  79



Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’ta Bakan-
lığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6721)

Ardahan’da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan 
kadın personele ilişkin Maliye Bakanından söz-
lü soru önergesi (6/6720)

Muş, Şırnak ve Hakkari’de Bakanlığa bağlı bi-
rimlerde çalışan kadın personele ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/6719)

Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’ta Bakan-
lığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6718)

Bingöl, Bitlis ve Batman’da Bakanlığa bağlı bi-
rimlerde çalışan kadın personele ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/6717)

Kars, Iğdır ve Ağrı’da Bakanlığa bağlı birimler-
de çalışan kadın personele ilişkin İçişleri Baka-
nından sözlü soru önergesi (6/6716)

Kars, Iğdır ve Ağrı’da Bakanlığa bağlı birimler-
de çalışan kadın personele ilişkin Maliye Baka-
nından sözlü soru önergesi (6/6715)

Mardin, Adıyaman ve Siirt’te Bakanlığa bağlı 
birimlerde çalışan kadın personele ilişkin İçiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/6714)

Mardin, Adıyaman ve Siirt’te Bakanlığa bağlı 
birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Ma-
liye Bakanından sözlü soru önergesi (6/6713)

Bingöl, Bitlis ve Batman’da Bakanlığa bağlı bi-
rimlerde çalışan kadın personele ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/6712)

Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’ta Bakanlığa 
bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru öner-
gesi (6/6711)

Muş, Şırnak ve Hakkari’de Bakanlığa bağlı bi-
rimlerde çalışan kadın personele ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/6710)

Ardahan’da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan 
kadın personele ilişkin İçişleri Bakanından söz-
lü soru önergesi (6/6709)

Kars, Iğdır ve Ağrı’da Bakanlığa bağlı birimler-
de çalışan kadın personele ilişkin Kültür ve Tu-
rizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/6708)

Mardin, Adıyaman ve Siirt’te Bakanlığa bağlı 
birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Kül-
tür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6707)

Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’ta Bakanlığa 
bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin 
Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6706)

Bingöl, Bitlis ve Batman’da Bakanlığa bağlı 
birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Kül-
tür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6705)

Kars, Iğdır ve Ağrı’da Bakanlığa bağlı birim-
lerde çalışan kadın personele ilişkin Kalkınma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/6704)

Muş, Şırnak ve Hakkari’de Bakanlığa bağlı bi-
rimlerde çalışan kadın personele ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6703)

Ardahan’da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan 
kadın personele ilişkin Kültür ve Turizm Baka-
nından sözlü soru önergesi (6/6702)

Mardin, Adıyaman ve Siirt’te Bakanlığa bağ-
lı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin 
Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6701)

Bingöl, Bitlis ve Batman’da Bakanlığa bağlı bi-
rimlerde çalışan kadın personele ilişkin Kalkın-
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/6700)

Bingöl, Bitlis ve Batman’da Bakanlığa bağlı bi-
rimlerde çalışan kadın personele ilişkin Güm-
rük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6699)

Muş, Şırnak ve Hakkari’de Bakanlığa bağlı bi-
rimlerde çalışan kadın personele ilişkin Kalkın-
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/6698)

Muş, Şırnak ve Hakkari’de Bakanlığa bağlı bi-
rimlerde çalışan kadın personele ilişkin Güm-
rük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6697)

Ardahan’da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan 
kadın personele ilişkin Kalkınma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/6696)

Ardahan’da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan 
kadın personele ilişkin Gümrük ve Ticaret Ba-
kanından sözlü soru önergesi (6/6695)

Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’ta Bakanlığa 
bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin 
Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/6694)

Bingöl, Bitlis ve Batman’da Bakanlığa bağlı bi-
rimlerde çalışan kadın personele ilişkin Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru öner-
gesi (6/6693)

Kars, Iğdır ve Ağrı’da Bakanlığa bağlı birim-
lerde çalışan kadın personele ilişkin Gümrük 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6692)

Muş, Şırnak ve Hakkari’de Bakanlığa bağlı bi-
rimlerde çalışan kadın personele ilişkin Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru öner-
gesi (6/6691)

Mardin, Adıyaman ve Siirt’te Bakanlığa bağlı 
birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Güm-
rük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6690)

Ardahan’da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan 
kadın personele ilişkin Aile ve Sosyal Politika-
lar Bakanından sözlü soru önergesi (6/6689)

Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’ta Bakanlığa 
bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner-
gesi (6/6688)

Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’ta Bakanlığa 
bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/6687)

Kars, Iğdır ve Ağrı’da Bakanlığa bağlı birimler-
de çalışan kadın personele ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/6686)

Mardin, Adıyaman ve Siirt’te Bakanlığa bağ-
lı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner-
gesi (6/6685)

Kars, Iğdır ve Ağrı’da Bakanlığa bağlı birimler-
de çalışan kadın personele ilişkin Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6684)

Bingöl, Bitlis ve Batman’da Bakanlığa bağlı bi-
rimlerde çalışan kadın personele ilişkin Genç-
lik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6683)

Mardin, Adıyaman ve Siirt’te Bakanlığa bağlı 
birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/6682)

Muş, Şırnak ve Hakkari’de Bakanlığa bağlı bi-
rimlerde çalışan kadın personele ilişkin Genç-
lik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6681)

Ardahan’da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan 
kadın personele ilişkin Gençlik ve Spor Baka-
nından sözlü soru önergesi (6/6680)

Bingöl, Bitlis ve Batman’da Bakanlığa bağlı bi-
rimlerde çalışan kadın personele ilişkin Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/6679)

Kars, Iğdır ve Ağrı’da Bakanlığa bağlı birimler-
de çalışan kadın personele ilişkin Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6678)

Muş, Şırnak ve Hakkari’de Bakanlığa bağlı bi-
rimlerde çalışan kadın personele ilişkin Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/6677)

Ardahan’da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan 
kadın personele ilişkin Bilim, Sanayi ve Tekno-
loji Bakanından sözlü soru önergesi (6/6676)

Mardin, Adıyaman ve Siirt’te Bakanlığa bağlı 
birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/6675)

Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’ta Bakanlığa 
bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/6674)

Bingöl, Bitlis ve Batman’da Bakanlığa bağlı bi-
rimlerde çalışan kadın personele ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/6673)

Kars, Iğdır ve Ağrı’da Bakanlığa bağlı birimler-
de çalışan kadın personele ilişkin Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6672)

Muş, Şırnak ve Hakkari’de Bakanlığa bağlı bi-
rimlerde çalışan kadın personele ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/6671)

Mardin, Adıyaman ve Siirt’te Bakanlığa bağlı 
birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Bi-
lim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/6670)

Ardahan’da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan 
kadın personele ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/6669)

Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’ta Bakanlığa 
bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/6668)

Bingöl, Bitlis ve Batman’da Bakanlığa bağlı bi-
rimlerde çalışan kadın personele ilişkin Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/6667)

Muş, Şırnak ve Hakkari’de Bakanlığa bağlı bi-
rimlerde çalışan kadın personele ilişkin Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/6666)

Ardahan’da Bakanlığa bağlı birimlerde çalı-
şan kadın personele ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6665)

Süt ve süt ürünleri üretimindeki düşüşe ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/6664)

Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’ta Bakanlığa 
bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/6663)

Kars, Iğdır ve Ağrı’da Bakanlığa bağlı birimler-
de çalışan kadın personele ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner-
gesi (6/6662)
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Bingöl, Bitlis ve Batman’da Bakanlığa bağlı bi-
rimlerde çalışan kadın personele ilişkin Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/6661)

Mardin, Adıyaman ve Siirt’te Bakanlığa bağlı 
birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/6660)

Muş, Şırnak ve Hakkari’de Bakanlığa bağlı bi-
rimlerde çalışan kadın personele ilişkin Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/6659)

Bingöl, Bitlis ve Batman’da Bakanlığa bağlı bi-
rimlerde çalışan kadın personele ilişkin Çevre 
ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6658)

Ardahan’da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan 
kadın personele ilişkin Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanından sözlü soru önergesi (6/6657)

Muş, Şırnak ve Hakkari’de Bakanlığa bağlı bi-
rimlerde çalışan kadın personele ilişkin Çevre 
ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6656)

Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’ta Bakanlığa 
bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/6655)

Ardahan’da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan 
kadın personele ilişkin Çevre ve Şehircilik Ba-
kanından sözlü soru önergesi (6/6654)

Iğdır ve Ağrı’da Bakanlığa bağlı birimlerde 
çalışan kadın personele ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6653)

Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’ta Bakanlığa 
bağlı birimlerde çalışan kadın personele iliş-
kin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/6652)

Mardin, Adıyaman ve Siirt’te Bakanlığa bağlı 
birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Ener-
ji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/6651)

Kars, Iğdır ve Ağrı’da Bakanlığa bağlı birim-
lerde çalışan kadın personele ilişkin Çevre ve 
Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6650)

Kars, Iğdır ve Ağrı’da bağlı kurum ve kuruluş-
larda çalışan kadın personele ilişkin Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/6649)

Mardin, Adıyaman ve Siirt’te Bakanlığa bağlı 
birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Çev-
re ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6648)

Mardin, Adıyaman ve Siirt’te bağlı kurum ve 
kuruluşlarda çalışan kadın personele ilişkin 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/6647)

Bingöl, Bitlis ve Batman’da bağlı kurum ve 
kuruluşlarda çalışan kadın personele ilişkin 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/6646)

Muş, Şırnak ve Hakkari’de bağlı kurum ve 
kuruluşlarda çalışan kadın personele ilişkin 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/6645)

Ardahan’da bağlı kurum ve kuruluşlarda çalı-
şan kadın personele ilişkin Başbakan Yardımcı-
sından sözlü soru önergesi (6/6644)

Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’ta bağlı ku-
rum ve kuruluşlarda çalışan kadın personele 
ilişkin Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/6643)

Mardin, Adıyaman ve Siirt’te bağlı kurum ve 
kuruluşlarda çalışan kadın personele ilişkin 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/6642)

Bingöl, Bitlis ve Batman’da bağlı kurum ve 
kuruluşlarda çalışan kadın personele ilişkin 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/6641)

Ardahan’da bağlı kurum ve kuruluşlarda çalı-
şan kadın personele ilişkin Başbakan Yardımcı-
sından sözlü soru önergesi (6/6640)

Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’ta bağlı ku-
rum ve kuruluşlarda çalışan kadın personele 
ilişkin Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/6639)

Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’ta bağlı ku-
rum ve kuruluşlarda çalışan kadın personele 
ilişkin Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/6638)

Kars, Iğdır ve Ağrı’da bağlı kurum ve kuruluş-
larda çalışan kadın personele ilişkin Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/6637)

Mardin, Adıyaman ve Siirt’te bağlı kurum ve 
kuruluşlarda çalışan kadın personele ilişkin 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/6636)

Bingöl, Bitlis ve Batman’da bağlı kurum ve 
kuruluşlarda çalışan kadın personele ilişkin 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/6635)

Muş, Şırnak ve Hakkari’de bağlı kurum ve 
kuruluşlarda çalışan kadın personele ilişkin 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/6634)

Ardahan’da bağlı kurum ve kuruluşlarda çalı-
şan kadın personele ilişkin Başbakan Yardımcı-
sından sözlü soru önergesi (6/6633)

Bingöl, Bitlis ve Batman’da Bakanlığa bağlı bi-
rimlerde çalışan kadın personele ilişkin Orman 
ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6632)

Muş, Şırnak ve Hakkari’de Bakanlığa bağlı bi-
rimlerde çalışan kadın personele ilişkin Orman 
ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6631)

Ardahan’da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan 
kadın personele ilişkin Orman ve Su İşleri Ba-
kanından sözlü soru önergesi (6/6630)

Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’ta Bakanlığa 
bağlı birimlerde çalışan kadın personele iliş-
kin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/6629)

Kars, Iğdır ve Ağrı’da Bakanlığa bağlı birimler-
de çalışan kadın personele ilişkin Orman ve Su 
İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/6628)

Mardin, Adıyaman ve Siirt’te Bakanlığa bağlı 
birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Or-
man ve Su İşleri Bakanından sözlü soru öner-
gesi (6/6627)

Muş, Şırnak ve Hakkari’de Bakanlığa bağlı bi-
rimlerde çalışan kadın personele ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/6626)

Ardahan’da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan 
kadın personele ilişkin Sağlık Bakanından söz-
lü soru önergesi (6/6625)

Mardin, Adıyaman ve Siirt’te Bakanlığa bağlı 
birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Sağ-
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/6624)

Kars, Iğdır ve Ağrı’da Bakanlığa bağlı birimler-
de çalışan kadın personele ilişkin Sağlık Baka-
nından sözlü soru önergesi (6/6623)

Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’ta Bakan-
lığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6622)

Bingöl, Bitlis ve Batman’da Bakanlığa bağlı bi-
rimlerde çalışan kadın personele ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/6621)

Muş, Şırnak ve Hakkari’de Bakanlığa bağlı bi-
rimlerde çalışan kadın personele ilişkin Ulaş-
tırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/6620)

Bingöl, Bitlis ve Batman’da Bakanlığa bağlı 
birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Ulaş-
tırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/6619)

Ardahan’da tarım ve hayvancılık yapanla-
rın kredi borçlarına ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(7/59689)

Elazığ, Diyarbakır, Siirt ve Şanlıurfa’da tarım 
ve hayvancılık yapanların kredi borçlarına 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından 
sözlü soru önergesi (7/59688)

Ardahan’da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan 
kadın personele ilişkin Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önerge-
si (6/6618)

Kars, Iğdır ve Ağrı’da Bakanlığa bağlı birimler-
de çalışan kadın personele ilişkin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/6617)

Mardin, Adıyaman ve Siirt’te Bakanlığa bağlı 
birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Ulaş-
tırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/6616)

Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’ta Bakanlığa 
bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanın-
dan sözlü soru önergesi (6/6615)

Bingöl, Bitlis ve Batman’da bağlı kurum ve 
kuruluşlarda çalışan kadın personele ilişkin 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/6614)

Ardahan’daki yerel gazetelere verilen resmi 
ilanlara ilişkin Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/6613)

Kars, Iğdır ve Ağrı’daki yerel gazetelere verilen 
resmi ilanlara ilişkin Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/6612)

Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’taki yerel ga-
zetelere verilen resmi ilanlara ilişkin Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/6611)

Van, Mardin ve Adıyaman’daki yerel gazetelere 
verilen resmi ilanlara ilişkin Başbakan Yardım-
cısından sözlü soru önergesi (6/6610)

Muş, Şırnak ve Hakkari’deki yerel gazetelere 
verilen resmi ilanlara ilişkin Başbakan Yardım-
cısından sözlü soru önergesi (6/6609)

Batman, Bingöl ve Bitlis’teki yerel gazetelere 
verilen resmi ilanlara ilişkin Başbakan Yardım-
cısından sözlü soru önergesi (6/6608)

Elazığ ve Siirt’teki yerel gazetelere verilen res-
mi ilanlara ilişkin Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/6607)

Diyarbakır ve Şanlıurfa’daki yerel gazetelere 
verilen resmi ilanlara ilişkin Başbakan Yardım-
cısından sözlü soru önergesi (6/6606)

Kars, Iğdır ve Ağrı’da bağlı kurum ve kuruluş-
larda çalışan kadın personele ilişkin Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/6605)
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Mardin, Adıyaman ve Siirt’te bağlı kurum ve 
kuruluşlarda çalışan kadın personele ilişkin 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/6604)

Ardahan’da bağlı kurum ve kuruluşlarda çalı-
şan kadın personele ilişkin Başbakan Yardımcı-
sından sözlü soru önergesi (6/6603)

Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’ta bağlı ku-
rum ve kuruluşlarda çalışan kadın personele 
ilişkin Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/6602)

Muş, Şırnak ve Hakkari’de bağlı kurum ve 
kuruluşlarda çalışan kadın personele ilişkin 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/6601)

Batman, Bitlis ve Bingöl’de tarım ve hayvan-
cılık yapanların kredi borçlarına ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (7/59687)

Hakkari, Şırnak ve Muş’ta tarım ve hayvancılık 
yapanların kredi borçlarına ilişkin Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(7/59686)

Van, Mardin ve Adıyaman’da tarım ve hayvan-
cılık yapanların kredi borçlarına ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (7/59685)

Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’ta tarım ve 
hayvancılık yapanların kredi borçlarına ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü 
soru önergesi (7/59684)

Kars Iğdır ve Ağrı’da tarım ve hayvancılık ya-
panların kredi borçlarına ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(7/59683)

Bağ-Kurluların yirmi yılda emekli olmaları için 
yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (7/59629)

Kars, Iğdır ve Ağrı’dan başka yerlere göç eden-
lerin yaş ortalamasına ilişkin Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi 
(7/59627)

Batman, Bitlis ve Bingöl’den başka yerlere göç 
edenlerin yaş ortalamasına ilişkin Bilim, Sana-
yi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi 
(7/59626)

Elazığ, Diyarbakır ve Şanlıurfa’dan başka yer-
lere göç edenlerin yaş ortalamasına ilişkin Bi-
lim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru 
önergesi (7/59625)

Şırnak, Hakkari ve Muş’tan başka yerlere göç 
edenlerin yaş ortalamasına ilişkin Bilim, Sana-
yi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi 
(7/59624)

Van, Adıyaman ve Siirt’ten başka yerlere göç 
edenlerin yaş ortalamasına ilişkin Bilim, Sana-
yi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi 
(7/59623)

Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’tan başka 
yerlere göç edenlerin yaş ortalamasına ilişkin 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü 
soru önergesi (7/59622)

Ardahan’dan başka yerlere göç edenlerin yaş 
ortalamasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanından sözlü soru önergesi (7/59621)

Engelli öğrencilerin yurt sorununa ilişkin Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru 
önergesi (7/59612)

Ardahan’da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfının ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttığı 
kömüre ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/6599)

Kars, Iğdır ve Ağrı’da Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfının ihtiyaç sahibi vatandaşla-
ra dağıttığı kömüre ilişkin Çevre ve Şehircilik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/6598)

Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’ta Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının ihtiyaç 
sahibi vatandaşlara dağıttığı kömüre ilişkin 
Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/6597)

Van, Mardin ve Siirt’te Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfının ihtiyaç sahibi vatandaşla-
ra dağıttığı kömüre ilişkin Çevre ve Şehircilik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/6596)

Şırnak, Hakkari ve Muş’ta Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfının ihtiyaç sahibi vatandaş-
lara dağıttığı kömüre ilişkin Çevre ve Şehircilik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/6595)

Batman, Bitlis ve Bingöl’de Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfının ihtiyaç sahibi vatandaş-
lara dağıttığı kömüre ilişkin Çevre ve Şehircilik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/6594)

Kalkınmada öncelikli illere yapılan uçak sefer-
lerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanından yazılı soru önergesi (7/59391)

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde gö-
rev yapan imamlara teşvik verilmesine ilişkin 
Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi 
(7/59135)

Bitlis, Bingöl ve Batman’da kamu haczi konu-
lan kişilerin sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/6592)

Kilis ve Osmaniye’de kamu haczi konulan kişi-
lerin sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Baka-
nından sözlü soru önergesi (6/6591)

Diyarbakır ve Şanlıurfa’da kamu haczi konulan 
kişilerin sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Ba-
kanından sözlü soru önergesi (6/6590)

Şırnak, Hakkari ve Elazığ’da kamu haczi konu-
lan kişilerin sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/6589)

Adıyaman, Siirt ve Mardin’de kamu haczi ko-
nulan kişilerin sayısına ilişkin Çevre ve Şehir-
cilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/6588)

Ardahan’da kamu haczi konulan kişilerin sa-
yısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/6587)

Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’ta kamu 
haczi konulan kişilerin sayısına ilişkin Çevre 
ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6586)

Kars, Iğdır ve Ağrı’da kamu haczi konulan kişi-
lerin sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Baka-
nından sözlü soru önergesi (6/6585)

Bitlis, Bingöl ve Batman’da Osmanlıca envan-
ter durumu çizelgesine ilişkin Çevre ve Şehir-
cilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/6584)

Kilis ve Osmaniye’de Osmanlıca envanter du-
rumu çizelgesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Ba-
kanından sözlü soru önergesi (6/6583)

Diyarbakır ve Şanlıurfa’da Osmanlıca envanter 
durumu çizelgesine ilişkin Çevre ve Şehircilik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/6582)

Şırnak, Hakkari ve Elazığ’da Osmanlıca envan-
ter durumu çizelgesine ilişkin Çevre ve Şehir-
cilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/6581)

Adıyaman, Siirt ve Mardin’de Osmanlıca en-
vanter durumu çizelgesine ilişkin Çevre ve 
Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6580)

Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’ta Osman-
lıca envanter durumu çizelgesine ilişkin Çevre 
ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6579)

Kars, Iğdır ve Ağrı’da Osmanlıca envanter du-
rumu çizelgesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Ba-
kanından sözlü soru önergesi (6/6578)

Ardahan ve ilçelerinde Osmanlıca envanter 
durumu çizelgesine ilişkin Çevre ve Şehircilik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/6577)

Batman, Bitlis ve Bingöl’de kadastro çalışmala-
rında yaşanan karışıklığa ilişkin Çevre ve Şehir-
cilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/6576)

Kilis ve Osmaniye’de kadastro çalışmalarında 
yaşanan karışıklığa ilişkin Çevre ve Şehircilik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/6575)

Diyarbakır ve Şanlıurfa’da kadastro çalışmala-
rında yaşanan karışıklığa ilişkin Çevre ve Şehir-
cilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/6574)

Şırnak, Hakkari ve Elazığ’da kadastro çalış-
malarında yaşanan karışıklığa ilişkin Çevre 
ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6573)

Adıyaman, Siirt ve Mardin’de kadastro çalış-
malarında yaşanan karışıklığa ilişkin Çevre 
ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6572)

Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’ta kadastro 
çalışmalarında yaşanan karışıklığa ilişkin Çev-
re ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6571)

Kars, Iğdır ve Ağrı’da kadastro çalışmalarında 
yaşanan karışıklığa ilişkin Çevre ve Şehircilik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/6570)

Ardahan’da kadastro çalışmalarında yaşanan 
karışıklığa ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanın-
dan sözlü soru önergesi (6/6569)

Batman, Bitlis ve Bingöl bölge arşivlerindeki 
Osmanlıca evrak sayısına ilişkin Çevre ve Şehir-
cilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/6568)

Kilis ve Osmaniye bölge arşivlerindeki Osman-
lıca evrak sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/6567)

Diyarbakır ve Şanlıurfa bölge arşivlerindeki 
Osmanlıca evrak sayısına ilişkin Çevre ve Şehir-
cilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/6566)

Şırnak, Hakkari ve Elazığ bölge arşivlerindeki 
Osmanlıca evrak sayısına ilişkin Çevre ve Şehir-
cilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/6565)

Adıyaman, Siirt ve Mardin bölge arşivlerindeki 
Osmanlıca evrak sayısına ilişkin Çevre ve Şehir-
cilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/6564)

Ardahan bölge arşivlerindeki Osmanlıca evrak 
sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/6563)

Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt bölge arşiv-
lerindeki Osmanlıca evrak sayısına ilişkin Çev-
re ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6562)

Kars, Iğdır ve Ağrı bölge arşivlerindeki Osman-
lıca evrak sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/6561)

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracı-
lığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılan kömürlere 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/6560)

Artvin Milletvekili UĞUR 
BAYRAKTUTAN
ÇAYKUR’da fakülte mezunu fabrika müdürleri 
arasındaki maaş ve gösterge farklarının gideril-
mesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önerge-
si (7/60936)

PTT teşkilatında yaşanan sorunlara ilişkin Baş-
bakandan yazılı soru önergesi (7/60311)

Artvin’in Arhavi Belediye Başkanı’nın bir mah-
keme kararını uygulamamasına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/59323)
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Antidepresan kullanımına ilişkin Sağlık Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/59055)

Aydın Milletvekili ALİ UZUNIRMAK
Telefon dinlemelerine ilişkin Başbakandan ya-
zılı soru önergesi (7/58855)

Aydın Milletvekili BÜLENT TEZCAN
2011-2014 yılları arasında yapılan sosyal yar-
dımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/59182)

Aydın Milletvekili METİN LÜTFİ 
BAYDAR
Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli 
Parkı’nda bulunan delice zeytinlerin toplanma-
sı işi için çıkılan ihaleye ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/59792)

Balıkesir Milletvekili AHMET DURAN 
BULUT
Okulların temel ihtiyaçlarının karşılanması-
na ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60867)

Ankara-İstanbul karayolunun kış şartları sebe-
biyle kapanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60277)

Sosyal bilgiler ve diğer branş öğretmenlerinin 
atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/60238)

Okulların ısınma sorununa ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60237)

Öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/60236)

Engelli öğrencilerin eğitim sorununa ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60224)

Bakanlıktaki idarecilerin şahsa bağlı uzman 
kadrosuna atanmasına ilişkin Milli Eğitim Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/60223)

İcra dosyalarındaki artışa ilişkin Maliye Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/60213)

Akaryakıt fiyatlarındaki düşüşün toplu taşım 
araçlarının bilet fiyatlarına yansımamasına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60200)

Engelli vatandaşların atamalarına ilişkin Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60140)

4/C’li personelin durumuna ilişkin Başbakan-
dan yazılı soru önergesi (7/60104)

Sözleşmeli personele kadro verilmesine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/60081)

Balıkesir Karayolları Müdürlüğünde çalışan 
personelin yaşadığı iddia edilen mağduriyete 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/60067)

Özür grubu atamalarına ilişkin Milli Eğitim Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/60035)

Eğitim kurumlarındaki mobbing vakalarına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60034)

Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin atamala-
rına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60033)

Fen bilimleri branş öğretmenlerinin atamaları-
na ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60032)

Öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/60031)

İdareci atamalarına ilişkin Milli Eğitim Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/60030)

Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğünün müdür 
yardımcılığı görevlendirmelerinde usulsüzlük 
yapıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/60015)

Öğretmenlerin okul idarecilerinden baskı gör-
dükleri iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/60014)

Maaşlara yapılan zamların enflasyona uyarlan-
masına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60009)

İşçilerin vergi dilimindeki oransal artışa iliş-
kin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60008)

Kullanılmayan ve hurdaya ayrılması istenen 
araçlar için istenen belgelere ilişkin Maliye Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/60002)

Polislerin çeşitli sorunlarına ilişkin İçişleri Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/59923)

Polis Koleji ve Polis Akademisinin kapatılması-
na ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/59922)

Tarım sektöründe aracıların üreticilerden fazla 
kazanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancı-
lık Bakanından yazılı soru önergesi (7/59913)

Ermenek’te madencilere ücretlerinin ödenme-
mesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/59896)

Genel İdare Hizmetleri sınıfındaki kadroların 
özel hizmet tazminatı oranlarına ilişkin Başba-
kandan yazılı soru önergesi (7/59813)

4/C’li personelin özlük haklarına ilişkin Başba-
kandan yazılı soru önergesi (7/59812)

ÖSYM tarafından alınan sınav ücretleri-
ne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/59811)

4/C’li personele ek ödeme verilmemesine 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/59810)

ÖSYM hesabına aktarılması gerekirken banka-
larda bekletilen paralara ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/59809)

Sınav ücretlerine ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/59807)

Maaşlara enflasyon farkı verilmesine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/59806)

Enflasyon mağduru vatandaşların durumu-
na ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/59800)

Balıkesir’de yoğun kar yağışı sebebiyle zarar 
gören tavukçulara ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/59799)

Kamu kurumlarında uygulanan farklı istih-
dam şekillerine ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/59798)

Üniversitelerde akademisyenlere mobing uy-
gulandığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/59797)

Balıkesir Milletvekili AYŞE NEDRET 
AKOVA
Giresun SEKA Aksu Kağıt Fabrikasının özel-
leştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/60079)

Balıkesir’in büyükşehir belediyesi olmasından 
sonra kapatılan belde belediyelerinin hizmet 
binalarının Büyükşehir Belediyesine devredil-
mesine ilişkin Başbakandan yazılı soru öner-
gesi (7/59789)

Balıkesir’de yoğun kar yağışı sebebiyle zarara 
uğrayan tavuk üreticilerinin mağduriyetinin 
giderilmesine yönelik bir çalışma olup olmadı-
ğına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/59490)

Manyas Gölü’ndeki balık ölümlerine ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59489)

Burhaniye’de bir halk ekmek fırınının yıkılma-
sına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/59419)

Balıkesir ve çevresindeki karayollarını tuzla-
mak ve açmak için yapılan ihaleyi kazanan fir-
maya ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanından yazılı soru önergesi (7/59390)

Bakanlıkta görevden alınan bürokratlara ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/59389)

Kayıp kaçak elektrik bedellerinin tahsilatı-
na ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/59130)

Edremit Körfezi Koordinasyon Daire Başkan-
lığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/59129)

Balıkesir’deki elektrik ve su kesintilerine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/59086)

Balıkesir Milletvekili HALUK AHMET 
GÜMÜŞ
Balıkesir’in Dursunbey ilçesinin mahallele-
rindeki altyapı sorunlarının giderilmesine 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61126)

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinin mahallelerindeki 
altyapı sorunlarının giderilmesine ilişkin İçiş-
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/61125)

Balıkesir’in Karesi ilçesinin mahallelerindeki 
altyapı sorunlarının giderilmesine ilişkin İçiş-
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/61124)

Balıkesir’in İvrindi ilçesine bağlı bir mahallenin 
altyapı sorunlarının giderilmesine ilişkin İçiş-
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/61123)

Balıkesir’in Savaştepe ilçesine bağlı bir ma-
hallenin altyapı sorunlarının giderilmesine 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61122)

Balıkesir’in Kepsut ilçesine bağlı bir mahal-
lenin altyapı sorunlarının giderilmesine iliş-
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61121)

Balıkesir’in Susurluk ilçesine bağlı mahal-
lelerdeki altyapı sorunlarının giderilmesine 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61120)

Balıkesir’in Sındırgı ilçesine bağlı bir mahal-
lenin altyapı sorunlarının giderilmesine iliş-
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61119)

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinin mahallelerindeki 
altyapı sorunlarının giderilmesine ilişkin İçiş-
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/61118)

Balıkesir’in Balya ilçesinin mahallelerindeki 
altyapı sorunlarının giderilmesine ilişkin İçiş-
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/61117)

Balıkesir’deki kar fırtınası sonucu yaşanan 
elektrik kesintilerine ilişkin Başbakandan yazı-
lı soru önergesi (7/60289)

Balıkesir’deki kar fırtınası sonucu yaşanan 
elektrik kesintilerine ilişkin Başbakandan yazı-
lı soru önergesi (7/60288)

Balıkesir Milletvekili NAMIK HAVUTÇA
Çanakkale’nin Yenice ilçesinde kurulacak bir 
feldispat ocağı ile ilgili ÇED gerekli değildir 
kararına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/59887)

Balıkesir-İzmir ve Balıkesir-Bursa yollarının 
kar yağışı nedeniyle kapanmasına ilişkin Baş-
bakandan yazılı soru önergesi (7/59085)
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Batman Milletvekili AYLA AKAT ATA
Şırnak’ın Cizre ilçesinde zırhlı polis araçlarının 
plakalarının sökülmesine ilişkin İçişleri Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/59920)

2013 yılında Batman’da işlenen bir cinayetin 
aydınlatılmasına ilişkin Adalet Bakanından ya-
zılı soru önergesi (7/59847)

İstanbul’da trafik kazası geçiren Rojovalı iki 
çocuğun tedavilerinin yarıda kesilmesine iliş-
kin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59765)

Hasta çocuğuna böbreğini vermek isteyen bir 
mahkumun nakil işlemlerinin geciktirilmesine 
ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59609)

Bingöl Milletvekili İDRİS BALUKEN
Doğu ve Güneydoğu illerindeki hematolog ih-
tiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60661)

Metris R Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/60360)

Bingöl’de Şeyh Ahmet Türbesine ve DBP Bingöl 
İl Binasına yapılan saldırıların soruşturulması-
na ilişkin c İçişleri Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/60199)

Davanın nakli uygulamasına ilişkin Adalet Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/60116)

Bingöl’de kar yağışı nedeniyle kapanan yollara 
ve elektrik kesintilerine ilişkin İçişleri Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/59699)

Bitlis Milletvekili HÜSAMETTİN 
ZENDERLİOĞLU
IŞİD tarafından kaçırılan ve IŞİD’e katılan ki-
şilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/60708)

Bir askerin intihar etmesine ilişkin Milli Savun-
ma Bakanından yazılı soru önergesi (7/60645)

Bolu Milletvekili TANJU ÖZCAN
Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü-
ne dair çeşitli iddialara ilişkin Gençlik ve Spor 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/59667)

Burdur Milletvekili RAMAZAN KERİM 
ÖZKAN
Burdur’a bir tıp fakültesi yapılmasına iliş-
kin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60262)

Burdur’daki ceza infaz koruma memurlarına 
servis imkanı verilmesine ilişkin Adalet Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/60119)

Bursa Milletvekili AYKAN ERDEMİR
BURULAŞ’a bağlı çalışan ve sosyal hakları-
nı elde etmek için iş mahkemesine başvuran 
şoförlere baskı yapıldığı iddiasına ilişkin Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/59636)

Katar Emiri’ne Türkiye ziyareti sırasında MİT 
Müsteşarı’nın refakat etmesine ilişkin Başba-
kandan yazılı soru önergesi (7/58877)

İnsan Hakları Kurulu’nda boş bulunan iki üye-
liğe atama yapılmamasına ilişkin Başbakan 
Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/58876)

Bursa Milletvekili İLHAN DEMİRÖZ
Bursa’da aşırı yağışlar nedeniyle tarım ürün-
lerinin zarar görmesine ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60172)

Bursa’nın İnegöl, Yenişehir ve Keles İlçelerinde 
yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/59893)

Bursa Milletvekili İSMET 
BÜYÜKATAMAN
Pancar üreticilerinin yaşadığı sorunlara ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/60482)

Bursa’nın İznik ilçesindeki kalker ocaklarının 
çevreye verdiği zarara ilişkin Orman ve Su İş-
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/60252)

Bursa’da su baskını sebebiyle zarar gören tarım 
arazilerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/60251)

Karacabey-Mustafakemalpaşa ovasındaki sula-
ma ve drenaj sistemlerinin yenilenmesine iliş-
kin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60250)

Bakanlık tarafından pancar üreticilerinin zara-
rının sübvanse edilmesine ilişkin Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60175)

Bursa Ovası’nın kuruma tehlikesi altında ol-
masına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/60174)

Yurt dışında 2015 yılı itibarıyla görevli öğret-
men sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/60090)

Bursa’da kamu bankaları ve özel bankalar ta-
rafından ipotek altına alınmış menkul ve gay-
rimenkul sayısına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/60089)

Bursa’da yoğun kar yağışından zarar gören çift-
çilerin borçlarının ertelenmesine ilişkin Başba-
kandan yazılı soru önergesi (7/60088)

2002-2015 yılları arasında istihdam edilen söz-
leşmeli personele ilişkin Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60070)

2014-2015 yılları arasında satın alınan oto-
mobillere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60069)

2002-2015 yılları arasında istihdam edilen 
sözleşmeli personele ilişkin Orman ve Su İşleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60048)

2002-2015 yılları arasında istihdam edilen söz-
leşmeli personele ilişkin Milli Savunma Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/60041)

Soma’da yaşanan maden kazası sonucu yetim 
kalan çocuk ve gençlerin eğitimi için yapılan ça-
lışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/60036)

2002-2015 yılları arasında istihdam edilen 
sözleşmeli personele ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60000)

2002-2015 yılları arasında istihdam edilen söz-
leşmeli personele ilişkin Kalkınma Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/59995)

Yoğun kar yağışı nedeniyle Bursa’da kapanan 
köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59983)

2002-2015 yılları arasında istihdam edilen 
sözleşmeli personele ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/59982)

2002-2015 yılları arasında istihdam edilen 
sözleşmeli personele ilişkin Gümrük ve Ticaret 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/59917)

2002-2015 yılları arasında istihdam edilen söz-
leşmeli personele ilişkin Gençlik ve Spor Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/59909)

2002-2015 yılları arasında istihdam edilen 
sözleşmeli personele ilişkin Çevre ve Şehircilik 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/59886)

2002-2015 yılları arasında istihdam edilen 
sözleşmeli personele ilişkin Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59878)

2002-2015 yılları arasında istihdam edilen 
sözleşmeli personele ilişkin Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59869)

2002-2015 yılları arasında istihdam edilen söz-
leşmeli personele ilişkin Aile ve Sosyal Politika-
lar Bakanından yazılı soru önergesi (7/59858)

2010 yılında yapılan KPSS için bazı iddialara 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/59729)

Bursa Milletvekili SENA KALELİ
Bursa’daki hastanelere ve sağlık yatırımlarına 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60656)

Bursa’da olası bir depreme karşı yapılan hazır-
lıklara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/60419)

Bursa’daki kamu yatırımlarına ilişkin Başba-
kandan yazılı soru önergesi (7/60290)

Kamu Denetçiliği Kurumuna yapılan başvuru-
lara ve sonuçlarına ilişkin TBMM Başkanından 
yazılı soru önergesi (7/59407)

Bursa Milletvekili TURHAN TAYAN
Uludağ’da yaşanan kazalara ve yetki karmaşa-
sının giderilmesine ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/60309)

Çanakkale Milletvekili ALİ SARIBAŞ
Özel hastanelerde kullanılması zorunlu hale 
getirilen biyometrik kimlik doğrulama cihaz-
larının Danıştay tarafından bu konuda verilen 
karar sonrası akıbetine ilişkin Sağlık Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/60903)

Çanakkale’nin Çan ilçesinde bulunan ve Çan 
Belediyesine devredilen Toprak Mahsulleri Ofi-
si’ne ait bina ile arsaya ilişkin İçişleri Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/59008)

Çanakkale Milletvekili MUSTAFA 
SERDAR SOYDAN
Çanakkale’de yaşanan sel felaketine ilişkin 
Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi 
(7/61001)

Çanakkale-Ayvacık-Küçükkuyu Belediyesinin 
öğrencilere ücretsiz eğitim seti dağıtmasının 
engellenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/60865)

Denizli Milletvekili İLHAN CİHANER
Dört IŞİD militanının İstanbul’da özel bir 
hastanede tedavi edildiğine dair iddialara iliş-
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60563)

Basın Kartları Komisyonunun basın kartları ile 
ilgili kararının uygulanmasına ilişkin Başbakan 
Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/59828)

Diyarbakır Milletvekili ALTAN TAN
Bakanlığın hakkında tahliye kararı verdiği Bar-
baros Özel Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi 
ile ilgili işlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politika-
lar Bakanından yazılı soru önergesi (7/60388)

İşe alımlarda MİT raporlarının dikkate alındı-
ğına dair iddialara ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/60323)

Kurtuluş Savaşı’nda Antep savunmasında bu-
lunmuş bir kişiye maaş bağlanıp bağlanmadı-
ğına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/60322)
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Bazı generallerin isimlerinin kışla ve askeri te-
sislerden kaldırılması yönünde bir çalışma olup 
olmadığına ilişkin Milli Savunma Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/60244)

Cizre’de, Van’da ve Diyarbakır’da ortaya çıkan 
plakasız polis araçlarına ilişkin İçişleri Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/60193)

Mersin Limanı’nda yaşanan çeşitli sorunlara 
ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/60183)

Yurt dışında sigortalı çalışan bir vatandaşın si-
gortasının SSK sisteminde kabul edilmemesine 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/60135)

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Türki-
ye’den yapılan başvurulara ilişkin Adalet Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/60120)

GAP içinde yer alan sulama kanallarının ta-
mamlanmasına ilişkin Kalkınma Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/59511)

GAP içinde yer alan baraj ve hidroelektrik sant-
rallere ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/59510)

Avrupa Birliği sürecinde yapılan çalışmalara 
ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/59468)

Hizmet ve ek hizmet binaları için ödenen kira 
bedellerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59397)

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyol Projesi’ne iliş-
kin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/59396)

Hizmet ve ek hizmet binaları için ödenen kira 
bedellerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59375)

Hizmet ve ek hizmet binaları için ödenen kira 
bedellerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından ya-
zılı soru önergesi (7/59348)

Erzincan Valiliğince 28 Aralık 2014-12 Ocak 
2015 tarihleri arasında açık alanlarda toplan-
tı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklanmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59318)

Hizmet ve ek hizmet binaları için ödenen kira 
bedellerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59317)

Hizmet ve ek hizmet binaları için ödenen kira 
bedellerine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59226)

Hizmet ve ek hizmet binaları için ödenen kira 
bedellerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59172)

1966 yılında meydana gelen Varto-Hınıs dep-
remi mağdurlarından talep edilen konut para-
larına ilişkin Başbakan Yardımcısından yazılı 
soru önergesi (7/59155)

Diyarbakır Milletvekili NURSEL 
AYDOĞAN
Bir öğretmen hakkında siyasi parti etkinliğine 
katılma gerekçesiyle soruşturma açılmasına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61190)

ÖYP çerçevesinde 2014 yılı Aralık ayı içerisinde 
üniversitelere ve bölümlere usulsüz yerleştir-
meler yapıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60864)

Emniyet güçleri tarafından bazı üniversite öğ-
rencilerine yapılan dayatmalara ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60845)

Bir askerin intihar etmesine ilişkin Milli Savun-
ma Bakanından yazılı soru önergesi (7/60640)

Üniversitelerde öğrencilere yapılan saldırılara 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60550)

Zorunlu askerlik görevi sırasında kışlalarda ya-
şanan şüpheli intiharlar ile bu çerçevede Mar-
din’de yaşanan bir olaya ilişkin Milli Savunma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60246)

Diyarbakır’da polis tarafından fişlendiği iddia 
edilen 872 çocuğun kişisel bilgilerinin inter-
nette yayımlanmasına ilişkin Milli Eğitim Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/60222)

Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki yurtlarda 
yaşanan bazı olaylara ilişkin Gençlik ve Spor 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60169)

Güneydoğu’da yaşanan elektrik kesintilerine 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/60166)

İzmir Şakran Cezaevindeki mahkumlara kötü 
muamele yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60123)

Erzurum E Tipi Cezaevindeki bazı uygulamala-
ra ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/60118)

Erzincan Milletvekili MUHARREM IŞIK
Bir cami imamının verdiği vaaza ilişkin Başba-
kandan yazılı soru önergesi (7/60107)

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğine verilen 
vergi cezalarının akıbetine ilişkin Maliye Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/60010)

İstanbul Büyükşehir Belediyesince satın alınan 
bazı jantlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59986)

Bazı gazetecilere gerekli nitelikleri taşıdıkları 
halde sürekli basın kartı verilmediği iddiasına 
ilişkin Başbakan Yardımcısından yazılı soru 
önergesi (7/59830)

İstanbul-İzmir ve İzmir-Balıkesir Karayolları-
nın karla mücadele işini alan firmalara ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/59772)

Son aylarda Türkiye genelinde yaşanan uzun 
süreli elektrik kesintilerinin sebeplerine ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59665)

Eskişehir Milletvekili BEDİİ SÜHEYL 
BATUM
İncirlik Üssü’nde işkence ve benzeri uygulama-
ların olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/60197)

Eskişehir Milletvekili RUHSAR 
DEMİREL
2003-2015 yılları arasında Karayolları Trafik 
Kanunu hükümleri uyarınca uygulanan idari 
para cezalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60698)

Bir devlet hastanesinde sağlık kurulu raporu 
için fahiş fiyat istendiği iddiasına ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60675)

2003-2015 yılları arasında Karayolları Trafik 
Kanunu hükümleri uyarınca uygulanan idari 
para cezalarına ilişkin Maliye Bakanından ya-
zılı soru önergesi (7/60596)

2003-2015 yılları arasında Karayolları Trafik 
Kanunu hükümleri uyarınca uygulanan idari 
para cezalarına ilişkin İçişleri Bakanından ya-
zılı soru önergesi (7/60576)

2022 sayılı Kanun’a göre aylık bağlanan kişi-
lerden yersiz ödeme yapıldığı gerekçesiyle ay-
lıklarının geri istenmesine ilişkin Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60377)

Türkiye’de Solunum Sistemini Etkileyen 
Nöromüsküler Hastalık tanılı vaka sayısına 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60265)

2008 yılından itibaren Bakanlık tarafından ya-
pılan helikopter ihalelerine ilişkin Sağlık Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/60264)

Ocak 2015 itibarıyla Bakanlık merkez ve taş-
ra teşkilatında çalışan hemşire sayısına iliş-
kin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60263)

Bakanlık Eskişehir İl Müdürü’nün görevden 
alınmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/60207)

Türkiye’de Solunum Sistemini Etkileyen Nöro-
müsküler Hastalık tanılı vaka sayısına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/60136)

Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönet-
meliği’nin 86’ncı maddesine göre emekliye 
sevk edilen sivil personele ilişkin Milli Savun-
ma Bakanından yazılı soru önergesi (7/59745)

MPS Tip IV hastalarının kullandığı bir ilacın 
bedelinin SGK tarafından karşılanması talebi-
ne ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/59633)

Gaziantep Milletvekili EDİP SEMİH 
YALÇIN
Gaziantep’te kaloriferleri yanmayan okullara 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60861)

Polis Koleji ve Polis Akademisinin kapatılaca-
ğına dair iddialara ve öğrencilerin durumu-
na ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/60705)

Belediye meclisi üyelerine yapılan ödemelerin 
artırılmasına ve bazı haklardan faydalanma-
larına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60194)

Gaziantep Milletvekili MEHMET ŞEKER
Gaziantep Üniversitesi içinde yer alan bir yur-
dun kampüs dışına taşınmasına ilişkin Genç-
lik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59486)

Giresun Milletvekili SELAHATTİN 
KARAAHMETOĞLU
Osmaniye’de meydana gelen bir maden kazası-
na ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/59870)

Güzelyurt Köyünün yol, su ve ulaşım sorunları-
na ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/59500)

Hakkari Milletvekili ADİL ZOZANİ
Eski İçişleri Bakanı’nın bazı açıklamaları-
na ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/60704)

Türkiye’nin Müslüman Kardeşlerin yayın or-
ganlarına destek sağladığına dair iddialara iliş-
kin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/59524)

Hatay Milletvekili ADNAN ŞEFİK 
ÇİRKİN
Mukopolisakkaridoz hastalarına ve bunların 
tedavisine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60272)

SGK’nın bazı ilaçları ödeme listesinden çıkar-
masına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/60141)

6 Ocak 2015’te Sultanahmet’te gerçekleştirilen 
terör eylemine ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/60106)
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Terör örgütü YDG-H’nin faaliyetlerine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/60077)

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdü-
rü’nün Basın Kartı Komisyonunun kararına 
aykırı olarak 94 gazeteciye sürekli basın kartı 
vermediği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/60076)

2004 yılında Gülen Cemaatine yönelik alınan 
bir MGK kararının neden 17 Aralık 2013’e ka-
dar Bakanlar Kurulunun gündemine alınmadı-
ğına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/60075)

2003-2015 yılları arasında öğretmenlerin sos-
yal ve ekonomik durumu ile ilgili iyileştirme-
lere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60013)

Sınır ülkelerden yapılan canlı hayvan kaçakçı-
lığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/59910)

İşlettiği madende kaza meydana gelen bir fir-
maya yeniden maden işletmek için ön lisans 
verildiği iddialarına ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59895)

Devlete ait uçaklara ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/59796)

2003-2014 arasında yapımı gerçekleştirilen 
duble yollara ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/59795)

Özel okullarda okuyan öğrencilere verilen des-
teklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59036)

Sosyal yardım ve destek hizmetlerine dair çe-
şitli verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/58901)

2003-2014 yılları arasında yapılan özelleştir-
melere ilişkin Başbakandan yazılı soru önerge-
si (7/58863)

2003-2014 yılları arasında TOKİ’ye devredilen 
Hazine arazilerine ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/58862)

Yolsuzlukla mücadeleye ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/58861)

Hatay Milletvekili MEHMET ALİ 
EDİBOĞLU
DHMİ Genel Müdürlüğünde fişleme yapıldı-
ğı iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60276)

Suriye ve Irak’a Türkiye üzerinden gidecek tu-
ristlerden doldurmalarının istendiği iddia edi-
len vize formuna ilişkin Dışişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/60153)

7. Büyükelçiler Konferansında MİT Müsteşarı 
Hakan Fidan’ın yaptığı açıklamalara ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/60078)

İstanbul Sultanahmet’te bir polisin şehit oldu-
ğu terör eylemine ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/59966)

Musul’da rehin tutulan vatandaşların serbest 
kalması için IŞİD ile takas yapıldığına dair iddi-
alara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/59819)

Hatay’ın ormanlık alanlarında ağaç kesimine 
ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59363)

Suriye ile açılan yeni sınır kapılarına ilişkin 
Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/59273)

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin IŞİD 
terör örgütü ile ilgili bir raporuna ilişkin Başba-
kandan yazılı soru önergesi (7/59082)

Hatay Milletvekili MEVLÜT DUDU
Hatay’daki elektrik kesintilerine ilişkin Ener-
ji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60461)

62’nci Hükümet dönemindeki bazı bütçe har-
camalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/60303)

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatları ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarındaki ulaşım harcamala-
rına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanından yazılı soru önergesi (7/60285)

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatları ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarındaki ulaşım harcamala-
rına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/60270)

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatları ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarındaki ulaşım harcama-
larına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/60255)

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatları ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarındaki ulaşım harcamala-
rına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/60247)

Hatay’da okul müdürlüğü ve müdür yardım-
cılığı kadrolarına yapılan atamalara ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60239)

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatları ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarındaki ulaşım harcamala-
rına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60235)

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatları ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarındaki ulaşım harcama-
larına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60216)

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatları ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarındaki ulaşım harcamala-
rına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/60210)

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatları ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarındaki ulaşım harcamala-
rına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60205)

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatları ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarındaki ulaşım harcama-
larına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60198)

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatları ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarındaki ulaşım harcama-
larına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/60184)

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatları ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarındaki ulaşım harcamala-
rına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/60176)

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatları ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarındaki ulaşım harcamala-
rına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/60167)

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatları ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarındaki ulaşım harcamala-
rına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/60161)

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatları ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarındaki ulaşım harcamala-
rına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60158)

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatları ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarındaki ulaşım harcama-
larına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60152)

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatları ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarındaki ulaşım harcama-
larına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/60146)

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatları ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarındaki ulaşım harcamala-
rına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/60137)

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatları ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarındaki ulaşım harcamala-
rına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/60132)

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatları ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarındaki ulaşım harcamala-
rına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/60128)

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatları ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarındaki ulaşım harcamala-
rına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/60124)

Bağlı kurum ve kuruluşlardaki ulaşım harca-
malarına ilişkin Başbakan Yardımcısından ya-
zılı soru önergesi (7/60114)

Bağlı kurum ve kuruluşlardaki ulaşım harca-
malarına ilişkin Başbakan Yardımcısından ya-
zılı soru önergesi (7/60113)

Bağlı kurum ve kuruluşlardaki ulaşım harca-
malarına ilişkin Başbakan Yardımcısından ya-
zılı soru önergesi (7/60111)

Bağlı kurum ve kuruluşlardaki ulaşım harca-
malarına ilişkin Başbakan Yardımcısından ya-
zılı soru önergesi (7/60110)

62’nci Hükümet dönemindeki bazı bütçe har-
camalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59846)

Hatay’da meydana gelen su baskınları ve sel 
felaketlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/59753)

Hatay’da meydana gelen su baskınları ve sel 
felaketlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/59674)

Hatay’da meydana gelen su baskınları ve sel 
felaketlerine ilişkin Başbakan Yardımcısından 
yazılı soru önergesi (7/59604)

Hatay’ın Arsuz ilçesinde meydana gelen aşırı 
yağışın neden olduğu zarara ilişkin Orman 
ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59368)

Hatay’ın Arsuz ilçesinde meydana gelen aşırı 
yağışın neden olduğu zarara ilişkin Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59272)

Hatay’ın Arsuz ilçesinde meydana gelen aşırı 
yağışın neden olduğu zarara ilişkin Başbakan 
Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/59159)

Iğdır Milletvekili PERVİN BULDAN
Küçük yaşta evlilikler ve çocuk istismarına 
karşı yapılan çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61024)

2015 ÖSYS sınav kitapçığında engelli öğrenci-
lere Ankara’da sınava girme şartının getirilme-
sine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60863)

Kısırkaya Plajı’nın yıkılarak yerine hayvan ba-
rınağı yapılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60421)

Özel kreş ve gündüz bakım evlerinin ve bunlar-
dan faydalanan çocukların sayısına ilişkin Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60379)
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Antalya’da Ekizce Yaylası’nda açılan mermer 
ocağı için yapılan ağaç kesimlerine ilişkin Or-
man ve Su İşleri Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/60257)

Manisa T Tipi Kapalı Cezaevine ilişkin Adalet 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60121)

Muhtarların sorunlarına ilişkin İçişleri Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/59710)

Valiliklere öğrenci evlerinin denetlenmesi tali-
matı gönderildiğine dair iddialara ilişkin İçişle-
ri Bakanından yazılı soru önergesi (7/59497)

Ev işçilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/59200)

Iğdır Milletvekili SİNAN OĞAN
Türkiye’ye sığınan Irak Türkmenlerinin sağlık 
sorunlarının çözülmesine ilişkin Sağlık Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/60659)

Isparta Milletvekili ALİ HAYDAR ÖNER
Ankara Atatürk Kültür Merkezi’nde 2003 yılın-
dan bu yana gerçekleştirilen organizasyonlara 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60209)

Ankara’daki büyükelçiliklere 10 Kasım’da 
bayrakların yarıya indirilmesi için gönderilen 
notaya ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60154)

Atatürk Kültür Merkezi’nde yenileme ve iyi-
leştirme çalışmaları yapılmasına ilişkin Çevre 
ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60150)

İstanbul Milletvekili ABDULLAH 
LEVENT TÜZEL
Tıbbi Meslek Hastalıkları Kayıt Sistemi’ne 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60658)

İstanbul’da yüksek gerilim hattına kapılarak 
hayatını kaybeden bir vatandaşa ilişkin Ener-
ji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60165)

Yol bakım hizmetleri için yapılan ihalelere iliş-
kin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/60058)

Manisa’nın Soma ilçesine bağlı bir köydeki zey-
tin ağaçlarının kesilmesine ilişkin Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59673)

Soma Kömür A.Ş.’den kalori değeri düşük kö-
mür satın alındığına dair Sayıştay raporuna 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/59481)

Niğde’nin Bor ilçesinde üniversite öğrencileri-
nin kaldığı bir eve yapılan saldırıya ilişkin İçiş-
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/59319)

İstanbul Milletvekili ALİ ÖZGÜNDÜZ
PTT’de çalışan taşeron işçilerin maaşlarından 
yapılan kesintilere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60686)

Özgür Suriye Ordusu’ndan 14 bin silahlı kişi-
nin Türkiye’ye getirildiği yönündeki iddialara 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59967)

9/8 Esas Numaralı Meclis Soruşturması Ko-
misyonunun yazışmalarına ilişkin TBMM Baş-
kanından yazılı soru önergesi (7/59536)

SGK Emekli Hizmetleri Genel Müdürlüğünde 
genel müdür yardımcılığı görevine atananların 
makam odalarındaki eşyaları yeniledikleri-
ne yönelik iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59470)

İstanbul Milletvekili ATİLA KAYA
Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafın-
dan kiralanan hizmet binalarına ilişkin Ulaş-
tırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/60694)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafın-
dan kiralanan hizmet binalarına ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60674)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafın-
dan kiralanan hizmet binalarına ilişkin Orman 
ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60649)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafın-
dan kiralanan hizmet binalarına ilişkin Milli 
Savunma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60641)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tara-
fından kiralanan hizmet binalarına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60633)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafın-
dan kiralanan hizmet binalarına ilişkin Maliye 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60595)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafın-
dan kiralanan hizmet binalarına ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60588)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafın-
dan kiralanan hizmet binalarına ilişkin Kalkın-
ma Bakanından yazılı soru önergesi (7/60580)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafın-
dan kiralanan hizmet binalarına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60575)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafın-
dan kiralanan hizmet binalarına ilişkin Güm-
rük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60494)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafın-
dan kiralanan hizmet binalarına ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60483)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafın-
dan kiralanan hizmet binalarına ilişkin Genç-
lik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60476)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafın-
dan kiralanan hizmet binalarına ilişkin Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60465)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafın-
dan kiralanan hizmet binalarına ilişkin Ekono-
mi Bakanından yazılı soru önergesi (7/60448)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafın-
dan kiralanan hizmet binalarına ilişkin Dışiş-
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/60438)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafın-
dan kiralanan hizmet binalarına ilişkin Çevre 
ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60432)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafın-
dan kiralanan hizmet binalarına ilişkin Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60417)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafın-
dan kiralanan hizmet binalarına ilişkin Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60401)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tara-
fından kiralanan hizmet binalarına ilişkin Av-
rupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60395)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafın-
dan kiralanan hizmet binalarına ilişkin Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/60390)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafın-
dan kiralanan hizmet binalarına ilişkin Adalet 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60373)

Bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından kiralanan 
hizmet binalarına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/60350)

Bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından kiralanan 
hizmet binalarına ilişkin Başbakan Yardımcı-
sından yazılı soru önergesi (7/60343)

Bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından kiralanan 
hizmet binalarına ilişkin Başbakan Yardımcı-
sından yazılı soru önergesi (7/60337)

Bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından kiralanan 
hizmet binalarına ilişkin Başbakan Yardımcı-
sından yazılı soru önergesi (7/60332)

Başbakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tara-
fından kiralanan hizmet binalarına ilişkin Baş-
bakandan yazılı soru önergesi (7/60326)

PKK terör örgütünün faaliyetlerine ilişkin İçiş-
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/59283)

Çeşitli konulara ilişkin Gençlik ve Spor Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/59249)

İstanbul Milletvekili AYDIN AĞAN 
AYAYDIN
Kilise inşası için arazi tahsisine ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59331)

İstanbul Milletvekili AYKUT ERDOĞDU
YÖK Başkanlığı tarafından üniversite rektörle-
ri hakkında devam eden soruşturmalara ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60242)

İstanbul Milletvekili CELAL ADAN
Son üç yıl içinde İstanbul’a yapılan yatırımlara 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/60689)

Son üç yıl içinde İstanbul’a yapılan yatırımlara 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60669)

Son üç yıl içinde İstanbul’a yapılan yatırımlara 
ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/60648)

Son üç yıl içinde İstanbul’a yapılan yatırımla-
ra ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60626)

Son üç yıl içinde İstanbul’a yapılan yatırımlara 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60587)

Son üç yıl içinde İstanbul’a yapılan yatırımlara 
ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/60486)

Son üç yıl içinde İstanbul’a yapılan yatırımlara 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/60480)

Son üç yıl içinde İstanbul’a yapılan yatırımlara 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/60460)

Son üç yıl içinde İstanbul’a yapılan yatırımla-
ra ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/60427)

Son üç yıl içinde İstanbul’a yapılan yatırımlara 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/60415)

Son üç yıl içinde İstanbul’a yapılan yatırımlara 
ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/60397)
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Son üç yıl içinde İstanbul’a yapılan yatırımlara 
ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından ya-
zılı soru önergesi (7/60381)

Son üç yıl içinde İstanbul’a yapılan yatırımlara 
ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60363)

Minibüs esnafının bazı sorunlarına ilişkin Baş-
bakandan yazılı soru önergesi (7/60087)

İstanbul Milletvekili CELAL DİNÇER
TÜVASAŞ ile ilgili Sayıştay’ın 2013 Denetim 
Raporundaki verilere ilişkin Ulaştırma, De-
nizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60286)

6552 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesinden 
itibaren başka birimlere atanan İETT işçilerine 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60202)

İstanbul Çekmeköy’de bir okulda eğitime ba-
rakalarda devam edildiği yönündeki iddialara 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60024)

Sosyal bilgiler alanındaki öğretmen açığına iliş-
kin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/59517)

YGS ve LYS sınav ücretlerindeki artışa ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/59084)

İstanbul Milletvekili DURMUŞALİ 
TORLAK
İstanbul Çekmeköy’de bir okulda eğitime ba-
rakalarda devam edildiği yönündeki iddialara 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60862)

2014 yılında başlatılan kamu yatırımlarına iliş-
kin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/60682)

2014 yılında başlatılan kamu yatırımlarına 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60660)

2014 yılında başlatılan kamu yatırımlarına iliş-
kin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60646)

2014 yılında başlatılan kamu yatırımlarına 
ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60637)

2014 yılında başlatılan kamu yatırımlarına iliş-
kin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/60609)

2014 yılında başlatılan kamu yatırımlarına 
ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60594)

2014 yılında başlatılan kamu yatırımlarına iliş-
kin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60584)

2014 yılında başlatılan kamu yatırımlarına iliş-
kin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60578)

2014 yılında başlatılan kamu yatırımlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60515)

2014 yılında başlatılan kamu yatırımlarına iliş-
kin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60485)

2014 yılında başlatılan kamu yatırımlarına 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/60477)

2014 yılında başlatılan kamu yatırımlarına 
ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60467)

2014 yılında başlatılan kamu yatırımlarına iliş-
kin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/60452)

2014 yılında başlatılan kamu yatırımlarına iliş-
kin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60443)

2014 yılında başlatılan kamu yatırımlarına iliş-
kin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60433)

2014 yılında başlatılan kamu yatırımlarına iliş-
kin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60420)

2014 yılında başlatılan kamu yatırımlarına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/60407)

2014 yılında başlatılan kamu yatırımlarına 
ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/60396)

2014 yılında başlatılan kamu yatırımlarına 
ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60391)

2014 yılında başlatılan kamu yatırımlarına iliş-
kin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/60378)

2014 yılında başlatılan kamu yatırımlarına 
ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60361)

2014 yılında başlatılan kamu yatırımlarına 
ilişkin Başbakan Yardımcısından yazılı soru 
önergesi (7/60344)

2014 yılında başlatılan kamu yatırımlarına 
ilişkin Başbakan Yardımcısından yazılı soru 
önergesi (7/60338)

2014 yılında başlatılan kamu yatırımlarına 
ilişkin Başbakan Yardımcısından yazılı soru 
önergesi (7/60333)

2014 yılında başlatılan kamu yatırımlarına 
ilişkin Başbakan Yardımcısından yazılı soru 
önergesi (7/60327)

2014 yılında başlatılan kamu yatırımları-
na ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/60296)

Marmaray Projesi için satın alınan trenlere iliş-
kin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/60279)

İstanbul Beykoz’da bulunan Ahmet Mithat 
Efendi İlkokulu’nun restorasyon ihalesine iliş-
kin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/60241)

İstanbul Beykoz’da bulunan İshakağa Ortaoku-
lu’nun alınan yıkım kararı dolayısıyla dönem 
ortasında kapatılmasına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60240)

ASELSAN’daki ölümlere ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/60091)

İstanbul Milletvekili ERDOĞAN 
TOPRAK
Su kirliliğinin önlenmesine ilişkin Orman 
ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60249)

Cam üretimine ve geri dönüşüm olanaklarına 
ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/60145)

İstanbul Milletvekili FATMA NUR 
SERTER
Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürü hakkındaki 
iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59351)

İstanbul Milletvekili GÜRSEL TEKİN
İstanbul’da ve Ankara’da yapılacak tünel iddia-
larına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/60317)

İstanbul Milletvekili HALUK EYİDOĞAN
A ve B sınıfı KBRN elbiselerinin ithalatına iliş-
kin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60487)

Cebeci İnönü Stadyumu yerine düşünülen pro-
jeye ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/60475)

2014 yılında yapılan A ve B tipi KBRN elbisesi 
ihalelerine ilişkin Başbakan Yardımcısından ya-
zılı soru önergesi (7/60347)

Cebeci İnönü Stadyumu yerine düşünülen pro-
jeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/60325)

İstanbul’un Fatih ilçesinde Halk Eğitim Mer-
kezi tarafından kullanılan bir binaya ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60225)

İstanbul Milletvekili İHSAN ÖZKES
Validebağ Semt Konağı’nın bir sivil toplum ku-
ruluşuna tahsisine ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/60304)

Bir milletvekilinin torpil konusunda bir ayete 
atıf yaparak yaptığı açıklamayı eleştiren bir 
müftü yardımcısı hakkında soruşturma açtır-
mak istediğine dair iddialara ilişkin Başbakan-
dan yazılı soru önergesi (7/60302)

Yakınındaki otopark inşaatı nedeniyle Hay-
darpaşa Numune Hastanesinde hasar oluştu-
ğu iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/60105)

Türkiye Diyanet Vakfında görevli iki kişi ile ilgi-
li bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/59119)

2002-2014 yılları arasında sel baskınları se-
bebiyle hayatını kaybeden vatandaşların sayı-
sına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/59118)

2002-2014 yılları arasında yangın sebebiyle ha-
yatını kaybeden vatandaşların sayısına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/59117)

2002-2014 yılları arasında uyuşturucu sebe-
biyle hayatını kaybeden vatandaşların sayı-
sına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/59116)

2002-2014 yılları arasında trafik kazaları se-
bebiyle hayatını kaybeden vatandaşların sayı-
sına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/59115)

2002-2014 yılları arasında hayatını kaybeden 
çocuk ve kadın işçilerin sayısına ilişkin Başba-
kandan yazılı soru önergesi (7/59114)

2002-2014 yılları arasında kadına uygulanan 
şiddet olaylarının sayısına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/59113)

2002-2014 yılları arasında maden ocaklarında 
yaşanan kazaların sayısına ilişkin Başbakan-
dan yazılı soru önergesi (7/59112)

2002-2014 yılları arasında kredi kartı kullanıcı 
sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru öner-
gesi (7/59111)

2002-2014 yılları arasında yaşanan terör sal-
dırılarının sayısına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/59110)

2002-2014 yılları arasında cinayet sonucu ha-
yatını kaybeden vatandaşların sayısına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/59109)

2002-2014 yılları arasında kaybolan ya da kaçı-
rılan çocuk sayısına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/59108)

2002-2014 yılları arasında yaşanan ölümlü 
iş kazalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/59107)
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2002-2014 yılları arasında hayatını kaybeden 
inşaat işçisi sayısına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/59106)

2002-2014 yılları arasında yakalanan kaçak 
göçmen sayısına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/59105)

2002-2014 yılları arasında yaşanan hırsızlık 
olaylarına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/59104)

2002-2014 yılları arasında intihar teşebbüsün-
de bulunan vatandaşların sayısına ilişkin Baş-
bakandan yazılı soru önergesi (7/59103)

2002-2014 yılları arasında İstanbul’un aldığı 
göçün yıllara göre dağılımına ilişkin Başbakan-
dan yazılı soru önergesi (7/59102)

2002-2014 yılları arasında kapanan işyeri sa-
yısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/59101)

2002-2014 yılları arasındaki icra dosyalarının 
sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru öner-
gesi (7/59100)

2002-2014 yılları arasında doğal gaz ve soba 
zehirlenmesi sonucu hayatını kaybeden va-
tandaşların sayısına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/59099)

2002-2014 yılları arasında din istismarı, üfü-
rükçülük ve muskacılık ile yapılan dolandırı-
cılık olaylarının sayısına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/59098)

2002-2014 yılları arasında çocuk esirgeme ku-
rumlarında kalan çocuk sayısına ilişkin Başba-
kandan yazılı soru önergesi (7/59097)

2002-2014 yılları arasında gerçekleşen boşan-
maların sayısına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/59096)

2002-2014 yılları arasında camilerde yaşanan 
hırsızlık olaylarına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/59095)

2002-2014 yılları arasında cezaevlerindeki tu-
tuklu hükümlü sayısına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/59094)

2002-2014 yılları arasında açığa alınan Diya-
net İşleri Başkanlığı personeline ilişkin Başba-
kandan yazılı soru önergesi (7/59093)

Türkiye Diyanet Vakfı’nın 2015 yılı bütçesi-
ne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/59092)

2002-2014 yılları arasında suda boğulma se-
bebiyle hayatını kaybeden vatandaşların sayı-
sına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/59091)

26 Aralık 2014 tarihinde okunması planlanan 
hutbenin bir başka hutbe ile değiştirildiği iddi-
asına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/58870)

Çamlıca Camii Projesi ile ilgili çeşitli husus-
lara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/58869)

2006-2014 yılları arasından BİMER’e yapılan 
başvurular ile söz konusu başvurulardan Diya-
net İşleri Başkanlığı ile ilgili olanlarına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/58868)

Çeşitli kategorilerdeki uyuşturucu maddelerin 
kullanımı ve kullanımının önlenmesi çerçeve-
sindeki çeşitli hususlara ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/58867)

Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapan per-
sonel ile ilgili mobbing başta olmak üzere çe-
şitli hususlara ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/58866)

İmar izni verilen bazı arazilere ilişkin Başba-
kandan yazılı soru önergesi (7/58865)

İstanbul Milletvekili KADİR GÖKMEN 
ÖĞÜT
İstanbul Kadıköy Haydarpaşa Numune Eğitim 
ve Araştırma Hastanesinin yan tarafında de-
vam eden otopark inşaatının hastaneye verdi-
ği zarara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60655)

Hasta bakım teknisyenlerine ilişkin Sağlık Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/60654)

Üniversitelerde katlamalı harç sistemi uygula-
masına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/60627)

Tarihi bir okul binasındaki restorasyon çalış-
masının durmasına ilişkin Milli Eğitim Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/60612)

TEOG sınavına giren öğrenci sayısına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60611)

Türkiye’de Kanser Kontrolü 2014 başlıklı ra-
porun Bakanlığın internet sitesinde yayımlan-
masına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60267)

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde bir okuldaki ısın-
ma sorununun çözülmesine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60231)

İstanbul’da bir okula atanan idari personele 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60230)

Şube şeklinde teşkilatlanmaya devam etmek 
isteyen sigorta acenteleri tarafından hazırla-
nacak tabloların onaylanması görevinin sadece 
yeminli mali müşavirlere verilmesine ilişkin 
Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi 
(7/59823)

DHMİ’de fişleme yapıldığına dair çıkan haber-
lere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanından yazılı soru önergesi (7/59766)

AMATEM’lere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59371)

TÜİK’te çalışan 4/C’li personele iş güvence-
sinin sağlanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59205)

Atik Valide Külliyesi Şifahanesinde yapılan 
restorasyona ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/59120)

Balyoz Davası’nın yeniden görülecek olması 
karşısında Dava’nın sanıklarının sabıka kayıt-
larının değiştirilmemiş olmasına ilişkin Adalet 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/58896)

Tahşiyeciler Grubu olarak anılan yapılanmaya 
dair çeşitli hususlara ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/58871)

İstanbul Milletvekili MAHMUT TANAL
İstanbul’da Haydarpaşa Numune Eğitim ve 
Araştırma Hastanesinin yanında yapılan oto-
park inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61225)

Elazığ Belediyesinin zarara uğratıldığı iddiası-
na ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/61112)

Elazığ Belediyesinde yapılan bir ihalede Be-
lediyenin zarara uğratıldığına dair iddialara 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61111)

Elazığ Belediyesinde yapılan bir ihalede Be-
lediyenin zarara uğratıldığına dair iddialara 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61110)

Elazığ Belediyesinde yapılan bir ihalede Be-
lediyenin zarara uğratıldığına dair iddialara 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61109)

Elazığ Belediyesinde yapılan bir ihalede Be-
lediyenin zarara uğratıldığına dair iddialara 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61108)

Ankara’da riskli alan ilan edilen bir mahalleye 
ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61045)

İstanbul’da Haydarpaşa Numune Eğitim ve 
Araştırma Hastanesinin yanında yapılan oto-
park inşaatına ilişkin Çevre ve Şehircilik Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/61043)

Türkiye’deki Kalkınma Ajanslarının çalışmala-
rına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60579)

Suriye’den yaralı olarak ülkemize giriş yapan 
kişilerin arasında IŞİD’le bağlantısı olanların 
bulunup bulunmadığına ilişkin İçişleri Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/60565)

Elazığ Belediyesinde usulüne uygun düzenlen-
memiş belgelerle araç ve iş makinası kira bedeli 
ödendiğine dair iddialara ilişkin İçişleri Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/60498)

Elazığ Belediyesinde yapılan bir ihalede Be-
lediyenin zarara uğratıldığına dair iddialara 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60497)

Gençlik projeleri destek programı kapsamında 
verilen hibelere ilişkin Gençlik ve Spor Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/60468)

Özelleştirilen bir elektrik dağıtım şirketinde 
işten çıkarılan kişilere ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60463)

Türkiye’de bulunan maden ocaklarına ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/60462)

Suriye’den yaralı olarak ülkemize giriş yapan 
kişilerin arasında IŞİD’le bağlantısı olanların 
bulunup bulunmadığına ilişkin Dışişleri Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/60437)

Tüzel kişiliği kaldırılan belediyelere ilişkin Çev-
re ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60428)

2002 yılından bugüne kadar işten çıkarılan 
kamu personeli sayısına ilişkin Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60410)

Suriye’den yaralı olarak ülkemize giriş yapan 
kişilerin arasında IŞİD’le bağlantısı olanların 
bulunup bulunmadığına ilişkin Adalet Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/60372)

Bir vakfa 2002 yılından bugüne kadar yapılan 
bağışlara ilişkin Başbakan Yardımcısından ya-
zılı soru önergesi (7/60328)

TBMM’de erişimi engellenen internet siteleri-
ne ilişkin TBMM Başkanından yazılı soru öner-
gesi (7/59775)

Şanlıurfa GAP Havalimanı’ndan kötü hava ko-
şulları nedeniyle iptal edilen uçuş seferlerine 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/59771)

2002’den beri yapılan kömür yardımlarına iliş-
kin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59657)

İstanbul Fatih Belediyesinde çalışan ve bir sen-
dikaya üye olan bazı çalışanlar ile ilgili yapılan 
görevlendirmeye ilişkin Çevre ve Şehircilik Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/59642)

İstanbul’da yapımına başlanan üçüncü boğaz 
köprüsünün geçtiği alanlardaki arsaların ne ka-
darının Milli Emlak Genel Müdürlüğüne devre-
dildiğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/59638)
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İstanbul Fatih Belediyesinde çalışan ve bir 
sendikaya üye olan bazı çalışanlar ile ilgili ya-
pılan görevlendirmeye ilişkin Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59635)

Bazı iktidar partisi milletvekili danışmanları 
ile ilgili iddialara ilişkin TBMM Başkanından 
yazılı soru önergesi (7/59535)

23 Aralık 2014 tarihinde Kayseri’nin Pınarbaşı 
ilçesinde meydana gelen otobüs kazasına iliş-
kin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/59392)

23 Aralık 2014 tarihinde Kayseri’nin Pınar-
başı ilçesinde meydana gelen otobüs kazasına 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59372)

Üsküdar Belediyesi Altunizade Mahallesi’nde 
kaç binaya beş kat bodrum izni verildiğine iliş-
kin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/59220)

İstanbul Milletvekili MELDA ONUR
Yüksek kapasiteli hayvan bakımevlerinin kuru-
lacağı üç pilot şehre ilişkin Orman ve Su İşleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60258)

Ruhsatsız inşa edilen istinat duvarlarına iliş-
kin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/59883)

Amatör küme maçları için sağlanan sağlık 
hizmetleri ile İstanbul ve Sinop illerindeki iki 
farklı müsabakada yaşanan olaylara ilişkin 
Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/58971)

Doğu Karadeniz’de yapılması planlanan Yeşil 
Yol Projesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/58940)

İstanbul Milletvekili MURAT 
BAŞESGİOĞLU
Fatih Belediyesinin Kapalıçarşı için hazırladığı 
yenileme projesine ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/59924)

İstanbul Milletvekili MUSTAFA SEZGİN 
TANRIKULU
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ile ilgili 
çeşitli iddialara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60684)

Bakanlıkta medyum çalıştırıldığına dair iddia-
lara ve Bakanlık logosunun izinsiz kullanımına 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60663)

Bakanlıktaki bazı üst düzey bürokratların has-
tanelerde başhekim, başhekim yardımcısı ve 
hastane yöneticisi yapıldığına dair iddialara 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60662)

Diyarbakır’da su arıtma tesisinin elektrikleri-
nin kesilmesine ilişkin Sağlık Bakanından ya-
zılı soru önergesi (7/60653)

Bedelli askerlik için yapılan başvurulara ilişkin 
Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60639)

2003-2015 yılları arasında maaşla ödüllendir-
me alan personele ilişkin Milli Eğitim Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/60625)

2003-2015 yılları arasında takdir belgesi alan 
personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazı-
lı soru önergesi (7/60624)

2003-2015 yılları arasında teşekkür belgesi 
alan personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/60623)

2003-2015 yılları arasında il merkezi ve ilçe-
lerde kurum müdürü, müdür başyardımcısı 
ve müdür yardımcılarının sendikal dağılımı-
na ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60622)

2003-2015 yılları arasında yardımcı hizmetler 
sınıfındaki kişilerin sendikal dağılımına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60621)

2003-2015 yılları arasında yeni açılan anao-
kulu, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında 
kurucu müdür olarak görevlendirilenlere iliş-
kin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/60620)

2003-2015 yılları arasında anaokulu, ilköğre-
tim ve ortaöğretim kurumlarında vekaleten 
görevlendirilen müdür, müdür başyardımcısı 
ve müdür yardımcılarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60619)

2003-2015 yılları arasında anaokulu, ilköğre-
tim ve ortaöğretim kurumlarında görevlendiri-
len kurucu müdür, müdür, müdür başyardımcı-
sı ve müdür yardımcılarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60618)

2003-2015 yılları arasında hakkında soruştur-
ma yürütülen yöneticilere ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60617)

2003-2015 yılları arasında soruşturma geçiren 
personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazı-
lı soru önergesi (7/60616)

2003-2015 yılları arasında açık ilköğretim ve 
açık lise sınavlarında görev alan personele iliş-
kin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/60615)

2003-2015 yılları arasında motorlu taşıtlar 
test sınavı ve motorlu taşıtlar direksiyon sına-
vında görev alan personele ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60614)

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ile ilgili 
çeşitli iddialara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60684)

Bakanlıkta medyum çalıştırıldığına dair iddia-
lara ve Bakanlık logosunun izinsiz kullanımına 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60663)

Bakanlıktaki bazı üst düzey bürokratların has-
tanelerde başhekim, başhekim yardımcısı ve 
hastane yöneticisi yapıldığına dair iddialara 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60662)

Diyarbakır’da su arıtma tesisinin elektrikleri-
nin kesilmesine ilişkin Sağlık Bakanından ya-
zılı soru önergesi (7/60653)

Bedelli askerlik için yapılan başvurulara ilişkin 
Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60639)

2003-2015 yılları arasında maaşla ödüllendir-
me alan personele ilişkin Milli Eğitim Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/60625)

2003-2015 yılları arasında takdir belgesi alan 
personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazı-
lı soru önergesi (7/60624)

2003-2015 yılları arasında teşekkür belgesi 
alan personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/60623)

2003-2015 yılları arasında il merkezi ve ilçe-
lerde kurum müdürü, müdür başyardımcısı 
ve müdür yardımcılarının sendikal dağılımı-
na ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60622)

2003-2015 yılları arasında yardımcı hizmetler 
sınıfındaki kişilerin sendikal dağılımına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60621)

2003-2015 yılları arasında yeni açılan anao-
kulu, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında 
kurucu müdür olarak görevlendirilenlere iliş-
kin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/60620)

2003-2015 yılları arasında anaokulu, ilköğre-
tim ve ortaöğretim kurumlarında vekaleten 
görevlendirilen müdür, müdür başyardımcısı 
ve müdür yardımcılarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60619)

2003-2015 yılları arasında anaokulu, ilköğre-
tim ve ortaöğretim kurumlarında görevlendiri-
len kurucu müdür, müdür, müdür başyardımcı-
sı ve müdür yardımcılarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60618)

2003-2015 yılları arasında hakkında soruştur-
ma yürütülen yöneticilere ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60617)

2003-2015 yılları arasında soruşturma geçiren 
personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazı-
lı soru önergesi (7/60616)

2003-2015 yılları arasında açık ilköğretim ve 
açık lise sınavlarında görev alan personele iliş-
kin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/60615)

2003-2015 yılları arasında motorlu taşıtlar 
test sınavı ve motorlu taşıtlar direksiyon sına-
vında görev alan personele ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60614)

Okullardaki uyuşturucu kullanımı ve çeteleşme 
sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından ya-
zılı soru önergesi (7/60610)

Ayazağa Kasrı’nın yap-işlet-devret modeliyle 
devredilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/60585)

2015 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü tara-
fından toplumsal olaylarda kullanılmak üzere 
alınması planlanan teçhizata ilişkin İçişleri Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/60520)

2015 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü tara-
fından toplumsal olaylarda kullanılmak üzere 
alınması planlanan teçhizata ilişkin İçişleri Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/60517)

Akaryakıt fiyatlarındaki indirimin İstanbul’da 
toplu taşıma ücretlerine yansıtılmadığına dair 
iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60516)

Belediyelerin elektrik dağıtım şirketlerine olan 
borçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/60496)

Memur alımlarında MİT raporlarının dikkate 
alındığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/60320)

Nükleer Enerji Kanun Tasarısı’nda bahsi geçen 
bazı ifadelere ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/60319)

TRT’nin diğer kanallardan aldığı hizmet bede-
linin toplamına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/60318)

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından işletme-
lerin fişlendiğine dair iddialara ilişkin Başba-
kandan yazılı soru önergesi (7/60300)

Atatürk Havalimanı’na yeni Dış Hatlar Termi-
nali inşa edilmesine ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/60299)

2009 yılında bir öğrencinin hayatını kaybettiği 
olayda belediye otobüsüne molotof kokteyli 
atan kişinin MİT görevlisi olduğuna dair iddi-
alara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/60298)
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Cezaevlerindeki hasta tutuklu ve hükümlü-
lere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/60297)

Bazı lojmanlara ilişkin İçişleri Bakanından ya-
zılı soru önergesi (7/60191)

İç Güvenlik Paketi olarak bilinen tasarıya iliş-
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60190)

14 Ocak 2015 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçe-
sinde çıkan olaylarda bir çocuğun ölümüne 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60189)

İstanbul’da belediye tarafından el konulan bazı 
arsalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/60144)

Bir TV programında öne sürülen iddiala-
ra ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/60109)

KPSS’nin kaldırılacağı iddiasına ilişkin Başba-
kandan yazılı soru önergesi (7/60108)

2003-2015 yılları arasında yapılan özelleştir-
melere ilişkin Başbakandan yazılı soru önerge-
si (7/60101)

2010-2015 yılları arasında yapılan telefon 
dinlemelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/60100)

2003-2015 yılları arasında KİT’lere bağlı hiz-
met birimlerine alınan personele ilişkin Başba-
kandan yazılı soru önergesi (7/60099)

2003-2015 yılları arasında KİT’lerin personel 
alımına ilişkin Başbakandan yazılı soru öner-
gesi (7/60098)

2003-2015 yılları arasında KİT’lere atanan üst 
düzey bürokratların sayısına ilişkin Başbakan-
dan yazılı soru önergesi (7/60097)

KİT’lerin yönetim kurullarına yapılan atama-
lara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/60096)

KİT’lere atanan üst düzey bürokratlara ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/60095)

KİT’lere yapılan üst düzey atamalara ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/60094)

PTT Bank personeli ile ilgili bazı iddiala-
ra ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/60092)

30 Mart 2014 seçimlerine dair çeşitli iddia-
lara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/60085)

Diploma ve sertifika belgelerindeki sahteci-
lik vakalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/60084)

Yarımca Porselen Arazisinin Özelleştirme İda-
resi tarafından önce satılması sonra da tekrar 
satın alınması neticesinde kamunun zarara uğ-
ratıldığına dair iddialara ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/60083)

Kars ve çevre illerden toplanan öğrencilerin 
zorla Sarıkamış yürüyüşüne getirildiği iddia-
sına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59905)

ASELSAN mühendislerinin ölümlerine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/59815)

Basın Kartı Komisyonu kararının onaylanma-
ması nedeniyle sürekli basın kartı verilmeyen 
gazetecilere ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/59814)

Demiryolları Genel Müdürlüğünde Gezi Parkı 
eylemlerine destek verdikleri gerekçesiyle fiş-
lendiği iddia edilen kişilere ilişkin Başbakan-
dan yazılı soru önergesi (7/59787)

Ağrı’da kapanan köy yolları sonucu hasta nakil-
lerinin nasıl yapıldığına ilişkin Sağlık Bakanın-
dan sözlü soru önergesi (6/6753)

Kars’ta kapanan köy yolları sonucu hasta nakil-
lerinin nasıl yapıldığına ilişkin Sağlık Bakanın-
dan sözlü soru önergesi (6/6752)

Şırnak’ta kapanan köy yolları sonucu hasta na-
killerinin nasıl yapıldığına ilişkin Sağlık Baka-
nından sözlü soru önergesi (6/6750)

TOKİ ile ilgili çeşitli iddialara ilişkin Başbakan-
dan yazılı soru önergesi (7/59782)

Haberleşme alanında düzenlemeler içeren 
bazı yönetmeliklerde yapıldığı iddia edilen 
değişikliklere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59768)

Dört ayrı makam aracı bulunduğu iddiasına 
ilişkin Başbakan Yardımcısından yazılı soru 
önergesi (7/59591)

Kamu bankalarındaki batık ve sorunlu kredile-
re ilişkin Başbakan Yardımcısından yazılı soru 
önergesi (7/59590)

Askeri Hakimler Kurulu adı altında bir yapı 
oluşturulacağı iddiasına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/59565)

11. Cumhurbaşkanı tarafından Devlet De-
netleme Kuruluna araştırılmak üzere intikal 
ettirilen işlere ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/59564)

İstanbul Sultanahmet’te gerçekleştirilen terör 
eylemine ilişkin Başbakandan yazılı soru öner-
gesi (7/59563)

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı 
ile ilgili çeşitli iddialara ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/59562)

Fransa’da bir mizah dergisine saldırı gerçek-
leştiren kardeşler ile ilgili bazı iddialara ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/59560)

Bazı televizyon kanallarına, çeşitli gazetelerde 
yer alan Meclis soruşturması komisyonu ile 
ilgili haberler yayınlarında okunduğu gerekçe-
siyle kesilen cezalara ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/59559)

Mülkiyet ve imar ile ilgili düzenlemeler içeren 
tasarıya ilişkin Başbakandan yazılı soru öner-
gesi (7/59558)

İstanbul’daki iki okulla ilgili bazı hususla-
ra ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/59557)

Bazı ekonomik verilere ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/59556)

Soma Yırca’da termik santral yapılıp yapılma-
yacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru öner-
gesi (7/59555)

2003-2015 yılları arasında Anıtlar Yüksek 
Kurulu tarafından ihale edilen işlere ve söz ko-
nusu işleri alan firmalara ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/59554)

2003-2015 yılları arasında Atatürk Kültür, 
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından ihale 
edilen işlere ve söz konusu işleri alan firma-
lara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/59553)

2003-2015 yılları arasında Bankacılık Düzen-
leme ve Denetleme Kurulu tarafından ihale 
edilen işlere ve söz konusu işleri alan firma-
lara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/59552)

2003-2015 yılları arasında Basın İlan Kurumu 
tarafından ihale edilen işlere ve söz konusu 
işleri alan firmalara ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/59551)

2003-2015 yılları arasında Bilim ve Teknoloji 
Yüksek Kurulu tarafından ihale edilen işlere ve 
söz konusu işleri alan firmalara ilişkin Başba-
kandan yazılı soru önergesi (7/59550)

2003-2015 yılları arasında Borç İdaresi Kuru-
lu tarafından ihale edilen işlere ve söz konusu 
işleri alan firmalara ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/59549)

2003-2015 yılları arasında Çocuk Hakları İz-
leme ve Değerlendirme Üst Kurulu tarafından 
ihale edilen işlere ve söz konusu işleri alan fir-
malara ilişkin Başbakandan yazılı soru önerge-
si (7/59548)

2003-2015 yılları arasında Deprem Üst Kuru-
lu tarafından ihale edilen işlere ve söz konusu 
işleri alan firmalara ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/59547)

2003-2015 yılları arasında Dil Tarih Yüksek 
Kurulu tarafından ihale edilen işlere ve söz ko-
nusu işleri alan firmalara ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/59546)

2003-2015 yılları arasında Din İşleri Yüksek 
Kurulu tarafından ihale edilen işlere ve söz ko-
nusu işleri alan firmalara ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/59545)

Azerbaycan ziyareti ile ilgili çeşitli hususla-
ra ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/59544)

Bahamalar ziyareti ile ilgili çeşitli hususla-
ra ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/59543)

Bahreyn ziyareti ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/59542)

Bangladeş ziyareti ile ilgili çeşitli hususla-
ra ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/59541)

Belçika ziyareti ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/59540)

Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti ile ilgili çeşitli 
hususlara ilişkin Başbakandan yazılı soru öner-
gesi (7/59539)

Bolivya ziyareti ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/59538)

2009-2014 yılları arasında devredilen kamu ta-
şınmazlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59513)

Suriye’den Fransa’ya Türkiye üzerinden geçtiği 
iddia edilen terör örgütü mensuplarına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/59432)

Bir vatandaşın dövülerek öldürülmesine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/59418)

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği bünye-
sinde on iki başkanlık kurulacağına yönelik 
iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru öner-
gesi (7/59417)

Libya uyruklu bir grubun Kayseri’de tedavi 
edildiğine yönelik iddialara ilişkin Başbakan-
dan yazılı soru önergesi (7/59416)

MASAK’ın TBMM Soruşturma Komisyonu için 
hazırladığı rapora ilişkin Maliye Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/59415)

Memurların 2015 yılı maaş katsayısının he-
saplanmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59339)

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde yapılan bir ope-
rasyonda tarihi geçmiş gaz bombası kullanıldı-
ğı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59286)

Kar yağışı sebebiyle yurdun batı kesimlerinde 
yolların kapanmasına ilişkin Ulaştırma, De-
nizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/59399)
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Bir açıklamasına ilişkin Sağlık Bakanından ya-
zılı soru önergesi (7/59377)

Yaban hayvanlarının mezarlıkları girmesi ile 
Kastamonu’da meydana gelen bir olaya ilişkin 
Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/59358)

2002-2014 yılları arasında toplumsal olaylara 
ve çeşitli suçlara karıştıkları tespit edilen öğ-
renciler ve çocuklar hakkında yapılan işlemlere 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59284)

Bakanlığa Ak Parti İletişim Merkezi üzerinden 
yapılan başvurulara ilişkin Gençlik ve Spor Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/59251)

Passolig uygulamasına ilişkin Gençlik ve Spor 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/59250)

2009-2014 yılları arasında işlenen kadın cina-
yetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/59183)

2003-2014 yılları arasında hakim ve savcılara 
verilen disiplin cezaları ile ilgili istatistiklere 
ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59166)

Yargıtay ve Danıştay’a yapılan atamalara iliş-
kin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59164)

Diyarbakır’da Hollandalı bir gazetecinin gözal-
tına alınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/59127)

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na ilişkin Başbakan-
dan yazılı soru önergesi (7/59126)

Milli İrade Platformu ile ilgili çeşitli husus-
lara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/59090)

Hakim ve savcılarla ilgili disiplin işlemleri çer-
çevesindeki bazı iddialara ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/59089)

Kamu kurum ve kuruluşlarında işe başlatılacak 
veya halihazırda çalışan personel ile ilgili çeşitli 
hususlara karar vermek üzere gayriresmî bir 
yapı oluşturulduğu iddiasına ilişkin Başbakan-
dan yazılı soru önergesi (7/59088)

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde TOKİ tarafın-
dan alt gelir grubu için yapılan konutlarla ilgili 
bazı iddiaları dile getiren gazetecinin eşinin gö-
rev yerinin değiştirildiği iddiasına ilişkin Baş-
bakandan yazılı soru önergesi (7/59087)

İstanbul Milletvekili OSMAN OKTAY 
EKŞİ
Samsun’da bir yerel gazetenin iş yerine ruhsat 
verilmemesine ilişkin Başbakan Yardımcısın-
dan yazılı soru önergesi (7/59832)

Sürekli basın kartı verilmeyen gazetecilere iliş-
kin Başbakan Yardımcısından yazılı soru öner-
gesi (7/59831)

İstanbul Milletvekili OSMAN TANEY 
KORUTÜRK
Bazı yabancı haber kuruluşlarında çıkan haber-
lere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/60308)

Suriye’deki silahlı muhalif gruplara askeri eği-
tim verilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/59818)

İstanbul Milletvekili SEBAHAT TUNCEL
Sığınmacılar ile ilgili çeşitli hususlara iliş-
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59985)

İztuzu Kumsalı’nın işletmeye açıldığına dair 
iddialara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/59475)

İstanbul Milletvekili SÜLEYMAN 
ÇELEBİ
ÇAYKUR ile ilgili Bakanlık tarafından 6365 sa-
yılı Kanun’a aykırı olarak yapılan yetkili sendi-
ka tespitine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/61033)

İstanbul Milletvekili ŞAFAK PAVEY
Bir eski bakanın açıklamasına ilişkin Başba-
kandan yazılı soru önergesi (7/60933)

Engellilere, engelli şartlarına uygun sınav or-
tamı için Ankara’ya gitme şartı getirilmesine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/59736)

Toplantı ve gösteri yürüyüşü yaptığı için hak-
kında işlem yapılan kişilere ilişkin İçişleri Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/59322)

İstanbul Milletvekili UMUT ORAN
Şanlıurfa’daki elektrik kesintilerine ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61063)

Bir açıklamasına ilişkin Başbakan Yardımcısın-
dan yazılı soru önergesi (7/61002)

TMSF tarafından Show TV’de yapılan bir gö-
revlendirmeye ilişkin Başbakan Yardımcısın-
dan yazılı soru önergesi (7/60749)

Şanlıurfa GAP Havaalanına ve havaalanlarında 
bulunan ILS cihazlarına ilişkin Ulaştırma, De-
nizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60690)

İstanbul’da yaşanan elektrik kesintilerine iliş-
kin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/60453)

Bir yabancı gazetede yer alan iddialara ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/60305)

İstanbul’daki deprem toplanma alanlarına iliş-
kin Başbakan Yardımcısından yazılı soru öner-
gesi (7/60115)

Bir gazeteyi dağıtmak üzere matbaadan çıkan 
kamyonların polis tarafından durdurulması-
na ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/59793)

Yabancı futbolcu sınırlamasının kaldırılmasına 
ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/59487)

Türkiye’deki bazı mizah dergileri ve karikatü-
ristlere yönelik güvenlik önlemlerinin artırıl-
masına ilişkin Başbakandan yazılı soru öner-
gesi (7/59413)

Basın özgürlüğüne ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/59409)

Personel alımlarının bir siyasi parti üzerin-
den yapıldığına dair iddialara ilişkin Genç-
lik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59253)

Bir sivil toplum platformunun gazetelerde 
yayımladığı ilana ilişkin TBMM Başkanından 
yazılı soru önergesi (7/59063)

İzmir Milletvekili AHMET KENAN 
TANRIKULU
Bakanlık ile Bakanlıkla ilgili kurum ve kuru-
luşlar tarafından kullanılan hizmet binaları ile 
ilgili çeşitli hususlara ilişkin Orman ve Su İşleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/59366)

İzmir’e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Or-
man ve Su İşleri Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/59365)

Araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç 
giderlerine ilişkin Milli Savunma Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/59355)

Bakanlık ile Bakanlıkla ilgili kurum ve kuru-
luşlar tarafından kullanılan hizmet binaları ile 
ilgili çeşitli hususlara ilişkin Milli Eğitim Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/59353)

İzmir’e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59352)

Araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç 
giderlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından ya-
zılı soru önergesi (7/59342)

6015 sayılı Kanun uyarınca çıkarılması gereken 
yönetmeliğe ilişkin Maliye Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59340)

Araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç 
giderlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59335)

İzmir’e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Kül-
tür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59333)

Bakanlık ile Bakanlıkla ilgili kurum ve kuru-
luşlar tarafından kullanılan hizmet binaları ile 
ilgili çeşitli hususlara ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/59332)

Araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç 
giderlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/59328)

Araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç 
giderlerine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59324)

Araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç 
giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59288)

Araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç 
giderlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/59274)

İzmir’e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59271)

Bakanlık ile Bakanlıkla ilgili kurum ve kuru-
luşlar tarafından kullanılan hizmet binaları 
ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59270)

Araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç 
giderlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59384)

İzmir’e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Sağ-
lık Bakanından yazılı soru önergesi (7/59383)

Sağlık personeli yetersizliğine ilişkin Sağlık Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/59382)

Bakanlık ile Bakanlıkla ilgili kurum ve kuru-
luşlar tarafından kullanılan hizmet binaları ile 
ilgili çeşitli hususlara ilişkin Sağlık Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/59381)

Araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç 
giderlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/59367)

Araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç 
giderlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/59262)

Bakanlık ile Bakanlıkla ilgili kurum ve kuru-
luşlar tarafından kullanılan hizmet binaları ile 
ilgili çeşitli hususlara ilişkin Gençlik ve Spor 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/59258)

İzmir’e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin 
Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/59257)

Araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç 
giderlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/59254)

İzmir’e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59247)
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İzmir’in Kemalpaşa ilçesine bağlı bir köyde açı-
lacağı iddia edilen taş ocağına ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/59246)

İzmir’in Tire ilçesine bağlı bir mahalledeki ma-
den ocağının olumsuz etkilerine ilişkin Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/59245)

Bakanlık ile Bakanlıkla ilgili kurum ve kuru-
luşlar tarafından kullanılan hizmet binaları 
ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59244)

Araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç 
giderlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/59237)

Araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç 
giderlerine ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59229)

Araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç 
giderlerine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59223)

Bakanlık ile Bakanlıkla ilgili kurum ve kuru-
luşlar tarafından kullanılan hizmet binaları ile 
ilgili çeşitli hususlara ilişkin Çevre ve Şehircilik 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/59218)

İzmir’e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Çev-
re ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59217)

İzmir’in Kemalpaşa ilçesine bağlı bir köyde 
açılacağı iddia edilen taş ocağına ilişkin Çevre 
ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59216)

Araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç 
giderlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/59208)

İzmir’in Kemalpaşa ilçesine bağlı bir köyde 
açılacağı iddia edilen taş ocağına ilişkin Ulaş-
tırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/59402)

Bakanlık ile Bakanlıkla ilgili kurum ve kuru-
luşlar tarafından kullanılan hizmet binaları 
ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Ulaştırma, De-
nizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/59401)

6552 sayılı Kanun ile getirilen bir düzenleme 
sonrası engelli vatandaşlarımızın iş yaşamında 
karşılaştıkları sorunlara ilişkin Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59204)

Bakanlık ile Bakanlıkla ilgili kurum ve kuru-
luşlar tarafından kullanılan hizmet binaları ile 
ilgili çeşitli hususlara ilişkin Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59203)

İzmir’e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59202)

Araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç 
giderlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/59197)

Bakanlık ile Bakanlıkla ilgili kurum ve kuru-
luşlar tarafından kullanılan hizmet binaları 
ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59194)

İzmir’e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Bi-
lim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/59193)

Araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç 
giderlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/59190)

Araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç 
giderlerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/59187)

İzmir’e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/59186)

Bakanlık ile Bakanlıkla ilgili kurum ve kuru-
luşlar tarafından kullanılan hizmet binaları 
ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59185)

Araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç 
giderlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/59179)

Bakanlık ile Bakanlıkla ilgili kurum ve kuruluş-
lar tarafından kullanılan hizmet binaları ile il-
gili çeşitli hususlara ilişkin Adalet Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/59177)

Araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç 
giderlerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59169)

Bakanlık ile Bakanlıkla ilgili kurum ve kuru-
luşlar tarafından kullanılan hizmet binaları ile 
ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakan Yardım-
cısından yazılı soru önergesi (7/59158)

Araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç 
giderlerine ilişkin Başbakan Yardımcısından 
yazılı soru önergesi (7/59152)

Bakanlık ile Bakanlıkla ilgili kurum ve kuru-
luşlar tarafından kullanılan hizmet binaları ile 
ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakan Yardım-
cısından yazılı soru önergesi (7/59151)

Araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç 
giderlerine ilişkin Başbakan Yardımcısından 
yazılı soru önergesi (7/59148)

6015 sayılı Kanun uyarınca çıkarılması gereken 
yönetmeliğe ilişkin Başbakan Yardımcısından 
yazılı soru önergesi (7/59147)

Araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer 
araç giderlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59404)

İzmir’e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Ulaş-
tırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/59403)

Bakanlık ile Bakanlıkla ilgili kurum ve kuru-
luşlar tarafından kullanılan hizmet binaları ile 
ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakan Yardım-
cısından yazılı soru önergesi (7/59146)

Araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç 
giderlerine ilişkin Başbakan Yardımcısından 
yazılı soru önergesi (7/59141)

Bakanlık ile Bakanlıkla ilgili kurum ve kuru-
luşlar tarafından kullanılan hizmet binaları ile 
ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakan Yardım-
cısından yazılı soru önergesi (7/59139)

Araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç 
giderlerine ilişkin Başbakan Yardımcısından 
yazılı soru önergesi (7/59136)

Araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç 
giderlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/59122)

İzmir Milletvekili ALAATTİN YÜKSEL
Kamu kurum ve kuruluşları ile valilikler tara-
fından 2004 yılından bugüne kadar büyükşe-
hir belediyeleri aleyhine açılan dava sayısına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60521)

2010-2014 döneminde hizmet alımı yoluyla 
yapılan harcamalara ve yüklenici firmalarda 
çalışan taşeron işçilere ilişkin Ulaştırma, De-
nizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60287)

2010-2014 döneminde hizmet alımı yoluyla 
yapılan harcamalara ve yüklenici firmalarda ça-
lışan taşeron işçilere ilişkin Sağlık Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/60273)

2010-2014 döneminde hizmet alımı yoluyla 
yapılan harcamalara ve yüklenici firmalarda ça-
lışan taşeron işçilere ilişkin Orman ve Su İşleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60259)

2010-2014 döneminde hizmet alımı yoluyla 
yapılan harcamalara ve yüklenici firmalarda 
çalışan taşeron işçilere ilişkin Milli Savunma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60248)

2010-2014 döneminde hizmet alımı yoluyla 
yapılan harcamalara ve yüklenici firmalarda 
çalışan taşeron işçilere ilişkin Milli Eğitim Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/60243)

2010-2014 döneminde hizmet alımı yoluyla 
yapılan harcamalara ve yüklenici firmalarda ça-
lışan taşeron işçilere ilişkin Maliye Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/60219)

2010-2014 döneminde hizmet alımı yoluyla 
yapılan harcamalara ve yüklenici firmalarda 
çalışan taşeron işçilere ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60212)

2010-2014 döneminde hizmet alımı yoluyla 
yapılan harcamalara ve yüklenici firmalarda 
çalışan taşeron işçilere ilişkin Kalkınma Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/60206)

2010-2014 döneminde hizmet alımı yoluyla 
yapılan harcamalara ve yüklenici firmalarda ça-
lışan taşeron işçilere ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/60203)

2010-2014 döneminde hizmet alımı yoluyla 
yapılan harcamalara ve yüklenici firmalarda ça-
lışan taşeron işçilere ilişkin Gümrük ve Ticaret 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60185)

2010-2014 döneminde hizmet alımı yoluyla 
yapılan harcamalara ve yüklenici firmalarda 
çalışan taşeron işçilere ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60182)

2010-2014 döneminde hizmet alımı yoluyla 
yapılan harcamalara ve yüklenici firmalarda 
çalışan taşeron işçilere ilişkin Gençlik ve Spor 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60168)

2010-2014 döneminde hizmet alımı yoluyla 
yapılan harcamalara ve yüklenici firmalarda 
çalışan taşeron işçilere ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60163)

2010-2014 döneminde hizmet alımı yoluyla 
yapılan harcamalara ve yüklenici firmalarda 
çalışan taşeron işçilere ilişkin Ekonomi Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/60160)

2010-2014 döneminde hizmet alımı yoluyla 
yapılan harcamalara ve yüklenici firmalarda 
çalışan taşeron işçilere ilişkin Dışişleri Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/60155)

2010-2014 döneminde hizmet alımı yoluyla 
yapılan harcamalara ve yüklenici firmalarda ça-
lışan taşeron işçilere ilişkin Çevre ve Şehircilik 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60151)

2010-2014 döneminde hizmet alımı yoluyla 
yapılan harcamalara ve yüklenici firmalarda 
çalışan taşeron işçilere ilişkin Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60142)

2010-2014 döneminde hizmet alımı yoluyla 
yapılan harcamalara ve yüklenici firmalarda 
çalışan taşeron işçilere ilişkin Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60133)

ÖNERGELER

Ocak 2015  �  93



2010-2014 döneminde hizmet alımı yoluyla 
yapılan harcamalara ve yüklenici firmalarda 
çalışan taşeron işçilere ilişkin Avrupa Birliği 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60129)

2010-2014 döneminde hizmet alımı yoluyla 
yapılan harcamalara ve yüklenici firmalarda 
çalışan taşeron işçilere ilişkin Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60127)

2010-2014 döneminde hizmet alımı yoluyla 
yapılan harcamalara ve yüklenici firmalarda ça-
lışan taşeron işçilere ilişkin Adalet Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/60122)

RTÜK tarafından verilen idari para cezalarına 
ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60011)

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinin bir köyünde açıl-
mak istenen taş ocağına ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59891)

RTÜK tarafından verilen idari para cezalarına 
ilişkin Başbakan Yardımcısından yazılı soru 
önergesi (7/59835)

İzmir’in Kemalpaşa ilçesine bağlı bir köye ya-
kın mesafede taş ocağı açılmak istenmesine 
ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59221)

İzmir Milletvekili AYTUN ÇIRAY
KPSS’nin kaldırılacağı iddiasına ilişkin Başba-
kandan yazılı soru önergesi (7/60712)

2003 yılında yargıya intikal eden bir yolsuzluk 
soruşturmasına ilişkin Adalet Bakanından ya-
zılı soru önergesi (7/60362)

Diyarbakır Bağlar Milli Eğitim Müdürlüğünün 
resmi internet sitesinde çocuklarla ilgili özel 
bilgilerin yayımlandığı listeye ilişkin Milli Eği-
tim Bakanından yazılı soru önergesi (7/60037)

PKK terör örgütü tarafından göç etmek zorun-
da bırakılan vatandaşlara ilişkin İçişleri Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/59918)

İzmir Milletvekili BİRGÜL AYMAN 
GÜLER
İzmir’in Ödemiş ilçesinde yaşanan don nede-
niyle patates üreticilerinin mağduriyetinin gi-
derilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60173)

TTIP görüşmeleri ile ilgili çalışmalara ilişkin 
Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60157)

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde açılmak istenen 
bir taş ocağına ilişkin Çevre ve Şehircilik Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/59213)

İzmir Milletvekili ERDAL AKSÜNGER
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına yapı-
lan personel alımlarına ilişkin Ulaştırma, De-
nizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60685)

İzmir Milletvekili ERTUĞRUL GÜNAY
Antalya’nın ulaşım projelerine ilişkin Ulaştır-
ma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından ya-
zılı soru önergesi (7/60687)

İzmir Milletvekili HÜLYA GÜVEN
En fazla bin kişiye bir aile hekimi düşecek şe-
kilde yeni bir düzenleme yapılması talebine 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60673)

Üniversite ve yüksekokul öğrencilerinden 
alınan ders ve öğrenim ücretlerine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60630)

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu-
nun ödenek sorununa ilişkin Gençlik ve Spor 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60474)

Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı 
Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesine 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/60416)

İstanbul’un Fatih ilçesinde Suriyeli sığınmacı-
lara hizmet veren bir polikliniğe ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60268)

Suriyeli sığınmacıların çocuklarının eğitimi-
ne ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60234)

İzmir Milletvekili MUSTAFA MOROĞLU
İzmir-Antalya Otoyolu Projesi’ne ilişkin Ulaş-
tırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/60282)

İzmir-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı Proje-
si’ne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanından yazılı soru önergesi (7/60281)

İzmir Kemalpaşa ilçesinde yapılması planlanan 
Lojistik Köy Projesi’ne ilişkin Ulaştırma, De-
nizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60280)

Ağaç kesimlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/60256)

İzmir Milletvekili OKTAY VURAL
Elektrik faturalarında dağıtım bedeli dışında 
çeşitli bedellerin yer almasına ilişkin Maliye 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/59336)

Türk Kızılayının bir şirketten alacağından fera-
gat ettiğine yönelik iddialara ilişkin Başbakan-
dan yazılı soru önergesi (7/59121)

İzmir Milletvekili RAHMİ AŞKIN 
TÜRELİ
İzmir’deki bazı okullar hakkındaki deprem 
dayanıklılık raporuna ilişkin Milli Eğitim Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/61189)

İzmir’in Çeşme ilçesindeki bir toplu konut pro-
jesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/61044)

Bir tesis ve piknik alanının Gaziemir Belediye-
sine devrine ilişkin Orman ve Su İşleri Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/60899)

İstanbul’un Fatih ilçesindeki bir okulun başka 
bir binaya taşınmasına ilişkin Milli Eğitim Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/60613)

İzmir’in Kartdere Köyü’nde restorasyon çalış-
ması yapılmamasına ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60586)

ÇED uygulamasından muaf tutulan faaliyetle-
re ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/60425)

İzmir’in Çeşme ilçesinde bulunan taş ocağı 
sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/60424)

Ermenek’te yaşanan maden kazasına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/60409)

112 Acil Servis ambulanslarında taşeron işçi 
çalıştırılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/60266)

Öğretmen açığına ve 2003-2014 dönemin-
de gerçekleşen öğretmen atamalarına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60227)

Ham petroldeki indirimin akaryakıt fiyatlarına 
yansımamasına ilişkin Maliye Bakanından ya-
zılı soru önergesi (7/60220)

Tarımsal desteklemelerin kanunda belirtilen 
orandan daha az ödenmesine ilişkin Maliye Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/60214)

İzmir’in Bergama ilçesinde bulunan Asklepion 
Antik Tiyatrosunda düzenlenecek kermes için 
kira bedeli istendiği iddiasına ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60208)

İmalat sanayi üretimi ve ihracatında düşük 
teknolojili sektörlerin ağırlıkta olmasına iliş-
kin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60204)

Ermenek’te yaşanan maden kazasına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/60409)

112 Acil Servis ambulanslarında taşeron işçi 
çalıştırılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/60266)

Öğretmen açığına ve 2003-2014 dönemin-
de gerçekleşen öğretmen atamalarına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60227)

Ham petroldeki indirimin akaryakıt fiyatlarına 
yansımamasına ilişkin Maliye Bakanından ya-
zılı soru önergesi (7/60220)

Tarımsal desteklemelerin kanunda belirtilen 
orandan daha az ödenmesine ilişkin Maliye Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/60214)

İzmir’in Bergama ilçesinde bulunan Asklepion 
Antik Tiyatrosunda düzenlenecek kermes için 
kira bedeli istendiği iddiasına ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60208)

İmalat sanayi üretimi ve ihracatında düşük 
teknolojili sektörlerin ağırlıkta olmasına iliş-
kin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60204)

İzmir’in Ödemiş ilçesinde don sebebiyle ta-
rım ürünlerinin zarar görmesine ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60179)

Tarımsal desteklemelerin kanunda belirtilen 
orandan daha az ödenmesine ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60170)

Ham petroldeki indirimin akaryakıt fiyatlarına 
yansımamasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanından yazılı soru önergesi (7/60164)

İmalat sanayi ihracatında düşük teknolojili 
sektörlerin ağırlıkta olmasına ilişkin Ekonomi 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60156)

İmalat sanayi üretiminde düşük ve ortanın altı 
teknolojili sektörlerin ağırlıkta olmasına ilişkin 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/60130)

2003-2014 yılları arasında İzmir’de haklarında 
icra takibi yapılan kişilere ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/60082)

Orta vadeli program ve orta vadeli mali plan-
lardaki gecikmelere ilişkin Maliye Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/60001)

Orta vadeli program ve orta vadeli mali plan-
lardaki gecikmelere ilişkin Kalkınma Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/59988)

İzmir Urla’da elektrik kesintileri sebebiyle se-
racıların zarara uğramasına ilişkin Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59914)

İzmir Urla’da elektrik kesintileri sebebiyle sera-
cıların zarara uğramasına ilişkin Enerji ve Ta-
bii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59904)

Bulgaristan’da Türklerin yoğun olarak yaşadığı 
bölgelerde Türkçe yayın yapan devlet radyo-
sunun yayınlarının sona erdirilmesine ilişkin 
Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59889)
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2007-2014 döneminde toplam faktör verimli-
liğinin büyümeye etkisine ilişkin Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59862)

Bozdağ Kayak Merkezi’ne ilişkin Orman ve 
Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59747)

Paterson Köşkü’nün restorasyonuna ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/59716)

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun uygu-
lanmasına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59714)

Gelir yöntemiyle milli gelir hesaplarının 
2008’den beri yayınlanmamış olmasına ilişkin 
Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59713)

İstihdam piyasasındaki kayıtdışılığa ilişkin 
Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59712)

TÜİK’in milli gelir hesaplarını iller itibarıyla ya-
yınlanmamasına ilişkin Kalkınma Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/59711)

2003-2014 yılları arasında tarım arazilerinde-
ki azalmaya ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/59671)

Bozdağ Kayak Merkezi’ne ilişkin Gençlik 
ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59666)

2003-2013 yılları arasında ihracat ve ithalatın 
ne kadarının dahilde işleme rejimi kapsamında 
yapıldığına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59647)

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun uygu-
lanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/59630)

İstihdam piyasasındaki kayıtdışılığa ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59628)

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun uy-
gulanmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından 
yazılı soru önergesi (7/59592)

Çerçeve kanun (torba kanun) ve temel kanun 
uygulamaları ile ilgili çeşitli verilere ve kanun 
tasarıları için düzenleyici etki analizleri yapıl-
masına ilişkin TBMM Başkanından yazılı soru 
önergesi (7/59065)

Hükümetin ekonomi alanındaki performansı 
ve hedeflerine ilişkin Kalkınma Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/59014)

Amatör küme maçları için sağlanan sedye ve 
ambulans hizmetleri ile İstanbul’daki bir mü-
sabakada yaşanan olaya ilişkin Gençlik ve Spor 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/58970)

Enerji santrallerine ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58962)

İzmir Karabağlar’da yürütülmekte olan kentsel 
dönüşüm çalışmalarında yaşandığı iddia edilen 
sorunlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/58939)

Bakırçay Nehri’nde yaşanan yoğun kirliliğe iliş-
kin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/58938)

İzmir’in Ödemiş ilçesinde aşırı yağmur sebe-
biyle meydana gelen su taşkınlarına ve doğan 
zararların tazminine ilişkin Çevre ve Şehircilik 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/58937)

Kahramanmaraş Milletvekili DURDU 
ÖZBOLAT
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesindeki bir aile 
sağlığı merkezine ilişkin Sağlık Bakanından ya-
zılı soru önergesi (7/60665)

Kars Milletvekili MÜLKİYE BİRTANE
Kadın cinayetlerine ilişkin Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60761)

Adana’da bir taziye çadırına güvenlik güçleri-
nin müdahale etmesine ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/60701)

Bir toplantıda soru soran vatandaşın salon 
dışına çıkartılmasına ilişkin Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60374)

Trabzon’da HES inşaatı sırasında çığ düşmesi 
sonucu beş işçinin hayatını kaybetmesi olayına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/60134)

2007 yılında Ankara’da tespit edilen bomba 
yüklü araca ilişkin Adalet Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/60117)

Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı bir mahalle-
ye elektrik verilmesine ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59248)

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde bir köyde yapı-
lan maden aramalarına ilişkin Çevre ve Şehirci-
lik Bakanından yazılı soru önergesi (7/59219)

Kırklareli Milletvekili TURGUT DİBEK
Bir vakfa ilişkin Başbakandan yazılı soru öner-
gesi (7/60930)

2013 ve 2014 yıllarında haklarında denetimli 
serbestlik uygulanan kişilerin sayısına iliş-
kin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60355)

Engelliler için ailelere verilen bakım aylıkları-
nın kesilmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politika-
lar Bakanından yazılı soru önergesi (7/60126)

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdü-
rü’nün gerekçe göstermeden 94 gazeteciye 
sürekli basın kartları verilmesi kararını onay-
lamamasına ilişkin Başbakan Yardımcısından 
yazılı soru önergesi (7/60112)

İstanbul’da bulunan Atatürk Kültür Mer-
kezi’nin halen açılmamasına ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59327)

Sendika değiştiren işçileri işten çıkaran bir 
firma hakkında yapılan işlemlere ilişkin Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/59206)

Kocaeli Milletvekili HAYDAR AKAR
HGS’nin bazı plakaları okuyamadığı için para 
cezasına çarptırılan sürücülere ilişkin Ulaştır-
ma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından ya-
zılı soru önergesi (7/60919)

Kocaeli Üniversitesinde son iki yıl içerisinde 
hakkında disiplin soruşturması başlatılan öğ-
renci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/60629)

Kocaeli Milletvekili HURŞİT GÜNEŞ
Türkmenistan menşeli pamuk ipliği ve pamuk-
lu mensucat ithalatında gümrük vergisinin kal-
dırılmasının ardından ithal lisansları düzenle-
nen firmalara ilişkin Ekonomi Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/60159)

Kocaeli Milletvekili LÜTFÜ TÜRKKAN
Örtülü ödenekten yapılan harcamalara iliş-
kin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60218)

TRT’nin 2010-2014 yılları arasında dış ya-
pımlar için ödediği miktara ilişkin Başbakan 
Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/59599)

Yeni Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetle-
ri Kanunu’na ilişkin Adalet Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59457)

Doğal Afet Sigortalar Kurumunda toplanan 
paralara ilişkin Başbakan Yardımcısından yazılı 
soru önergesi (7/59436)

Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki hastanelerde ço-
cuk doktoru eksikliğine ilişkin Sağlık Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/59380)

Son bir ay içinde Kocaeli’de istinat duvarlarının 
çökmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/59214)

Silivri Cezaevi’nin koğuşlarında kaloriferlerin 
yanmadığına yönelik iddialara ilişkin Adalet 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/59175)

Kocaeli Milletvekili MEHMET HİLAL 
KAPLAN
Trabzon’un Çaykara ilçesinde bir HES tüneli 
girişine çığ düşmesi olayına ilişkin Çevre ve 
Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59884)

Müfettişlerce Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yaptırılan Kent Konut A. Ş. ile ilgili 
hazırlanan rapora ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/59709)

Konya Milletvekili ATİLLA KART
çeşitli şirketlerin birçok belediye ve kurumda 
rüşvet verdiğine dair iddia ve bulguların so-
ruşturulmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/60935)

Yapılan üst düzey atamalara ilişkin Başbakan-
dan yazılı soru önergesi (7/60703)

Medet Önlü cinayeti soruşturmasına iliş-
kin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59845)

Bir savcının başka bir ilde geçici görevle görev-
lendirilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59455)

Konya’daki lojistik merkezi çalışmalarına ve 
Boztoprak mevkiindeki arsa alımına dair iddi-
alara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/58878)

Konya Milletvekili MUSTAFA KALAYCI
Konya’nın Bozkır ilçesindeki sulama sorunu-
na ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/59788)

Konya’ya yeni bir havalimanı yapılmasına iliş-
kin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/59769)

KOP Eylem Planına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/59410)

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarında 
yaşanan düşüşün benzin ve mazot fiyatlarına 
yansıtılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/59080)

Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi sü-
recinde bazı mahalli idarelerce bazı kişilerin 
sözleşmeli gösterilerek kadroya atandığına yö-
nelik iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59007)

Konya’nın Selçuklu ilçesinde Karaömerler Ma-
hallesi etrafındaki taş ocaklarına ilişkin Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/58959)

Konya’nın Selçuklu ilçesinde Karaömerler Ma-
hallesi etrafındaki taş ocaklarına ilişkin Çevre 
ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58936)

Konya dışında yapılan Şeb-i Arus törenleri-
ne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/58860)
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Konya’da okul müdürü atamalarına dair iddi-
alara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/58859)

Kütahya Milletvekili ALİM IŞIK
KPSS’nin kaldırılması amacıyla Cumhurbaşka-
nı’na sunulduğu iddia edilen bir rapora ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/60706)

Karayolları Genel Müdürlüğünün 2014 yılı 
bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Ulaş-
tırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/60065)

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 
2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara iliş-
kin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/60064)

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün 2014 yılı 
bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Ulaş-
tırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/60063)

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun 2014 
yılı bütçesinden yapılan harcamalara iliş-
kin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60054)

Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun 2014 yılı 
bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60053)

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür-
lüğünün 2014 yılı bütçesinden yapılan harca-
malara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60052)

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun 2014 
yılı bütçesinden yapılan harcamalara iliş-
kin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60051)

Orman Genel Müdürlüğünün 2014 yılı büt-
çesinden yapılan harcamalara ilişkin Orman 
ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60046)

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 2014 yılı 
bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Or-
man ve Su İşleri Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/60045)

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2014 yılı 
bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Or-
man ve Su İşleri Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/60044)

Türkiye Su Enstitüsünün 2014 yılı bütçesinden 
yapılan harcamalara ilişkin Orman ve Su İşleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60043)

Savunma Sanayi Müsteşarlığının 2014 yılı 
bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Mil-
li Savunma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60040)

Savunma Sanayii Müsteşarlığının 2015 yılı 
bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Mil-
li Savunma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60038)

Yükseköğretim Kurulunun 2014 yılı bütçesin-
den yapılan harcamalara ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60023)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkan-
lığının 2014 yılı bütçesinden yapılan harcama-
lara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60022)

Üniversitelerin 2014 yılı bütçesinden yapılan 
harcamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/60021)

Gelir İdaresi Başkanlığının 2014 yılı bütçesin-
den yapılan harcamalara ilişkin Maliye Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/60007)

Kamu İhale Kurumunun 2014 yılı bütçesinden 
yapılan harcamalara ilişkin Maliye Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/60006)

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 2014 yılı 
bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Maliye 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60005)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Stan-
dartları Kurumunun 2014 yılı bütçesinden 
yapılan harcamalara ilişkin Maliye Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/60004)

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün 
2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara iliş-
kin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/59999)

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün 2014 
yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/59998)

Türkiye Yazma Eserler Başkanlığının 2014 yılı 
bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59997)

Türkiye İstatistik Kurumunun 2014 yılı bütçe-
sinden yapılan harcamalara ilişkin Kalkınma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/59994)

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının 
2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara iliş-
kin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59993)

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığının 2014 yılı bütçesinden yapılan 
harcamalara ilişkin Kalkınma Bakanından ya-
zılı soru önergesi (7/59992)

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığının 2014 yılı bütçesinden yapılan 
harcamalara ilişkin Kalkınma Bakanından ya-
zılı soru önergesi (7/59991)

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdare-
si Başkanlığının 2014 yılı bütçesinden yapılan 
harcamalara ilişkin Kalkınma Bakanından ya-
zılı soru önergesi (7/59990)

Sahil Güvenlik Komutanlığının 2014 yılı bütçe-
sinden yapılan harcamalara ilişkin İçişleri Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/59965)

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün 2014 yılı 
bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/59964)

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının 
2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59963)

Emniyet Genel Müdürlüğünün 2014 yılı bütçe-
sinden yapılan harcamalara ilişkin İçişleri Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/59962)

Jandarma Genel Komutanlığının 2014 yılı 
bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/59961)

Rekabet Kurumunun 2014 yılı bütçesinden 
yapılan harcamalara ilişkin Gümrük ve Ticaret 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/59916)

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu-
nun 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/59912)

Spor Genel Müdürlüğünün 2014 yılı bütçesin-
den yapılan harcamalara ilişkin Gençlik ve Spor 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/59908)

Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumunun 
2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara 
ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/59907)

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 2014 
yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59901)

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünün 2014 yılı 
bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Ener-
ji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/59900)

Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun 2014 yılı 
bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Ener-
ji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/59899)

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün 
2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara iliş-
kin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59898)

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2014 
yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin 
Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/59882)

Mesleki Yeterlilik Kurumunun 2014 yılı bütçe-
sinden yapılan harcamalara ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/59875)

Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitü-
sünün 2014 yılı bütçesinden yapılan harcama-
lara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/59874)

Devlet Personel Başkanlığının 2014 yılı bütçe-
sinden yapılan harcamalara ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/59873)

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme 
ve Destekleme İdaresi Başkanlığının 2014 yılı 
bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/59868)

Türk Standartları Enstitüsünün 2014 yılı büt-
çesinden yapılan harcamalara ilişkin Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/59867)

Türk Patent Enstitüsünün 2014 yılı bütçesin-
den yapılan harcamalara ilişkin Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59866)

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kuru-
munun 2014 yılı bütçesinden yapılan harcama-
lara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/59865)

Türkiye Bilimler Akademisinin 2014 yılı bütçe-
sinden yapılan harcamalara ilişkin Bilim, Sana-
yi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59864)

Türkiye Akreditasyon Kurumunun 2014 yılı 
bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Av-
rupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59861)

Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurt-
ları Kurumunun 2014 yılı bütçesinden yapılan 
harcamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59853)

Türkiye Adalet Akademisinin 2014 yılı bütçe-
sinden yapılan harcamalara ilişkin Adalet Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/59852)

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 2014 
yılı bütçesinden yapılan harcamalara iliş-
kin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59851)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 
2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara iliş-
kin Başbakan Yardımcısından yazılı soru öner-
gesi (7/59844)

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlı-
ğının 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamala-
ra ilişkin Başbakan Yardımcısından yazılı soru 
önergesi (7/59843)
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Baş-
kanlığının 2014 yılı bütçesinden yapılan harca-
malara ilişkin Başbakan Yardımcısından yazılı 
soru önergesi (7/59842)

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu-
nun 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara 
ilişkin Başbakan Yardımcısından yazılı soru 
önergesi (7/59841)

Atatürk Araştırma Merkezinin 2014 yılı büt-
çesinden yapılan harcamalara ilişkin Başbakan 
Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/59840)

Atatürk Kültür Merkezinin 2014 yılı bütçe-
sinden yapılan harcamalara ilişkin Başbakan 
Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/59839)

Türk Dil Kurumunun 2014 yılı bütçesinden 
yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardım-
cısından yazılı soru önergesi (7/59838)

Türk Tarih Kurumunun 2014 yılı bütçesinden 
yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardım-
cısından yazılı soru önergesi (7/59837)

Sayıştay 2015 yılı bütçesinden yapılacak harca-
malara ilişkin TBMM Başkanından yazılı soru 
önergesi (7/59780)

Kamu Denetçiliği Kurumu 2015 yılı bütçesin-
den yapılacak harcamalara ilişkin TBMM Baş-
kanından yazılı soru önergesi (7/59779)

Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan 
harcamalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59774)

Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan har-
camalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/59764)

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür-
lüğünün 2015 yılı bütçesinden yapılacak har-
camalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/59760)

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun 2015 
yılı bütçesinden yapılacak harcamalara iliş-
kin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59759)

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun 2015 
yılı bütçesinden yapılacak harcamalara iliş-
kin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59758)

Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun 2015 yılı büt-
çesinden yapılacak harcamalara ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/59757)

Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan har-
camalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/59755)

Orman Genel Müdürlüğünün 2015 yılı bütçe-
sinden yapılacak harcamalara ilişkin Orman 
ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59751)

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 2015 yılı 
bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Or-
man ve Su İşleri Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/59750)

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2015 yılı 
bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Or-
man ve Su İşleri Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/59749)

Türkiye Su Enstitüsünün 2015 yılı bütçesinden 
yapılacak harcamalara ilişkin Orman ve Su İş-
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/59748)

Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan har-
camalara ilişkin Milli Savunma Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/59746)

Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan har-
camalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59740)

Yükseköğretim Kurulunun 2015 yılı bütçesin-
den yapılacak harcamalara ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/59734)

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlı-
ğının 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcama-
lara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/59733)

Üniversitelerin 2015 yılı bütçesinden yapılacak 
harcamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/59732)

Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan har-
camalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/59728)

Gelir İdaresi Başkanlığının 2015 yılı bütçesin-
den yapılacak harcamalara ilişkin Maliye Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/59727)

Kamu İhale Kurumunun 2015 yılı bütçesinden 
yapılacak harcamalara ilişkin Maliye Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/59726)

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 2015 yılı 
bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Ma-
liye Bakanından yazılı soru önergesi (7/59725)

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Stan-
dartları Kurumunun 2015 yılı bütçesinden ya-
pılacak harcamalara ilişkin Maliye Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/59724)

Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan har-
camalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/59721)

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün 
2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/59719)

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün 2015 
yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/59718)

Türkiye Yazma Eserler Başkanlığının 2015 yılı 
bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Kül-
tür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59717)

Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan har-
camalara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59715)

Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan har-
camalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/59708)

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının 
2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59697)

Sahil Güvenlik Komutanlığının 2015 yılı büt-
çesinden yapılacak harcamalara ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/59696)

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün 2015 yılı 
bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin İçiş-
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/59695)

Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan har-
camalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/59693)

Rekabet Kurumunun 2015 yılı bütçesinden ya-
pılacak harcamalara ilişkin Gümrük ve Ticaret 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/59690)

Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan har-
camalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/59682)

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu-
nun 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcama-
lara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/59672)

Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan har-
camalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/59670)

Spor Genel Müdürlüğünün 2015 yılı bütçe-
sinden yapılacak harcamalara ilişkin Genç-
lik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59669)

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun 
2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara 
ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/59668)

Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan har-
camalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/59664)

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 2015 
yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59655)

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünün 2015 yılı 
bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59654)

Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun 2015 yılı 
bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59653)

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün 
2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/59652)

Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan har-
camalara ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59650)

Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan har-
camalara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59646)

Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan har-
camalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/59641)

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2015 
yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin 
Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/59637)

Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan har-
camalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/59634)

Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan har-
camalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/59620)

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme 
ve Destekleme İdaresi Başkanlığının 2015 yılı 
bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Bi-
lim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/59619)

Türk Standartları Enstitüsünün 2015 yılı büt-
çesinden yapılacak harcamalara ilişkin Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/59618)

Türk Patent Enstitüsünün 2015 yılı bütçesin-
den yapılacak harcamalara ilişkin Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59617)

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kuru-
munun 2015 yılı bütçesinden yapılacak harca-
malara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/59616)

Türkiye Bilimler Akademisinin 2015 yılı büt-
çesinden yapılacak harcamalara ilişkin Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/59615)

Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan har-
camalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından ya-
zılı soru önergesi (7/59614)

Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan har-
camalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/59611)
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Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan har-
camalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/59608)

2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara iliş-
kin Başbakan Yardımcısından yazılı soru öner-
gesi (7/59607)

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 2014 yılı 
bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Baş-
bakan Yardımcısından yazılı soru önergesi 
(7/59603)

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdür-
lüğünün 2014 yılı bütçesinden yapılan harca-
malara ilişkin Başbakan Yardımcısından yazılı 
soru önergesi (7/59602)

2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara iliş-
kin Başbakan Yardımcısından yazılı soru öner-
gesi (7/59601)

Hazine Müsteşarlığının 2014 yılı bütçesinden 
yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardım-
cısından yazılı soru önergesi (7/59598)

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu-
nun 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara 
ilişkin Başbakan Yardımcısından yazılı soru 
önergesi (7/59597)

Sermaye Piyasası Kurulunun 2014 yılı bütçe-
sinden yapılan harcamalara ilişkin Başbakan 
Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/59596)

2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara iliş-
kin Başbakan Yardımcısından yazılı soru öner-
gesi (7/59595)

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 2014 yılı bütçe-
sinden yapılan harcamalara ilişkin Başbakan 
Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/59589)

Türkiye İnsan Hakları Kurumunun 2014 yılı 
bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Baş-
bakan Yardımcısından yazılı soru önergesi 
(7/59588)

2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara iliş-
kin Başbakan Yardımcısından yazılı soru öner-
gesi (7/59587)

Anayasa Mahkemesinin 2014 yılı bütçesinden 
yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/59584)

Yargıtay’ın 2014 yılı bütçesinden yapılan har-
camalara ilişkin Başbakandan yazılı soru öner-
gesi (7/59583)

Danıştay’ın 2014 yılı bütçesinden yapılan har-
camalara ilişkin Başbakandan yazılı soru öner-
gesi (7/59582)

Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının 2014 
yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/59581)

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin 
2014 yılı bütçesinden yapılan harcamala-
ra ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/59580)

Diyanet İşleri Başkanlığının 2014 yılı bütçesin-
den yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/59579)

Cumhurbaşkanlığının 2014 yılı bütçesinden 
yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/59578)

Başbakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan 
harcamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/59577)

Karayolları Genel Müdürlüğünün 2015 yılı 
bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/59534)

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 
2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/59533)

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün 2015 
yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/59532)

2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/59531)

2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59522)

2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara 
ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59520)

2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara 
ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/59518)

2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara 
ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59516)

2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara 
ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59514)

2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/59512)

Türkiye İstatistik Kurumunun 2015 yılı bütçe-
sinden yapılacak harcamalara ilişkin Kalkınma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/59509)

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının 
2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara 
ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/59508)

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığının 2015 yılı bütçesinden yapılacak 
harcamalara ilişkin Kalkınma Bakanından ya-
zılı soru önergesi (7/59507)

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığının 2015 yılı bütçesinden yapılacak 
harcamalara ilişkin Kalkınma Bakanından ya-
zılı soru önergesi (7/59506)

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığının 2015 yılı bütçesinden yapılacak 
harcamalara ilişkin Kalkınma Bakanından ya-
zılı soru önergesi (7/59505)

Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının 2014 
yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/59581)

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin 
2014 yılı bütçesinden yapılan harcamala-
ra ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/59580)

Diyanet İşleri Başkanlığının 2014 yılı bütçesin-
den yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/59579)

Cumhurbaşkanlığının 2014 yılı bütçesinden 
yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/59578)

Başbakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan 
harcamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/59577)

Karayolları Genel Müdürlüğünün 2015 yılı 
bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/59534)

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 
2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/59533)

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün 2015 
yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/59532)

2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/59531)

2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59522)

2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara 
ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59520)

2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara 
ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/59518)

2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara 
ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59516)

2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara 
ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59514)

2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/59512)

Türkiye İstatistik Kurumunun 2015 yılı bütçe-
sinden yapılacak harcamalara ilişkin Kalkınma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/59509)

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının 
2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara 
ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/59508)

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığının 2015 yılı bütçesinden yapılacak 
harcamalara ilişkin Kalkınma Bakanından ya-
zılı soru önergesi (7/59507)

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığının 2015 yılı bütçesinden yapılacak 
harcamalara ilişkin Kalkınma Bakanından ya-
zılı soru önergesi (7/59506)

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığının 2015 yılı bütçesinden yapılacak 
harcamalara ilişkin Kalkınma Bakanından ya-
zılı soru önergesi (7/59505)

Türkiye Adalet Akademisinin 2015 yılı bütçe-
sinden yapılacak harcamalara ilişkin Adalet Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/59460)

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 2015 
yılı bütçesinden yapılacak harcamalara iliş-
kin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59459)

2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara 
ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59458)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 
2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara 
ilişkin Başbakan Yardımcısından yazılı soru 
önergesi (7/59453)

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkan-
lığının 2015 yılı bütçesinden yapılacak harca-
malara ilişkin Başbakan Yardımcısından yazılı 
soru önergesi (7/59452)

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan-
lığının 2015 yılı bütçesinden yapılacak harca-
malara ilişkin Başbakan Yardımcısından yazılı 
soru önergesi (7/59451)

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu-
nun 2015 yılı bütçesinden yapılacak harca-
malara ilişkin Başbakan Yardımcısından yazılı 
soru önergesi (7/59450)

Atatürk Araştırma Merkezinin 2015 yılı bütçe-
sinden yapılacak harcamalara ilişkin Başbakan 
Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/59449)

Atatürk Kültür Merkezinin 2015 yılı bütçesin-
den yapılacak harcamalara ilişkin Başbakan 
Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/59448)
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Türk Dil Kurumunun 2015 yılı bütçesinden ya-
pılacak harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcı-
sından yazılı soru önergesi (7/59447)

Türk Tarih Kurumunun 2015 yılı bütçesinden 
yapılacak harcamalara ilişkin Başbakan Yar-
dımcısından yazılı soru önergesi (7/59446)

2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara 
ilişkin Başbakan Yardımcısından yazılı soru 
önergesi (7/59445)

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 2015 
yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin 
Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi 
(7/59444)

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlü-
ğünün 2015 yılı bütçesinden yapılacak harca-
malara ilişkin Başbakan Yardımcısından yazılı 
soru önergesi (7/59443)

2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara 
ilişkin Başbakan Yardımcısından yazılı soru 
önergesi (7/59442)

Hazine Müsteşarlığının 2015 yılı bütçesinden 
yapılacak harcamalara ilişkin Başbakan Yar-
dımcısından yazılı soru önergesi (7/59440)

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuru-
munun 2015 yılı bütçesinden yapılacak harca-
malara ilişkin Başbakan Yardımcısından yazılı 
soru önergesi (7/59439)

Sermaye Piyasası Kurulunun 2015 yılı bütçe-
sinden yapılacak harcamalara ilişkin Başbakan 
Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/59438)

2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara 
ilişkin Başbakan Yardımcısından yazılı soru 
önergesi (7/59437)

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 2015 yılı bütçe-
sinden yapılacak harcamalara ilişkin Başbakan 
Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/59435)

Türkiye İnsan Hakları Kurumunun 2015 yılı 
bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin 
Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi 
(7/59434)

2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara 
ilişkin Başbakan Yardımcısından yazılı soru 
önergesi (7/59433)

Anayasa Mahkemesinin 2015 yılı bütçesinden 
yapılacak harcamalara ilişkin Başbakandan ya-
zılı soru önergesi (7/59429)

Yargıtay’ın 2015 yılı bütçesinden yapılacak 
harcamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/59428)

Danıştay’ın 2015 yılı bütçesinden yapılacak 
harcamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/59427)

Milli İstihbarat Müsteşarlığının 2015 yılı büt-
çesinden yapılacak harcamalara ilişkin Başba-
kandan yazılı soru önergesi (7/59426)

Milli Güvenlik Kurulunun 2015 yılı bütçesin-
den yapılacak harcamalara ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/59425)

Diyanet İşleri Başkanlığının 2015 yılı bütçesin-
den yapılacak harcamalara ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/59424)

Cumhurbaşkanlığının 2015 yılı bütçesinden 
yapılacak harcamalara ilişkin Başbakandan ya-
zılı soru önergesi (7/59423)

2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamala-
ra ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/59422)

Kütahya’nın Simav ilçesinde yoğun kar ya-
ğışı nedeniyle hasar gören seraların zararla-
rının karşılanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59269)

Kütahya’da yoğun kar yağışı nedeniyle hasar 
gören sera, iş yeri ve konutların zararlarının 
karşılanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/59133)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 2014 
Yılı Bütçesi’nden yapılan harcamalara iliş-
kin TBMM Başkanından yazılı soru önergesi 
(7/59067)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 2015 
Yılı Bütçesi’ne ilişkin TBMM Başkanından ya-
zılı soru önergesi (7/59064)

Gümrük antrepolarının sayılarına ve denetimi-
ne ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/58988)

Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdür-
lüğü denetimindeki gümrük antrepolarında 
tespit edilen kırmızı et kaçakçılığına ilişkin 
Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/58987)

Kanserojen madde içerdiği tespit edilen ayak-
kabılara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/58986)

TASİŞ Genel Müdürlüğü tarafından sahte ürün 
satışı yapıldığına dair iddialara ilişkin Gümrük 
ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58985)

Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdür-
lüğü denetimindeki gümrük antrepolarında 
tespit edilen kırmızı et kaçakçılığına ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/58977)

İhracatçı birliklerinin gelirlerine ilişkin Ekono-
mi Bakanından yazılı soru önergesi (7/58951)

Türkiye İnsan Hakları Kurumunun 2015 yılı 
bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin 
Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi 
(7/59434)

2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara 
ilişkin Başbakan Yardımcısından yazılı soru 
önergesi (7/59433)

Anayasa Mahkemesinin 2015 yılı bütçesinden 
yapılacak harcamalara ilişkin Başbakandan ya-
zılı soru önergesi (7/59429)

Yargıtay’ın 2015 yılı bütçesinden yapılacak 
harcamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/59428)

Danıştay’ın 2015 yılı bütçesinden yapılacak 
harcamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/59427)

Milli İstihbarat Müsteşarlığının 2015 yılı büt-
çesinden yapılacak harcamalara ilişkin Başba-
kandan yazılı soru önergesi (7/59426)

Milli Güvenlik Kurulunun 2015 yılı bütçesin-
den yapılacak harcamalara ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/59425)

Diyanet İşleri Başkanlığının 2015 yılı bütçesin-
den yapılacak harcamalara ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/59424)

Cumhurbaşkanlığının 2015 yılı bütçesinden 
yapılacak harcamalara ilişkin Başbakandan ya-
zılı soru önergesi (7/59423)

2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamala-
ra ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/59422)

Kütahya’nın Simav ilçesinde yoğun kar ya-
ğışı nedeniyle hasar gören seraların zararla-
rının karşılanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59269)

Kütahya’da yoğun kar yağışı nedeniyle hasar 
gören sera, iş yeri ve konutların zararlarının 
karşılanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/59133)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 2014 
Yılı Bütçesi’nden yapılan harcamalara iliş-
kin TBMM Başkanından yazılı soru önergesi 
(7/59067)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 2015 
Yılı Bütçesi’ne ilişkin TBMM Başkanından ya-
zılı soru önergesi (7/59064)

Gümrük antrepolarının sayılarına ve denetimi-
ne ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/58988)

Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdür-
lüğü denetimindeki gümrük antrepolarında 
tespit edilen kırmızı et kaçakçılığına ilişkin 
Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/58987)

Kanserojen madde içerdiği tespit edilen ayak-
kabılara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/58986)

TASİŞ Genel Müdürlüğü tarafından sahte ürün 
satışı yapıldığına dair iddialara ilişkin Gümrük 
ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58985)

Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdür-
lüğü denetimindeki gümrük antrepolarında 
tespit edilen kırmızı et kaçakçılığına ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/58977)

İhracatçı birliklerinin gelirlerine ilişkin Ekono-
mi Bakanından yazılı soru önergesi (7/58951)

Kütahya Milletvekili İDRİS BAL
Bir internet sitesinin bulunduğu binanın bir 
katının kaçak olduğu iddiasıyla yıkılmasına 
ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/60418)

Bir internet sitesinin bulunduğu binanın bir 
katının kaçak olduğu iddiasıyla yıkılmasına 
ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60354)

Eski bir bakanla bir iş adamı arasındaki para 
alışverişine ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/60312)

Sivil Dayanışma Platformu tarafından gazete-
lere verilen ilanlara ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/59784)

Valiliklere öğrencilerin kaldığı ev, yurt, pansi-
yon gibi yerlerin izlenmesi talimatı gönderildi-
ğine dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/59495)

Libya’nın Türk vatandaşlarını sınır dışı etme 
kararı aldığına dair iddialara ilişkin Dışişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/59478)

Tutuklu polislere ilişkin Adalet Bakanından ya-
zılı soru önergesi (7/59454)

Libya’nın Türk vatandaşlarını sınır dışı etme 
kararı aldığına dair iddialara ilişkin Başbakan-
dan yazılı soru önergesi (7/59421)

İstanbul’da bir polisin öldüğü canlı bomba 
olayına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/6593)

Karayollarında karla mücadelenin taşeron 
firmalara verilmesine ilişkin Ulaştırma, De-
nizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/6538)

Malatya Milletvekili VELİ AĞBABA
Son bir yılda yaşanan şüpheli paket ve bomba 
vakalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61114)

Bir kitap ile ilgili açılan soruşturmaya iliş-
kin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61011)

Biber gazı alımı yapılan şirkete ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60519)
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Türkiye genelindeki MOBESE kamerası sayısı-
na ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/60518)

Malatya’da kömür yardımı alan vatandaş sayı-
sına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/60464)

Türkiye genelindeki baz istasyonu sayısına iliş-
kin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/60456)

Malatya’da kurulacak bir çimento fabrikasına 
ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/60423)

Malatya’da kömür yardımı alan vatandaş sayı-
sına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/60389)

2015 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü tara-
fından toplumsal olaylarda kullanılmak üzere 
alınması planlanan teçhizata ilişkin Başbakan-
dan yazılı soru önergesi (7/60306)

2014 yılı itibarıyla Malatya’da uyuşturucu kul-
landığı tespit edilen kişi sayısına ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60275)

Malatya 112 Acil Servis ekiplerinin uyuşturu-
cu komasındaki iki gence müdahale etmediği 
iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60274)

Hasta mahkumlara ilişkin Adalet Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/59848)

Malatya Büyükşehir Belediyesi’ndeki perso-
nelin maaşlarında düşüş yapıldığına yönelik 
iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/59701)

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı ekiple-
rinin Trabzon-Bayburt sınırındaki HES santra-
line çığ düşmesi olayına geç müdahale etme-
sine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/59570)

Manisa Milletvekili ERKAN AKÇAY
TCDD’nin zararlarına ilişkin Ulaştırma, De-
nizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60059)

17-25 Aralık 2013 sonrasında hakkında ince-
leme ve/veya soruşturma yapılan emniyet per-
soneline ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/59981)

Kurşunsuz benzin ve motorinin vergisiz fi-
yatlarının yüksekliğine ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59903)

2014 yılında yabancı uyruklu kişiler tarafın-
dan satın alınan taşınmazlara ilişkin Çevre 
ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59885)

2002-2014 yılları arasında Manisa’da SGK bor-
cunu ödeyemeyen kişi sayılarına ilişkin Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/59877)

2002-2014 yılları arasında Manisa’da sosyal 
yardım ve destek hizmetlerinden yararlanan 
kişi sayılarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/59857)

2014 yılında hükümet üyelerinin TRT haber 
bültenlerinde yer alma sürelerine ilişkin Baş-
bakan Yardımcısından yazılı soru önergesi 
(7/59829)

TÜİK’in enflasyon oranı hesaplamasında 
kullandığı gıda sepetindeki fiyatlara ilişkin 
Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi 
(7/59827)

Türkiye’nin uluslararası yatırım pozisyonu 
açığına ilişkin Başbakan Yardımcısından yazılı 
soru önergesi (7/59822)

Vakıflar Genel Müdürlüğünün, vakıf taşınmaz-
larının kiralanmasında yapılan bazı usulsüz-
lüklere yönelik bir çalışması olup olmadığına 
ilişkin Başbakan Yardımcısından yazılı soru 
önergesi (7/59820)

Hediye Alma Yasağı konulu genelgeye ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/59808)

Soma’da faaliyet gösteren bir maden şirketinin 
kamuya ve işçilere olan borçlarına ilişkin Baş-
bakandan yazılı soru önergesi (7/59783)

2008-2015 yılları arasında Bakanlık tarafından 
kullanılan IPA yardımlarına ilişkin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59773)

2009-2015 yılları arasında Bakanlık tarafından 
denetimi yapılan araç sayısına ilişkin Ulaştır-
ma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından ya-
zılı soru önergesi (7/59770)

2002-2015 yılları arasında Manisa’da görülen 
kanser vakalarına ilişkin Sağlık Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/59763)

Doktor açığına ve yabancı doktor istihdamına 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59762)

Aile hekimlerinin nöbet yükümlülüklerine 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59761)

2014 yılında kiralanan araçlara ilişkin Orman 
ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59754)

2015 yılı için öngörülen savunma harcamala-
rına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59744)

Çin’den alınması planlanan füze savunma sis-
temine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59743)

Suriye sınırındaki mayın sayısına ilişkin Mil-
li Savunma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59742)

Savunma Sanayii Destek Fonundan 2014 yılı 
içerisinde yapılan yolluk, temsil-tören, tanıtım 
ve personel harcamalarına ilişkin Milli Savun-
ma Bakanından yazılı soru önergesi (7/59741)

Okulların elektrik faturalarının ticarethane 
tarifesi üzerinden ücretlendirilmesine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59738)

Manisa’da okullardaki derslik sayısı ve derslik 
başına düşen öğrenci sayısına ilişkin Milli Eği-
tim Bakanından yazılı soru önergesi (7/59737)

2002-2014 yılları arasında Manisa’da ilköğre-
tim, ortaöğretim ve yükseköğretimde öğrenci 
başına bir eğitim döneminde gerçekleştirilen 
eğitim harcaması tutarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/59731)

Manisa’daki ilköğretim okullarındaki derslik 
sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59730)

2014 enflasyonuna göre memurlara verilme-
yen enflasyon farkı miktarına ilişkin Maliye 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/59723)

Edebi eser oluşturulması için verilen teşviklere 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/59720)

TOMA alımı ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/59706)

2002-2015 yılları arasında özel harekat ve ope-
rasyon tazminatı ödemesi yapılan emniyet per-
soneline ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/59705)

2002-2015 yılları arasında taltif verilen em-
niyet personeline ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/59704)

Manisa’daki Suriyeli sığınmacılara ilişkin İçiş-
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/59703)

2002-2015 yılları arasında Manisa’da iş yeri-
ni kapatmak zorunda kalan esnaflara ilişkin 
Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/59692)

2014’te TOBB bütçesinden Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığına aktarılan iç ticaret hizmetlerini ge-
liştirme payına ilişkin Gümrük ve Ticaret Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/59691)

2015 yılında veteriner hekim, ziraat mühen-
disi, gıda mühendisi ve su ürünleri mühendisi 
istihdamı için bir planlama olup olmadığına 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/59681)

2009-2014 yılları arasında kiraya verilen mera, 
yaylak ve kışlaklara ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59680)

Sudan dışında tarım arazisi kiralanması için 
çalışma yapılan ülkelere ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59679)

2002-2015 yılları arasında yıllar itibarıyla Ma-
nisa’daki tarım arazilerine ilişkin Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59678)

2003-2015 yılları arasında yıllar bazında mer-
kezi yönetim bütçesinde öngörülen ve yıl so-
nunda ödenen tarımsal desteklemelere ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59677)

2003-2015 yılları arasında tarımsal destekle-
me ile ilgili açılan davalara ilişkin Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59676)

2009-2015 yılları arasında 5996 sayılı Kanun’a 
göre verilen cezalara ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59675)

2002-2015 yılları arasında TKİ’den alınan kö-
mür miktarına ve karşılığında yapılan ödeme-
lere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/59663)

BOTAŞ’ın finans açığına ilişkin Enerji ve Ta-
bii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59662)

2014 yılında elektrik faturalarından yapılan çe-
şitli kesintilere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/59661)

Kamu yatırımlarında enerjinin payının azal-
masına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/59660)

2002-2014 yılları arasında elektrik üretiminde 
ithal kömüre dayalı santrallerin miktarına iliş-
kin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59659)

Kömür ve ham petrol fiyatlarındaki artışa iliş-
kin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59658)

Gümrük Birliği’ne ilişkin Ekonomi Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/59649)

İhracat beklentisindeki artışa yönelik açıkla-
malarına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59648)

Tayland’da tutulan Uygur Türklerine ilişkin 
Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59645)

2002-2014 yılları arasında her yıl SİT alanı ve 
ormanlık alan içerisinde olup da imara açılan 
yerlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/59640)
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2002-2014 yılları arasında yolsuzluk ve usul-
süzlükten dolayı hakkında yasal işlem yapılan 
personele ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/59639)

2002-2014 yılları arasında Manisa’da SGK 
prim borcu ödeyemeyen esnaf ve sanatkârlara 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/59632)

2006-2015 yılları arasında gerçekleşen kayıt 
dışı istihdama ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanından yazılı soru önergesi (7/59631)

Gümrük Birliğine ilişkin Avrupa Birliği Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/59613)

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün Mani-
sa’da kadın istihdamına yönelik çalışmalarına 
ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/59610)

2002-2015 yılları arasında Türk Tarih Kurumu 
tarafından basımı ve yayımı yapılan kitaplara 
ilişkin Başbakan Yardımcısından yazılı soru 
önergesi (7/59606)

2002-2015 yılları arasında Türk Dil Kurumu 
tarafından basımı ve yayımı yapılan kitaplara 
ilişkin Başbakan Yardımcısından yazılı soru 
önergesi (7/59605)

2014 yılında RTÜK tarafından televizyonlara 
kesilen cezalara ilişkin Başbakan Yardımcısın-
dan yazılı soru önergesi (7/59600)

2014 yılı sonu itibarıyla hanehalkının harcana-
bilir gelirine ilişkin Başbakan Yardımcısından 
yazılı soru önergesi (7/59594)

Hazine Garantili Yükümlülüklerin Üstlenilme-
sinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik’e ilişkin Başbakan Yardımcısından 
yazılı soru önergesi (7/59593)

Tarihi ve kültürel eserler içerisinde işletilen 
kafe ve restoranlara ilişkin Başbakan Yardımcı-
sından yazılı soru önergesi (7/59586)

Katar Emiri’ni karşılama töreninde MİT Müs-
teşarı’nın da bulunmasına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/59576)

Türkiye ile Irak’ın kuzeyindeki bölgesel yöne-
tim arasında yapıldığı iddia edilen bir anlaş-
maya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/59575)

Camilerin bahçesinde işletilen kafe ve resto-
ranlara ilişkin Başbakandan yazılı soru öner-
gesi (7/59574)

17-25 Aralık süreci sonrasında hakkında ince-
leme ve soruşturma başlatılan kamu görevlile-
rine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/59573)

2002-2015 yılları arasında eksik ve kusurlu 
işler nedeniyle TOKİ’ye açılan dava sayısı-
na ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/59569)

Akhisar Çevre Yolu Projesine ilişkin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59530)

Akhisar-Manisa Karayolunda meydana gelen 
trafik kazalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önerge-
si (7/59529)

Akhisar-Gördes-Köprübaşı yoluna ilişkin Ulaş-
tırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/59528)

İzmir-Manisa-Balıkesir-İstanbul Karayolunun 
kar sebebiyle ulaşıma kapanmasına ve karla 
mücadeleye ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59527)

Salihli-Gölmarmara-Akhisar yolundaki ça-
lışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59526)

Yoğun kar yağışı sebebiyle Akhisarlı çiftçile-
rin uğradıkları zarara ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59492)

Yoğun kar yağışı sebebiyle Akhisar Kadıdağ 
Köyü’ndeki çiftçilerin uğradıkları zarara ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59491)

Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı bir köyde 
örtü altı seracılığı yapan üreticilerin yoğun kar 
yağışı sebebiyle uğradıkları zararın giderilme-
sine yönelik çalışmalar olup olmadığına ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59268)

Soma’da bir hastayı hastaneye taşıyan ambu-
lansa Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanlığı yetkilileri tarafından geciktirici işlemler 
uygulandığı yönündeki iddialara ilişkin Başba-
kandan yazılı soru önergesi (7/59132)

Bakanlık bünyesinde istihdam edilen ve istih-
dam edilmesi planlanan arkeolog sayılarına 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/59022)

Manisa’daki tarım arazilerine ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/58978)

Tarım dışı amaçlarla kullanılan tarım arazileri-
ne ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/58935)

2002-2014 yılları arasında Manisa’da karşılık-
sız çek ve senet suçlarına dair dava sayısına 
ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58895)

2002-2014 yılları arasında Manisa’da kredi ve 
kredi kartı borcu olan ve bu nedenle hakların-
da icra takibi başlatılan kişi sayılarına ilişkin 
Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi 
(7/58883)

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından taşın-
mazlarla ilgili yapılan satış, kira, irtifak, tahsis 
ve devir işlemlerine ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/58858)

Manisa Milletvekili HASAN ÖREN
İzmir-İstanbul karayolunun Manisa sınırları 
içinde kalan bölümünün kar yağışı nedeniyle 
kapanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59767)

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde hizmet veren 
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin doğal gaz so-
rununa ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/59379)

2013’te Soma A.Ş.’den alınan kömüre ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59243)

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gö-
revlendirilen 112 Acil Paletli Ambulansını So-
ma’ya taşıyan çekiciye ceza kesilmesine ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/59062)

Manisa Milletvekili ÖZGÜR ÖZEL
Ankara’daki bir mahallenin akıbetine iliş-
kin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61177)

Soma B Termik Santrali özelleştirmesinde işçi-
lerin mağduriyetinin önlenmesi için alınan ted-
birlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/60934)

Manisa’da abonelere geleceğe dönük elekt-
rik faturası kesilmesine ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60455)

Soma maden faciasından sonra meydana ge-
len maden kazalarına ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60454)

Karayolları Genel Müdürlüğü karla mücadele 
biriminin taşeron şirketlere devredildiğine 
dair iddialara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60284)

16 Ocak 2014’te Manisa Devlet Hastanesin-
de görevli personelin darp edilmesi olayına 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60271)

Manisa Şehir Hastanesinin inşaatına iliş-
kin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60269)

Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğünün okulla-
ra çocuklarla ilgili özel bilgilerin bulunduğu bir 
liste göndermesine ve bu listenin internetten 
yayınlanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/60232)

2002-2014 yılları arasında küçükbaş ve bü-
yükbaş hayvan sayılarına ve verilen desteklere 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/60177)

Karaman’ın Ermenek ilçesindeki maden kaza-
sına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/60139)

Bakanlık korumalarının bir kişinin darp edil-
mesi olayına karıştıkları yönündeki iddialara 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/59482)

Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı bir köyde 
örtü altı seracılığı yapan üreticilerin yoğun kar 
yağışı sebebiyle uğradıkları zararın giderilme-
sine yönelik çalışmalar olup olmadığına ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59267)

Yoğun kar yağışı sebebiyle Manisa’nın Akhisar 
ilçesine bağlı bazı köylerde yaşanan mağdu-
riyetin giderilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59266)

Ege Linyit İşletmesi Müessesesi tarafından 
Soma A.Ş.’den alınan kömüre ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/59241)

Bir savcı hakkındaki iddialara ilişkin Adalet Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/59174)

Sivil Dayanışma Platformu tarafından gazete-
lere verilen bir ilana ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/59128)

Manisa Milletvekili SAKİNE ÖZ
Manisa’nın Soma ilçesinde bir fakülte kurul-
masına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/60631)

Manisa ilindeki okulların depremsellik raporu-
na ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60628)

Sağlık sigortacılığı sektörünün gelişimine iliş-
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/60408)

Manisa’nın Soma ilçesinde bir fakülte kurul-
masına ilişkin Başbakandan yazılı soru öner-
gesi (7/60324)

Kömür üretimi için yapılan bir ihaleye ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59656)

ÖNERGELER

Ocak 2015  �  101



Manisa’nın Tütenli Mahallesi’nin yolunu ka-
rayoluna bağlayan bir geçit inşa edilip edil-
meyeceğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59400)

Bakanlık görevlilerinin Soma Devlet Hastane-
sine hasta taşıyan bir ambulansa geciktirici iş-
lemler yapmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59393)

Manisa’nın Köprübaşı ilçesinde yeni mahalle-
ler oluşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/59321)

Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı bir mahallede 
yoğun kar yağışı nedeniyle zarara uğrayan se-
racıların zararının karşılanmasına yönelik yar-
dım ve çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/59285)

Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı bir mahallede 
yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen sera 
çökmeleri sonucu oluşan zarara ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/59261)

Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesine yapı-
lan taşınmaz devrine ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59236)

Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesinin muha-
sebe kayıtlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanından yazılı soru önergesi (7/59235)

Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı bir mahallede 
yoğun kar yağışı nedeniyle zarara uğrayan sera-
cıların zararın karşılanmasına yönelik yardım 
ve çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/59178)

Mardin Milletvekili EROL DORA
Suriyeli sığınmacıların çocuklarının eğitimi-
ne ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/59735)

Suriyeli sığınmacıların dahil oldukları suç olay-
larına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/59698)

Mersin Milletvekili ALİ ÖZ
Bir milletvekili tarafından atamalarla ilgili ya-
pılan bir açıklamaya ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/59411)

Mersin Milletvekili ALİ RIZA ÖZTÜRK
2002 yılından beri İşsizlik Sigortası Fonu’nda 
biriken paraya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanından yazılı soru önergesi (7/59876)

Mersin Milletvekili AYTUĞ ATICI
Mersin Akkuyu Nükleer Santral Projesine sah-
te imza ile ÇED olumlu kararı verildiğine dair 
iddialara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/59879)

Kadın sığınma evlerindeki koşullara ilişkin Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/59855)

Hizmete yeni başlayan Muş Devlet Hastanesi-
ne ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/59756)

Bingöl’de Evini Yapana Yardım Projesi kap-
samında TOKİ tarafından yapılan konutlara 
ve vatandaşlara gönderilen icra takibi yazıla-
rına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/59571)

Mersin’de yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/59561)

Mersin Milletvekili ERTUĞRUL KÜRKCÜ
Gazeteciler hakkında açılan davalara iliş-
kin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61009)

19 Ocak 2014 tarihinde Suriye’ye giderken dur-
durulan tırlara ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/60709)

Bir sivil toplum kuruluşunun yaptığı gösteriye 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60514)

Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplan-
tısında protesto yapan bir vatandaşın darp 
edildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/60192)

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne ait ÇED rapor-
larına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/59477)

Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarına ilişkin Çev-
re ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/58943)

Mersin Milletvekili VAHAP SEÇER
2002-2015 yılları arasında Mersin’e yapılan 
yatırım projelerine ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/60301)

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin ÇED rapo-
runa dair iddialara ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/59786)

Mersin’de olumsuz hava koşulları ve elektrik 
kesintileri nedeniyle zarar gören üreticilerin 
mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin Başba-
kandan yazılı soru önergesi (7/59537)

Suriyeli muhaliflere yönelik Eğit-Donat prog-
ramı mutabakat muhtırasına ilişkin Başbakan-
dan yazılı soru önergesi (7/59412)

Mersin Limanı’nın çeşitli sorunlarına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/59134)

Muğla Milletvekili MEHMET ERDOĞAN
Muğla’da yapılan bir okul müdürü atamasına 
dair iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/60012)

Muğla’da yapılan bir okul müdürü atamasının 
soruşturulmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/59739)

Muğla Milletvekili NURETTİN DEMİR
SRC belgesi alabilmek için B sınıfı ehliyeti olan-
lardan SGK hizmet dökümü istenmesine ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/60283)

Güneydoğu’da yaşanan terör olaylarına iliş-
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60196)

Atık yağların neden olduğu çevre sorunlarına 
ve alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60149)

İzmir ‘in Kiraz ilçesindeki bir köyde baraj yapı-
mından dolayı mağduriyet yaşayan köylülere 
ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59643)

RTÜK tarafından verilen cezalara ilişkin Başba-
kandan yazılı soru önergesi (7/59566)

Muğla Milletvekili ÖMER SÜHA ALDAN
Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir lisede etek 
giyen öğrencilere baskı yapıldığına dair şika-
yetlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/60233)

Kisebükü Koyu’nun imara açılacağı iddialarına 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60211)

Muğla’nın Milas ilçesindeki elektrik kesintile-
rine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/60162)

Muş Milletvekili DEMİR ÇELİK
Ankara 2 Nolu F Tipi Cezaevindeki hasta mah-
kumlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61010)

Muş E Tipi Cezaevinde yaşanan hak ihlallerine 
ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60366)

Siirt E Tipi Cezaevindeki ağır hastalık sahibi 
mahkumlara ve sağlık personeline ilişkin Ada-
let Bakanından yazılı soru önergesi (7/60365)

Muş’ta bulunan hastanelerin eksikliklerine 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60260)

Ankara’daki bir yurtta yaşanan olaylara iliş-
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60188)

Trabzon’daki bir HES projesine ilişkin Çevre 
ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60143)

Türkiye’ye sığınan Ezidiler ve Kobanililer için 
ücretsiz sağlık hizmeti verilmediği iddiasına 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60056)

Kırklareli’nin Kaynarca beldesindeki çevre kir-
liliğine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/60049)

Uyuşturucu ile mücadeleye ilişkin İçişleri Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/59984)

Fatih Belediyesince bir sendikaya bağlı kamu 
görevlilerinin bir hayvan barınağında görev-
lendirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59919)

Fatih Belediyesince bir sendikaya bağlı kamu 
görevlilerinin bir hayvan barınağında görev-
lendirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/59785)

Muş’un Varto ilçesinde yaşanan kundaklama 
ve hırsızlık olaylarına ilişkin İçişleri Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/59700)

Ordu Milletvekili İDRİS YILDIZ
26 Ocak 2015 tarihinde yaptığı bir açıklama-
ya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/60310)

Osmaniye Milletvekili HASAN HÜSEYİN 
TÜRKOĞLU
2007-2014 yılları arasında Kara, Deniz ve Hava 
Harp Okullarından ilişiği kesilen öğrencilere 
ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60245)

Kamu Sertifikasyon Merkezi Başkanı ile ilgili 
çeşitli iddialara ilişkin Bilim, Sanayi ve Tekno-
loji Bakanından yazılı soru önergesi (7/60131)

Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile ilgili bir iddia-
ya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/59420)

2013 ve 2014 yıllarında valilerce PKK terör 
örgütüne karşı yapılan operasyon talepleri-
ne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/58854)

Sakarya Milletvekili ENGİN ÖZKOÇ
Sakarya’da elektrik kesintilerine ve yanma-
yan sokak lambalarına ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60789)

Sakarya Karasu Belediyesi tarafından bir me-
zarlığın satıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/59702)

Anadolu Ajansında işten çıkarmalara ilişkin 
Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi 
(7/59441)

Üniversitelerin cami merkezli bir yapıya dö-
nüştürülmesi yönünde bir proje olup olmadığı-
na ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/59350)
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Sakarya’da uzun süreli elektrik kesintisine iliş-
kin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59242)

Sakarya Milletvekili MÜNİR KUTLUATA
Sakarya’da yaşanan elektrik kesintilerine iliş-
kin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59894)

Sakarya’daki Suriyeli mültecilere ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/59707)

Samsun Milletvekili AHMET HALUK 
KOÇ
ÖYP uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/60859)

2002-2015 yılları arasında Karayolları Genel 
Müdürlüğünün ihalelerine ilişkin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59525)

FATİH Projesine ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/59414)

Kamu bankalarının verdiği reklamlara ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/59083)

Samsun Milletvekili AHMET İHSAN 
KALKAVAN
Bakanlık tarafından yayımlanan bir tabloya 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60904)

Fatih Projesi kapsamında dağıtılan tablet bilgi-
sayarlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/60229)

Sağlık çalışanlarının uğradığı fiziksel şiddetin 
önlenmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59385)

Sinop Milletvekili ENGİN ALTAY
Üniversitelerce verilen fahri doktora unvanla-
rına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/59349)

Sivas Milletvekili MALİK ECDER 
ÖZDEMİR
Sivas özelinde ve Türkiye genelinde karla mü-
cadele işinin taşeron şirketlere ihale edilmesine 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/60060)

Şanlıurfa Milletvekili İBRAHİM AYHAN
Suruç’ta AFAD tarafından kurulan çadır kentin 
kapasitesine ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/60295)

Adıyaman’da Suriye’den kaçan Kürtlere Kürtçe 
eğitim verilmesine Vali’nin engel olduğu yö-
nündeki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/60187)

Elektrik şirketinin uygulamaları sonucu zarara 
uğrayan çiftçilere ilişkin Orman ve Su İşleri Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/60047)

Viranşehir’de yaşanan elektrik kesintilerine 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/59902)

Fransa’da eylem yapan teröristlerden birinin 
eşinin Türkiye’ye giriş yaptığı ve MİT tarafın-
dan takibe alındığı iddiasına ilişkin Başbakan-
dan yazılı soru önergesi (7/59803)

Hastanelerde çalışan teknik personele iliş-
kin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59376)

Kayıp şahıslara ilişkin İçişleri Bakanından yazı-
lı soru önergesi (7/59320)

Şanlıurfa’daki sulanabilir tarım alanlarına ve 
tarımsal faaliyetlere ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59265)

Cezaevinde kalp krizi geçirerek hayatını kay-
beden bir mahkuma ilişkin Adalet Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/59173)

Şanlıurfa Milletvekili İBRAHİM BİNİCİ
IŞİD terör örgütüne Türkiye’den katılımla-
ra ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/59802)

Şırnak Milletvekili FAYSAL SARIYILDIZ
sınırı geçmeye çalışan bir sivilin öldürüldüğü 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61127)

14 Ocak 2015 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesin-
de bir çocuğun vurularak öldürüldüğü olayın 
soruşturulmasına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/60937)

Şırnak Milletvekili SELMA IRMAK
Diyarbakır’da polis tarafından fişlendiği iddia 
edilen 872 çocuğun kişisel bilgilerinin inter-
nette yayımlanmasına ilişkin Milli Eğitim Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/60221)

Cizre’de polis kurşunuyla 16 yaşında bir çocu-
ğun öldürülmesi ve bir kişinin de yaralanması-
na ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/60186)

Tekirdağ Milletvekili BÜLENT BELEN
Türkçe kullanma kılavuzu bulundurma zo-
runluluğu olmayan ürünlere ilişkin Gümrük 
ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60488)

Tekirdağ Milletvekili CANDAN YÜCEER
Bir siyasi parti il kongresine kamu personelinin 
mecburi katılımının sağlandığı iddiasına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60860)

Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araş-
tırması’nın sonuçlarının kamuoyuyla paylaşıl-
mamasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/59859)

Rehberlik ve kariyer planlama dersinin yeniden 
düzenlenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/59515)

Tekirdağ Milletvekili EMRE KÖPRÜLÜ
Bir siyasi parti il kongresine kamu personelinin 
mecburi katılımının sağlandığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/60702)

Uzmanların büyük bir deprem uyarısı yaptığı 
Tekirdağ Şarköy bölgesinde alınan önlemlere 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60564)

Bonzai kullanımının önlenmesine ilişkin İçiş-
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/60495)

Tekirdağ Milletvekili FAİK ÖZTRAK
Sendika yöneticisi bir öğretmenin bir siyasi 
parti amblemi taşıyarak parti kongresine ka-
tılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/60226)

Karla mücadelede Karayolları Genel Müdür-
lüğünün çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, De-
nizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/59398)

Yabancı bir ülkenin yükümlülüklerine Hazine 
garantisi verilip verilmediğine ilişkin Başbakan 
Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/59144)

Tokat Milletvekili ORHAN DÜZGÜN
Tokat’ın bir köyündeki su sorununa ilişkin Çev-
re ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60422)

Tokat Milletvekili REŞAT DOĞRU
Tokat’ın Çamlıbel beldesi Kızılkaya Köyü’nde 
bir derenin ıslah çalışmasına ilişkin Orman 
ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60253)

Trabzon Milletvekili MEHMET VOLKAN 
CANALİOĞLU

Trabzon’un Ortahisar ilçesine bağlı Yeniköy, 
Uğurlu, Karakaya ve Akkaya mahallelerini mer-
keze bağlayan ve heyelan nedeniyle kapanan 
yola ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanından yazılı soru önergesi (7/60683)

Katlamalı harç sistemine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60632)

Engelli öğretmenlere esas işleri dışında başka 
işler verildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/60228)

Trabzon’da doğal gaz kullanımına geçilmesine 
ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/60148)

Kadın Sığınma Evlerinin denetimine ilişkin 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/60125)

Trabzon’un Çaykara İlçesinde üzerine çığ dü-
şen HES tüneli inşaatının denetimine ilişkin 
Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/59752)

Uşak Milletvekili DİLEK AKAGÜN 
YILMAZ

Uşak Devlet Hastanesine baz istasyonu kurul-
masına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60055)

Huber Köşkü’nün kullanımına ilişkin Başba-
kandan yazılı soru önergesi (7/59794)

Sözde Ermeni soykırımı ile ilgili AİHM nezdin-
deki davanın duruşmasına milletvekillerinin 
de katılımına ilişkin TBMM Başkanından yazılı 
soru önergesi (7/59406)

Van Milletvekili KEMAL AKTAŞ

Van M Tipi Cezaevi ile ilgili kötü muamele id-
dialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60371)

Amasya Cezaevi ile ilgili iddialara ilişkin Adalet 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60367)

Paris’te üç Kürt kadının öldürülmesi olayı-
na ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/59781)

Van’daki hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehir-
cilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/59644)

Van Milletvekili NAZMİ GÜR

Suriye sınırında yeni sınır kapıları açılmasına 
ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/60489)

Kuzey Kıbrıs’a gönderilen ayni ve nakdi yar-
dımlara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60436)

2013 yılında Fransa’da üç Kürt kadının öldü-
rüldüğü olaya ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/60321)

Van’ın Edremit ilçesinde solunum yetmezliği 
bulunan bir hastaya ilişkin Sağlık Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/59523)

Van Milletvekili ÖZDAL ÜÇER

Van’ın bir caddesindeki elektrik kesintilerine 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/60788)

Sigorta şirketlerinin Van’da yüksek tarife uygu-
lamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru öner-
gesi (7/60710)
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Van’ın Saray ilçesinde emniyet mensuplarının 
davranışlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59499)

Van’ın Saray ilçesinde geçici köy korucularının 
emniyet binaları ve karakolların korunması ile 
görevlendirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/59498)

Van’da kaçakçılık iddiasıyla yediemin oto-
parklarında tutulan araçlara ilişkin Gümrük 
ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59278)

Su ürünleri mühendisi, balıkçılık teknolojisi 
mühendisi ve teknik personel istihdamına 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/59260)

Veteriner hekimlerin istihdamına ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/59259)

Van’da deprem nedeniyle yıkılan ya da kullanı-
lamaz hale gelen kamu binalarına ilişkin Çevre 
ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59211)

Tekirdağ 1 No’lu F Tipi Cezaevindeki bir mah-
kumun nakil talebine ilişkin Adalet Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/59167)

Yalova Milletvekili MUHARREM İNCE

Telefon dinleme iddialarına ilişkin Adalet Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/59456)

İtalya Revenna’da batan yük gemisinin kayıp 
olan gemi mürettebatını arama-kurtarma ça-
lışmalarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59222)

Yozgat Milletvekili SADİR DURMAZ

Bazı belediyelerin resmi plakalı araçlarla yaptı-
ğı yolcu taşımacılık faaliyetlerine ilişkin Ulaş-
tırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/60692)

Ankara-Sivas hızlı tren demir yolu hattına iliş-
kin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/60068)

2014 yılı itibarıyla Yozgat’ta kredi ve kredi 
kartı borcu olan vatandaşlara ilişkin Başbakan 
Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/59824)

Yozgat’ta Genel Sağlık Sigortası yapılan kişilere 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59521)

İnandık Sulama Barajı’nın yapımına ilişkin Or-
man ve Su İşleri Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/59519)

Yozgat’ta yapılan kömür yardımlarına ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/59483)

Yozgat’ta Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı aracılığıyla yapılan yardımlara ilişkin Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/59464)

Yozgat’a yapılması planlanan Adalet Bakanlığı 
Eğitim Merkezi ve Adli Tıp Kurumuna iliş-
kin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59463)

1.9.2007-31.12.2014 tarihleri arasında Cum-
hurbaşkanı tarafından affedilen mahkumlara 
ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/59462)

Yozgat’a yapılması düşünülen Diyanet Eğitim 
Merkezine ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/59430)

ARAŞTIRMA 
ÖNERGELERİ
Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 27 
Milletvekilinin, sahtecilikten ve korsan 
ürünler pazarından kaynaklanan sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin be-
lirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açıl-
masına ilişkin önergesi.

Muğla Milletvekili Nurettin Demir ve 30 
Milletvekilinin, Dalyan’da bulunan İztuzu 
kumsalının ihale ediliş sürecinin ve kumsalın 
özelleştirilmesinin bölge ekosistemine ve hal-
kına vereceği zararların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 34 
Milletvekilinin, Tarım Sigortaları Havuzu-
nun işleyişinde karşılaşılan sorunların araştırı-
larak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi.

Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 27 
Milletvekilinin, Mersin Limanında yaşanı-
lan sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 
27 Milletvekilinin, çocukları sokakta yaşa-
mak zorunda bırakan nedenlerin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ama-
cıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi.

Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar ve 
28 Milletvekilinin, Büyük Menderes Nehri’n-
de yaşanan taşkınların nedenlerinin araştırıla-
rak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi.

İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tan-
rıkulu ve 27 Milletvekilinin, Telekomüni-
kasyon İletişim Başkanlığı tarafından yapılan 
dinlemelerde güvenlik açığı olduğu iddiasının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin be-
lirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açıl-
masına ilişkin önergesi.

İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tan-
rıkulu ve 25 Milletvekilinin, sosyo - eko-
nomik sorunlara yol açan işsizlik sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi.

İstanbul Milletvekili İhsan Özkes ve 25 
Milletvekilinin, İstanbul’da bulunan Vah-
dettin Köşkü’nün restorasyonunda uzman 
kişilerin yer almadığı iddiasının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ama-
cıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi.

İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tan-
rıkulu ve 26 Milletvekilinin, aile hekimleri-
nin ve hastanelerin sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ama-
cıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi.

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 26 
Milletvekilinin, taksicilerin ekonomik ve sos-
yal sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

Muğla Milletvekili Nurettin Demir ve 26 
Milletvekilinin, narenciye üreticilerinin üre-
tim, pazarlama, saklama ve ihracat sorunları-
nın araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi.

Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 23 Mil-
letvekilinin, 30 - 31 Aralık 2014 tarihlerinde 
yaşanan aşırı kar yağışının Manisa’nın tarımsal 
üretimine verdiği zararın araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

Iğdır Milletvekili HDP Grubu adına Grup 
Başkanvekili Pervin Buldan’ın, 1993 yılın-
da Lice’de gerçekleşen olayların araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ama-
cıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi.

İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tü-
zel ve 27 Milletvekilinin, Cizre’de altı vatan-
daşın öldüğü olayların sorumlularının araştırı-
larak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına iliş-
kin önergesi.

Bingöl Milletvekili HDP Grubu adına Grup 
Başkanvekili İdris Baluken’in, birinci basa-
mak sağlık hizmeti sunan aile sağlığı merkez-
leri ile toplum sağlığı merkezleri çalışanlarının 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dede-
oğlu ve 21 Milletvekilinin, ülkemizde sulak 
alanlarda ortaya çıkan kirlenmenin araştırıla-
rak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi.

Hatay Milletvekili Şefik Çirkin ve 23 Mil-
letvekilinin, geçici ve gönüllü köy korucuları-
nın sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

Hatay Milletvekili Şefik Çirkin ve 21 Mil-
letvekilinin, IŞİD terör örgütünün Türki-
ye’nin güvenliği açısından yarattığı riskler ile 
örgüte Türkiye’den olan katılımların araştırı-
larak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına iliş-
kin önergesi.

Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 27 
Milletvekilinin, Trabzon Limanı’nda yaşa-
nan sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 26 
Milletvekilinin, coğrafya öğretmenlerinin 
atanamamalarından kaynaklanan mağduriyet-
lerinin araştırılarak alınması gereken önlemle-
rin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırma-
sı açılmasına ilişkin önergesi.

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 
24 Milletvekilinin, yaş meyve ve sebze üre-
timinin arttırılmasının yollarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ama-
cıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi.

İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan ve 
21 Milletvekilinin, konut yapı kooperatifleri 
tarafından uygulanan faiz oranlarının araştırı-
larak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına iliş-
kin önergesi.
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Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve 19 
Milletvekilinin, emeklilerin yaşadıkları so-
runların araştırılarak alınması gereken önlem-
lerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştır-
ması açılmasına ilişkin önergesi.

Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova 
ve 21 Milletvekilinin, vatandaşların sağlık 
hizmetinin sunumundan memnun olup olma-
dığının araştırılarak alınması gereken önlemle-
rin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırma-
sı açılmasına ilişkin önergesi.

İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tan-
rıkulu ve 22 Milletvekilinin, insan hakları 
ihlallerinde cezasızlık sorununa yol açan fak-
törlerin araştırılarak alınması gereken önlem-
lerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştır-
ması açılmasına ilişkin önergesi.

Antalya Milletvekili Gürkut Acar ve 22 
Milletvekilinin, Antalya Körfezi’ndeki balık 
türleri ile diğer deniz canlılarının yok olması-
na yol açan etkenlerin araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

Antalya Milletvekili Gürkut Acar ve 22 
Milletvekilinin, elektrik dağıtımının özel-
leştirilmesi sonucunda ortaya çıkan sorunla-
rın araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi.

Antalya Milletvekili Gürkut Acar ve 20 
Milletvekilinin, yaş sebze ve meyve ihraca-
tında yaşanan sorunların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan ve 
21 Milletvekilinin, İstanbul’da bir inşaatın 
aksi yönde mahkeme kararı olmasına rağmen 
devam ettiği iddiasının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

Erzincan Milletvekili Muharrem Işık ve 24 
Milletvekilinin, Erzincan’da tarım arazileri-
nin kamu yararı gözetilmeksizin tarım dışı kul-
lanıma açıldığı iddiasının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Ako-
va ve 21 Milletvekilinin, gemi adamlarının 
çalışma koşullarının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 
21 Milletvekilinin, okul kantinlerinin taşı-
ması gereken stantartların ve öğrencilerin bes-
lenme alışkanlıklarının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tan-
rıkulu ve 21 Milletvekilinin, ÇAYKUR’un 
kasıtlı olarak zarara uğratıldığı iddiasının araş-
tırılarak alınması gereken önlemlerin belirlen-
mesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılması-
na ilişkin önergesi.

Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dede-
oğlu ve 22 Milletvekilinin, işsizlik sorunu-
nun araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi.

Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğ-
lu ve 27 Milletvekilinin, IŞİD’in Türkiye’deki 
bağlantılarının ve tabanının bulunduğu yerle-
rin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi.

Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan ve 
27 Milletvekilinin, askerlik hizmeti esnasın-
da intihar ettiği iddia edilen asker ölümlerinin 
sebeplerinin araştırılarak alınması gereken ön-
lemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araş-
tırması açılmasına ilişkin önergesi.

Antalya Milletvekili Arif Bulut ve 31 Mil-
letvekilinin, 6360 sayılı Büyükşehir yasasının 
eksikliklerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz ve 19 
Milletvekilinin, Osmaniye ve Hatay - Yayla-
dağı kamplarında sığınmacı olarak bulunan 
Türkmenlerin sorunlarının araştırılarak alın-
ması gereken önlemlerin belirlenmesi ama-
cıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi.

İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt 
ve 22 Milletvekilinin, Necip Hablemitoğlu 
suikastinin araştırılarak alınması gereken ön-
lemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araş-
tırması açılmasına ilişkin önergesi.

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 20 
Milletvekilinin, matematik lise öğretmenle-
rinin atanamamalarından kaynaklanan mağ-
duriyetlerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 21 Millet-
vekilinin, Cumhurbaşkanlığı Sarayının yapı-
mında hukuksuzluklar olduğu iddiasının ve Sa-
rayın yapım maliyetinin araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan ve 
21 Milletvekilinin, Esenler Havaalanı Mahal-
lesi Kentsel Dönüşüm uygulamasının araştırı-
larak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi.

İstanbul Milletvekili Celal Dinçer ve 21 
Milletvekilinin, mühendislerin eğitim ve 
istihdam sorunlarının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

Erzincan Milletvekili Muharrem Işık ve 
20 Milletvekilinin, arkeologların istihdam 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

Denizli Milletvekili İlhan Cihaner ve 22 
Milletvekilinin, 17 - 25 Aralık 2013 tarih-
lerinde yapılan yolsuzluk soruşturmalarının 
hükümeti devirmeye yönelik bir darbe giri-
şimi olup olmadığının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 27 
Milletvekilinin, orman yangınlarının neden-
lerinin araştırılarak alınması gereken önlemle-
rin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırma-
sı açılmasına ilişkin önergesi.

Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 27 
Milletvekilinin, Sakarya Sapanca Gölü’nün 
kurumasına ve kirlenmesine neden olan fak-
törlerin araştırılarak alınması gereken önlem-
lerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştır-
ması açılmasına ilişkin önergesi.

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 
24 Milletvekilinin, Türk Dili ve Edebiyatı 
öğretmenlerinin atanamamalarından kaynak-
lanan mağduriyetlerinin araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 24 
Milletvekilinin, Türkçe öğretmenlerinin ata-
namamalarından kaynaklanan mağduriyetleri-
nin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi.

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 24 
Milletvekilinin, tarih öğretmenlerinin atana-
mamalarından kaynaklanan mağduriyetleri-
nin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi.

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 24 
Milletvekilinin, sosyal bilgiler öğretmenle-
rinin atanamamalarından kaynaklanan mağ-
duriyetlerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 23 
Milletvekilinin, biyoloji öğretmenlerinin ata-
namamalarından kaynaklanan mağduriyetleri-
nin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi.

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 23 
Milletvekilinin, fen bilimleri öğretmenleri-
nin atanamamalarından kaynaklanan mağ-
duriyetlerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 22 Mil-
letvekilinin, Gediz Nehri’nin kirlenmesinin 
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 24 
Milletvekilinin, Türkiye’ye yabancı göçünün 
artmasının neden olduğu sosyal ve ekonomik 
sorunların araştırılarak alınması gereken ön-
lemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araş-
tırması açılmasına ilişkin önergesi.

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 24 
Milletvekilinin, kimya öğretmenlerinin ata-
namamalarından kaynaklanan mağduriyetle-
rinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi.

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 23 
Milletvekilinin, fizik öğretmenlerinin atana-
mamalarından kaynaklanan mağduriyetleri-
nin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi.

Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova 
ve 22 Milletvekilinin, sağlık çalışanlarının 
çalışma şartlarından kaynaklanan sorunları-
nın araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi.

Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir 
ve 21 Milletvekilinin, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ne bağlı Milli Saraylar’ın ihtiyaçları-
nın karşılanması için düzenlenen ihalelerde 
usulsüzlükler olduğu iddialarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ama-
cıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi.

Van Milletvekili Özdal Üçer ve 29 Millet-
vekilinin, ziraat, gıda, su ürünleri, balıkçılık 
teknolojisi mühendisleri ile veteriner hekim, 
tekniker ve teknisyenlerin istihdam sorunla-
rının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi.
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HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bin-
göl Milletvekili İdris Baluken’in Karayolları 
Genel Müdürlüğüne bağlı taşeron işçi olarak 
çalışanların kadrolarının mahkeme kararına 
rağmen verilmediği iddiasının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ama-
cıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi.

Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 27 
Milletvekilinin, sanayi sektörünün ve KO-
Bİ’lerin desteklenmesinin önündeki engelle-
rin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi.

Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 27 
Milletvekilinin, İstanbul’da 1994 yılından 
itibaren yapılan tüm imar değişikliklerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin be-
lirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açıl-
masına ilişkin önergesi.

Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 27 
Milletvekilinin, Diyarbakır ile Elazığ arasın-
da bulunan Hazar Gölü’nün kirlilik sorunu-
nun araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi.

Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 27 
Milletvekilinin, Türkiye’nin Gazze’ye insani 
yardım götüren gemilerin uğradığı saldırının 
takibatını yapan Uluslararası Ceza Mahkeme-
si’ne istenilen belgeleri vermediği iddiasının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin be-
lirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açıl-
masına ilişkin önergesi.

Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova 
ve 22 Milletvekilinin, zeytinciliğin sorunla-
rının ve geliştirilmesinin yollarının araştırıla-
rak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi.

İstanbul Milletvekili M. Sezgin Tanrıkulu 
ve 24 Milletvekilinin, Romanların karşı-
laştıkları sorunların ve dezavantajlı oldukları 
alanların araştırılarak alınması gereken önlem-
lerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştır-
ması açılmasına ilişkin önergesi.

Erzincan Milletvekili Muharrem Işık ve 
20 Milletvekilinin, üniversitelerde çalışan 
idari personelin tayin, atama, özlük hakkı ve 
mobbing meselelerinden kaynaklı sorunları-
nın araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi.

İstanbul Milletvekili Celal Dinçer ve 22 
Milletvekilinin, TOKİ projelerinden kaynak-
lanan sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

İstanbul Milletvekili Melda Onur ve 26 
Milletvekilinin, Kapadokya’da yaşanılan ba-
lon kazalarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 20 
Milletvekilinin, vakıfların bağış toplama ve 
gayrimenkul edinme yollarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ama-
cıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi.

HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bin-
göl Milletvekili İdris Baluken’in, Bingöl’de 
yaşanan depremden sonra afete ilişkin hükü-
met politikalarının mağduriyet yarattığı iddia-
sının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi.

Hakkari Milletvekili Adil Zozani ve 27 
Milletvekilinin, İstiklal Mahkemeleri’nin 
yaptıkları yargılamaların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

GENEL GÖRÜŞME 
ÖNERGELERİ
İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 21 
Milletvekilinin, belediyelerin yargı kararlarına 
uymadıkları iddialarının bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi.

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 20 
Milletvekilinin, yolsuzlukla etkili mücadele 
yöntemlerinin bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi.

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 20 
Milletvekilinin, devlet kadrolarına istisnai me-
muriyet yoluyla hükümete yakın kişilerin atan-
dığı iddialarının bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi.

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 20 
Milletvekilinin, Türkiye’nin yaş meyve ve sebze 
üretimi potansiyelinin bir genel görüşme açıl-
masına ilişkin önergesi.

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 21 
Milletvekilinin, fen bilimleri öğretmenlerinin 
atanamamalarından kaynaklı mağduriyetleri-
nin bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner-
gesi.

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 22 
Milletvekilinin, fizik öğretmenlerinin atana-
mamalarından kaynaklanan mağduriyetlerinin 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi.

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 
20 Milletvekilinin, biyoloji öğretmenlerinin 
atanamamalarından kaynaklanan mağduri-
yetlerinin bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi.

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 
20 Milletvekilinin, coğrafya öğretmenlerinin 
atanamamalarından kaynaklanan mağduri-
yetlerinin bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi.

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 20 
Milletvekilinin, tarih öğretmenlerinin atana-
mamalarından kaynaklanan mağduriyetlerinin 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi.

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 21 
Milletvekilinin, matematik lise öğretmenle-
rinin atanamamalarından kaynaklanan mağ-
duriyetlerinin bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi.

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 21 
Milletvekilinin, Türkiye’ye yabancı göçünün 
artmasının ortaya çıkardığı sosyal ve ekono-
mik sorunların bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi.

İstanbul Milletvekili Celal Dinçer ve 24 
Milletvekilinin, Türkiye’nin orman politikası-
nın bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner-
gesi.

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 25 
Milletvekilinin, kimya öğretmenlerinin atana-
mamalarından kaynaklanan mağduriyetlerinin 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi.

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 24 
Milletvekilinin, sosyal bilgiler öğretmenlerinin 
atanamamalarından kaynaklanan mağduri-
yetlerinin bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi.

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 23 
Milletvekilinin, Türkçe öğretmenlerinin atana-
mamalarından kaynaklanan mağduriyetlerinin 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi.

İstanbul Milletvekili Celal Dinçer ve 22 
Milletvekilinin, Hazine taşınmazları üzerin-
deki tüm tasarrufların, taşınmazların yönetim 
ve denetiminin bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi.

Antalya Milletvekili Gürkut Acar ve 20 
Milletvekilinin, taşeron çalışmanın yarat-
tığı sorunlar ile taşeron işçilerin sendikalara 
üye olabileceklerine ilişkin yargı kararlarının 
uygulanmadığı iddialarının bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi.

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 25 
Milletvekilinin, Türk Dili ve Edebiyatı öğret-
menlerinin atanamamalarından kaynaklanan 
mağduriyetlerinin bir genel görüşme açılması-
na ilişkin önergesi.

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 25 
Milletvekilinin, elektrik dağıtım şirketlerinin 
özelleştirilmesinden kaynaklanan sorunların 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi.
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TBMM MUSTAFA NECATİ KÜLTÜR EVİ
ARALIK AYI KÜLTÜR ve SANAT ETKİNLİKLERİ

YAĞLIBOYA, GOBLEN VE EL SANATLARI SERGİSİ
Zeynep YILDIRIM - Fulya ÖNEREN
Sanatçılarımız Zeynep Yıldırım ve Fulya Öneren 
tarafından hazırlanan “Renklerin Melodisi” isimli Yağlı 
Boya, Goblen ve El Sanatları Sergisi 9-14 Aralık 2014 
tarihlerinde sanat severlerin beğenisine sunuldu.

YAĞLIBOYA RESİM SERGİSİ
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR 
FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ
16-21 Aralık tarihleri arasında “Ahmet Yakupoğlu’na 
Saygı Kütahya’ya Övgü” temalı “ Resimlerle Rengarenk 
Kütahya” isimli karma yağlı boya resim sergisi  açıldı.

FOTOĞRAF SERGİSİ
BALIKESİR EDREMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Balıkesir Edremit Belediye Başkanlığı tarafından 
“Kazdağlarının Antik Zenginliği; Antandros Gün 
Işığına Çıkıyor”  isimli Fotoğraf sergisi 23 Aralık’ta 
açıldı. Sergi 28 Aralık tarihine kadar açık kaldı.

FOTOĞRAF SERGİSİ
ÖZCAN SABANCI MESLEKİ VE TEKNİK 
ANADOLU LİSESİ
Özcan Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Grafik 
ve Fotoğraf Alanı tarafından “Işığı Gördüm” konulu 
fotoğraf resim sergisi 30 Aralık 2014-3 Ocak 2015 
tarihleri arasında sanat severlerin beğenisine sunuldu.




