
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AYLIK HABER BÜLTENİ  SAYI 201 � ARALIK 2014TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AYLIK HABER BÜLTENİ  SAYI 204 � ŞUBAT 2015

Hocalı 
Katliamı 
TBMM 
Genel Kurulu 
Gündeminde

TBMM 
Başkanı 
Çiçek 
Kanada’da



TBMM MUSTAFA NECATİ KÜLTÜR EVİ
ŞUBAT AYI KÜLTÜR ve SANAT ETKİNLİKLERİ

04-08 ŞUBAT 2015 MUSTAFA YÜCE FOTOĞRAF 
SERGİSİ

10-15 ŞUBAT 2015 NURAN SEZER 
DEMİRKAYA

YAĞLIBOYA 
RESİM SERGİSİ

17-22 ŞUBAT 2015 AHMET AYDOĞMUŞ AHŞAP OYMA

24 ŞUBAT -  
01 MART 2015

TÜRKSAM (TÜRKİYE 
ULUSLARARASI 
İLİŞKİLER VE STRATEJİK 
ANALİZLER MERKEZİ

FOTOĞRAF 
SERGİSİ

Tel: (0312) 431 04 51 – 431 14 51
Açılış ve Kokteyl her hafta Salı günü yapılmaktadır.

Sergiler, Pazartesi hariç her gün 09.30-18.30 saatleri arasında gezilebilir.



Meclis Bülteni Dergisi aylık olarak yayımlanır.

Dergide yer alan makale, araştırma, yorum, röportaj gibi yazıların 
sorumluluğu yazarlarına aittir.

Dergide yer alan yazılardan kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bülteni

Şubat 2015  Sayı: 204  ISSN: 2146-7730

TBMM YAYINIDIR
TBMM Adına Yayın Sahibi

Ali ÖZER

Yazı İşleri Müdürü
Hamit EŞEN

Editör
Erhan CANKURTARAN

Grafik Tasarım
Uğur SAÇI

Yayın Ekibi
Ece KIRLI

Metin GÜMÜŞ
Filiz TÜRER

Berna ÇUHADAR
Halil Alper DURMAZ

M. Fatih KILIÇ
Banu DOĞAN

Redaksiyon
Aydın SARAÇ

Fotoğraflar
Orhan AYDEMİR
Haydar AKTAŞ

Meral TEKİNARSLAN
Bülent YILMAZ

Adres
TBMM Basın, Yayın ve 

Halkla İlişkiler Başkanlığı
Tel.: (0312) 420 78 28 – 420 69 19

Faks: (0312) 420 78 31

İnternet Adresi
www.tbmm.gov.tr

www.meclishaber.gov.tr
twitter.com/tbmmresmi

twitter.com/TBMMGenelKurulu
facebook.com/TBMMresmi

facebook.com/pages/TBMM-Genel-Kurulu/147994631981141
www.tbmmcocuk.gov.tr
twitter.com/tbmmcocuk

Baskı
TBMM Basımevi

s.2 TBMM Başkanı Çiçek’in 
Kanada Ziyareti

Arnavutluk Parlamento Heyeti TBMM’de.....................10
TBMM Başkanı Çiçek, Parlamento Muhabirleri 
Derneği Başkanı Bozkurt’u Kabul Etti...........................12
TBMM Başkanı Çiçek, ABD Temsilciler Meclisi 
Başkanı Boehner’e Mektup Gönderdi ............................14
TBMM Başkanı Çiçek’in, Türkiye’nin 
NATO’ya Üye Oluşunun 63. Yıldönümü Mesajı ...........15
TBMM Başkanı Çiçek, NATO PA Başkanı 
Turner’i Kabul Etti .........................................................17
TBMM Başkanı Çiçek RTGD Heyetini Kabul Etti .....20
TBMM Başkanı Çiçek’in, 
Hocalı Katliamı’nın 23. Yılı Mesajı ................................22
TBMM Dışişleri Komisyonu’ndan, 
Hocalı Katliamı ile İlgili Bildiri ......................................23
TBMM’de, Parlamenterler Korosu Konseri ...................29
Parlamentolararası Enerji Semineri ................................30
Almanya Cumhuriyeti Devlet Bakanı 
Michael Roth’un TBMM’yi Ziyareti ..............................34
RÖPORTAJ / TBMM Mevsimlik Tarım İşçilerinin 
Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı ve 
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaçar: ............40
TBMM’ye “Mükemmellikte Kararlılık” Ödülü ..............44
TBMM’de Kabul Edilen Kanunlar ................................56

İÇİNDEKİLER



TBMM Başkanı Cemil Çiçek 
ve beraberindeki parlamento 
heyeti, 23–26 Şubat tarihlerinde 
Kanada’da resmi temaslarda 
bulundu.
Kanada ziyaretinde Çiçek’e, eşi 
Gülten Çiçek, TBMM İdare 
Amiri ve AK Parti Çorum 
Milletvekili Salim Uslu, AK 
Parti Antalya Milletvekili ve 
Türkiye-Kanada Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı 
Sadık Badak, AK Parti Mersin 
Milletvekili Ahmet Tevfik Uzun, 
CHP Sakarya Milletvekili 
Engin Özkoç ile MHP İzmir 

Milletvekili Ahmet Kenan 
Tanrıkulu eşlik etti.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
Kanada’ya resmi ziyareti 
çerçevesinde 23 Şubat’ta 
Kanada Senato Başkanı Pierre 
Claude Nolin ve Avam Kamarası 
Başkanı Andrew Scheer ile 
görüştü.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
Kanada Parlamentosu’ndaki 
görüşme öncesinde, Senato Şeref 
Defteri’ni imzaladı.
Senato Başkanı Nolin ile 
görüşmesinin ardından, onuruna 

verilen yemeğe katılan ve daha 
sonra parlamento binasını gezen 
Çiçek, yetkililerden binanın 
tarihi hakkında bilgi aldı.
Çiçek, Parlamento Kütüphanesi 
gezisi sırasında görevlilere, 
kütüphanede Türkiye ile ilgili 
kaç kitap olduğunu sordu ve 
kütüphaneye, “Dünya Mirasında 
Türkiye” kitabını hediye etti.
Meclis Başkanı Cemil Çiçek 
daha sonra  Avam Kamarası 
Başkanı Andrew Scheer ile 
görüştü.

TBMM Başkanı Çiçek’in Kanada Ziyareti

Çiçek: “Uluslararası toplum terör konusunda hiçbir ayrım yapmadan, derecelendirmeye tabi tutmadan 
bütün terör örgütleriyle ilgili kararlı bir tutum sergilemediği sürece daha pek çok insan hayatını kaybedecek 
ve insanlar da bu acıları yaşamaya devam edecektir”
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TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
Kanada’da askeri ataşe olarak 
görev yaparken Ermeni terör 
örgütü ASALA tarafından 
şehit edilen Albay Atilla 
Altıkat’ın anısına yaptırılan 
Şehit Diplomatlar Anıtı’na 24 
Şubat’ta çelenk koydu ve saygı 
duruşunda bulundu.

Çiçek, törenin ardından 
gazetecilere yaptığı açıklamada, 
1982 yılında Kanada’da askeri 
ataşe olarak görev yaparken 
Ermeni terör örgütü ASALA 
tarafından şehit edilen Albay 
Atilla Altıkat’ın huzurunda 
saygı duruşunda bulunmak için 
toplandıklarını söyledi.
Türkiye’nin menfaatlerini 
korumak için, milletin hak 
ve çıkarlarını, bulundukları 
ülkelerde savunmak için görev 
yaparken hayatlarını kaybetmiş 
pek çok şehit olduğunu belirten 
Çiçek, şöyle devam etti:
“Kamu görevlilerimiz var, 
diplomatlarımız var. Bu uğurda 
en çok şehit veren ülkelerin 
başında geliyoruz. Maalesef 
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terör bir insanlık suçu olmasına 
rağmen bunun toplumlar için 
ne büyük tehlike teşkil ettiği 
yaşanan bu kadar acıya karşılık 
yeterince anlaşılamamıştır. 
Halen gerek bölgemizde gerekse 
dünyada terör eylemleri devam 
ediyor. Bunun en fazla acısını 
çeken, zararını gören de bizim 
milletimizdir, devletimizdir. 
Onun için uluslararası toplumun 
terör konusunda bu olup 
bitenlerden sonra aymazlıktan 
kurtulup işbirliği yapmaları 
gerekiyor.
Uluslararası toplum, terör 
konusunda hiçbir ayrım 
yapmadan, derecelendirmeye 
tabi tutmadan bütün terör 
örgütleriyle ilgili kararlı bir 
tutum sergilemediği sürece 
daha pek çok insan hayatını 
kaybedecek, insanlar da bu acıları 
yaşamaya devam edecektir. Ümit 
ve temenni ediyorum ki yaşanan 
acılar tüm insanlar için bir ders 
teşkil etsin ve bundan gerekli 
dersleri çıkarmış olalım. Bütün 
şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla 
anıyorum. Yaşanan acıların son 
olmasını temenni ediyorum.”

Atilla Altıkat’ı rahmet ve 
saygıyla andığını yineleyen Çiçek, 
“Burada görev yaparken şehit 
edildi. Kanada ile işbirliğinde 
terörle mücadele önemli bir 
başlık teşkil ediyor. Çünkü 
Kanada’nın da yakın zamanda 
hayatını kaybetmiş görevlileri 
var. Onları da bu vesileyle burada 
saygıyla anıyoruz” diye konuştu.
Çiçek, burada törene katılan ve 
Kanada’da yaşayan bazı Türk 
vatandaşlarıyla sohbet etti.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
Kanada’ya gerçekleştirdiği 
resmi ziyareti çerçevesinde 
Kanada Dışişleri Bakanı 
Rob Nicholson ve Ottawa ve 
Montreal’deki Türk toplumunun 
temsilcileriyle ayrı ayrı görüştü. 

Çiçek, Kanada’ya gerçekleştirdiği 
resmi ziyareti çerçevesinde Avam 
Kamarası Dışişleri Komisyonu 
üyeleriyle de toplantı yaptı.
Senato ve Avam Kamarası 
oturumlarına da katılan Çiçek 
ve Türk parlamenter heyeti daha 
sonra Kanada Dışişleri Bakanı 
Rob Nicholson ile bir araya geldi.

Kanada Savaş Müzesi’ni 
de gezen Çiçek, burada 
Birleşmiş Milletler barış gücü 
operasyonlarının sergilendiği 
alandaki Kıbrıs galerisini 
inceledi.
Ardından Meclis Başkanı 
Çiçek, Türkiye’nin Ottawa 
Büyükelçiliği’nde, Ottawa ve 
Montreal’deki Türk toplumunun 
temsilcileriyle bir araya geldi ve 
sorunlarını dinledi.
Seçim konusunun sadece 
Kanada’da yaşayan Türk 
vatandaşlarının değil, diğer 
ülkelerde de sorun olduğunu 
ifade eden Çiçek, bu sorunun 
çözümü noktasında Türk 
vatandaşlarının bulundukları 
yerlerde oy kullanmaları için 
çıkarılan düzenlemeye değindi.
Çiçek, 155 ülkede 3 milyona 
yakın Türk vatandaşının oy 
kullanacağını belirterek, “Türkiye 
olarak bizim her vatandaşımızın 
ikamet ettiği yerde oy kullanma 
imkanı çok değişik sebeplerden 
dolayı yok. Türkiye’deki gibi 250, 
300 seçmenin olduğu yere bir 
sandık kurulması, bu biraz da 

PARLAMENTER DİPLOMASİ

4  �  Şubat 2015



başka türlü şartlara bağlı. Bir de 
ilgili ülkeler Türkiye’deki seçim 
tartışmalarının, seçim sorununun 
kendi ülkesine taşınmasını 
istemiyor” diye konuştu.
En doğru yöntemin mektupla 
oy kullanmak olduğunu anlatan 
Çiçek, Anayasa Mahkemesi’nin 
kararı olduğu için bunu yapma 
şansı bulunmadığını söyledi.
Çiçek, Kanada’da gerçekleştirdiği 
görüşmelerde, eğitim alanındaki 
işbirliğinin önemi üzerinde 
durduklarını belirterek, 
üniversiteler arasında daha yakın 
işbirliğine ihtiyaç olduğunu, Milli 
Eğitim Bakanlığı ve YÖK’ün 
buraya ayrı bir zaman ayırması ve 
ayrı bir görevlendirme yapması 
gerektiğini kaydetti.
Demokratik toplumun, bireye 
önem veren ancak aynı zamanda 
örgütlü bir yapı olduğuna dikkati 
çeken Çiçek, Kanada’daki Türk 
vatandaşlarından daha fazla 
örgütlenmelerini istedi.
Çiçek, “Türkiye’nin haklı 
davalarında, burada, 
bulunduğunuz yerde lobi 

oluşturabilmek, yeri geldiğinde 
tepki ortaya koyabilmek, 
görüşlerimizi başkalarına 
aktarabilmek bakımından da 
örgütlenmeye ihtiyaç var” dedi.
Teşkilatlanmanın, sorunların 
çıkmasına sebebiyet vermemesi 
gerektiğini vurgulayan Çiçek, 
şunları söyledi:
“(Bir işin ya başında olurum ya 
dışında. Seçimi kaybettim, ayrı 
bir dernek...) O zaman enerjimizi 
birbirimize karşı yöneltmiş 
oluyoruz. Bundan da endişe 
duyuyorum.
Bir ülkede sayısı bir elin iki katı 
kadar bir Ermeni nüfusu var. 
Adamlar parlamentoya gidiyorlar, 
‘Türkler bize soykırım yaptı, 
hadi bir önerge verin’. Halbuki 
bizim orada 50 bin vatandaşımız, 
soydaşımız var. Oradaki 200 
Ermeni bir araya geliyor, bir 
önergeyi verdiriyor, bizim 50 bin 
vatandaşımız bir araya gelip 500 
kişilik bir dilekçe imzalatamıyor. 
Çünkü o dernek öyle bölünmüş, 
diğer dernek böyle bölünmüş. 
Sonuçta oradan karar çıkıyor ve 
biz de Türkiye’den geleceğiz ve iş 

işten geçtikten sonra ‘Yapmayın, 
etmeyin bu doğru değil’. 
Onun için bir araya gelmenizi, 
teşkilatlanmanızı istiyoruz. 
Görüşleriniz, kanaatleriniz, 
tercihleriniz başımız üstüne. Bu, 
demokrasinin gereğidir, biz buna 
saygı duyarız. Ama ortak konular 
söz konusu olduğunda bunların 
hiçbirisi bir ayrışma sebebi 
olmamalı.”
Ermeni diasporasının 
tüm dünyada bir karalama 
kampanyası olduğunu anımsatan 
Çiçek, bunlar içinde de geçmişte 
almış olduğu kararlar nedeniyle 
Kanada gibi birkaç ülkenin önem 
arz ettiğini bildirdi.
Çiçek, şunları kaydetti:
“Karar alındı denilerek, burada 
kalınacak değil. Mutlaka yeni 
bir kısım teşebbüsleri, gayretleri 
olabilecektir. Biz tarihte yaşanmış 
bu olayların tüm yönleriyle ortaya 
çıkarılması noktasında her türlü 
teklife, her türlü çabaya varız. 
Biz arşivlerimizi açtık, başkaları 
da açsın. Bizim tarihimizde 
yüz karası olacak bir şey yok, 
bizim alnımız açıktır. Sabıkasız 

PARLAMENTER DİPLOMASİ

Şubat 2015  �  5



bir milletiz Allah’a şükür, 
bizim sabıkamız yok. Herkesin 
yardımına koştuk. Bunun en 
güzel misali şu an bölgemizde 
yaşanan sıkıntılar sebebiyledir. 
Herkes takdirini ifade ediyor 
ama kimse elini cebine atmıyor. 
Herkes teşekkür ediyor, bu 
teşekkürler oradakilere akşam 
yemeği ve sabah çorbası yerine 
geçmiyor. Biz böylesine insani 
değerleri özümsemiş, benimsemiş 
bir toplumuz. Ama buna karşılık 
bazı sıkıntılarımız var. Bu 
sıkıntıları aşmanın yolu olarak 
da birlikte bir çaba göstermemiz 
gerekiyor.”
Çiçek daha sonra basın 
mensuplarına, Kanada’ya 
gerçekleştirdiği resmi ziyareti 
çerçevesinde yaptığı görüşmeleri 
değerlendirdi.
Dış seyahatlerin belli bir planın 
parçası olarak yapıldığını 
belirten Çiçek, devletin ilgili 
kurumlarıyla, bakanlıklarla 
konuşarak, 2015 yılının 
gündemini hesaba katarak bu 
ziyaretleri gerçekleştirdiklerini 
söyledi.
Çiçek, Türkiye dışında ülkeyi 
ilgilendiren çok önemli çabalar 
ve gayretler bulunduğunu ifade 

ederek, bunlardan birinin de 
1915’te cereyan eden olaylarla 
ilgili Ermeni diasporasının 
dünyada yürütmeye çalıştığı 
karalama kampanyası olduğunu 
vurguladı.
Bu kampanyaların hedefinde 
kamuoyunun ve hedef kurumlar 
olarak da parlamentoların 
bulunduğuna dikkati çeken 
Çiçek, şöyle devam etti:
“Parlamentolardan karar 
çıkarmaya, karar çıktıysa 
bunun ötesinde yeni kararların 
alınması bakımından yoğun 
çabalar var. Onun için TBMM 
olarak biz de ülkelerle ilgili 
bir öncelik sıralaması yaparak 
Türkiye’nin görüşlerini anlatmaya 
çalışıyoruz. Demek istiyoruz ki 
parlamentolar bir uluslararası 
ceza kurumu gibi hareket 
edemezler. Geçmişte cereyan 
etmiş olayların araştırılacağı, 
soruşturulacağı platformlar 
bilimsel platformlardır ve bilim 
adamlarının işidir. Halbuki 
bu diasporanın karalama 
kampanyasının sonucu olarak 
parlamentolardan geçmişi 
suçlayan, geçmişle ilgili hüküm 
tesis eden kararlar çıkarılmaya 
çalışılıyor. Bununla ilgili lobiler 
oluşturuluyor. Biz de Türkiye’nin 

görüşlerini ifade etmeye 
çalışıyoruz.”
TBMM’nin de 2005’te tüm 
dünya parlamentolarına bir 
çağrıda bulunduğunu hatırlatan 
Çiçek, şunları kaydetti:
“Biz, tarihi gerçeklerin bütün 
yönleriyle ortaya çıkarılmasını 
arzu ediyoruz. Bizim 
tarihimizden bir şüphemiz yok, 
geçmişimizden bir endişemiz 
de yok. Bunun bütün yönleriyle 
ortaya çıkarılması bizim de 
çok arzu ettiğimiz bir husustur. 
Ama bunu bilim adamları 
ortaya çıkaracaktır. İç politika 
mülahazalarıyla birkaç seçmenin 
oyunu alabilmek için bazı 
ülkelerde maalesef parlamentolar 
kullanılıyor, istismar ediliyor 
ve Türkiye aleyhine karar 
çıkarılmaya çalışılıyor. Bunlardan 
biri de bu (Kanada) ülkedir. 
Onun için Türkiye bugün 
konuyu biraz daha ciddi takip 
etmeye çalışıyor. O nedenle 
de TBMM’ye görev düşüyor. 
Biz de iktidar ve muhalefetten 
milletvekili arkadaşlarımızla 
Türkiye’nin görüşlerini anlatmaya 
çalıştık.”
Görüşmelere değinen Çiçek, bu 
konuları konuştuklarını, geliş 
sebeplerini ve beklentileri ilgili 
makamlara ve kişilere anlatmaya 
çalıştıklarını söyledi.
Genel yaklaşımın ne olduğu 
yönündeki soruya Çiçek, şu yanıtı 
verdi:
“Bundan sonraki çabalarda, 
gayretlerde diasporanın 
gayretlerine karşılık daha 
temkinli hareket edebileceklerini 
düşünüyorum. Ama bu bir 
ziyaretle, bir görüşmeyle 
hallolacak bir mesele değil. 
Türkiye maalesef geçmişte bu 
konuları şu veya bu sebeple yeteri 
kadar takip etmedi. Geriye atıfta 
bulunmanın da bir anlamı yok. 
Şimdi bu işleri biraz daha sıkı 
takip etmemiz gerekiyor. Bu bela 
sadece birkaç kişinin çabasıyla, 
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gayretiyle defedilecek gibi değil. 
Bütün kurumlarımızın, sivil 
toplum örgütlerimizin mutlaka 
bu konuyla ilgili yapabileceği çok 
şey var. ‘Sadece hükümet yapsın, 
sadece Meclis Başkanı veya 
Meclis birkaç yere gitsin, bunları 
izah etsin’ değil.
Meslek kuruluşlarından 
tutun bilim adamlarımıza, 
üniversitelerimize teker teker 
herkese düşen görevler var. 
Bunun bilinci ve sorumluluğu 
içinde olmaları lazım gelir ki bu 
kampanyalara karşı bir cephe 
oluşturmuş olalım. Değilse biz 
geldik, yarın gidiyoruz ama 
burada bu faaliyetler devam 
edecek. Ama ben biliyorum ki 
burayla ilgili birçok kuruluşun 
irtibatı var. Başka ülkelerle 
irtibatı olan kuruluşlarımız var. 
Şu ana kadar onların böyle bir 
çabası, gayretine de pek şahit 
olmadım. Benim üzüntüm 
budur. Ama biz üzerimize düşeni 
yapmaya çalışıyoruz.”

TBMM Başkanı Çiçek Kanada’da 
Gazetecilerin Sorularını 
Cevapladı

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
Kanada’ya gerçekleştirdiği 
resmi ziyareti çerçevesindeki 

görüşmelerin ardından 25 
Şubat’ta basın mensuplarının 
sorularını yanıtladı. Çiçek, 
Malatya’da iki askeri uçağın 
düşmesi sonucu şehit olan 4 
pilota Allah’tan rahmet, ailelerine 
ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne de 
sabır diledi.
Çiçek, “Uzak mesafedeyiz ama 
Türkiye’deki gelişmeleri de 
takip ediyoruz. Evvela hayatını 
kaybeden pilotlarımıza Allah’tan 
rahmet diliyoruz, ailelerine ve 
Türk Silahlı Kuvvetleri’ne de 
sabır diliyoruz. Maalesef zaman 
zaman bu türlü bizi üzen olaylar 
yaşanıyor ama ne yapalım işin bir 
tarafı. Hepimizin başı sağolsun” 
dedi.
İç Güvenlik Paketi’nin Genel 
Kurul’daki görüşmeleri sırasında 
yaşanan gerginlikler hatırlatılarak 
“Milletvekillerine bir çağrınız 
olacak mı” sorusu üzerine Çiçek, 
bugüne kadar bu konularla ilgili 
çok açıklama yaptıklarını söyledi.
Çiçek, parlamentoların her türlü 
fikrin, her tür konunun ve her 
sorunun özgürce tartışıldığı, 
konuşulduğu yerler olduğunu 
belirterek, bu tartışmalar, bu 
müzakerelerin de İçtüzüğe 
ve kurala uygun yapılması 

gerektiğini vurguladı. Çiçek, 
“Herkes başkasının kural 
dışılığını gündeme getiriyor, 
İçtüzüğe aykırılığını... Ama 
ortada uygulanan bir İçtüzük de 
maalesef kalmadı. Herkes neyi 
yapıyorsa onun İçtüzüğe uygun 
olduğunu söylüyor. Böyle bir 
sıkıntılı durum var” diye konuştu.
Meclis’in eylem yeri değil, 
tartışma yeri olduğunun altını 
çizen Çiçek, şöyle devam etti:
“Maalesef tartışmanın ötesine 
geçilerek eylemlerin konulduğu, 
mikrofonların söküldüğü, her 
türlü kaba davranışın sergilendiği 
mekanlar haline gelmiş olması, 
parlamentomuzda, Meclisimizde 
çok kötü örnekler oluşturuyor. 
Korkarım ki bu bir müzakere 
yöntemi haline getirilirse 
bundan sonra Meclis bir fikir 
tartışmasına değil, hepimizi üzen 
tartışmalara sebebiyet verecek. 
Bundan herkesin kaçınması 
gerekir. Bugün bulunduğumuz 
ülkenin parlamentosunda da 
oturuma katıldık, tartışma 
yapıldı. Kimsenin birbirini bu 
manada, bizdekine benzer tarzda 
itip kaktığı, bağırılıp çağrıldığı, 
masanın, sandalyenin havada 
uçtuğu, mikrofonların söküldüğü 
bir görüntü yok. Onun için biraz 
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daha sorumlu davranmamız 
gerekiyor.
Artık yaptığımız bu yasalar 
bu dönemin son yasaları. 
Bu parlamentodaki pek çok 
arkadaş önümüzdeki dönemde 
olmayabilir. Daha hoş bir 
seda bırakarak, dostlukla, 
birbirinin elini sıkarak, birbiriyle 
helalleşerek, kucaklaşarak 
ayrılmak varken çok kırıcı bir 
görüntü aldı başını gidiyor. Bu 
da parlamentoya güven açısından 
çok olumsuz bir kanaatin 
vatandaşta oluşmasına sebebiyet 
veriyor. Bu andan itibaren, bari 
tartışacak ve konuşacak olanlar 
biraz daha birbirlerine saygılı bir 
tarzda bu işleri konuşsalar çok 
uygun olacak diye düşünüyorum.”

Çiçek, Ontario Eyalet 
Parlamentosu’nu ziyaret etti.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve 
beraberindeki heyet, Kanada’da 
Ontario Eyalet Parlamentosu’nu 
ziyaret etti.
Parlamentoya gelişinde 
Ontario Eyalet Parlamentosu 
Başkanı Dave Levac tarafından 
karşılanan Çiçek, Ontario 

Eyalet Parlamentosu’nu gezdi ve 
binanın tarihine ilişkin bilgi aldı.
Toronto’daki Pape Camisi’ni 
de ziyaret eden Çiçek, Din 
Hizmetleri Ataşesi Mahmut 
Demir, din görevlileri ve Kanada-
Türk İslam Vakfı Başkanı 
İsmail Aycan ve camiye gelen 
vatandaşlarla da görüştü.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
soykırımın bir millete yapılacak 
en büyük iftira olduğunu 
söyledi.

Çiçek, temasları kapsamında 
Toronto’ya geçti. Çiçek ve 
beraberindeki parlamento heyeti, 
akşam saatlerinde Türkiye’nin 
Toronto Başkonsolosluğu’nda 
Türk toplumunun önde 
gelenleri ile bir araya geldi. 
Konuşmasından önce, 
vatandaşların tek tek sorunlarını 
dinleyen Çiçek, “Sizler bizim için 
önemlisiniz” dedi.
Türkiye ile Kanada arasında 
her alandaki işbirliğinin 
geliştirilmesine katkı için resmi 
bir ziyaret gerçekleştirdiklerini 
ifade eden Çiçek, “Hükümetler 
düzeyinde münasebetler sürüyor. 
Her geçen gün Kanada’ya karşı 

Türkiye’nin de ilgisi artıyor. 
Mart ayında enerji ve tarım 
bakanlarımız Kanada’yı ziyaret 
edecek. Bu iki önemli alanda 
Kanada ile ilişkilerimizi daha 
da geliştirmek istiyoruz” diye 
konuştu.
Çiçek, parlamenter ilişkileri 
geliştirmek için Meclis adına 
buraya geldiklerini anlatarak, 
“Parlamenter ilişkiler dünyada 
giderek öne çıkmaya başladı. 
Özellikle 2015 yılı bakımından 
tüm dünyada Türkiye aleyhine 
Ermeni diasporasının bir 
karalama kampanyası var. 
Soykırım yaptığımız yalanıyla 
tüm dünyada bir kampanya belli 
bir süredir yürütülüyor ama bu 
sene bakımından bu biraz daha 
yoğunlaşıyor” diye konuştu.

“Sabıkamız yok, sicilimiz temiz”

Karalama kampanyalarını 
yürütenlerin hedef grubunun 
parlamentolar olduğuna dikkati 
çeken Çiçek, şunları söyledi:
“Parlamentolardan karar 
çıkarılmaya çalışılıyor. Kanada’da 
daha evvel bu manada alınmış 
kararlar var. Biz kendimizi 
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anlatamadığımız için ya da bu 
konuda karar verenler tek yanlı 
bilgilendirildiği için maalesef 
bu karar çıkmış. Bunun daha da 
ileriye gitmemesi bakımından 
biz de üzerimize düşeni yapmaya 
çalışıyoruz. Bizim sabıkamız yok, 
sicilimiz temizdir. Ama iftira 
etmek için delile de gerek yok.”

“İnsanlığa kucak açmış bir 
milletiz”

“Birinci Cihan Harbi şartlarında 
önemli acılar yaşandı” diyen 
Çiçek,  “Bu acı o zamanki 
Osmanlı toplumunun her 
kesiminde yaşandı. Ama soykırım 
çok farklı bir şey. Soykırım bir 
millet için yapılacak en büyük 
iftiradır. Biz ise ta geçmişten beri 
herkese kucağımızı, ocağımızı 
açmış, ekmeğimizi paylaşmış 
bir milletiz. Bizim kimseye 
yaptığımız bir haksızlık ve 
hukuksuzluk söz konusu değildir” 
dedi.
Çiçek, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
bu konuda üzerine düşeni 
yaptığını belirterek, şöyle devam 
etti:

“Sizler burada bizim bir 
parçamızsınız. Üstelik 
Kanada’daki Türk toplumu, 
yurtdışındaki en nitelikli ve 
eğitimli Türk toplumudur. 
Burada son derece eğitimli ve 
nitelikli vatandaşlarımız var. Bu 
nüfusun burada yapabileceği çok 
şey var.
Hak ve özgürlüklerin elde 
edilmesi ve korunması açısından 
örgütlü toplum olmanın 
önemi büyük. Burada farklı 
farklı dernekler var. Ama bu 
derneklerin belli bir amaç altında 
buluşması lazım. Gerek sizin, 
gerekse mensubu olmaktan 
iftihar ettiğimiz Türk milletinin 
menfaatlerini korumada bir 
araya gelmiş olmamız lazım. 
Farklılıklarımız bir araya 
gelmemizi engellememelidir. Bir 
ve beraber olabilmenin yol ve 
yöntemlerini bulabilmeliyiz.”
Karalama kampanyalarının 
sonucu olarak, ayrımcılığın, 
nefretin, nefret söylemlerinin 
yükseldiği bir dönem yaşandığını 
anlatan TBMM Başkanı Cemil 
Çiçek, kendisini dinleyenlere 
siyasete girmeleri çağrısında 
bulundu.

Çiçek, şunları söyledi:
“İçinden geçtiğimiz süreçte 
yaşanan yanlış bir kısım olaylar 
sebebiyle, tasvip etmediğimiz 
bir kısım gelişmeler sebebiyle 
Müslüman olmak bazı 
yerlerde ayrıma tabi olmak 
anlamına geliyor. Bu karalama 
kampanyaları nedeniyle 
çocuklarımız okullarda 
ayrımcılıkla, nefret söylemleriyle 
karşı karşıya kalıyor olabilir. 
Bunların üstesinden gelmenin 
yolu, birlikte demokratik 
haklarınızı kullanmaktan 
geçiyor. Onun için de bir arada 
olabilmeniz lazım. Özellikle 
burada siyasete ilgi az. Türkiye 
siyasetine ilgi fazla ama 
bulunduğu yerdeki siyasete 
ilgi az. Türkiye’ye ilgi duyun, 
bundan memnuniyet duyarız. 
Ama Türkiye’ye duyduğunuz ilgi, 
burada ayrışmanıza sebebiyet 
vermemeli. Bulunduğunuz 
yerde güçlü olmanın birinci yolu 
eğitim, ikincisi teşkilatlanmadır, 
üçüncüsü de siyasete ilgi 
duymanızdır. Eyalet ya da federal 
parlamentoda 1 tane, 2 tane, 
3 tane milletvekilimiz olsa, şu 
konuştuklarımızın bir kısmını 
konuşmaya gerek kalmayacak.”
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TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
Fatmir Xhafaj ve Beraberindeki 
Heyeti Kabul Etti

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
Arnavutluk Meclisi Hukuk İşleri, 
Kamu Yönetimi ve İnsan Hakları 
Komisyonu Başkanı Fatmir 
Xhafaj ve beraberindeki heyeti 16 
Şubat’ta kabul etti. Kabul, basına 
kapalı gerçekleşti.

Arnavutluk Heyeti, Adalet 
Komisyonu Başkanı İyimaya ile 
Görüştü

Adalet Komisyonu Başkanı 
Ahmet İyimaya, Arnavutluk 
Meclisi Hukuk İşleri, Kamu 
Yönetimi ve İnsan Hakları 
Komisyonu Başkanı Fatmir 
Xhafaj ve beraberindeki heyet ile 
TBMM’de görüştü.
Adalet Komisyonu Başkanı 
İyimaya, Arnavut medeniyetinin 
en az Avrupa medeniyetinin 
başlangıcı kadar yaşlı ve kıdemli 
bir medeniyet olduğunu söyledi.
Arnavut tarihini çok iyi 
incelediğini belirten İyimaya, 
“Komşular, kendi yapılarını ve 
tarihlerini çok boyutlu bir şekilde 
incelemez ve algılamazlar ise 
inanıyorum ki kendilerini tam 
tanımış olmazlar.” dedi.
Arnavutluk ile Türkiye’nin; tarih, 
coğrafya ve kültür komşusu 
olduğunu ifade eden İyimaya, iki 

ülkenin de büyük bir birikime 
sahip olduğunu belirterek 
birbirlerinden alacakları ve 
faydalanacakları konular 
olduğuna dikkat çekti.
İki ülkenin de Güney Doğu 
Avrupa ülkeleri işbirliği 
sürecinin ortak üyesi olduğuna 
değinen İyimaya, “Ben, 
Arnavut demokrasisinin genç 
yaşına rağmen birikimi ve 
müktesebatının dünyaya katacağı 
çok şey olduğunu düşünüyorum.” 
diye konuştu.
Adalet Komisyonu Başkanı 
İyimaya, dünya devletlerinin, 
aralarındaki ilişkiler bağlamında 
ekonomiden daha önemli 
olarak hukuk, demokrasi 
ve barışa ihtiyacı olduğunu 
belirtti ve devletlerin ekonomik 
ilişkilerinden daha çok hukuk, 
demokrasi ve barışa muhtaç 
olduklarına vurgu yaptı.
Milletlerin kendi iç hukuklarını 
düzenlediklerini ve yaptırımlarını 
uygulayabildiklerini ancak 
milletlerarası hukuk’un binlerce 
yıllık yaşına rağmen henüz çocuk 
seviyesinde olduğunu söyledi.
İyimaya, insanlığın küresel bir 
hukuk ve demokrasi vatanı 
kurmadığı sürece vahşi gücün 
pençesinden kurtulamayacağını 
ifade etti.

Arnavutluk Meclisi Hukuk 
İşleri, Kamu Yönetimi ve 
İnsan Hakları Komisyonu 
Başkanı Fatmir Xhafaj ise 
görüşmede gerçekleştirdiği kısa 
konuşmada Adalet Komisyonu 
Başkanı Ahmet İyimaya’ya 
misafirperverliğinden ve sıcak 
karşılamasından dolayı teşekkür 
etti.
Kendilerini Türkiye’de misafir 
olarak değil, evlerinde gibi 
hissettiklerini belirten Xhafaj, her 
Arnavut vatandaşının da böyle 
hissettiğine dikkat çekti.
Arnavutluk ve Türkiye 
ilişkilerinin ikili ve siyasi 
ilişkilerden öte halkların dostluk 
ve kardeşlik ilkesine dayandığını 
belirten Xhafaj, “Siyaseten bizden 
önce başkaları vardı. Bizden 
sonra da bazıları gelecektir fakat 
kesin olan bir şey var ki; iki ülke 
arasındaki dostluk her zaman 
devam edecektir. Arnavutluk ve 
Türkiye dostluğu, Arnavutluk’ta 
tartışma konusu olmayacak ve 
siyasi partilerin karışamayacağı 
bir konudur” diye konuştu.

Şerbetçioğlu, Heyet Onuruna 
Yemek Verdi

Türkiye - Arnavutluk 
Parlamentolararası Dostluk 
Grubu Üyesi Mustafa Kemal 
Şerbetçioğlu da, Arnavutluk 
Meclisi Hukuk İşleri, Kamu 
Yönetimi ve İnsan Hakları 
Komisyonu Başkanı Fatmir 
Xhafaj ve beraberindeki heyet 
onuruna, TBMM’de yemek verdi.
Şerbetçioğlu, Arnavutluk Meclisi 
Hukuk İşleri, Kamu Yönetimi 
ve İnsan Hakları Komisyonu 
Başkanı Fatmir Xhafaj ve 
beraberindeki heyeti TBMM’de 
görmekten ve ağırlamaktan 
dolayı memnuniyet duyduğunu 
ifade etti.

Arnavutluk Parlamento Heyeti TBMM’de
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Yemek, görüntü alınmasının 
ardından basına kapalı olarak 
devam etti.
Arnavutluk Parlamento Heyeti, 
17 Şubat’ta, TBMM İçişleri 
Komisyonu Başkanı Mehmet 
Ersoy, İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer 
Üstün ve Kadın Erkek Fırsat 
Eşitliği Komisyonu Başkanı 
İlknur İnceöz ile Meclis’te ayrı 
ayrı görüştü.
Konuk heyet ile ilk olarak bir 
araya gelen TBMM İçişleri 
Komisyonu Başkanı Mehmet 
Ersoy, Türkiye ile Arnavutluk 
arasında tarihe dayanan kardeşlik 
bağlarının bulunduğuna vurgu 
yaptı. Ersoy, dostluk ve kardeşlik 
bağlarının ilelebet devam 
edeceğini söyledi. Ersoy, daha 
sonra, komisyonun çalışmaları 
hakkında konuk heyete bilgi 
verdi.
Arnavutluk Meclisi Hukuk İşleri, 
Kamu Yönetimi ve İnsan Hakları 
Komisyonu Başkanı Xhafaj ise 
Ersoy’a kendilerini TBMM’de 
ağırladıklarından dolayı teşekkür 
ederek, Arnavutluk ile Türkiye 
arasındaki ilişkilerinin önemine 
değindi.
Daha sonra konuk heyet ile 
görüşen TBMM İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonu Başkanı 
Ayhan Sefer Üstün, konuk heyeti 
TBMM’de görmekten mutluluk 
duyduğunu ifade ederek heyetin 

Türkiye ziyaretlerinin verimli 
geçmesini diledi.
Xhafaj ise İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonu’nun 
kendilerini Meclis’te 
ağırlamasından dolayı Üstün’e 
teşekkür ederek, komisyonlarının 
çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Son olarak Kadın Erkek Fırsat 
Eşitliği Komisyonu Başkanı 
İlknur İnceöz ile görüşen 
Arnavutluk Meclisi Hukuk 
İşleri, Kamu Yönetimi ve İnsan 
Hakları Komisyonu Başkanı 
Fatmir Xhafaj ve beraberindeki 
heyet, TBMM’deki temaslarını 
tamamladı.
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 
Komisyonu Başkanı İnceöz, 
Türkiye ve Arnavutluk’un ortak 
tarihi ve kültürel bir geçmişe 
sahip olduğunu belirterek iki 
ülkenin dostluk ve kardeşlik 
ilkelerine dayalı bir ilişkisi 
olduğunu söyledi.
Komisyon Başkanı İnceöz, 
konuk heyetin kendilerini kendi 
ülkelerinde gibi hissetmesini 
istediğini de sözlerine ekledi.
Arnavutluk Meclisi Hukuk 
İşleri, Kamu Yönetimi ve İnsan 
Hakları Komisyonu Başkanı 
Fatmir Xhafaj ise görüşmede, 
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 
Komisyonu Başkanı İnceöz’e 
misafirperverliğinden ve sıcak 
karşılamasından dolayı teşekkür 
etti.

Kendilerini Türkiye’de misafir 
olarak değil, evlerinde gibi 
hissettiklerini belirten Xhafaj, her 
Arnavut vatandaşının da böyle 
hissettiğine dikkat çekti.
Arnavutluk ve Türkiye 
ilişkilerinin ikili ve siyasi 
ilişkilerden öte halkların dostluk 
ve kardeşlik ilkesine dayandığının 
da altını çizen Xhafaj, siyasetçi 
olarak sadece Arnavutluk 
halkının hislerine tercüman 
olduklarını ifade etti.
Görüşmelerde, TBMM Türkiye-
Arnavutluk Dostluk Grubu 
Başkanı ve AK Parti İzmir 
Milletvekili Rıfat Sait de hazır 
bulundu.

İyimaya, “Komşular, kendi 
yapılarını ve tarihlerini çok 
boyutlu bir şekilde incelemez 
ve algılamazlar ise inanıyorum 
ki kendilerini tam tanımış 
olmazlar.” 
 
Xhafaj, “Siyaseten bizden 
önce başkaları vardı. Bizden 
sonra da bazıları gelecektir 
fakat kesin olan bir şey var ki; 
iki ülke arasındaki dostluk her 
zaman devam edecektir.”
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TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
Parlamento Muhabirleri Derneği 
Başkanı Göksel  Bozkurt ve 
Derneğin Yönetim Kurulu 
Üyelerini 16 Şubat’ta kabul etti.
Çiçek,  kabulde, Özgecan 
Aslan’ın öldürülmesinin ardından 
yaşanan tartışmalara ilişkin 
görüşlerini ifade etti.
Belli süreden beri Türkiye’de, 
cinayetler ve şiddet olaylarının 
her gün haber metinlerinde, 
gazete sayfalarında yer aldığını 
belirten Çiçek, “Hepimizin 
nefretle kınadığı, asla tasvip 
etmediğimiz bir kısım fiili 
durumlar.... Bu sadece iç 
kamuoyumuz bakımından 
değil, Türkiye açısından kötü 
bir imaj oluşturuyor. Bu 
nedenle, Özgecan’ın hunharca 
katledilmesi toplumda haklı 
olarak büyük bir infiale 
sebep verdi. Hepimiz bundan 
büyük acı, üzüntü duyduk. Bu 
üzüntümüzü de değişik vesilelerle 

ifade etmeye çalışıyoruz” diye 
konuştu.
Konuyla ilgili tartışmaların 
olduğuna ve belli bir süre daha 
devam edeceğine işaret eden 
Çiçek, TBMM’de kadına yönelik 
şiddet ve hunharca işlenen 
cinayetlerle ilgili araştırma 
komisyonu kurulduğunu 
hatırlattı. Komisyonda tüm 
partilerin temsil edildiğini, 
Meclis’in duyarlılığını 
ortaya koymak, konuyla ilgili 
araştırmalar yapmak, çözüm 
önerilerini ortaya koymak 
bakımından çalışmalarını 
sürdürdüğünü anlatan Çiçek, 
şunları kaydetti:
“Ben bugüne kadar bu tür 
araştırma komisyonlarına hiç 
katılmadım, daha özgürce 
çalışma yapsınlar diye.... Ama 
konunun önemi sebebiyle, gelen 
talep üzerine birkaç gün evvel de 
kendileriyle bir toplantı yaptık. 
Başkanlık olarak bu yöndeki 

çalışmaları, yurt içi ve yurt dışı 
olmak üzere her türlü desteği 
vereceğimizi ifade ettik. Nitekim 
BM’de yapılacak toplantıya 
da bu manada katılacaklar. 
Meclis’in çalışma takvimi de 
dikkate alınarak, kendilerinin 
de arzusu benim de beklentim, 
bir an evvel bu çalışmaları 
bitirip alınacak tedbirlerle ilgili 
bir tedbirler manzumesini 
ortaya koymalarıdır. Bunu da 
yapacaklarına inanıyorum. 
Meclis, bu konuya hassas.  Zaten 
gündem dışı konuşmalarla, siyasi 
parti başkanlarımız yaptıkları 
toplantılar ve açıklamalarla 
da dile getiriyorlar. Ben de 
Özgecan’ın babasını, ailesini 
aradım; üzüntümüzü ifade 
ettik. Tabii evlat acısı çok kolay 
kabullenebilecek bir acı değil. 
İnfiali büyük...”
Tartışma yaparken birkaç şeye 
bakmak gerektiğini vurgulayan 
Çiçek, şöyle konuştu:

TBMM Başkanı Çiçek, “Hepimizin nefretle kınadığı, asla tasvip etmediğimiz bir kısım fiili durumlar.... 
Bu sadece iç kamuoyumuz bakımından değil, Türkiye açısından kötü bir imaj oluşturuyor. Bu nedenle, 
Özgecan’ın hunharca katledilmesi toplumda haklı olarak büyük bir infiale sebep verdi. Hepimiz bundan 
büyük acı, üzüntü duyduk. Bu üzüntümüzü de değişik vesilelerle ifade etmeye çalışıyoruz.”

TBMM Başkanı Çiçek, Parlamento Muhabirleri 
Derneği Başkanı Bozkurt’u Kabul Etti
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Çiçek, “Her türlü affa karşıyım. Ne ceza, ne imar, ne vergi affı yapılmalı. En tehlikeli olan da ceza aflarıdır. 
Adalete olan güveni zedeliyor. Mağdur, aflar karşısında, ‘benim yakınım öldü ama suçlu elini kollunu 
sallayarak dolaşıyor’ diyor. Bir kısım suç ve suçluların cesaret almasına yol açacak olması bakımından da 
çok büyük etkisi var.”

“Evvela bu türlü şiddet ve 
vahşet olaylarının önlenmesi 
bakımından yasal yetersizlik 
var mı? Eğer bu varsa biz bunu 
süratle giderdik, gideriyoruz. 
Türkiye’de sorunların 
çözümü bakımından en kolay 
başvurulacak tedbirlerin başında 
yasal düzenlemeler geliyor 
ve Meclis, birçok konuda bu 
düzenlemeleri büyük ölçüde 
yaptı; eksiklik varsa yine de 
giderilebilir. Mesele burada 
yasal eksiklikten daha çok, 
bunun uygulamasıyla ilgili 
konularda oluyor. Nitekim 
ceza indirimlerine gerçekten 
yargılama sırasında gerek var mı 
yok mu, mahkemelerin cezada 
indirim sebeplerini kullanmış 
olması, Yargıtay’ın bu yönde 
verdikleri kararlar da epey 
tartışılıyor. Demek ki yasadan 
çok uygulama konusu Türkiye’de 
tartışmalı konudur. Bunu bir defa 
ortaya koymamız gerekiyor.
İkincisi; böylesine vahşi ve 
gerçekten büyük bir şiddetle 

kınadığımız olayla ilgili hapis 
cezası veya dile getirilen 
tedbirler ne olursa olsun 
vatandaşın beklentisi idam 
edilmesidir. İdamla ilgili bir 
ceza uygulanmadığı sürece bu 
infiali tam karşılamak mümkün 
olmuyor. Bu vesileyle idam 
cezası, yeniden, sayın bakanların 
da açıklamaları ile gündeme 
geliyor. Vatandaşın da bu yönde 
talebi var, bazı açıklamalar var. 
Tabiatı ile bu konuyu tartışırken 
Türkiye’nin bir kısım uluslararası 
taahhütleri de var. Bunları da 
ortaya koyarak, tartışmak lazım. 
Değilse, sadece belli bir olay 
üzerinden tartışma yaparız, 
sonra sonuca varamayız. Sonra 
başka bir konu gündeme gelince, 
yine bu tartışmalar sonuçsuz 
kalır. Bu vesile ile idam cezası 
dahil madem sayın bakanlar da 
gündeme getirdi bu konuda farklı 
değerlendirmeler var, Türkiye’nin 
uluslararası taahhütlerini de 
gündeme koyarak, kamuoyu 
neyi talep ediyorsa bunları 

bilerek yapması, bizi daha 
sağlıklı sonuca ulaştırır diye 
düşünüyorum. Bir defa daha 
bu olayı nefretle kınadığımızı 
ifade etmek istiyorum. Aileye 
sabırlar diliyorum. İnşallah bu 
cinayetler, vahşetler son olsun. 
Tabiatıyla ilgili komisyonumuz 
da çalışmalarını bitirince bunu da 
kamuoyuna takdim ederiz.”
Çiçek, afların; cezaların 
caydırıcılığı ve yargılamanın 
anlamsızlığını ortaya koyduğunu, 
toplumda mağdurların infialine 
yol açtığını dile getirerek, “Her 
türlü affa karşıyım. Ne ceza, ne 
imar, ne vergi affı yapılmalı. En 
tehlikeli olan da ceza aflarıdır. 
Adalete olan güveni zedeliyor. 
Mağdur, aflar karşısında, ‘benim 
yakınım öldü ama suçlu elini 
kollunu sallayarak dolaşıyor’ 
diyor. Bir kısım suç ve suçluların 
cesaret almasına yol açacak 
olması bakımından da çok büyük 
etkisi var” dedi.
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TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
“Bu menfur saldırıyı şiddetle ve 
nefretle kınıyoruz. Bu menfur 
saldırının federal ve yerel 
makamlarca bütün boyutlarıyla 
en geniş biçimde ve dikkatle 
soruşturulmakta olduğunu 
anlıyorum.”

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
ABD’de üç Müslüman gencin 
öldürülmesi nedeniyle ABD 
Temsilciler Meclisi Başkanı John 
Boehner’e 18 Şubat’ta gönderdiği 
mektupta, “Bu menfur saldırıyı 
şiddetle ve nefretle kınıyoruz” 
dedi.
Çiçek, mektubunda, ABD’nin 
Kuzey Carolina eyaletinin 
Chapel Hill şehrinde üç 

Müslüman gencin vurularak 
öldürülmesinden büyük üzüntü 
duyulduğunu ifade etti.
Çiçek, mektubunda şunları 
kaydetti:
“Bu menfur saldırıyı şiddetle ve 
nefretle kınıyoruz. Bu menfur 
saldırının federal ve yerel 
makamlarca bütün boyutlarıyla 
en geniş biçimde ve dikkatle 
soruşturulmakta olduğunu 
anlıyorum.
Malumlarınız olduğu üzere, 
insanlığa karşı bir suç olan 
İslamofobi kaynaklı söylem ve 
eylemler son yıllarda hızlı bir 
artış göstermiştir. Bu minvalde 
ortaya çıkan nefret suçlarının 
basit adli vakalar olarak 
değerlendirilmesi, kendilerini 
marjinalleşmiş hisseden 
topluluklarda hassasiyet ve hatta 
kırılmalara yol açmakta, bu da 
radikallere ve aşırıcılara istismar 
fırsatı vermektedir. Chapel Hill 

şehrinde vuku bulan saldırının 
bu mercekten de ele alınmasının 
ve bu olaya karşı infial duyan 
kesimleri kucaklayan siyasi 
söylemlerin ön plana çıkarılarak 
toplumu rahatlatıcı adımlar 
atılmasının zamanlı ve faydalı 
olacağını düşünüyorum.
Dünyanın her yerinde 
radikalleşme ve aşırıcılık ile 
mücadelede ortak hareket 
etmenin önemi bir kez daha 
görülmektedir. Gerek sizin 
gerek ABD Kongresi üyelerinin, 
mevcut hassasiyetleri dikkate 
alarak, bu konuda gerekli 
duyarlılığı sergilemeye devam 
edeceğinizden şüphemiz 
bulunmamaktadır.
Bu ve gündemimizdeki 
bütün meseleleri ABD’ye 
gerçekleştireceğim ziyaret 
çerçevesinde 25 Mart 2015 
tarihinde yapacağımız görüşmede 
sizinle ele almaktan memnuniyet 
duyacağım.”

TBMM Başkanı Çiçek, ABD Temsilciler Meclisi 
Başkanı Boehner’e Mektup Gönderdi
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TBMM Başkanı Cemil 
Çiçek, Türkiye’nin NATO’ya 
üye oluşunun 63. yıldönümü 
dolayısıyla 18 Şubat’ta bir mesaj 
yayımladı.
Çiçek, mesajında; Türkiye’nin 
18 Şubat 1952 yılından bu yana 
Kuzey Atlantik İttifakı’nın 
üyesi olduğunu ifade ederek, 18 
Şubat’ın Türkiye için yalnızca 
güvenlik sorununa getirilen bir 
çözümün değil, demokratik 
Batı dünyasına adım atışının da 
yıldönümü olduğunu vurguladı.
Bu 63 yıl zarfında, Türkiye’nin, 
gerek askeri gerek siyasi 
alanlardaki aktif ve kapsamlı 
katkılarıyla ittifak içinde hayati 
bir rol oynadığını ifade eden 
Çiçek, mesajında şunları kaydetti:
“Soğuk Savaş sonrasında, 
dünyamızın güven ve istikrardan 
yoksun olduğu dönemlerde ve 
Soğuk Savaş’ın hemen ardından 
yeniden şekillenen dünya 
düzeni içerisinde müttefikler 
Kuzey Amerika’dan Balkanlara 
kadar çok geniş bir coğrafyada 
barış ve demokrasinin hâkim 

olmasını sağlamış, Balkanlardan 
Afganistan’a uzanan coğrafyada 
da güven ve istikrarın tesisi 
için büyük fedakarlıklarda 
bulunmuşlardır.
Türkiye de, NATO’nun önde 
gelen müttefiklerinden biri olarak 
bu çabalara büyük sorumluluklar 
üstlenmiş ve son derece önemli 
katkılarda bulunmuştur. Ülkemiz, 
ayrıca, ‘güvenliğin bölünmezliği’ 
ilkesi temelinde hareket 
ederek, gerek ittifak misyon ve 
harekatlarına, gerek NATO’nun 
siyasi boyutunun güçlendirilmesi 
için verdiği destekle 
uluslararası barışın ve istikrarın 
korunmasında vazgeçilmez bir 
aktör olmaya devam etmektedir.
TBMM üyelerinden oluşan 
NATO Parlamenter Türk 
Grubu da, müttefik ülkelerdeki 
muhatapları ile işbirliği 
içinde aktif çalışmalarıyla 
hem siyasi danışma sürecine 
katkıda bulunmakta, hem 
demokrasinin dayanağı olan halk 
iradesinin NATO faaliyetlerine 
yansıtılmasına aracı olmaktadır.

İttifak içerisinde oynadığı rolün 
önemini her fırsatta kanıtlayan 
Türkiye, bundan sonra da 
aynı kararlılıkla bölgesel ve 
küresel barışın sağlanması için 
çalışmalarını sürdürmeye ve 
NATO’nun dünyada barış ve 
güvenliğe olan katkılarının 
vazgeçilmez bir parçası olmaya 
devam edecektir.”

TBMM Başkanı Çiçek’in, Türkiye’nin NATO’ya 
Üye Oluşunun 63. Yıldönümü Mesajı

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
“İttifak içerisinde oynadığı rolün 
önemini her fırsatta kanıtlayan 
Türkiye, bundan sonra da 
aynı kararlılıkla bölgesel ve 
küresel barışın sağlanması 
için çalışmalarını sürdürmeye 
ve NATO’nun dünyada barış 
ve güvenliğe olan katkılarının 
vazgeçilmez bir parçası olmaya 
devam edecektir.”
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NATO PA Türk Grubu Başkanı Alaboyun’un, Türkiye’nin 
NATO’ya Üye Oluşunun 63. Yıldönümü Mesajı

NATO PA Türk Grubu Başkanı 
ve AK Parti Aksaray Milletvekili 
Ali Rıza Alaboyun, Türkiye’nin 
NATO’ya üye oluşunun 63. 
yıldönümü dolayısıyla 18 
Şubat’ta bir mesaj yayımladı.
Alaboyun, mesajında şunları 
kaydetti:
“18 Şubat 1952 tarihinde 
gerçekleşen Kuzey Atlantik 
Anlaşması Örgütüne (NATO) 
üyeliği, ülkemizin güvenliğinin 
temininde merkezi bir role 
sahip olmuş ve Türk halkının 
Avrupa-Atlantik topluluğuyla 
bütünleşmek hedefine önemli 
katkılarda bulunmuştur.
Bugün, İkinci Dünya Savaşı’nın 
ardından Soğuk Savaş 
döneminde ve devam eden 
süreçte şekillenme aşamasında 
olan yeni dünya düzeninin 
getirdiği çok yönlü ve çeşitlenmiş 
küresel tehditlerin var olduğu bir 
ortamda, barış ve demokrasinin 
hâkim olmasına çok değerli 
katkılar yapmış olan NATO’ya 
katılmamızın 63. yıldönümünü 
idrak etmekteyiz.
Günümüzde de genişleme 
ve ortaklık politikalarıyla 21. 
Yüzyılın değişken, belirsiz ve 
asimetrik tehditlerine karşı bölge 
ve dünya güvenliğinde önemli 
rol oynamayı sürdüren NATO, 
Balkanlardan Afganistan’a, 
Kuzey Afrika’dan Baltıklara 
uzanan geniş bir coğrafyada 

kapsamlı operasyonlar yürüten 
bir siyasi-askeri örgüt niteliği 
kazanmıştır.
Türkiye, nüfusunun çoğunluğu 
Müslüman bir müttefik 
ülke olarak, gerek süresince, 
gerekse içinde bulunduğumuz 
dönemde İttifak misyon ve 
harekatlarında üstlendiği 
önemli sorumlulukların yanında 
NATO’nun siyasi boyutunun 
güçlendirilmesi yönündeki somut 
çabalarıyla da uluslararası barışın 
ve istikrarın korunmasında aktif, 
saygın ve güvenilir bir müttefik 
olma vasfını korumaktadır.
NATO PA da Soğuk 
Savaş’ın bitiminden bu 
yana NATO’yla yakın bir 
işbirliği kurmayı hedefleyen 
ülkelerin parlamenterleriyle 
kendi çalışmalarını entegre 
ederek yeni ve önemli bir 
rol üstlenmiştir. Asamble, 
parlamenter diplomasinin bu 
forumu aracılığıyla, NATO’nun 
ortaklık ve işbirliği faaliyetlerini 
tamamlayarak ve güçlendirerek, 
Avrupa-Atlantik bölge ve 
ötesinde karşılıklı anlayışın 
güçlendirilmesine katkıda 
bulunmaktadır.
Bu bağlamda, demokrasinin 
dayanağı olan halk iradesinin 
NATO faaliyetlerine 
yansıtılmasında büyük pay 
sahibi olan NATO PA’ya büyük 
görevler düşmektedir. NATO PA 
bir yandan NATO ile üye 
ülkelerin halkları arasında köprü 
görevini yerine getirirken bir 
yandan da ürettiği fikir, raporlar 
ve kararlarla İttifak çalışmalarına 
destek vermektedir.
1955 tarihindeki kuruluşundan 
bu yana NATO PA, müttefik 
ülke parlamentoları üyelerinden 
oluşan ve İttifakın güvenlik 
konusundaki kararlarını 

müzakere eden eşsiz özellikte 
bir forum olma özelliğini hâlâ 
korumaktadır. Çalışmaları ve 
faaliyetleriyle, Asamble, Avrupa-
Atlantik bölgesinin güvenliğini 
etkileyen ana konularda 
parlamenter bilinç ve anlayışın 
gelişmesini sağlamanın yanında, 
ulusal parlamentoları savunma ve 
güvenlik konularındaki denetimi 
desteklemektedir. Üstlendiği 
bu rolle, transatlantik ilişkilerin 
ve İttifakın temelini oluşturan 
değerlerin güçlenmesine 
yardımcı olmaktadır.
NATO PA Türkiye 
Delegasyonu, 28 üye ülkenin 
parlamenterlerinin yanında 
ortak ve gözlemci ülkelerin 
parlamento üyeleriyle temasların 
kuvvetlendirilmesine ve ortak 
tehditlere yönelik olarak müttefik 
ülkelerdeki muhataplarımızla 
işbirliği içinde olmaya gayret 
etmektedir. NATO PA’da 
Türkiye’yi temsil eden 
heyetimiz çeşitli kademelerde 
ve komisyonlarda üstlendiği 
görevlerle Asamblenin 
çalışmalarına ve faaliyetlerine 
aktif katkı sağlamaktadır. 
Asamble içerisinde üzerine düşen 
her türlü görevi yerine getiren 
ve üzerindeki sorumluluğun 
bilincinde olan NATO 
Parlamenter Asamblesi Türkiye 
Delegasyonu bugüne kadar 
hiç vazgeçmediği kararlılıkla 
dünya barışına katkı odaklı 
çalışmalarına devam edecektir.”
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TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi 
ve NATO PA Başkanı Michael 
Turner ve beraberindeki heyeti 
19 Şubat’ta kabul etti. Kabulde, 
Türkiye-ABD ilişkileri, Ermeni 
meselesi, Suriye ve Irak başta 
olmak üzere terörle mücadele 
çalışmaları gündeme geldi.
Türkiye ile NATO ilişkileri 
ve Türkiye-ABD ilişkileri 
bakımından gündemde çok 
önemli konular olduğunu 
kaydeden Çiçek, “Bugün 
dünyadaki mevcut uluslararası 
kuruluşlar içerisinde en etkin, en 
verimli, barışa ve istikrara katkı 
sağlayan kurumların başında 
NATO geliyor. Şüphesiz bunun 
önemli bir ayağını oluşturan 
NATO önemli görevler ifa 
ediyor. Bundan memnuniyet 
duyduğumu belirtmek isterim” 
dedi.

“Bölgemizde ve dünyada yaşanan 
ve barışı tehdit eden gelişmelere 
baktığımızda NATO’nun önemi 
her geçen gün artıyor” diyen 
Çiçek, şöyle devam etti:
“Türkiye ve ABD böylesine etkin 
ve önemli bir kuruluşun en faal 
üyeleridir. Sizinle beraber bu 
teşkilat içinde önemli sorumluluk 
taşıyoruz, Afganistan başta olmak 
üzere birçok bölgede barışa katkı 
sağlıyoruz. Dünyada güvenlik 
ihtiyacı her geçen gün daha 
da artıyor. Bu nedenle Türkiye 
olarak NATO’nun genişleme 
politikasını olumlu karşılıyoruz. 
Birlikte sorumluluk taşıdığımız 
Afganistan başta olmak üzere 
NATO’nun yaptığı çok önemli 
çaba ve gayretler var, bundan 
sonra da devam etmesi gerekiyor”
Türkiye’nin ABD ile birlikte 
NATO içinde sorumluluk 
taşıyan en önde gelen ülkelerden 

olduğunu hatırlatan Çiçek, 
“Bundan memnuniyet duyuyoruz. 
Bu yöndeki katkı ve çabalarımız 
sizinle beraber devam edecek. 
NATO, Afganistan ilişkilerinde 
hep beraber sorumluluğu 
üstlendik. Bu yöndeki katkımızın 
ne olduğu etraflıca biliniyor. 
Bunun devam etmesi lazım. 
Türkiye, Afganistan’da barışın ve 
istikrarın artması için her türlü 
çabayı gösterdi, bundan sonra 
da gerek NATO içinde gerekse 
ikili olarak bu çabayı sürdürecek” 
şeklinde konuştu.
NATO’yu da ilgilendiren önemli 
bir kriz ve sıkıntının Ukrayna’da 
yaşanan gelişmeler olduğunu 
belirten Çiçek, konuya ilişkin 
şunları söyledi:
“Türkiye bu gelişmeleri 
dikkatle takip ediyor. Rusya 
Federasyonu’nun yaptığı 
emrivaki Kırım’ın ilhakını 

TBMM Başkanı Çiçek, NATO PA Başkanı 
Turner’i Kabul Etti

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, “Türkiye, Afganistan’da barışın ve istikrarın artması için her türlü çabayı 
gösterdi, bundan sonra da gerek NATO içinde gerekse ikili olarak bu çabayı sürdürecek.” 
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kabul etmedik, bunu doğru 
bulmuyoruz, uluslararası hukuka 
da aykırı buluyoruz. Ama sıkıntı 
devam ediyor, kriz çıktığından 
beri 5 binden fazla kişi hayatını 
kaybetti, bu yönde ortak çabaya 
ihtiyaç var. İttifakın Rusya ile 
ilişkileri bakımından Ukrayna 
meselesi kırılma noktasıdır. 
Bunun üzerinde hassasiyetle 
durmamız gerekiyor, baskının 
giderek arttırılması lazım. 
NATO ittifakı açısından hiç bir 
şey olmamış gibi davranmak ve 
gelişmeleri dışarıdan seyretmek 
çok da mümkün gözükmüyor.
NATO’nun genişlemesi 
çerçevesinde, Bosna Hersek, 
Makedonya, Karadağ ve 
Gürcistan’ın NATO’ya üye 
olmasını arzu ediyoruz. Mevcut 
sıkıntıların bir şekilde çözülmesi 
bizim arzumuzdur. Bu çerçevede 
yürüteceğiniz çabalara Türkiye 
olarak her zaman destek vermeye 
hazırız. Bizim yapabileceğimiz 
hususlar olduğunda açık 
yüreklilikle bu noktada yardımcı 
olmaya hazırız. Böyle bir göreve 
seçilmiş olmanızdan memnuniyet 
duyduğumu belirtmek isterim.”
Çiçek, Türkiye-ABD ilişkilerine 
değinerek, Türkiye ile ABD’nin 
dost ve müttefik iki ülke 
olduğunu ve iki ülke arasında 60 
yılı aşan süredir yakın ilişki ve 
işbirliği bulunduğunu söyledi.
İki ülkenin barışa katkı sağlamak 
için önemli sorumluluklar 
üstlendiğini ifade eden Çiçek, 
Türkiye-ABD ilişkilerinin 
ilerlemesinin sadece iki ülke 
açısından değil, uluslararası 
barışın ve güvenliğin tesisi 
bakımından da iki ülkeyi aşan 
boyutları olduğunu kaydetti.
İkili ilişkiler bakımından zaman 
zaman yol kazaları olduğunu 
belirten Çiçek, şöyle devam etti:
“İlişkilerimizde durgunluğun, 
sıkıntıların olduğu dönemler 
oldu ama iki ülke ilişkilerini 
var eden sebepler ve dinamikler 

bu sıkıntıları aşmaya yetti. 
İlişkilerimizin bütün bu yol 
kazalarına, sıkıntılara rağmen iyi 
yolda ilerlediğini ve ilerlemesi 
gerektiğini düşünüyorum. 
Bölgemizde yaşanan sıkıntı ve 
zorlukları biliyoruz; geçmişte 
ilişkilerimizin dinamiğini 
oluşturan hususlara ilaveten 
bölgemizde yaşanan kaos 
bu ilişkilere yeni boyutlar 
getirdi. Bunların başında terör 
konusu geliyor. Terör sadece 
Türkiye’nin değil tüm dünyanın 
gündemindedir. TBMM Başkanı 
olarak terörün acısını ailesinde 
hissetmiş biriyim. Diplomat bir 
yeğenim ASALA terör örgütü 
tarafından 1982’de eşiyle beraber 
Portekiz’de şehit edildi. Bir 
başka yeğenimiz de PKK terör 
örgütü tarafından katledildi. 
Hem ASALA hem PKK 
terör örgütünün mağdur ettiği 
ailelerden biriyim.”
“Terör, günümüzde insanlığın 
başının belasıdır. Buna karşı 
ülkelerin hiç koşulsuz birbirine 
destek olması lazım” diyen 
Çiçek, ortak çabaların birlikte 
sürdürülememesi halinde, 
gösterilen çabaların, sorunun 
üstesinden gelmeye yetmediğini, 
yaşanan sayısız olayın bunu 
açıkça gösterdiğini belirtti.
Terör örgütleri arasında ayrım 
yapılmaması gerektiğini 
vurgulayan Çiçek, “Türkiye 
bakımından ve şahsen benim 
de inandığım husus şudur, 
terör örgütü terör örgütüdür. 
Bunlar arasında derecelendirme 
yapmak, ayrım yapmak, terör 
örgütlerinin önüne ve arkasına 
mazeret cümleleri koymak doğru 
olmuyor” diye konuştu.
Çiçek, terör örgütlerine karşı 
ayrım yapmaksızın mücadele 
edilmesi gerektiğini hatırlatarak, 
“Terörle mücadelede bütünlükçü 
bir politika takip etmek 
gerekiyor. DEAŞ’la Irak’ta 
mücadele verip Suriye’de gözardı 
etmek doğru bir yaklaşım olmaz. 

Şu ana kadar gösterilen çabalar 
bu sorunu kökten çözmeye 
yetmiyor. Diğer dayanaklar 
üzerinde de birlikte işbirliği 
yapmamız gerekiyor. Irak’ta yeni 
hükümetin kurulmasını terörle 
mücadele açısından önemli 
buluyoruz. Türkiye, Irak’ta etnik 
ve mezhepsel bir çatışma olmasın 
diye çok uğraştı. Irak bugün çok 
ciddi sorunlarla karşı karşıya, 
hükümetin bu yöndeki çabalarını 
ve başarısını destekliyoruz” dedi.
Suriye konusunu kansere 
benzeten Meclis Başkanı Cemil 
Çiçek, “ameliyat mı yapılacak, 
kemoterapi mi uygulanacak 
herkesin bir an evvel buna karar 
vermesi gerekiyor” dedi.
Suriye’de, 200 bine yakın kişinin 
hayatını kaybettiğini, Türkiye’de 2 
milyona yakın Suriyeli olduğunu, 
nüfusun önemli bir kısmının 
komşu ülkelerde mülteci 
durumunda bulunduğunu 
hatırlatan Çiçek, “Esed orada 
duruyor. Nasıl olacak da bütün 
bu sonuçlardan sorumlu olan bir 
kişi orada duracak ve Suriye’nin 
egemenliği, toprak bütünlüğü, 
halkın birbirini kucaklaması, 
dayanışması nasıl olacak? Bu 
soruyu doğru cevaplamamız 
lazım. Bu olmadığı sürece her 
gün yeni acılar yaşamaya devam 
ederiz. Bunun en ağır bedelini 
de Türkiye ödüyor” şeklinde 
konuştu.
Uçuşa yasak güvenli bir bölge 
oluşturulmadığı için her gün 
insanların ölmeye devam ettiğini 
ve güvenli bölge olarak Türkiye’ye 
gelmeye çalıştığını söyleyen 
Çiçek, dünyanın paylaşması 
gereken yükü Türkiye’nin tek 
başına taşımaya çalıştığını, bunun 
adil ve doğru olmadığını kaydetti.
“Türkiye-ABD ilişkileri 
bakımından çok olumsuz 
sonuçlar doğurabilecek Ermeni 
diasporasının bir karalama 
kampanyası var” diyen Çiçek, 
Türkiye’nin tarihte yaşanmış 
acıların ve hiçbir şeyin üzerinin 
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örtülmesini istemediğini, 
Türkiye’nin geçmişte yaşanmış 
bu acının tüm yönleriyle ortaya 
çıkarılmasını ve sonuçlarıyla 
yüzleşmeye hazır olduğunu her 
zaman ifade ettiklerini söyledi.
Cemil Çiçek, tarihe mal olmuş 
büyük acıları ortaya çıkarmanın 
tarihçi ve bilim adamlarının 
işi olduğunu vurgulayarak, 
tarih kurulu, bilim kurulu veya 
uluslararası ceza mahkemesi 
olmayan parlamentoların işin 
bu kısmında yer alamayacağını, 
parlamentoların işin içine girmesi 
durumunda iç politikaların, 
mahalli bir kısım etkilerin öne 
çıkacağını belirtti.
Meclis Başkanı Çiçek, “Biz 
dostlarımızdan şu konuda destek 
bekliyoruz, bu tarihi gerçeğin 
ortaya çıkarılması için bilim 
kurullarına, tarihçilerine destek 
verelim. Elimizde ne imkan 
varsa bunu ortaya koyalım ama 
Parlamentolar bu işin içine 
girdiğinde iş başka bir zemine 
kayıyor. Bu konuyu, Türkiye 
olarak, tahminlerinizin ötesinde 
çok önemsediğimizi dostunuz 
olarak ifade etmek isterim” diye 
konuştu.
Türkiye’nin Kıbrıs konusunda 
ABD’den daha adil bir yaklaşım 
beklediğini dile getiren Çiçek, 
50 yılı aşkın süredir ihtilaf 
olarak kalan ve çözülemeyen 
Kıbrıs meselesinde Türkiye’nin 

2004’te Annan çözüm planına, 
eksikliklerine rağmen, destek 
verdiğini, Rum tarafının buna 
olumlu cevap vermediğini 
belirterek, “Sorun, çözülmek 
bir tarafa Doğu Akdeniz’de tek 
taraflı olarak birtakım çabalar, 
gayretler var; sorunlu bölgeye 
yeni bir sorun daha ilave edilecek 
gibi gözüküyor. Bu yönde adil 
ve kalıcı bir çözüm için dost 
bir ülke olarak sizden destek 
beklediğimizi ifade etmek 
istiyorum” dedi.
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi 
ve NATO PA Başkanı Turner, 
Çiçek’in bahsettiği NATO’yu 
ilgilendiren çeşitli konuların 
kendileri açısından da çok önemli 
olduğunu söyledi.
Türkiye’nin NATO’daki 
heyetinin Türkiye’yi çok iyi 
temsil ettiğini kaydeden Turner, 
“NATO’daki ortak işbirliğimiz 
için çok güçlü bir ses oluşturuyor. 
Afganistan konusuyla ilgili 
Türkiye’nin verdiği destek hayati 
bir öneme sahiptir, desteğinizden 
ötürü çok memnunuz” ifadesini 
kullandı.
“Kırım’ın ilhakının Türkiye 
tarafından tanınmaması 
ve Ukrayna konusunda 
söyledikleriniz için teşekkür 
ediyoruz” diyen Turner, “Ukrayna, 
Bosna Hersek, Makedonya gibi 
ülkelerin NATO bünyesine 
alınmasıyla ilgili duruşunuzu 

destekliyoruz ve biz de aynı 
bağlılığa sahibiz. Bosna 
Hersek’te daha iyi demokrasinin 
oturması için yapmış olduğunuz 
anayasal reform ve demokratik 
kurumlarının tesisi konusundaki 
desteğiniz için teşekkür ediyoruz” 
diye konuştu.
Türkiye’nin sınır bütünlüğü 
açısından Suriye genelindeki 
işbirliği için teşekkür eden 
Turner, şöyle devam etti:
“Türkiye, çeşitli uluslararası 
konularda önemli rol 
oynamaktadır. Asya’da, Avrupa’da, 
Müslüman ülkesi olarak Arap 
dünyasında ve Afrika’yla olan 
komşuluk ilişkileriyle önemli 
bir liderlik üstlenmekte ve 
rol oynamaktadır. Bölgenin 
istikrarının azalmasıyla 
Türkiye’deki demokratik 
kurumların güçlenmesi ve bu 
konuyla ilgili yapılan çalışmalar 
da ayrı bir önem taşımaktadır. 
Türkiye çok büyük bir ekonomik 
büyüme yakalamıştır, bu 
gelişmelerden dolayı sizi tebrik 
etmek gerekir. Ekonomik ilişkiler 
bağlamında özellikle ticaret 
anlamında birlikte işbirliği 
imkanlarını geliştirmemiz 
gerekir.”
Turner, Ermenistan ve Kıbrıs’la 
ilgili bahsedilen konuların ABD 
için de çok önemli olduğunu, 
anlayışla karşıladıklarını söyledi. 
Bu konularda Türkiye ile aynı 
görüşe sahip olmayanların da 
bulunduğunu dile getiren Turner, 
şunları söyledi:
“Demokratik kurumlar, insan 
onuru gibi ortak değerlere 
sahibiz. Bu değerler çerçevesinde 
terörle mücadele konusunda 
ortak çalışmalarımız, anlaştığımız 
hususlardan biri. Suriye ve 
Irak konusuyla ilgili Türkiye 
ve ABD müttefikler olarak 
çok yakın işbirliği içindedir. 
Birlikte çalışmaya devam 
etmeyi istiyoruz. Temel olarak 
anlaştığımız konularla ilgili 
ortak çalışma alanlarını ortaya 
çıkarmak daha kolay olacaktır.”
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TBMM Başkanı Çiçek RTGD Heyetini Kabul Etti

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
Radyo ve Televizyon Gazetecileri 
Derneği Başkanı Deniz Güçer 
ve beraberindeki Yönetim Kurulu 
üyelerini 20 Şubat’ta kabul etti. 
Kabulde, kadınlara yönelik 
şiddet olaylarına değinen 
TBMM Başkanı Çiçek,  şiddet 
olaylarındaki artışın gelecek için 
endişe verici olduğunu söyledi. 
Çiçek, şöyle konuştu:
“Sebebi ne olursa olsun 
sonuçtan baktığımızda, ister 
kadına yönelik... O ayrı bir 
nefret konusudur, kötülememiz, 
lanetlememiz gereken bir 
konudur. İşin içerisinde cebir 
ve şiddet varsa bu asla kabul 
edilemez. Cebir ve şiddet, ne 
kişi sorunlarını ne de toplumsal 
sorunları çözer. Şiddetin en 
organize haline biz terör 
örgütleri diyoruz. Onun için 
demokratik toplumlarda insanlar, 
düşüncelerini, fikirleri uygarca 
konuşur, tartışır ve sonuca böyle 
bağlar. Ama maalesef şiddet 
toplumu olma noktasında bir 
görüntümüz var. Bu da gelecek 
için endişe veriyor. En son 
Özgecan’la ilgili yaşanan olay, 
hepimizin lanetlediği bir olay 
ama bu kötülükten, şerden hayır 
çıkarmamız gerekiyor. İlk kez 
toplumun her kesimi, düşüncesi, 

kanaati, siyasi görüşü ve dini 
inancı ne olursa olsun bu olayı 
lanetledi, bu olay karşısında 
ortak bir tavır ortaya koydu. Bu, 
gelecek için ümit vericidir. Birçok 
konuyu konuşmak, anlaşmak ve 
birlikte olunca nelerin üstesinden 
gelebileceğimizi göstermek 
bakımından inşallah Türkiye 
bunu iyi değerlendirir, bu açıdan 
olumlu sonucu çıkarma imkanını 
bulmuş oluruz.
Toplum bu konuda birleşmişken 
maalesef gündemdeki bir tasarı 
vesilesiyle, Meclis’te de 70’den 
fazla her partiden milletvekili bu 
olayı kınadı, lanetledi, bu olay 
karşısındaki haklı tepkisini ortaya 
koydu. Bu çok önemliydi. Ben 
Meclis’e girdiğimden bu tarafa, 
bu kadar sayıda milletvekilinin 
bir oturumda bir olayı kınadığı, 
lanetlediği olay hemen hemen 
yok. Bu Meclisimiz adına o 
gün için sevindirici bir husustu, 
eğer arkadan çıkan kavga, dövüş 
olmasaydı. Şiddeti kınadığımız 
bir günde bu yüce çatı altında 
böyle bir şiddetin, kavganın 
olması, hepimizi üzen bir husus; 
inanıyorum ki her milletvekili 
de bundan üzülmüştür. Burası 
uygarca tartışmanın yapıldığı 
mekandır. Herkes fikrini 
söyleyecek, birbirini yaralamadan, 
kırmadan, incitmeden; hele 

hele sebebi ne olursa olsun 
kavgaya, yumruğa başvurmadan 
sorunların uygarca tartışıldığı 
bir mekan ama maalesef iki 
üç gündür gazete sayfalarına, 
televizyon haberlerine bakan 
vatandaşlarımızın siyaset için 
iyi şeyler düşündüğü kanaatinde 
değilim. ‘Bunun sorumlusu o 
şahıstır, bu şahıstır, benimdir 
veya başkasıdır...’ Bu, daha 
çok cezai konular bakımından 
önemli. Ama buralar itibar 
müesseseleridir, itibarlı insanların 
görev yaptığı bir kurumdur 
burası. Buna gölge düşmüştür, 
bundan dolayı üzüntümü bir 
defa daha ifade etmek istiyorum. 
Elbette birçok kişiyle, ‘bu olaylar 
son olsun, yaşanmasın’ diye 
değişik vesilelerle görüştük, 
görüşüyoruz.”
TBMM Başkanı Çiçek, 
“Meclis’in kapanmasına çok 
sayılı günler kaldı. Mart 
sonunda artık seçim takvimi de 
başladığına göre, Parlamento, 
gündemindeki birkaç konuyu 
görüşüp kapatacaktır. Meclis’in 
hoş bir sada bırakarak kapanması 
arzumuzdur” dedi.
Türkiye’de en çok değişime 
uğrayan kurumların başında 
Parlamentonun geldiğini, her 
seçimde üçte ikisine yakınının 
değiştiğini belirten Çiçek, “Bu 
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demektir ki bugün birbirleri ile 
yumruklaşan, sertleşen, birbirine 
hakaret eden arkadaşlarımızın 
önemli bir kısmı bu çatı altında 
olamayacak, birçoğumuz 
olamayacak. Meclis’in son 
günlerini daha tatlı, hoş, nezaket 
kuralları içinde helalleşerek, 
kucaklaşarak kapatmak varken, 
bu türlü gerginliklerle anılan bir 
Parlamento olması, ‘toplumsal 
sorunların çözüm yeri burasıdır’ 
söylemimize ters düşen bir 
görüntü. Hiç olmazsa bu saatten 
sonra bu görüntüleri yaşamasak 
diye temenni ediyorum” diye 
konuştu.
Cemil Çiçek, bir soru üzerine, 
milletvekillerinin gerek 
kamuda gerekse özel sektörde 
sorumluluk taşıyan ve belli bir 
eğitimi olan insanlar olduğunu 
söyledi. “Kavga yapmadan bu 
işleri tartışın bile demeye gerek” 
olmadığına işaret eden Çiçek, 
“TBMM’nin kurumsal bir itibarı 
var. Bu tür görüntüler, bu türlü 
sorun çözme yöntemleri, yaşanan 
kavgalar, hiçbirimizin tasvip 
etmediği bir mecraya sokuyor 
işimizi” dedi.

“Yaralandığı söylenen 
milletvekilleri ile konuşup 
konuşmadığının” sorulması 
üzerine Çiçek, bildiği her 
milletvekilini aradığını ve önemli 
bir kısmı ile görüştüğünü, 
yerinde olmayanlara da not 
bıraktığını söyledi. Çiçek, “Ben 
burada fail aramıyorum, ‘bu işin 
faili şudur, suçlusu budur...’ Ben 
yargılama yapmıyorum ama 
sonuçtan gittiğimizde elbette 
üzücü durumlardır. Onun için 
geçmiş olsun demek işin nezaketi 
gereğidir. Kaldı ki siyaset 
nezaketle yapılırsa bir anlam 
ifade eder, aksi takdirde siyaset 
eziyete dönüşür” ifadelerini 
kullandı.
TBMM Başkanı Çiçek, 11. 
Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül’ün iç güvenlik paketi ile 
ilgili olarak yaptığı “Bu yasa 
gözden geçirilmeli” şeklindeki 
açıklamanın hatırlatılması 
ve  “Gözden geçirme şart mı?” 
sorusunun yöneltilmesi üzerine, 
şunları kaydetti:
“Bu işin tam da müzakeresinin 
yapıldığı bir yer. Meclis dışında 
olanların bu yönde tavsiyeleri, 

temennileri olabilir ama biz de 
tam işte bunun müzakeresini 
yapıyoruz. Eğer sükunet 
ortamı içerisinde iyi niyetle 
müzakere ortamı hasıl olur ve 
bu yapılabilirse, elbette getirilen 
tasarılarda eksiklik, yanlışlık 
varsa bunların düzeltileceği, 
konuşulacağı meşru platform 
burasıdır. Yoksa filanca otelde 
yapacağımız bir toplantıyla, 
panelle buradaki yanlışlığı 
düzeltemeyiz. Onlar oralarda 
konuşurlar, onlardan istifade 
ederiz ama düzeltilecek yer de 
burasıdır. Önerge müessesesi 
bunun için var. Maddelere 
geçilecek, maddeler görüşülecek, 
orada belki kastı aşan ifadeler 
olabilir, yanlış yazılımlar olabilir, 
eksik bırakılmışlar olabilir 
veya ‘bu madde gereksizdir, 
mevcut yürürlükteki mevzuat 
bunu karşılıyor’ denilebilir. 
Bunların hepsinin konuşulacağı, 
tartışılacağı yer burası. Biz 
tartışmak için Meclis’i 
topluyoruz ama bir süre sonra iş 
kavgaya dönüşüyor. Kavgada da 
kimse kimseyi anlamaz, kimsenin 
ne dediğini bir başkası dinlemez.”
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TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
“Milli hafızamızda derin yara açan 
Hocalı’da katledilen kardeşlerimiz 
vatanın işaret taşlarıdır. Bu acının 
bir daha tekrar etmemesi için 
millet olarak daha güçlü ve daha 
hazırlıklı olmamız gerektiğini 
hatırlatmak istiyorum.”

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
Hocalı katliamının 23. yılı 
nedeniyle 25 Şubat’ta mesaj 
yayımladı. TBMM Başkanı 
Çiçek, bugün Ermenistan’ı 
yönetenlerin emriyle 23 yıl önce 
Hocalı’da bin 500’e yakın silahsız 
masum insanın tüyler ürpertici 
yöntemlerle katledildiğini belirtti.
Çiçek, katliamın tarihe yüz karası 
olarak geçtiğini kaydetti.
“Ermenistan yönetiminin, 
sözde soykırım yalanını 
kendine siper ederek yürüttüğü 
yayılmacılığın son perdesinin 
23 yıl önce Dağlık Karabağ’da 
sahneye konulduğunu” ifade 
eden Çiçek, bugün Ermenistan 
devletini yönetenlerin emriyle 
Hocalı’da bin 500’e yakın silahsız 
masum insanın, tüyler ürpertici 
yöntemlerle katledildiğini belirtti.
Katliamdan 487 Azerbaycan 
Türkü’nün ağır yaralı 
kurtulduğunu, 150 kişiden 
bir daha haber alınamadığını, 
bin 275 kişinin de rehin 
alınarak bilinmeyen yerlere 
götürüldüğünü anlatan Çiçek, 
şöyle devam etti:
“Türk milletinin, 100 yıl 
önce Yemen’de, Balkanlarda, 
Kafkaslarda yaşadığı büyük 

ıstırapların bir benzeri olan 
bu katliam hiçbir zaman 
unutulmayacaktır. Dünya 
medyasının canlı tanıklığında 
yürütülen katliamdan sorumlu 
olanların hiçbirinden bugüne 
kadar hesap sorulmamıştır. 
Nasıl ki Bosnalı kardeşlerimizin 
katledilmesinden sorumlu 
olanlardan Uluslararası Adalet 
Divanı önünde hesap sorulmuşsa, 
milletimizi yasa boğan Hocalı 
Katliamı’nın faillerinden de 
bütün dünya önünde hesap 
sorulmalıdır.
Katliamı gerçekleştiren 
Ermeni kuvvetleri, aynı süreçte 
Azerbaycan’ın 605’ten fazla 
yerleşim yerini işgal ederek 
1 milyonu aşkın kardeşimizi 
yerlerinden yurtlarından 
etmişlerdir. Dağlık Karabağ 

bugün de işgal altındadır. Evleri, 
yurtları talan edilen yüzbinlerce 
kardeşimiz mağdur durumdadır. 
Kafkaslarda barış ve huzurun 
tesisi için işgal altındaki 
Azerbaycan topraklarının 
eski statüsüne döndürülmesi 
gerekmektedir. Bu konuda AGİT 
MİNSK grubu üyesi ülkelerin 
de üzerlerine düşen sorumluluğu 
yerine getirmeleri gerekmektedir.
Milli hafızamızda derin yara 
açan Hocalı’da katledilen 
kardeşlerimiz vatanın işaret 
taşlarıdır. Bu acının bir daha 
tekrar etmemesi için millet 
olarak daha güçlü ve daha 
hazırlıklı olmamız gerektiğini 
hatırlatmak istiyorum. Katliam 
mağduru kardeşlerimi rahmet ve 
minnetle anıyorum.”

TBMM Başkanı Çiçek’in, 
Hocalı Katliamı’nın 23. Yılı Mesajı
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TBMM Dışişleri Komisyonu’ndan, 
Hocalı Katliamı ile İlgili Bildiri

TBMM Dışişleri Komisyonu’nca 
25 Şubat’ta yayınlanan 
bildiride, Hocalı Katliamı’nın 
müsebbiplerinin uluslararası 
hukukta yargı önüne çıkması 
ve Ermenistan’a da işgal ettiği 
Azerbaycan topraklarından bir an 
önce çekilmesi çağrısı yapıldı.
Türkiye’nin Azeri kardeşlerinin 
23 yıl önce Hocalı’da karşı 
karşıya kaldıkları hunharca saldırı 
ve katliamı, her zaman kalbinin 
en derinlerinde hissettiğinin 
belirtildiği bildiride, acının en 
içten duygularla paylaşıldığı 
vurgulandı.
“Ermenistan Cumhuriyeti 
birliklerince gerçekleştirilen 
bu katliamı ve Azerbaycan 
topraklarının yıllardan beri 

devam eden işgalini kınıyoruz” 
denilen bildiride, şunlar 
kaydedildi:
“İnsanlık tarihinin en kara 
sayfalarından biri olan Hocalı 
katliamı, sonuçları itibariyle 
bölgede barış, huzur, güvenlik 
ve istikrar açısından bugün 
için de bir sorun olma 
niteliğini korumaktadır. Sivil 
halka yöneltilen bu acımasız, 
insanlık dışı saldırganlık ve 
işgal neticesinde 1 milyona 
yakın Azerbaycanlı kardeşimiz 
yurtlarından ayrılmak zorunda 
kalmış ve 20 yılı aşkın süreden 
bu yana kaçkın hayatı yaşamaya 
mahkum edilmişlerdir. Olayın 
şahitleri, kurbanları hâlâ 
hayattadır. Dolayısıyla Hocalı’da 

yaşanan olaylar tarihi bir olay 
değil, günümüzün bir gerçeği 
olarak görülmelidir.”
İnsanlık adına kara bir leke 
olan bu tür saldırgan eylemlerin 
tekrarlanmaması için uluslararası 
toplumun bu katliama hak ettiği 
önemi vermesi ve gerekli tepkiyi 
göstermesi gerektiğine işaret 
edilen bildiride, “Bu açıdan 
Azerbaycanlı kardeşlerimizle 
dayanışma içinde olduğumuzu 
ifade etmek istiyoruz. Bu vesile 
ile bu olayın müsebbiplerinin 
uluslararası hukukta yargı önüne 
çıkması ve Ermenistan’a da işgal 
ettiği Azerbaycan topraklarından 
bir an önce çekilmesi çağrısını 
tekrarlamakta yarar görmekteyiz” 
denildi.

TBMM Dışişleri Komisyonu’nun AK Parti, CHP ve MHP’li üyelerince Hocalı katliamı ile ilgili ortak bildiri 
yayımlandı. “Ermenistan Cumhuriyeti birliklerince gerçekleştirilen bu katliamı ve Azerbaycan topraklarının 
yıllardan beri devam eden işgalini kınıyoruz.”
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Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası 
Dostluk Grubu Başkanı Ünüvar’ın Kabulü

Türkiye-Azerbaycan 
Parlamentolararası Dostluk 
Grubu Başkanı Necdet Ünüvar, 
Türkiye-Azerbaycan Evi 
Federasyonu Başkanı Bilal 
Dündar ile Türkiye’de bulunan 
Azerbaycan derneklerinin 
temsilcilerini TBMM’de 26 
Şubat’ta kabul etti.
Türkiye-Azerbaycan Evi 
Federasyonu Başkanı Bilal 
Dündar ile Türkiye’de bulunan 
Azerbaycan derneklerinin 
temsilcilerini TBMM’de 
görmekten dolayı memnuniyet 
duyduğunu belirten Komisyon 
Başkanı Ünüvar, sözlerine şöyle 
devam etti:
“Bugün, Hocalı katliamının 23. 
yıldönümünü anıyoruz. Ben de 
buraya gelmeden önce Hocalı 
katliamı ile ilgili Keçiören 
Belediyesinin düzenlediği 
bir etkinlikteydim ve 23 yıl 
önce hayatını kaybeden 613 
Azerbaycanlı kardeşimizi 
rahmetle ve minnetle andık. Bu 
katliam ile ilgili mesajlarımızı 
orada verdik. Bu konudaki 
gündemimiz yoğun bir şekilde 
Azerbaycan, Dağlık Karabağ ve 
Hocalı katliamı çerçevesinde 
devam edecek. Hocalı katliamı 
bizim ortak acımız.

Bu konu ile ilgili Türkiye her 
zaman Azerbaycan’ın yanında 
olmuştur. Çünkü Türkiye, 
Azerbaycan’ı dost bir ülke 
olarak görmekten ziyade kardeş 
bir ülke olarak görmektedir. 
Aynı dinden, aynı dilden, aynı 
soydan gelen farklı coğrafyalarda 
iki ayrı devlet ama tek bir 
millet olarak görmektedir. Bu 
yüzden Hocalı’da bizim ortak 
bir acımız; içimizde kanayan 
bir yara, sönmeyen bir ateş ve 
dinmeyen bir hasrettir. Çünkü 
Hocalı’nın da içinde bulunduğu 
Dağlık Karabağ tam 21 yıldır 
esaret altındadır. Azerbaycan 
topraklarının beşte biri şu an 
Ermenistan tarafından işgal 
altında.
Biz bu vesile ile 613 Azerbaycan 
Türk Müslüman şehidini 
rahmet ve minnetle anarken 
Hocalı’ya dönme hasreti ile 
kavrulan binlerce, yüz binlerce, 
Dağlık Karabağ’a dönme hasreti 
yaşayan milyonların üzerinde 
Azerbaycanlı kardeşimiz var. 
Onların da bu hasretlerinin bir 
an evvel bitmesini istiyoruz. 
Bütün dünyanın bu konuyu 
gündemine getirmesini istiyoruz. 
Başta Birleşmiş Milletler olarak 
bütün uluslararası örgütleri 
bu konuda duyarlı olmaya 

çağırıyoruz. Çünkü bu topraklar 
21 yıldır haksız yere işgal 
altında. Bir milyonun üzerinde 
Azerbaycan Türkü kaçkın ve 
göçkün hayatı yaşamaktadır.
Bu vesile ile Hocalı’yı andığımız 
bir günde dünyanın da 
Hocalı’nın sesini, Karabağ’ın 
sesini işitmesini ve tez zamanda 
Dağlık Karabağ’ın esaretten 
kurtulması noktasında adımlar 
atmasını istiyoruz. Bu konuyla 
ilgili biliyorsunuz ki AGİT 
Minsk Grubu kuruldu ve Minsk 
Grubu 20 yılı aşkın bu konuyla 
ilgili havanda su dövmektedir. 
Toplantılar yapmakta, bildiriler 
yayımlamakta ama bir netice 
ortaya çıkmamaktadır. Bir an 
evvel netice alacağımız bir 
durumun oluşmasını Türkiye ve 
Azerbaycan olarak istiyor ve her 
zaman Azerbaycan’ın yanında 
olduğumuzu sizin vesilenizle 
Türkiye-Azerbaycan Dernekleri 
Federasyonu vasıtası ile de bütün 
dünyaya duyurmak istiyorum.”
Türkiye-Azerbaycan 
Evi Federasyon Başkanı 
Bilal Dündar ise kabulde 
gerçekleştirdiği konuşmasında 
TBMM’nin yoğun gündemine 
karşın kendilerini kabul edip 
zaman ayırdığı için Türkiye-
Azerbaycan Parlamentolararası 
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Hocalı Katliamı TBMM Genel Kurulu Gündeminde

Dostluk Grubu Başkanı Necdet 
Ünüvar’a teşekkür etti.
Geçmişine sahip çıkamayan 
toplumların geleceğine de sahip 
çıkamayacağını, geçmişini 
bilmeyen toplumların geleceğini 
de bilemeyeceğini belirten 
Dündar, bu konuda büyük 
noksanlıkları olduğunu ifade etti.
Dündar, “Türkiye ile Azerbaycan 
birbirleri için çok önemli iki 
ülkedir. “Etle tırnak gibiyiz. 
Birimizin derdi diğerinin 
derdi, birimizin sevinci 
diğerinin sevinci.”  Türkiye 

Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 
veciz ifadesidir. “Tek millet, iki 
devlet” ise Haydar Aliyev’in veciz 
ifadesidir.” dedi
“Azerbaycan’a yapılan zulüm, 
tarihte eşi benzeri görülmeyen 
zulüm ve soykırımdır.” diyen 
Dündar, İzmit Belediyesinin 
tahsis ettiği ve 613 şehidin 
anısına bir anıtpark yapılmakta 
olduğunu ve bu anıtparkın 
üzerine her bir şehidin isminin 
yazılacağını söyledi.

Azerbaycan topraklarının bir 
gün mutlaka geriye alınmasının 
şart olduğunu dile getiren 
Dündar, bu konuyla ilgili hızla 
adımlar atılması gerektiğini ve 
siyasilerin yanında sivil toplum 
örgütlerinin de hızlı hareket 
etmesi gerektiğini belirtti.
TBMM’nin de bu konuya sahip 
çıkmasından ötürü memnuniyet 
duyduklarını ifade eden 
Dündar, sivil toplum örgütleri 
ve dernekler adına Türkiye-
Azerbaycan Parlamentolararası 
Dostluk Grubu Başkanı Necdet 
Ünüvar’a teşekkür etti.

Genel Kurulda gündem dışı söz 
alan MHP Tokat Milletvekili 
Reşat Doğru, 25-26 Şubat 
tarihlerinde Azerbaycan 
Türklerine dünyada benzeri 
görülmeyen soykırımın 
yapıldığını ifade ederek, 
soykırımın modern dünyanın 
gözünün önünde yapıldığını 
belirtti. 

Doğru, yaptığı konuşmada , 
“63’ü çocuk, 106’sı kadın, 613 
kardeşimiz şehit olmuş, 495 
soydaşımız ağır yaralanmış, 
2.250’si de rehin alınmıştır. 
Ayrıca, akıbeti belli olmayan 
yüzlerce Azerbaycanlı kardeşimiz 
vardır. Hocalı’da oluk oluk kan 
akmış, toprağa dökülen kanlar 

kurumamış, yürekler yanmaya 
devam etmektedir. Şu anda 
da Karabağ ve etrafındaki 7 
Azerbaycan şehri Ermeniler 
tarafından işgal altındadır. Bu 
bölgelerden zorla göç ettirilen 1 
milyonun üzerindeki insanımız 
Azerbaycan’ın çeşitli reyonlarında 
maalesef çok zor şartlar altında 
yaşamaktadırlar” dedi.
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Reşat Doğru, soykırıma 
uğrayan insanların ve zorla göç 
ettirilen 1 milyonun üzerindeki 
Azerbaycan Türklerinin 
sesinin duyulmadığını, onların 
çektiklerinin görülmediğini 
söyleyerek,  26 Şubat tarihinin 
özellikle hem Türk dünyasında 
hem de ülkemizde bir soykırım 
günü olarak ilan edilmesini 
istediklerini ifade etti.
CHP İstanbul Milletvekili Ali 
Özgündüz de yaptığı konuşmada, 
20. Yüzyılda insanların gözü 
önünde yaşanan aslında 
soykırımın önlenmesine ilişkin 
anlaşmanın 2. maddesinde tarif 
edilen soykırım tanımına uyan 
bir katliamın yaşandığını ifade 
etti. 
Özgündüz konuşmasında, 
“Oralar bizimdir, oralar 
yaşayacaktır, oralar yeniden 
özgür olacaktır, azat olacaktır 
ve inşallah biz önümüzdeki 
yıllarda Hocalı’da bu katliamı 
kınayacağız, şehitleri de 
rahmetle, minnetle anacağız. 
Bugün, Hocalı’da şehit olan, 
yine Azerbaycan’ın bağımsızlığı 
için can veren tüm şehitleri 
saygıyla, minnetle anıyoruz. 

Aynı zamanda, yine, 1918 
yıllarında işgal edilen Bakü’nün 
kurtarılması için Anadolu 
topraklarından Bakü’ye giden 
ve orada bugün Şehitler 
Hiyabanı’nın yanındaki Türk 
şehitliğinde yatmakta olan 
-Azerbaycanlı kardeşlerle 
birlikte- Türk şehitlerimizi de 
saygıyla, minnetle anıyoruz” dedi. 
Türkiye-Azerbaycan 
Parlamentolararası Dostluk 
Grubu Başkanı, AK Parti Adana 
Milletvekili Necdet Ünüvar, 
Hocalı’nın bizim ortak acımız 
olduğunu belirterek, Hocalı’nın 
basit bir katliam olmadığını 
planlı, daha önceden tertip 
edilmiş, düşünülmüş bir katliam 
olduğunu söyledi.
“Hocalı bilinmeyen bir hadise 
değil çünkü kaydı var, videosu 
var, fotoğrafları var... Hatta olayı 
bizzat işleyenlerin itirafları var; 
radyo konuşmalarında, televizyon 
konuşmalarında, kendi yazdığı 
makalelerde, kitaplarda bizzat 
itiraf edilmiş bir katliam” diyen 
Ünüvar,  Birleşmiş Milletler’in,  
AGİT’e bağlı Minsk Grubu’nun 
konuyu bildikleri halde çok fazla 
çözmek istemediklerini ifade etti. 

Türkiye’nin ve Azerbaycan’ın 
ekonomik, sosyal ve siyasi açıdan 
giderek güçlendiğini belirten 
Ünüvar, “Bu güçlenmenin 
neticesinde, Hocalı başta olmak 
üzere, Dağlık Karabağ’ın 
da esaretten kurtulacağına 
inanıyorum ama sesimizi daha 
gür çıkarmamız gerektiğine de 
inanıyorum” dedi. 
Ünüvar, sözlerine şöyle devam 
etti; 
“Orada hayatını kaybedenleri 
rahmetle anıyorum. Meclis 
Bakan Vekilim de müsaade 
ederse, elimde Türkiye ve 
Azerbaycan bayrakları ve 
karanfiller var. Karanfillerle 
oradaki şehitler anılır. Ben de 
hem Başkan Vekilimize hem 
gruplara karanfil ve bayrak 
vererek sözlerimi bitirmek 
istiyorum.” 
Gündem dışı konuşmalardan 
sonra söz alan CHP Grup 
Başkanvekili Engin Altay, MHP 
Grup Başkanvekili Oktay Vural, 
AK Parti Grup Başkanvekili 
Mahir Ünal ve HDP Grup 
Başkanvekili Pervin Buldan 
da Hocalı Katliamı ile ilgili 
düşüncelerini ifade ettiler. 
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Uslu, “Bütün kamu kurum ve 
kuruluşlarının görev tanımlarının 
yeni baştan yapılması ve 
ilkelerinin konması gerekiyor”

TBMM İdare Amiri Salim Uslu, 
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı Personel ve Eğitim 
Dairesi Başkanı Süleyman 
Balaban ve beraberindeki 
yeni göreve başlayan uzman 
yardımcılarından oluşan heyeti 5 
Şubat’ta TBMM’de kabul etti.
Uzman yardımcılarına 
görevlerinde başarılar dileyen 
Uslu, Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı ve tüm kamu 
kurum ve kuruluşlarının görev 
tanımlarının yeni baştan 
yapılması, prensiplerin yeniden 
belirlenmesi gerektiğini söyledi.
Kamu kurum ve kuruluşlarında, 
aynı işi yaptığı halde farklı 
statülerde görev yapan kamu 
çalışanları bulunduğuna dikkat 
çeken Uslu, “TBMM’de çalışan 
iki şoförden birisi sözleşmeli, 
birisi devlet memuru statüsünde. 
Bu noktalarda kamunun yeniden 
düzenlenmesi gerekiyor” dedi.

Her kurumun kendi ihtiyacına 
göre işçi veya memur çalıştırması 
gerektiğine inandığını ifade 
eden Uslu, kamuda işe alımların 
siyasi istismara da açık bir konu 
olduğunu söyledi.
 Uslu, “Kamuda 218 bin geçici 
işçiye kadro verilmesine rağmen, 
üzerinden üç veya dört yıl 
geçtiğinde dört yıl önce işçi alımı 
yaparken sıfıra indirdiğiniz geçici 
işçi alımı boyutu yeniden aynı 
boyutlara ulaşmış oluyor” dedi.
Kamuda oluşan sorunları 
çözmenin iyi bir kamu personel 
rejimi ve kamuda yeniden 
yapılanma ile çözülebileceğine 
vurgu yapan Uslu, “Bütün 
kamu kurum ve kuruluşlarının 
görev tanımlarının yeni baştan 
yapılması ve ilkelerinin konması 
gerekiyor” dedi. 
“Başarılı olan ile olamayan 
arasında, kendini geliştiren ve 
geliştiremeyen arasında bir fark 
olması lazım” diye konuşan Uslu, 
bu farkın sadece insanın işe 
girişinde değil yükselmelerde ve 
kariyer edinmelerde de bilgiye 
ve yeteneğe dayalı bir farklılığın 
olması gerektiğini ifade etti.

Kamuda ve özel sektörde kalite 
ve verimlilik gibi kavramların öne 
çıkması gerektiğini de belirten 
Uslu, bu kavramlara dayalı bir 
sistemin organize edilmesi 
durumunda, mevcut sorunların 
giderilebileceğini söyledi.
Kamuda verimlilik ve kalitenin 
esas kriter olması durumunda, 
üretilen hizmetlerin veya 
ürünlerin verimliliği ve 
kalitesinin önemli hale geleceğini 
ve KİT’lerin zarar etmesinin söz 
konusu olmayacağını anlatan 
Salim Uslu, böylece “ Hadi 
bunları satalım da kaça satarsak 
satalım, kime giderse gitsin” 
anlayışının da sona ereceğini  
ifade etti.
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı Personel ve Eğitim 
Dairesi Başkanı Süleyman 
Balaban ise Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığında yeni göreve 
başlayan uzman yardımcıları ile 
TBMM’de yasama faaliyetleri 
ve çalışma düzeni ile ilgili 
çalışmaları yerinde görmek 
amacıyla TBMM’yi ziyaret 
ettiklerini söyledi. Ziyaretin 
kendileri için çok faydalı 
geçtiğini belirten Balaban, 
TBMM İdare Amiri Salim 
Uslu’ya kendilerini kabul ettiği 
için teşekkür etti.

TBMM İdare Amiri Salim Uslu’nun Kabulü
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TBMM İdare Amiri ve AK Parti 
Çorum Milletvekili Salim Uslu, 
İranlı milletvekilleri ve sendika 
yöneticilerinden oluşan heyeti 20 
Şubat’ta kabul etti.
Salim Uslu, İran ve Türkiye’nin 
bölgede iki önemli ülke olduğunu 
belirterek, “İran ve Türkiye, bu 
coğrafyanın medeniyet kurmuş 
iki önemli komşusudur. Bu 
komşuluk ilişkilerini en iyi 
şekilde götürerek hem kendi 
halklarımıza yönelik kalkınma, 
gelişme çabalarını sürdürmek, 
hem sosyal gelişmeyi, eş zamanlı 
gelişmeyi gerçekleştirmek, 
hem de bölge barışına 
katkıda bulunmak gibi bir 
sorumluluğumuz var” şeklinde 
konuştu.
Uslu, bu kadar çok özelliği 
bulunan iki halkın ilişkilerini 

başka bir ülkenin, başka bir 
uluslararası kuruluşun ve başka 
bir dili olanların tayin etmeye 
hakkı olmadığını savundu.
Salim Uslu, sivil toplum 
kuruluşlarının önemine de işaret 
etti: “Sivil toplum ilişkilerinin her 
zaman en yüksek düzeyde olması 
önemli. Sivil toplum örgütlerinin 
siyasetin alanının dar olduğu 
yerde ilişkileri geliştirmek, 
ilişkileri sıcak tutmak gibi bir 
görevi de var.”
İran Parlamentosu üyeleri 
Hüseyin Tala ve Muhammed 
İsmail Saidi ile sendika 
yöneticileri Peyman Golesork ve 
Muhammed Hamza da, Salim 
Uslu’ya kendilerini kabul ettiği 
için teşekkür ettiler. Konuk heyet, 
daha sonra TBMM’yi gezerek 
çalışmalar hakkında bilgi aldı.

TBMM İdare Amiri Salim Uslu 
İran Heyetini Kabul Etti

Salim Uslu, “İran ve 
Türkiye, bu coğrafyanın 
medeniyet kurmuş iki 
önemli komşusudur. Bu 
komşuluk ilişkilerini en iyi 
şekilde götürerek hem kendi 
halklarımıza yönelik kalkınma, 
gelişme çabalarını sürdürmek, 
hem sosyal gelişmeyi, 
eş zamanlı gelişmeyi 
gerçekleştirmek, hem de bölge 
barışına katkıda bulunmak gibi 
bir sorumluluğumuz var.”
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Çiçek, “Bu milletin büyüklüğü, 
arkasında yatan muhteşem 
kültür ve onun üzerinde inşa 
edilen medeniyete dayanıyor. 
Meragi’den, Itri’den, Dede 
Efendi’den, Safiye Ayla’dan, 
Selahattin Pınar’dan Cem 
Karaca’ya ve Müzeyyen Senar’a 
kadar hepsine şükran borçluyuz.”

Parlamenterler Korosu 11 
Şubat’ta,  “Bestekar ve Güftekar 
Milletvekilleri Eserleri” konseri 
verdi.
Meclis’te düzenlenen konsere 
TBMM Başkanı Cemil Çiçek 
ve eşi Gülten Çiçek, eski 
TBMM Başkanı İsmet Sezgin, 

bazı milletvekilleri ve davetliler 
katıldı.
TRT sanatçısı Suat Yıldırım’ın 
şefliğinde verilen konserde, eski 
TBMM Başkanı İsmet Sezgin ile 
eski milletvekilleri Yahya Kemal 
Beyatlı, Halil Ürün, Mehmet 
Yazar, İbrahim Taşdemir, Şükrü 
Ünal, Yasin Hatipoğlu, Ahmet 
Rasim Bey, Necip Mirkelamoğlu, 
Ruşen Işın, Ali Coşkun ile 
Adana Milletvekili Necati 
Çetinkaya’nın güftesini yazdığı; 
Güneş Müftüoğlu, Mehmet 
Yazar, Şükrü Şenozan, Rüştü 
Şardağ, Necip Mirkelamoğlu ve 
Faruk Demir’in bestesini yaptığı 
şarkılar seslendirildi.
Konserin ardından konuşma 
yapan TBMM Başkanı Cemil 
Çiçek, programın çok önemli ve 
anlamlı olduğunu ifade etti.
Türk milletinin büyük bir millet 
olduğunu dile getiren Çiçek, “Bu 

milletin büyüklüğü, arkasında 
yatan muhteşem kültür ve onun 
üzerinde inşa edilen medeniyete 
dayanıyor. Meragi’den, Itri’den, 
Dede Efendi’den, Safiye Ayla’dan, 
Selahattin Pınar’dan Cem 
Karaca’ya ve Müzeyyen Senar’a 
kadar hepsine şükran borçluyuz” 
dedi.
Çiçek, dünyada 200’e yakın 
parlamento bulunduğunu ancak 
korosu olan tek parlamentonun 
TBMM olduğunu kaydetti.
Başkent Ankara’da çok sayıda 
üniversite ve kamu kurumunun 
sosyal tesisleri olduğunu 
anlatan Çiçek, “Keşke her 
bakanlığın, üniversitenin korosu 
olsa” Korolar buluşsa; gençler 
vakitlerini sanatla, kültürel 
faaliyetlerle geçirse, bugünkü 
sıkıntılar, gerginlikler yaşanmaz” 
diye konuştu.

TBMM’de Parlamenterler Korosu Konseri
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
ve Avrupa Parlamentosu’nun 
işbirliği ile düzenlenen “Batı 
Balkanlar ve Türkiye’de Enerji 
Güvenliği, Enerji Verimliliği 
ve Bağlantıları” başlıklı 
parlamentolar arası seminer 
TBMM’de gerçekleştirildi.
Arnavutluk, Bosna-Hersek, 
Makedonya, Kosova ve 
Sırbistan’dan gelen milletvekilleri  
ile  Avrupa Parlamentosu’ndan 
milletvekillerinin katıldığı 
seminerde bir konuşma yapan 
Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Taner  Yıldız, enerjinin, 
uluslararası ilişkilerden 
arındırılamayacak kadar büyük 
projelerde hem arz güvenliğiyle 
ilgili konularda hem de barışın 
gerekçesi olarak çok önemli bir 
başlık olduğunu söyledi.
Yıldız, Türkiye’nin 
coğrafyasından kaynaklanan 
birçok avantajı, komşu ülkeler 
ve Avrupa Birliği (AB) üyesi 
ülkelerle paylaşma niyetinde 
olduğunu bildirdi.
Türkiye’nin birçok alanda yaptığı 
işlemlerle son 12 yılda, GSYH’yı 
üç katına, enerji sektörüyle 

ilgili alanlarda da iki katından 
daha fazlasına çıkardığını 
anlatan Yıldız, proje geliştirme 
kabiliyetinin her geçen yıl daha 
da arttığını kaydetti.
AB müzakere sürecinde enerji 
başlığının siyasi gerekçelerle 
açılmadığını ancak bu durumun 
Türkiye’nin niyetini ve gayretini 
değiştirmeyeceğini bildiren 
Yıldız, “Türkiye, politika ve 
stratejilerine, aynı şekilde, aynı 
kararlılıkla devam edecektir” diye 
konuştu.
Ülkelerin politikalarının zaman 
zaman değişkenlik gösterdiğini 
dile getiren Yıldız, şöyle konuştu: 
“Rusya Devlet Başkanı Vladimir 
Putin’in Aralık ayında Türkiye 
ziyaretiyle Güney Akım 
Projesi’nin kendi ifadesiyle 
nihayet bulduğunu, sonlandığını 
onun yerine de Türk Akımı 
dediğimiz yeni bir boru hattı 
konseptini geliştirmiştir. Biz, bu 
proje için fiziken bir araştırma 
içine giriyoruz. Gazprom ve 
BOTAŞ görevlendirilmiştir. 
Bununla alakalı proje çalışmaları 
başlatıldı. Hangi safhada neyi 

yapacağımız önümüzdeki süreçte 
belli olacak.”
TBMM Başkanvekili Sadık 
Yakut da 2010 ile 2040 
yılları arasında dünya enerji 
tüketiminin yüzde 56 artacağının 
ve ekonomik değere sahip 
ve işlenebilir fosil kaynaklı 
yakıtların bu yüzyılın sonlarında 
biteceğinin öngörüldüğünü 
belirterek, “Dünya, kendini bu 
duruma hazırlamak zorundadır” 
diye konuştu.
Avrupa’nın yenilenebilir 
alternatif enerji kaynakları 
konusundaki bilgi birikimi 
ve teknolojisini, gelişmekte 
olan ülkelere de aktarması 
temennisinde bulunan Yakut, 
şunları kaydetti:
“Böylelikle, hem bu ülkelerin 
müstakil gelişimine fayda 
sağlayacak hem de fosil yakıt 
kullanımına bağlı kirlenme, sera 
gazı salınımı artışı ve küresel 
ısınmayla mücadele edilebilir 
özellik ön plana çıkacaktır. 
Çünkü yenilenebilir enerji, sadece 
kaynağında üretilen ve piyasaya 
verilen bir enerji türevi değildir.”

Parlamentolararası Enerji Semineri
PARLAMENTER DİPLOMASİ
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Avrupa Parlamentosu Sanayi, 
Araştırma ve Enerji Komisyonu 
Başkanı Jerzy Buzek, Avrupa’da 
bölgelerin zengin enerji 
kaynaklarından faydalanmak için 
uğraştıklarını ifade ederek, bugün 
enerjinin bazı ülkeler tarafından 
silah olarak kullanıldığını, 
bunun kabul edilemez olduğunu 
kaydetti.
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu Başkanı İbrahim 
Halil Mazıcıoğlu, uluslararası 

ilişkilerde devletlerin karşılıklı 
bağımlılık içinde olması 
dolayısıyla enerji politikalarının 
sadece bir ya da birkaç ülke 
tarafından yürütülemeyeceğini 
söyledi.
Türkiye ve Batı Balkan 
ülkelerinin enerji ihtiyacının 
karşılanmasında petrol ve 
doğalgaz kaynaklarına yeterli 
miktarda sahip olmadıklarını dile 
getiren Mazıcıoğlu, bu ülkelerin, 
kaynak yetersizliğinin neden 
olduğu dezavantajları coğrafi 

konumun sağladığı avantajlarla 
dengelemeye imkan sağlayacak 
enerji politikaları geliştirmeleri 
gerektiğini ifade etti.
Mazıcıoğlu, kaynak zengini 
ülkelerin, kaynaklarının dünya 
pazarlarına en düşük maliyetle 
ulaştırılmasında Türkiye ve Batı 
Balkan ülkeleri gibi coğrafi 
avantaja sahip ülkelerle işbirliğini 
geliştirmek zorunda olduklarını 
bildirdi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Çonkar, ABD Büyükelçisi ile Görüştü

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Ahmet 
Berat Çonkar, yeni atanan ABD Büyükelçisi John 
R. Bass ile Meclis’te, 18 Şubat’ta bir araya geldi.
Çonkar, Bass’ın çok önemli bir görevi devraldığını 
belirterek, “Bu sürecin hem Amerika Türkiye 
ilişkileri açısından, hem de bölgede yaşanan 
pek çok sorunun çözümü açısından önemli 
katkıların verilebileceği bir sürecin başlangıcı olur 
ümidindeyim” şeklinde konuştu.
Bundan sonraki süreçte TBMM Dışişleri 
Komisyonu olarak ABD Büyükelçiliği ile 
yakın ilişkiler içerisinde birlikte çalışmaya 
gayret göstereceklerini kaydeden Çonkar, 
“İlişkilerimizin istediğimiz seviyelere ulaşması 
noktasında elimizden gelen çabayı hep birlikte 
göstereceğimizi ümit ediyorum” dedi.

ABD Ankara Büyükelçisi John R. Bass da, 
misafirperverliği için Çonkar’a teşekkür ederek, 
kendisini görmekten dolayı duyduğu memnuniyeti 
ifade etti.
Türkiye’deki siyasi gündemi yakından takip 
ettiğini belirten Bass, Dışişleri Komisyonu 
ile olan ilişkilerinin kendileri için çok önemli 
olduğuna vurgu yaptı. Büyükelçilikle Dışişleri 
Komisyonu’nun ABD Kongresi ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisi arasındaki bağı sağladığını 
ifade eden Bass, bu iki tarafın düzenli olarak 
birbirleriyle konuşması, fikir alışverişinde 
bulunması ve gündemi değerlendirmeleri 
gerektiğini söyledi.

PARLAMENTER DİPLOMASİ

Şubat 2015  �  31



Güneydoğu Avrupa Ülkeleri 
İş Birliği Süreci Parlamenter 
Asamblesi (GDAÜ PA) Adalet, 
İçişleri ve Güvenlik İş Birliği 
Genel Komite toplantısı, 
9-10 Şubat tarihleri arasında, 
TBMM’nin ev sahipliğinde, 
İstanbul’da gerçekleşti.
“Adalet Alanında İş Birliği 
Fırsatları” başlıklı toplantıya, 
Türkiye,  Bulgaristan, Bosna-
Hersek, Makedonya, Arnavutluk, 
Sırbistan, Romanya, Karadağ 
ve Kosova’dan milletvekilleri ve 
bürokratlar katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını 
TBMM Başkanvekili Sadık 
Yakut yaptı. Yakut, Türkiye’nin 
GDAÜ katılımcısı ülkelerin 
hemen hepsiyle ortak tarihi ve 
kültürel mirasa dayanan, sağlam 
beşeri bağlarla tahkim edilmiş 

köklü ilişkilere sahip olduğunu 
kaydederek, Balkanların Türkiye 
için önemine dikkat çekti.
“İnsan hakları alanında en 
yüksek standartlara ulaşmış, 
dünya refahından hak ettiği 
payı alan, Avrupa ve Avrupa-
Atlantik kurumlarıyla 
entegrasyonunu tamamlamış, 
demokratik değerleri, kültürel 
çoğulculuğu ve hoşgörü ortamını 
özümsemiş, barış içinde birlikte 
yaşamanın en güzel örneklerinin 
sergilendiği bir Balkanlar görmek 
istiyoruz. Sanırım bu, aslında 
hepimizin ortak vizyonunu 
teşkil etmektedir” ifadelerine yer 
veren Sadık Yakut, “Avrupa’nın 
genç, dinamik ve enerjik 
yüzünün biz olduğumuzu ortaya 
koyabilmeliyiz. Bir anlamda, 
her vesile ile vurguladığımız 
gibi, aslında Avrupa’nın çevresi 

değil, kalbi olduğumuzu ispat 
edebilmeliyiz” şeklinde konuştu.
Parlamenter diplomasinin, 
uluslararası ilişkilerin modern 
bağlamında başlıca irtibat 
kanallarından biri olduğuna 
vurgu yapan Yakut, bu sebeple 
parlamenterlere çok önemli 
görevler düştüğünü belirtti. Sadık 
Yakut şunları kaydetti:
“Halklarımızın özgür iradesini 
yansıtan parlamentolarımız 
arasındaki işbirliğinin sahada 
somut bölgesel projelere tahvil 
edilmesinin, devletler arasındaki 
ilişkilerin ve iletişimin kalıcı 
ve verimli kılınması açısından 
büyük önem taşıdığına 
inanıyorum. Genel Komite 
toplantılarımız parlamenter 
boyuttaki işbirliğimizin üretken 
kılınması için belirleyici önem 

Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci Parlamenter Asamblesi (GDAÜ PA) 

Adalet, İçişleri ve Güvenlik İş Birliği Genel Komite Toplantısı

Yakut, “Avrupa’nın genç, dinamik ve enerjik 
yüzünün biz olduğumuzu ortaya koyabilmeliyiz. 
Bir anlamda, her vesile ile vurguladığımız 
gibi, aslında Avrupa’nın çevresi değil, kalbi 
olduğumuzu ispat edebilmeliyiz.”

İyimaya,  “Küresel zeminde önde gelen tehdit 
unsurları arasında yer alan terörizm ve örgütlü suçlarla 
mücadele ile yabancı terörist savaşçılar konularında 
yapacağımız fikir teatisi, geleceğe yönelik müşterek 
tedbirlerimiz için aydınlatıcı olacaktır.”
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arz etmektedir. Parlamenter 
diplomasinin başarısı için 
işbirliğinin somut projeler 
zemininde sürdürülebilir 
ve etkin kılınması elbette 
elzemdir. Ancak son tahlilde, 
uzun vadeli başarının yolu 
kurumsallaşmaktan geçmektedir.
Bu itibarla, GDAÜ Parlamenter 
Asamblesi’nin daimi bir 
sekretaryaya kavuşturulmasına 
yönelik çalışmalara başından bu 
yana aktif katkı sağlamaktayız. 
Bu Sekretaryanın İstanbul’da 
tesis edilmesini içtenlikle arzu 
ediyoruz. Bu arzumuza bugüne 
kadar yazılı veya şifahi destek 
beyan eden bütün ortaklarımıza 
teşekkür ediyoruz. GDAÜ 
Parlamenter Asamblesi ulusal 
delegasyonlarının değerli üyeleri, 
çalışmalarınızın bölgemizin 
refahı ve kalkınması yolunda 
faydalı olacağına inancımı 
ifade ediyor, çalışmalarınızda 
kolaylıklar diliyorum.”

İyimaya: “Meclisimiz, GDAÜ 
Bünyesindeki Muadilleriyle 
Yakın Temas ve Diyalog 
Hâlindedir”
Toplantının ilk oturumunda 
adalet alanında parlamenter iş 
birliği fırsatları ele alındı. Bu 
oturumda bir konuşma yapan 
TBMM Adalet Komisyonu 
Başkanı Ahmet İyimaya, 
Türkiye’nin üye ülkelerin 
tamamıyla çok yakın siyasi, 
ekonomik, sosyal ve kültürel 
bağlara sahip olduğunun altını 
çizerek şöyle konuştu:
“Adalet alanında, gerek 
Meclisimiz gerek Hükümetimiz 
GDAÜ bünyesindeki 
muadilleriyle yakın temas ve 
diyalog halindedir. Bulgaristan, 
Makedonya, Sırbistan, 
Hırvatistan, Bosna Hersek; 
Adalet Bakanlarımızın son birkaç 
yıllık dönem zarfında ziyaret 
ettiği ülkelerden bazılarıdır.
Söz konusu ziyaretler, 
adalet konularında ikili 
adli ilişkilerimize zemin 
oluşturan birçok anlaşmanın 

müzakerelerine başlanmasına 
ve imzalanmasına vesile 
olmuştur. Söz konusu anlaşmalar 
çerçevesinde, adli yardımlaşma, 
suçluların iadesi, hükümlü nakli 
gibi konularda yakın işbirliğimizi 
devam ettiriyoruz. Benzer 
şekilde, son yıllarda Güneydoğu 
Avrupa ülkelerinden ülkemize 
de Adalet Bakanı, Başsavcı 
düzeyinde ziyaretler yapılmıştır.
Bu ziyaretlerde, muhataplarımız 
ülkemizdeki demokratikleşme, 
yargı reformu, adli makamların 
örgütlenmesi ve çalışmaları gibi 
alanlarda atılan adımlar hakkında 
birinci elden bilgilendirilmiştir. 
Bunun yanında, ilgili alanlarda 
bilgi ve tecrübe değişimi de 
önceliklerimiz arasında yer 
almıştır. Tüm adli makamlarımız 
bölgedeki karşıtlarıyla yakın 
diyaloglarını sürdürmektedir.
Son yıllarda, Güneydoğu 
Avrupa’nın birçok ülkesinden 
yapılan ziyaretlerde, anılan 
ülkelerin adli makamları ile 
HSYK, Anayasa Mahkemesi, 
Yargıtay ve diğer adli makamlar 
ile üyeleri arasındaki temasların 
arttığını memnuniyetle 
gözlemliyoruz. Bölgedeki 
ülkelerle düzenli aralıklarla 
gerçekleştirilmekte olan 
konsolosluk istişarelerinin 
de gerek bu alanda gerek 
adli konulardaki işbirliğinin 
ilerletilmesine katkı 
sağlayacağına inanıyoruz.
Söz konusu canlı iletişim ve 
işbirliği, bölge ülkelerinin ortak 
hedefi olan AB’yle bütünleşme 
süreçlerine de olumlu katkıda 
bulunmaktadır. Bu bağlamda, 
Güneydoğu Avrupa İşbirliği 
Süreci içinde aynı zamanda 
AB üyelik süreçlerini de 
tamamlamış ve müzakere 
sürecini devam ettirmekte 
olan üyelerimiz aracılığıyla 
bilgi ve tecrübe paylaşımına 
da zemin yaratmaktadır. Bu 
temaslarımızı önümüzdeki 
dönemde parlamenter zemine de 
teşmil etmenin ikili ve çok taraflı 
işbirliğinin ileri götürülmesi 
için fırsat teşkil edeceğine 
inanıyoruz.”

Adalet alanında parlamenter 
düzeyde tesis edilecek kalıcı 
işbirliğinin, muhtelif farklı 
alanlarda da hukuki çerçeve tesis 
edilmesini kolaylaştıracağına 
dikkat çeken İyimaya, 
adalet alanında işbirliğinin 
parlamenter diplomasi zeminine 
yansıtılmasının, ülkelerin çok 
çeşitli konularda yakınlaşması ve 
mevzuatlarını çağdaş standartlar 
doğrultusunda uyumlaştırmaları 
için de imkân sağlayabileceğini 
kaydetti. İyimaya şöyle konuştu:
“Bu bağlamda, ekonomik 
ilişkilerin geliştirilmesi ile sosyal 
politikalar alanında işbirliği, 
halklarımızın refah standardının 
yükselmesine doğrudan katkıda 
bulunacak alanlar arasında 
ilk aklımıza gelenlerdir. 
Adalet alanında işbirliğimizin 
parlamenter diplomasi 
zemininde somut yararlar 
sağlayacağı bir diğer alanı, küresel 
asimetrik tehditlere karşı ortak 
mücadele teşkil etmektedir. Bu 
bağlamda, küresel zeminde önde 
gelen tehdit unsurları arasında 
yer alan terörizm ve örgütlü 
suçlarla mücadele ile yabancı 
terörist savaşçılar konularında 
yapacağımız fikir teatisi, geleceğe 
yönelik müşterek tedbirlerimiz 
için aydınlatıcı olacaktır.”
Öğleden sonraki oturumda 
ise ülkemizdeki Suriyeli 
sığınmacıların durumları ele 
alındı. Konuyla ilgili İçişleri 
Bakanlığı Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğü ve Başbakanlık 
Afet ve Acil Durum Yönetimi 
Başkanlığı yetkilileri birer sunum 
yaptı.
AK Parti Gaziantep 
Milletvekili Ali Şahin’in komite 
başkanlığındaki toplantıya, 
TBMM Başkanvekili Sadık 
Yakut ve TBMM Adalet 
Komisyonu Başkanı Ahmet 
İyimaya’nın yanı sıra, AK Parti 
Ankara Milletvekili Seyit 
Sertçelik, AK Parti Samsun 
Milletvekili Tülay Bakır, CHP 
Balıkesir Milletvekili Haluk 
Ahmet Gümüş ve MHP Kocaeli 
Milletvekili Lütfü Türkkan 
katıldı.
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Türkiye-Almanya 
Parlamentolararası Dostluk 
Grubu Başkanı Çiğdem 
Münevver Ökten, Almanya 
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı 
nezdinde Devlet Bakanı Michael 
Roth, Alman-Türk Parlamenter 
Grup Başkanı Michelle 
Müntefering ve beraberindeki 
heyet ile 12 Şubat’ta, TBMM’de 
görüştü.
Dostluk Grubu Başkanı Çiğdem 
Münevver Ökten, görüşmede, 
Türkiye-Almanya ilişkilerinin 
tarihi derinliği bulunduğunu 
belirterek, Türkiye’nin AB üyelik 
sürecinde Almanya’dan daha 
fazla destek umduğunu kaydetti.
AB ve ABD arasındaki 
Transatlantik Serbest Ticaret 
Anlaşması görüşmelerinde, 
Türkiye’nin anlaşmanın dışında 
kalmaması gerektiğini vurgulayan 
Ökten, bu konunun Türkiye 
açısından çok önemli olduğunu 
dile getirdi. Ökten, Avrupa’da 
artan İslamofobi ile İslam ve 
göçmen karşıtı “Avrupa’nın 
İslamlaşmasına Karşı Vatansever 
Avrupalılar” (PEGIDA) 
hareketine dikkati çekerek, bu 
hareketin Avrupa’ya yayılmaması 
gerektiğini vurguladı.

Türkiye’nin, Suriye ve Irak’a 
geçmek isteyen yabancı 
savaşçılara karşı ciddi tedbirler 
aldığını ve şu ana kadar 10 bine 
yakın kişinin ülkeye girişinin 
yasaklandığını anımsatan Ökten, 
“Türkiye’nin, DEAŞ başta olmak 
üzere Suriye ve Irak’taki terör 
örgütleriyle mücadelesi, terör 
örgütü PKK ile olan mücadelesi 
kadar önemlidir” dedi.
Ökten, toplantıda; Almanya’da, 
8’i Türk 10 kişinin öldürülmesiyle 
ilgili terör örgütü Nasyonal 
Sosyalist Yeraltı (NSU) davası ve 
vize sorunu hakkında Türkiye’nin 
beklenti ve önerilerini de aktardı.
Almanya Cumhuriyeti Devlet 
Bakanı Micheal Roth ise 
Türkiye’nin AB’ye katılım 
sürecinin tekrar dinamizm 
kazanması ve yeni fasılların 
açılması için çaba harcadıklarını 
söyledi.
Roth, kendilerini Türkiye’nin 
dostu olarak tanımladıklarını 
belirterek, “Türkiye’nin dostu 
demek, AB perspektifi demektir. 
Türkiye’nin AB’ye katılım 
sürecinin tekrar dinamizm 
kazanması ve yeni fasılların 
açılması için çaba harcıyoruz” 
dedi. Güney Kıbrıs Rum 
Kesimi’nin (GKRK) zorlu 

bir ortak olduğunu kaydeden 
Roth, GKRK’nin yeni fasılların 
açılmasına engel koyması 
halinde, bunun üzüntü verici bir 
durum olacağını ifade etti.
AB’nin bir “değerler birliği” 
olarak algılanması gerektiğini 
dile getiren Roth, “Sizleri şu 
konuda teşvik etmek istiyorum. 
Demokrasi, hukuk devleti, medya 
özgürlüğü ve adalet anlayışının 
AB’de korunduğu gibi, burada 
da korunmasını umuyorum” 
değerlendirmesinde bulundu.
AB ve ABD arasındaki 
Transatlantik Serbest Ticaret 
Anlaşması görüşmelerinde 
taraflar arasında bilgi alış 
verişinin sürdüğünü belirten 
Roth, bu süreçte Almanya’nın, 
Türkiye’nin müzakerelere 
katılması gerektiğini 
vurguladığını kaydetti. Roth, 
müzakerelerin henüz başlangıç 
aşamasında olduğunu ve 2015 
sonuna kadar biteceğini tahmin 
etmediğini belirterek, “ABD, 
Türkiye’nin anlaşmaya dâhil 
edilmesine ilgi göstermiyor” dedi.
Roth, Almanya’nın, Suriye’den 
gelen mültecileri kabul ettiği için 
de Türkiye’ye büyük teşekkür 
borçlu olduğunu söyledi.

Almanya Cumhuriyeti Devlet Bakanı 
Michael Roth’un TBMM’yi Ziyareti
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Başkanlığını AK Parti Bolu 
Milletvekili Ali Ercoşkun’un 
yaptığı Akdeniz için Birlik 
Parlamenter Asamblesi 
(AiB-PA) Ekonomik ve Mali 
Konular, Sosyal İşler ve Eğitim 
Komitesi Toplantısı, 26 Ocak’ta, 
Barcelona’da yapıldı. Toplantıya 
ülkemizi temsilen AiBPA 
Türk Grubu Başkanı ve AK 
Parti Şanlıurfa Milletvekili 
Zeynep Karahan Uslu, AK Parti 
Kahramanmaraş Milletvekili 
Nevzat Pakdil ve AK Parti 
Çankırı Milletvekili İdris Şahin 
katıldı. 
 Akdeniz İçin Birlik 
(AİB) Genel Sekreteri 
Fathallah Sijilmassi, açılış 
konuşmasında, AiB’in şu anda 
toplantı masası etrafında oturan 
tüm ülkeleri projeler aracılığıyla 
bir araya getirdiğini, görevlerinin 
Akdeniz ülkeleri arasındaki 
sinerji ve koordinasyonu 
artırmak olduğunu ifade 
etti. Bu amaçla halihazırda 
29 proje yürütüldüğünü 
belirten Sijilmassi, 2013-
2014 döneminde altı 
adet Bakanlar Toplantısı 
düzenlendiğini ve yaklaşık üç 
bin konuşmacının katıldığı 

60 faaliyet gerçekleştirildiğini 
belirtti. Ayrıca, değerlendirmeye 
sunulan 100’ün üzerinde proje 
bulunduğunu, tüm bu çalışmalara 
rağmen işbirliğinin halen arzu 
edilen düzeye ulaşmadığını 
vurgulayan Sijilmassi, ekonomi, 
ticaret, rekabet ve iklim 
değişikliği gibi küresel meselelere 
yaklaşımda Akdeniz bölgesinin 
dünyadaki en az entegre olmuş 
bölge olduğunu söyledi.
Sijilmassi, Barcelona Süreci’nin 
20. yıldönümünün kutlanacağı 
2015 yılında AiB-PA Portekiz 
Dönem Başkanlığı tarafından 
Meclis Başkanları toplantısı 
düzenleneceğini, bu vesileyle 
kuruluşun önümüzdeki 
dönemdeki hedeflerine yönelik 
bazı siyasi kararlar alınmasını 
ümit ettiğini belirtti.  Sijilmassi, 
Fransa’da yaşanan terörist 
saldırıların yayılmakta olan 
salgın bir hastalık olduğunu ve 
bu konuya özel, acil kararlar 
alınması gerektiğini ifade etti.     
Komite Başkanı AK Parti 
Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun 
da yaptığı konuşmada, 20 
yıllık bir sekretaryanın son 
dönemde gerçekleştirdiği aktif 
çalışmaların bölgeye olumlu 

yansımaları olduğunu ve 
AiB tarafından uygulanmakta 
olan projeler hakkında AiB-PA 
üyesi parlamenterlere de ayrıntılı 
bilgi sunulması halinde projelerin 
başarısının artacağını söyledi. 
Arap Baharı ile, bölgede yaşanan 
krizlerin barış havzası olarak 
bilinen Akdeniz’deki istikrarı 
olumsuz etkilediğini belirten 
Ercoşkun, Suriye’de devam 
eden çatışmaların, bölgedeki 
istikrarsızlıktan beslenen 
DEAŞ’ın terör faaliyetlerinin, 
Filistin’de yaşanan sıkıntıların, 
Libya ve diğer ülkelerdeki 
iç karışıklıkların ortadan 
kalkmasının AiB-PA üyesi tüm 
milletvekillerinin ortak hedefi 
olduğunu ifade etti.   
 Bölgedeki krizlerden en çok 
etkilenen ülkelerden birinin 
Türkiye olduğunu belirten 
Ercoşkun, ülkemizin halen 1,7 
milyon Suriyeliyi misafir ettiğini, 
bu kişilerin eğitim, sağlık, 
barınma ve gıda ihtiyaçları için 
bugüne kadar 5,5 milyar ABD 
Doları harcadığını, uluslararası 
toplumun yardımlarının yok 
denecek kadar az olduğunu 
söyledi. 

Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi (AiBPA), Ekonomik 
ve Mali Konular, Sosyal İşler ve Eğitim Komitesi Toplantısı
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Charlie Hebdo saldırılarını 
gerçekleştirenlerin Paris’te doğup, 
büyümüş olduklarını ifade eden 
Ercoşkun, bu terörist saldırıların 
ardından entegrasyon sorununun 
daha iyi görüldüğünü belirterek, 
milletvekilleri olarak görevlerinin 
bu ortamı yaratan unsurları 
ortadan kaldırmak olduğunu 
söyledi. 
Tüm kayıplara karşı ilkeli bir 
tutum sergilenmesini, Fransa’da, 
Filistin’de ya da Suriye’de 
yitirilen yaşamların birbirinden 
farklı görülmemesi gerektiğini, 
bölgedeki çatışmaların ve 
huzursuzluk ortamının 
ortadan kalkması için başta 
BMGK olmak üzere tüm 
ilgili kuruluşların inisiyatif 
alması gerektiğini belirten 
Ercoşkun, BMGK’nın beş 
üyesine atıfla Dünyanın beşten 
büyük olduğu sloganıyla hareket 
ettiklerini ifade etti. 
 AiB-PA Türk Grubu 
Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa 
Milletvekili Zeynep Karahan 
Uslu, yaptığı konuşmada, 
bu tür toplantılarda sadece 
konuşulmakla yetinilmesinden 
rahatsızlık duyduğunu belirterek,  
Suriye’deki insanlık trajedisinin 
AB platformlarında sadece 
konuşulduğunu söyledi.
 Charlie Hebdo saldırısını 
protesto etmek üzere Başbakan 
Ahmet Davutoğlu ile birlikte 
Paris’e gittiğini belirten Uslu, 
bu terörist saldırıya karşı ortak 
bir duruş sergilemenin önemine 
inandığı için orada bulunduğunu, 
öte yandan aynı gün Nijerya’da 
2 bin kişi öldürüldüğünde 
ya da Suriye’de yaşananlara 
neden benzer bir tepkinin 
gösterilmediğini sordu. 
 AiB-PA Türk Grubu Başkanı ve 
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili 
Zeynep Karahan Uslu, Avrupa 
ülkelerinin Suriye’deki gerçekle 
yüzleşmek istemediklerini 
belirterek, yükün büyük bir 
bölümünü halihazırda Türkiye, 
Ürdün ve Lübnan’ın üstlendiğini 
ifade etti.
 Milletvekili olduğu Şanlıurfa’da 
31 bin kişilik yeni bir kamp 
yapıldığını, bu üç ülke 
çabalamaya devam ederken 

kendilerine demokratik diyen 
ülkelerin olanları görmezden 
gelmeye devam ettiklerini 
söyleyen Uslu, sorunun çözümü 
için gerçek adımlar atılmadığı 
sürece bir yere varılamayacağını, 
toplantıda bulunan 
parlamenterlerin ülkelerine 
döndüklerinde bu konuda somut 
kararlar alınması için çaba 
göstermeleri gerektiğini belirtti. 
AK Parti Kahramanmaraş 
Milletvekili Nevzat Pakdil 
de AiB-PA Türk Heyeti 
Başkanı Uslu’nun sözlerine 
katıldığını, dünyanın tüm 
insanlığa ait olduğunu ve 
sadece güçlülerin inisiyatif 
kullandığı bir dünya olmaktan 
çıkarılması gerektiğini belirtti. 
Avrupa’nın, Suriye krizinin 
başlamasından bu yana son dört 
yılda aldığı göçmen sayısının 
Türkiye’nin Kobani/Ayn Al-
Arab’dan üç günde kabul ettiği 
mülteci sayısından az olduğunu 
söyleyen Pakdil, Avrupalı 
milletvekillerinin ülkelerine 
döndüklerinde bu gerçeği üst 
düzeyde ele almaları gerektiğini 
ifade etti.
Pakdil, Suriye’de kimyasal 
silahlarla gerçekleştirilen 
ölümlere tepki gösterilirken, 
ağır silahlarla öldürülen masum 
insanların sadece makale ve 
tartışmalara konu olabildiğini, 
Fransa’daki katliamda dünya 
liderlerinin bir araya gelerek 
seslerini yükselttiklerini, bunun 
doğru olduğunu ve benzer 
tüm olaylarda aynı duyarlılığın 
gösterilmesi gerektiğini söyledi. 
Pakdil, Irak’a demokrasi 
getirileceği söyleminin ardından 
yıllardır halen ülkedeki 
saldırıların sona ermediğini, 
bu ölümlerin önüne geçmek 
için bir an önce ciddi ve somut 
kararların alınması gerektiğini 
vurguladı. Nevzat Pakdil, 
Suriye’deki durumun bir insanlık 
dramı olduğunu ve vicdan sahibi 
herkesi ilgilendirdiğini belirtti.  
Komite Başkanı Ercoşkun, AiB 
Genel Sekreter Yardımcılarının 
zaman zaman üye ülkeleri 
ziyaret ettiklerini, örneğin 
enerji konularından sorumlu 
Ribeiro’nun yenilenebilir 
enerji konularında temaslarda 

bulunmak üzere geçtiğimiz 
aylarda Türkiye’ye geldiğini, 
AiB-PA üyelerinin bu tür 
ziyaretlerinden haberdar 
edilmeleri halinde olumlu 
katkıda bulunabileceklerini 
söyledi. 
AiB Genel Sekreteri 
Fathallah Sijilmassi de, 
milletvekillerinin dile getirdikleri 
hususlardan da açıkça 
anlaşıldığı üzere Akdeniz’de 
sorunların çözülebilmesi 
için herkesin üzerine düşen 
sorumluluğu yerine getirmesi 
gerektiğini ifade etti. 
Brüksel’de, Akdeniz denildiğinde 
halen komşuluk politikasının 
anlaşıldığını, oysa Avrupa’nın 
Akdeniz’i sadece komşu değil 
bir merkez olarak görmesinin 
zamanı geldiğini belirten 
Sijilmassi, AiB’in işe 
yaramadığını söyleyenlere, 
bölgedeki siyasetçi, bürokrat, 
uzman, STK temsilcisi, öğretim 
üyesi tüm paydaşları bir araya 
getiren tek kuruluş olan AiB’in 
etkinliğini artırmanın üyelerin 
elinde olduğu cevabını verdiğini 
söyledi. 
 Komite Toplantısının “göçün 
ekonomik etkileri” başlıklı ikinci 
oturumunda Komite Başkanı 
Ali Ercoşkun, tüm ülkelerin 
gündeminde yer alan göçle ilgili 
olarak, kriz dönemlerinde kısa 
vadeli çözümlere odaklanılması 
ve uluslararası örgütlerin somut 
odaklı yaklaşım göstermeleri 
gerektiğini ifade etti. Ercoşkun, 
4 sene içerisinde AB ülkeleri 
130 bin göç alırken, Kobani’den 
Türkiye’ye sadece 2 gün 
içerisinde 180 bin kişinin göç 
ettiğinin altını çizdi.
Komite Başkanı Ercoşkun, 
Akdeniz havzasında FEMIP 
(Facility for Euro-Mediterranean 
Investment and Partnership) gibi 
faydalı projeler yürütüldüğünü 
ve bunların sayısının artırılması 
gerektiğini dile getirdi. 
Ercoşkun, 2015 Mayıs ayında 
Lizbon’da düzenlenecek Genel 
Kurul Toplantısı öncesinde 
hazırlanacak rapor için Komite 
üyelerinin 15 Mart 2015’e kadar 
görüşlerini iletmelerini istedi.
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TBMM İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer 
Üstün, mayınlardan korunma 
projesini, sivil toplum örgütlerinin 
de katıldığı toplantıda, 
“Dokunmayın” afişiyle tanıttı. 

Komisyon Başkanı Üstün, 
komisyon toplantı salonunda 
26 Şubat’ta yaptığı konuşmada, 
Milli Eğitim Bakanlığı, Mayınsız 
Bir Türkiye Girişimi, Mazlum-
Der, İnsan Hakları Derneği, 
Diyarbakır Barosu, Türk Tabipler 
Birliği ve Ziraat Mühendisleri 
Odası ile birlikte projeyi hayata 
geçirdiklerini söyledi.
Komisyonun, başta çocuklar 
olmak üzere çoğunluğunu 
sivillerin oluşturduğu kişilerin 
sakat kalmalarına ve hayatlarını 
kaybetmelerine yol açan, 
ekonomik kalkınma ile yeniden 

yapılanmayı engelleyen ve iç göçe 
maruz kalan kişilerin köylerine 
dönmelerine mani olan kara 
mayınları konusunu yakından 
takip ettiğini belirten Üstün, 
Türkiye’nin, Anti-Personel 
Mayınların Kullanımının, 
Depolanmasının, Üretiminin ve 
Devredilmesinin Yasaklanması 
ve Bunların İmhası ile İlgili 
Sözleşme’ye (Ottawa Sözleşmesi) 
1 Mart 2004 tarihinde taraf 
olduğunu kaydetti.
Üstün, sözleşmeyle, depolardaki 
mayınların 2010 yılına 
kadar imhasının, döşenmiş 
mayınların da 2014 yılına 
kadar temizlenmesinin 
taahhüt edildiğini ifade ederek, 
“Depolarda bulunan 3 milyon 
adet anti-personel mayın, 
ülkemiz tarafından taahhüt 
edildiği şekilde 2011 yılında 
imha edilmiştir. Ancak döşenmiş 
mayınlar teknik ve siyasi 
sebeplerle bu zamana kadar 
temizlenememiştir. Türkiye 
bunun için yeni süre talep etmiş 

ve 1 Mart 2022 tarihine kadar 8 
yıllık bir süre kazanmıştır” dedi.
Türkiye’de, Türk Silahlı 
Kuvvetleri (TSK) ve PKK 
tarafından döşenmiş mayınlar 
bulunduğunu ifade ederek, TSK 
tarafından döşenen kara mayını 
sayısının 975 bin olduğunu, 
bunun 612 bininin Suriye, 68 
bininin Irak, 194 bininin İran, 
20 bininin Ermenistan, 3 bininin 
Azerbaycan sınırında, 76 bininin 
de iç bölgelerde olduğunu 
söyledi.
Komisyon Başkanı Üstün, 
Türkiye’nin, Birleşmiş Milletler 
Cenevre Daimi Temsilciliği’ne 
gönderdiği 2013 raporuna göre, 
2004-2012 yılları arasında 
kara mayınlarından kaynaklı 
olaylar nedeniyle 260 asker, 56 
sivil vatandaş olmak üzere 316 
kişinin hayatını kaybettiğini, 
622’si asker, 112’si sivil, 734 
kişinin de yaralandığını bildirdi. 
2014 yılında kesin olmayan 
verilere göre, 3 sivilin hayatını 
kaybettiğini, 16 sivilin de 
yaralandığını belirten Üstün, 

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, 
Mayınlardan Korunma Projesini Tanıttı

HABER

Şubat 2015  �  37



1984 yılında, bugüne kadar 
mayınlardan dolayı bin 300 
kişinin hayatını kaybettiğini, 5 
bin 100 kişinin de yaralandığını 
söyledi.
Ermenistan, Nahçıvan, İran 
ve Irak sınırlarındaki 28 bin 
kara mayınının TSK tarafından 
temizlendiğini belirten Üstün, 
Suriye sınırındaki mayınların 
temizlenmesi için 2009 yılında 
çıkan kanun uyarınca ihale 
düzenlendiğini, ancak hem 
teknik sebepler hem de Suriye 
sınırındaki siyasi gelişmelerden 
dolayı mayın temizlemesi 
yapılamadığını bildirdi.
Üstün, mayın temizleme 
işlemlerinin tek elden 
yürütülmesi için Milli Mayın 
Faaliyet Merkezi kurulduğunu 
ifade etti.

Türkiye’de; Ardahan, Ağrı, 
Batman, Bingöl, Bitlis, 
Diyarbakır, Hakkari, Hatay, 
Gaziantep, Iğdır, Kars, Mardin, 
Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli 
ve Van’da mayın bulunduğunu 
belirten Üstün, TBMM Basımevi 
tarafından basılan “dokunmayın” 
başlıklı 26 bin afişin, bu 17 ildeki 
12 bin 822 ilkokul, ortaokul ve 
liseye gönderileceğini bildirdi. 
Üstün, bu afişlerin 4 Nisan 
Dünya Mayın Bilinci Geliştirme 
Günü’nden önce, öğrencilerin 
bilinçlendirilmesi amacıyla 
okullarda görünen köşelere 
asılacağını ifade ederek, “Afişte, 
bir mayın veya mayına benzeyen 
bir cisim ile tanınmayan bir cisim 
görüldüğünde, çocuklarımızın 
ne yapması gerektiğini ifade 
eden açıklamalar ve figürler 
var. Mayınlara dokunmaması 
gerektiği, jandarmaya veya acil 

servise bildirmesi gerektiği 
noktasında uyarıcı bilgiler 
var. Bu afişlerle, sivil ve asker 
kayıplarının olmadığı bir 
ülkeyi hedefliyoruz. Hedefimiz 
ülke topraklarında mayının 
olmamasıdır” diye konuştu.
Mayınsız Bir Türkiye Girişimi 
Koordinatörü Muteber 
Öğreten, kara mayınları 
denen bu silahların tamamen 
imha edilmesi için 10 yıldır 
çalıştıklarını belirtti.
Toprak altında milyonlarca 
mayın olduğunu, bunun da 
milyonlarca canın risk altında 
olması anlamına geldiğini 
belirten Öğreten, en fazla da 
çocukların risk altında olduğunu 
söyledi. Öğreten, afişlerle, 
mayınların nasıl bir tehlike 
oluşturduğunu vurgulamaya 
çalıştıklarını ifade etti.

CHP Ankara Milletvekili Nazlıaka’nın Basın Toplantısı

CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, 
9 Şubat’ta Meclis’te düzenlediği basın 
toplantısında, Türkiye’de futbolun seyirci, gelir ve 
ilgi kaybına uğradığını, statlar boşalırken, kavga 
ve şiddetin arttığını ifade etti.
Futbol kulüplerinin ciddi ekonomik sıkıntılar 
yaşadığına dikkati çeken Nazlıaka, kulüplerin 
giderlerinin gelirlerine göre katlanarak arttığını 
söyledi. Bu konuda önlem alınmaması halinde 
çok sayıda kulübün kapısına kilit vurulacağını 
belirten Nazlıaka, “Yasal düzenleme yapılmalı. 
Bakanlık tarafından hazırlanan kulüpler yasası 
hazırlığı mevcut. Ancak yasanın hazırlanması 

aşamasında tüm paydaşların görüşü alınmalı, 
tatmin edici bir düzenleme oluşturulmalıdır” 
dedi.
Nazlıaka, şöyle devam etti:
“Ankaragücü Spor Kulübü’nün toparlanması 
amacıyla yürüttüğüm çalışmalar sırasında 
karşılaştığım tablo beni hayrete düşürmüştür. 
Bakkal defteri hesabıyla yönetilmeye çalışılan 
köklü bir kulüp. Bu tablo, yatırımcıların futbola 
yönelmeleri konusunda ürkek davranmalarına 
neden olmaktadır.
Futbolcuların tüm sosyal güvencelerinin 
sağlanabileceği yapılar oluşturulmalı. Bu konuda 
yapılacak çalışmalarda yalnızca Süper Lig yada 
PTT 1. Lig seviyesindeki futbolcuların değil, 
amatörler dahil 500 bine varan sporcu sayısının 
dikkate alınması gerekmektedir.”
Aylin Nazlıaka, futboldaki bu sorunların 
giderilmesi için gerekli tüm kurum ve paydaşlarla 
temasa geçerek çaba sarf edeceğini belirterek, 
“Ankaragücü için verdiğim mücadele elbette 
ki devam edecektir. Ama mücadelem sadece 
Ankaragücü için değil Türkiye’de futbolun içine 
düştüğü krizden çıkması için de olacaktır” diye 
konuştu.
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Türkiye-Sri Lanka 
Parlamentolararası Dostluk 
Grubu Başkanı Mustafa 
Hamarat, Sri Lanka’nın 
Ankara Büyükelçisi Bharathi 
Wijeratne’yi TBMM’de 
25 Şubat’ta kabul etti.
Dostluk Grubu Başkanı 
Mustafa Hamarat, Sri Lanka’nın 
Ankara Büyükelçisi Bharathi 
Wijeratne’nin nazik ziyaretinden 
dolayı memnuniyet duyduğunu 
ifade ederken bunun veda ziyareti 
kapsamında olmasından dolayı 
üzüldüğünü belirtti.
Hamarat, Wijeratne’nin Sri 
Lanka’ya çağrılmasının kendileri 
için şok bir sürpriz olduğunu 
ifade etti.
Wijeratne’nin, kendileri için, bir 
büyükelçi olmaktan öte Türkiye 
dostu olarak tanıdıklarını belirten 
Hamarat, “Sizinle tanışmak için 
hiç vakit kaybetmedik ve iki ülke 
açısından çok iyi ilişkiler kurduk.” 
dedi.
Haftanın beş günü Türkiye’den 
Sri Lanka’ya doğrudan uçuşun 
olması ve Sri Lanka’nın terör 

olayını bitirmiş olmasının 
Türkiye açısından olumlu 
gelişmeler olduğunu kaydeden 
Hamarat, “Umarız sizi Türkiye’de 
tekrar büyükelçi olarak görürüz.” 
dedi.
Hamarat, Ocak ayında 
Sri Lanka’da gerçekleşen 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 
Sri Lanka’ya hayırlı olmasını da 
diledi.
Sri Lanka’nın Ankara 
Büyükelçisi Bharathi 
Wijeratne ise veda 
ziyaretinde gerçekleştirdiği 
konuşmasında, Türkiye-Sri 
Lanka Parlamentolararası 
Dostluk Grubu Başkanı 
Mustafa Hamarat’a ve heyetine 
TBMM’nin yoğun çalışma 
gündemi içerisinde kendisine 
vakit ayırıp kabul ettiği için 
teşekkür etti.
Büyükelçi Wijeratne, ailesinin Sri 
Lanka’da uzun yıllar Türkiye’nin 
fahri başkonsolosluğunu 
yürüttüğünü anımsatarak 
kendisinin de büyükelçi 
olarak görev yapmadan 
önce 12 yıl Türkiye’nin fahri 

başkonsolosluğunu yaptığını 
söyledi.
Yeni hükümetin görevde bulunan 
63 büyükelçiden 27’sini Sri 
Lanka’ya çağırdığını kaydeden 
Wijeratne, “Amerika, Japonya 
ve Türkiye gibi ülkelerin 
büyükelçileri bunlardan bazıları.” 
dedi.
Wijeratne; Türkiye-Sri Lanka 
ilişkilerinin gelişmesi için her 
zaman elinden geleni yapmaya 
devam edeceğini belirterek bu 
ilişkilerin gelişmesine katkıda 
bulunmak için diplomatik 
bir görevde bulunması 
gerekmediğine dikkat çekti.
Türkiye ile ilişkisinin 37,5 
yıldır devam ettiğini ifade eden 
Wijeratne, İki ülke arasındaki 
ilişkileri her alanda geliştirmek 
için her zaman çalışacağını 
kaydetti.
Wijeratne, Sri Lanka’nın 
Türkiye’ye çay ihraç ettiğini 
ancak yüksek vergilerden 
dolayı kaçakçılığın arttığına 
dikkat çekerek iki ülkenin çay 
konusunda işbirliğine gitmesi 
gerektiğini de sözlerine ekledi.

Türkiye-Sri Lanka Parlamentolararası 
Dostluk Grubu Başkanı Hamarat’ın Kabulü

PARLAMENTER DİPLOMASİ
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“Komisyonumuz, mevsimlik tarım işçisi kardeşlerimizin sorunlarını 
çok yönlü olarak ele almaktadır ve çalışmalarımızın sonunda 
hazırlayacağımız raporda bu soruna ilişkin pek çok önerimiz 
olacaktır. Bu öneriler; gerekli mevzuat düzenlemelerini, teknik 
çözümleri, koordinasyon gibi düzenlemeleri içerecektir.”

TBMM Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sorunlarını Araştırma Komisyonu 
Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaçar:

Röportaj 
Berna ÇUHADAR
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13 Şubat 2015 tarihinde 
çalışmalarına başlayan, 
Mevsimlik Tarım İşçilerinin 
Sorunlarının Araştırılarak 
Alınması Gereken Önlemlerin 
Belirlenmesi Amacıyla 
Kurulan Meclis Araştırması 
Komisyonu’nun Başkanı AK 
Parti Şanlıurfa Milletvekili 
Mahmut Kaçar,  Komisyonun 
kuruluş sebebini, hedeflerini ve 
çalışmalarını Meclis Bülteni’ne 
değerlendirdi.

Sayın Kaçar, ‘Mevsimlik Tarım 
İşçisi’ tanımı nedir? Kimlere 
mevsimlik tarım işçisi denir? 

Tarımsal faaliyetler; ürünlerin 
ekim, ilaçlama, sulama, hasat 
vb. işlerinin belirli dönemlerde 
yapılması nedeniyle doğası 
gereği mevsimlik işlerdir. Bu 
nedenle tarım sektörüne yönelik 
çalışmaların çoğu geçici işçilik 
yöntemiyle karşılanmaktadır. 
Bu geçici işçilerin bir kısmı 
tarım bölgesindeki yerleşik 
işgücü olabildiği gibi farklı 
bölgelerden göçerek gelen işgücü 
de olabilmektedir. Farklı il ve 
bölgelerden tarımsal faaliyete 
yönelik çalışmak üzere gelenler 

“mevsimlik gezici tarım işçisi” 
olarak tanımlanmaktadır. 
Tarımsal faaliyete yönelik olarak 
belirli dönemlerde yapılan ve 
sürekli olmayan çalışmaların 
tamamı ise “mevsimlik 
tarım işçiliği” şeklinde ifade 
edilmektedir.
Mevsimlik gezici tarım 
işçiliğinin aylara ve ürünlere 
göre dağılımından bazı örnekler 
şunlardır:

Seracılık”

Hasadı”

Hasadı”

“Şeker Pancarı Çapalama”

Pancarı Hasadı”

“Pamuk Hasadı”

“Kayısı Hasadı”

Hasadı” vb.

Vatandaşlarımızı mevsimlik 
tarım işçisi olmaya iten 
sebepler nelerdir? Tarım 
işçilerinin ekonomiye katkıları 
ve çalışma şartları nelerdir?

Türkiye’de tarımda mevsimlik 
çalışmanın tarihsel kökeni 
1950’li yıllara dayanmaktadır. 
1950’li yıllar Türkiye’de sanayinin 
hızla gelişmeye başladığı ve 
tarımda makineleşmenin ortaya 
çıktığı yıllardır. Kırsal kesimdeki 
hızlı nüfus artışıyla beraber tarım 
alanlarının yetersiz kalması, 
iş imkânlarının artan nüfusun 
ihtiyaçlarını karşılayamaması 
ve gelişen ulaşım ağının da 
kolaylaştırmasıyla insanlar 
aileleri ile birlikte sürekli ya da 
mevsimlik olarak göç etmeye 
başlamışlardır.
Tarım sektörü, ulusal istihdam 
açısından çok önemli bir 
yerdedir. Tarım sektörünün 
toplam istihdamdaki payı % 
23,6’dır. Yine bu rakam 1960’lı 
yıllarda %50-60’lara kadar 
ulaşmakta idi. Yıllar itibariyle 
tarımın toplam istihdamdaki 
payı düşmekle birlikte hâlâ 
önemini korumaktadır. Tarımın 
dolaylı yolla istihdama katkısı 
da yadsınamaz. Ayrıca özellikle 

RÖPORTAJ

Şubat 2015  �  41



ülkemizin ekonomik kriz 
yıllarında vatandaşlarımızın 
tarım sektörüne tekrar dönüş 
yaparak (genellikle kendi 
tarlalarında çalışmak şeklinde) 
işsizliğin çok daha önemli sorun 
olmasını engelleyici bir etkisi de 
unutulmamalıdır.
Ülkemizdeki mevsimlik tarım 
işçilerinin iş alanına özel yasal 
düzenlemelerin yapılmamış 
olmasından dolayı genel iş 
ve sosyal güvenlik kanunları 
kapsamında değerlendirildikleri 
için hak ve menfaatleri açısından 
yasal korunaksızlık, uzun çalışma 
süreleri, göz ardı edilen dinlenme 
süreleri, denetim eksikliği, iş 
sağlığı ve güvenliği açısından 
ciddi tehlikelere maruz kaldıkları 
çalışma ortamları, ücretlerinin 
mahalli piyasa güçleri tarafından 
belirlenmesi ve bu ücretlerden 
aracılar tarafından yapılan 
mevzuata uygun olmayan 
kesintiler, çoğunun kayıtdışı 
çalışması nedeniyle sosyal 
güvenlik eksikliği, yoğun çocuk 
işçiliği ve buna bağlı çocuklarda 
eğitime devam sorunu, sağlıksız 
ve uygunsuz barınma koşullarıyla 
dolu bir yaşam ve çalışma ortamı 
ile beraber bulundukları bazı 
yerlerde karşılaştıkları sosyal 
dışlanma içerisinde olduklarını 
ifade edebiliriz.

Geçimini sağlayabilmek 
amacıyla çok sayıda aile, daha 
fazla tarımsal iş imkanı olan 
yerlere göç ediyorlar ve bu 
yerlerde de birçok sorunlar 
yaşıyorlar. Barınma, eğitim, 
sağlık ve temel haklarda 
bile birçok sorunlarla karşı 
karşıyalar. Mevsimlik Tarım 
İşçilerinin Sorunlarını 
Araştırma Komisyonu Başkanı 
olarak, mevsimlik tarım 
işçilerinin sorunları nelerdir? 
Ne gibi çözümler getirilebilir? 
Bu konularda bilgi verebilir 
misiniz?

Mevsimlik ve gezici işçiler, 
denetimin tam olarak 
yapılamadığı zamanlarda 
kalabalık olarak uygun olmayan 
araçlarda, uygun olmayan şekilde 

(yolcu kapasitesinin üstünde 
yolculu araçlarda) ve gerekli 
sürücülük niteliğinden yoksun 
şoförlerin kullandığı araçlarda 
yolculuk yapmakta, bu da hayati 
tehlikeler doğurmaktadır. Her 
yıl ülkemizde birçok mevsimlik 
tarım işçisi trafik kazalarında 
yaşamını kaybetmekte veya 
yaralanmaktadır. Bu zorluklar, 
bir yandan çalışma yaşamında 
eşitsizliği arttırırken diğer 
yandan çalışanların sağlık ve 
güvenliklerini önemli ölçüde 
tehlikeye sokmaktadır.
Mevsimlik tarım işçilerinin 
uygun olmayan barınma ve 
beslenme sorunları da önemli 
bir tehdit oluşturmaktadır. 
Tarım işçilerinin yaşadıkları 
ve çalıştıkları ortamların 
uygunsuzluğu, gezici tarım 
işçileri için, özellikle sağlık 
yönünden büyük sorunlar 
oluşturmaktadır.
Tarım işçilerinin ve bu kapsamda 
da mevsimlik tarım işçilerinin 
çok büyük bir kısmının kayıtdışı 
çalışıyor olmaları, onları 
sosyal güvenlikten yoksun 
bırakmaktadır. Bu durum tarım 
çalışanlarının sağlık hizmetlerine 
ulaşmaları açısından ciddi 
bir eşitsizlik oluşturmaktadır. 
Ayrıca çalışma yerlerinin sağlık 
hizmeti sunucularına uzaklığı, 
uzun çalışma saatleri vb. 
nedenlerle çoğu zaman sağlık 
problemlerine gereken ihtimamı 
gösterememektedirler.
Mevsimlik tarım işçilerinin diğer 
bir önemli sorunu da ücretlerinin 
çok düşük olması fakat buna 
karşın çalışma saatlerinin 
uzun ve belirsiz olmasıdır. 
Ayrıca ücretlerini zamanında 
alamamaları da sahada 
karşılaşılan problemlerdendir.
Aslında tarım sektöründe 
çalışanların maruz kaldıkları 
sağlık ve güvenlik sorunları, diğer 
endüstri alanlarındaki çalışanlarla 
benzerdir. Yani tarım çalışanları 
da, işle ilgili fiziksel, kimyasal, 
biyolojik, ergonomik ve psiko-
sosyal faktörlere bağlı mesleki 
hastalık ve iş kazası tehlikesi ile 

karşı karşıyadır. Ancak çalışma 
şartları, sorunlarla karşılaşma 
sıklıkları, çevresel ve kişisel hijyen 
ve sosyal sorunlar yönünden 
farklılıklar gösterir.
Mevsimlik tarım işçisi 
aileler, çalışma yerlerine 
giderken, ekonomik ve sosyal 
zorunluluklardan dolayı 
çocuklarını da götürmektedir. 
Böylece, çocuklar, aile 
ekonomisine katkı nedeniyle 
yaşlarına uygun olmayan tarımsal 
işlerde çalışmaktadır. Yani 
mevsimlik gezici tarım işçileri 
için en önemli problemlerden 
biri de henüz çalışma yetkinliğine 
ulaşmamış çocuklarının kendileri 
ile birlikte bu ağır koşullarda 
çalışıyor olmasıdır. Ayrıca 
bu çocukların çoğu, kendi 
eğitimlerinden geri kalmakta 
hatta eğitimlerini yarıda 
bırakmak zorunda kalmaktadır.
Komisyonumuz, mevsimlik tarım 
işçisi kardeşlerimizin sorunlarını 
çok yönlü olarak ele almaktadır 
ve çalışmalarımızın sonunda 
hazırlayacağımız raporda bu 
soruna ilişkin pek çok önerimiz 
olacaktır. Bu öneriler; gerekli 
mevzuat düzenlemelerini, teknik 
çözümleri, koordinasyon vb. 
düzenlemeleri içerecektir. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığınca 2010 yılında 
başlatılan Mevsimlik Gezici 
Tarım İşçilerinin Çalışma 
ve Sosyal Hayatlarının 
İyileştirilmesi Projesi (METİP), 
İl özel İdarelerine gönderilen 
ödenekler ile pek çok ilde 
mevsimlik tarım işçileri için 
toplu yerleşim yerleri yapılmıştır. 
Proje kapsamında 2010 yılından 
bu yana 38 il valiliğince 
hazırlanan 65 projeye yaklaşık 96 
milyon TL ödenek aktarılmıştır. 
Gönderilen ödeneklerin yaklaşık 

72 milyon TL’si barınma, alt 
yapı ve kolaylık tesisi, 

5 milyon TL’si eğitim, 
3 milyon TL’si sağlık, 
16 milyon TL’si diğer 

harcamalardan oluşmaktadır.
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Ancak Komisyon çalışmalarında, 
METİP kapsamında 
yapılan barınma alanlarının 
işlevsel olmadığı, uygulama 
verimliliklerinin ilden ile 
farklılık gösterdiği görülmüştür. 
Proje kapsamındaki barınma 
alanlarının işçiler tarafından 
kullanılmama nedenleri olarak; 
çalışma bölgesine uzaklık ile 
işe gidiş ve geliş süresinde 
zaman kaybı, (kabala tutulan 
işte çalışılabilecek tüm zamanın 
değerlendirilmesi açısından kayıp 
olarak görülmektedir), işverenin, 
işçilerin taşınması konusunda 
ek maliyetlere katlanmak 
istememesi, işin özelliği 
açısından, ürünün korunması ve 
muhafazası için ani müdahale 
gerektiren durumlara karşı 
işverenin işçileri ürüne en yakın 
bölgede istemesi, işçilerin arazi 
sahibinin sunacağı imkânlardan 
yararlanma isteği, (elektrik, 
temiz su, yakacak gibi), işçilerin 
sosyalleşme aracı olarak yöre 
halkının yoğunluklu yaşadığı 
yere veya yol güzergâhına 
yakın olma istekleri, yapılan 
barınakların işçilerin örf ve 
adetlerine uygun olmayan şekilde 
yapılmış olması gibi nedenler 
sayılabilir. Dolayısıyla Devlet 
tarafından yapılan yatırımların 
ve sosyal desteklerin rantabl 
olması açısından Komisyon 
raporu önem arz etmektedir. 
Çünkü Komisyon olarak, proje 
kapsamında yapılan çalışmalar, 
bizatihi yerinde inceleme ve 
oralarda kalan işçiler ile yüzyüze 
yapılan görüşmeler suretiyle 
gerçekleşmiştir. Yatırımların 
hayatın gerçeklerine ve 
kullanıcıların sosyo-kültürel 
özelliklerine uygun şekilde 
hayata geçirilmesi için gerekli 
öneriler Komisyon raporunda 
detaylandırılacaktır.
 2010/6 sayılı Başbakanlık 
Genelgesi, İl Özel İdareleri’ne 
toplu yerleşim yerlerinin 
altyapısını hazırlama, bu 
yerlerde seyyar kolaylık tesisleri 
kurma, çadır ve seyyar kolaylık 
tesislerinin gerekli hallerde 
kiralama ve hizmet satın 

alma yoluyla karşılanması, 
bu yerleşimyerlerindeki içme 
ve kullanım suyu ile elektrik 
ihtiyacı; şebeke tesisi, mahallinde 
sondaj, sutankı/tankeri, elektrik 
hattı tesisi veya jeneratör temini 
gibi birçok hususlarda görevler 
vermiştir. Ancak Genelgenin 
uygulanış şekli ve verimli şekilde 
ihtiyaçları karşılaması, METİP 
projesinde olduğu gibi iller 
arası farklılık göstermekte ve 
yerel idarecilerin inisiyatifleri 
ile şekillenmektedir. Ayrıca 
“6360 sayılı On Dört İlde 
Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi 
Yedi İlçe Kurulması ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun” 
ile Büyükşehir olan illerde 
Özel İdarelerin kaldırılması 
sonucu genelgenin yüklediği 
görevlerin hangi kurum 
tarafından yerine getirileceği 
hususunda belirsizlik oluşmuştur. 
Bu belirsizliğin ortadan 
kaldırılması için söz konusu 
genelgenin gözden geçirilmesi 
gerekmektedir.  Genelgenin, 
günün gereksinimlerini de 
dikkate alacak şekilde mevsimlik 
gezici tarım işlerinde istihdam 
edilen işçilerin haklarına yönelik 
yenilenmesi, uygulanması 
ve denetiminin sağlanması 
gereklidir. Komisyon raporu bu 
belirsizlikleri ortadan kaldıracak 
bir rehber niteliğinde olacaktır.
Sayın Kaçar, Komisyon olarak 
çalışmalarınız ne aşamada; son 
olarak söylemek istedikleriniz 
nelerdir?
Komisyonumuz, 13.01.2015 
tarihinde çalışmalarına 
başlamıştır. O zamandan bu 
güne 8 toplantı yapıldı ve bu 
toplantılarda 23 kurum ve 
kuruluş dinlendi. 
14.02.2015 tarihinde en 
çok mevsimlik gezici işçinin 
bulunduğu Şanlıurfa ilimizde; 
mevsimlik tarım işçilerinin, 
tarım aracılarının, sivil toplum 
temsilcilerinin, yerel yönetim 
temsilcilerinin, akademisyenlerin 
ve Mevsimlik Gezici Tarım 
İşçilerinin Çalışma ve Sosyal 

Hayatlarının İyileştirilme 
Projesi (METİP) İl İzleme 
Kurulu üyelerinin katıldığı bir 
çalıştay düzenlendi. Şanlıurfa 
ilimizde mevsimlik tarım işçisi 
kardeşlerimizin yaşadığı Uluhan 
köyüne ziyaret gerçekleştirilerek 
sorunları dinlendi. Ayrıca 
15.02.2015 tarihinde Şanlıurfa 
ili şehir merkezinde ikamet 
eden mevsimlik tarım işçisi 
kardeşlerimizden bazıları 
da evlerinde ziyaret edilmek 
suretiyle sorunları dinlendi.
15.02.2015 tarihinde de Adana 
ili Tuzla bölgesinde halihazırda 
bulunan mevsimlik tarım işçisi 
kardeşlerimiz çadırlarında ziyaret 
edildi ve yaşam şartları yerinde 
gözlemlendi. Adana ili Kadıköy 
Sulama Birliğinde toplanan işçi 
ve işverenlerimiz dinlendi. 
26.02.2015 tarihinde ise özellikle 
fındık hasadı zamanı yoğun 
olarak mevsimlik tarım işçisinin 
çalıştığı Ordu ilimizde METİP 
uygulama örnekleri yerinde 
görüldü. Daha sonrasında ise 
işverenlerin (bahçe sahipleri), 
sivil toplum temsilcilerinin, 
yerel yönetim temsilcilerinin, 
akademisyenlerin ve METİP 
İl İzleme Kurulu üyelerinin 
katıldığı bir çalıştay daha 
düzenlendi.
Şuan taslak halinde hazırlanan 
rapor Komisyon üyesi 
milletvekillerimize sunulacak 
ve değerlendirmeleri alınacak. 
Mart ayı sonu itibariyle ise 
Komisyonumuzu toplayarak 
raporun onaylanmasını 
sağlayacağız. Bu raporun oybirliği 
halinde onaylanması gayretinde 
olacağımızı da bildirmek isterim. 
Komisyonumuzca Rapor 
onaylandıktan sonra, bu 
Raporumuzu Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığımıza 
sunacağız. Akabinde başta 
Başbakanımız olmak üzere 
Meclisimizde grubu bulunan 
tüm siyasi parti Liderleri 
ziyaret edilerek rapor 
hakkında bilgilendirilecek. 
Ayrıca Cumhurbaşkanımızı 
da Komisyon olarak ziyaret 
edip konuyla ilgili olarak 
bilgilendirmeyi de planlıyoruz.
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Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı 
(EFQM)  Mükemmellik 
Modeli çalışmaları kapsamında, 
16. Kamu Kalite Sempozyumu 
26 Şubat’ta Ankara’da gerçekleşti. 
Sempozyumda, TBMM’ye 
Mükemmellikte Kararlılık Ödülü 
verildi.
TBMM Genel Sekreteri İrfan 
Neziroğlu, ödül töreninde yaptığı 
konuşmada, TBMM’deki kalite 
çalışmalarının başlangıcından 
bugüne yaşanan gelişmeleri 
anlattı:
“Bizim için iki önemli tarih 
var. Birincisi devletimiz ve 
milletimiz için dönüm noktası 
olan Gazi Meclisimizin, Büyük 
Millet Meclisinin açılış tarihi 
olan 23 Nisan 1920’dir. Diğeri 
ise 18 Aralık 2011’dir. TBMM 
Başkanlığı İdari Teşkilatı 
Kanunu’nun Resmi Gazete’de 
yayımlanıp yürürlüğe girdiği 
tarih. Kurumsal dönüşümün en 
önemli adımının atıldığı, değişim 
sürecinin başladığı tarih. 6253 
sayılı Kanun’la TBMM’nin 

idari teşkilat yapısını radikal bir 
şekilde değiştirdik.
Kalite yolculuğumuzun ilk adımı 
olarak hedefimizi belirledik. 
Amacımız yeni yönetim 
yaklaşımları çerçevesinde 
TBMM’yi milletimize 
layık, etkin, verimli ve çağın 
sunduğu teknolojik imkânları 
en iyi şekilde kullanabilen bir 
kurumsal yapıya kavuşturmak, 
TBMM İdari Teşkilatı’nı en iyi 
kamu kurumu yapmak, dünya 
parlamentoları arasında da saygın 
bir yere oturtmak.”
Kurumsal hedeflere ulaşmadaki 
en önemli adımın çalışanların 
o hedefe inanması ve takım 
ruhunu yakalaması olduğuna 
dikkat çeken Neziroğlu, ikinci 
adımın bu nedenle takım ruhunu 
güçlendirmek olduğunu kaydetti.
“İyi niyet ve gayret sahibi olan 
her arkadaşımız bizim için 
kıymetlidir dedik. Herkesin 
iyi yapabileceği bir iş mutlaka 
vardır. Yöneticinin görevi, kimin, 
hangi işi en iyi yapabileceğini 

tespit edip o personeli orada 
görevlendirmek, sonrasında 
da niteliğinin artırılması 
için gerekeni yapmaktır. Biz 
çalışanlara güvendik, onlar 
da bize güvendi” ifadelerini 
kullanan  İrfan Neziroğlu, 
“Arkadaşlarımıza, fikirlerinin 
bizim için değerli olduğunu, 
önerilerine ihtiyacımız olduğunu 
söyledik. Hiç gocunmadan 
aklınıza ihtiyacımız var dedik. 
Çünkü bir işi, o işi en iyi yapan 
bilir.”
Kurum çalışanlarının karar alma 
süreçlerine etkin katılımının 
sağlanması, yeni ve özgün 
fikirlerin tartışılarak ortak akıl 
oluşturulması, hizmette kalite ve 
verimliliğin artırılması, hizmet 
sunulan alanların geliştirilmesi 
ve çalışan memnuniyetinin 
sağlanması için 2012 yılında “Bir 
Projem Var! Bir Önerim Var!” 
uygulamasının hayata geçtiğini 
anlatan Neziroğlu, üç yıldır 
idareci ve çalışanlardan oluşan 
komisyonun kararlarıyla en iyi 

TBMM’ye “Mükemmellikte Kararlılık” Ödülü
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proje ve önerilere ödül verildiğini 
belirtti.
Aynı zamanda üç yıldır 
çalışanların katılımı ile çalıştaylar 
yapıldığını belirten Neziroğlu, 
bu çalıştaylarla İdari Teşkilatın 
mevcut sorunlarını tespit ederek 
çözümler üretmeyi, hizmetlerin 
etkinliğini ve verimliliğini 
artıracak yeni fikir ve öneriler 
geliştirmeyi, personeli karar 
süreçlerine dâhil ederek 
katılımcılığı güçlendirmeyi 
amaçladıklarını ifade etti ve 
“Çalıştay sonuçları yıllık olarak 
hazırladığımız eylem planlarının 
en önemli girdilerinden birini 
oluşturmaktadır” dedi.
TBMM web sayfasındaki “Bir 
Önerim Var” bölümünden 
isteyen her vatandaşın görüş 
ve önerilerini iletebildiğini de 
sözlerine ekleyen Neziroğlu, şöyle 
konuştu:
“Eylem planını yaparken 
tarihlendirmeyi de ihmal 
etmedik. Her işe bir bitiş tarihi 
koyduk. Başlangıçta biraz 
zorlansak da zaman içerisinde 
tarihli çalışmayı öğrendik. Bir 
şey yapacağız dediğimizde, bitiş 
tarihini de ilan ettik.
Örnek olmak kolay değil. 
Altını doldurmazsanız 
inandırıcılığınızı kaybedersiniz. 
TBMM’de hangi iş yapılıyorsa 
en iyi şekilde yapılması 
gerekir dedik.  Bizim yasama 
uzmanımız da en iyi olacak, 
garsonumuz da, bahçıvanımız 
da. Diğer kurumlara ancak böyle 
örnek olabiliriz. Bunun için 
insan kaynakları yönetimine 
geçişle birlikte TBMM’de 
personeli seçme, eğitme ve 
performans yönetimi gibi temel 
insan kaynakları yönetimi 
uygulamalarını kapsayan 
çalışmalar yaptık.  İlk adımımız 
kamudaki beşeri kaynakların 
etkin ve verimli kullanılması 
amacına yönelik olarak 
uygulanan norm kadro çalışması 
oldu. Bugün, geriye dönüp 
baktığımızda, gurur duyacağımız 
birçok ilke imza attık.”

Şeffaflığın gereği olarak yasama 
ve denetim süreçlerine ilişkin 
her türlü bilgi, belge ve yayına 
TBMM web sayfasından 
ulaşılabildiğinin altını çizen 
Neziroğlu; Anayasa ve İç 
Tüzüğün İngilizceye çevrilip 
kitap olarak basıldığını, web 
sayfasının sekiz dile çevrildiğini, 
sekiz dilde TBMM’yi tanıtan 
kitaplar yayınlandığını belirterek, 
“Benim bildiğim, web sayfasını 
bu kadar farklı dile çeviren başka 
bir parlamento yok” dedi.
TBMM mobil uygulaması ile, 
yasama ve denetim faaliyetlerinin 
yanı sıra Meclis TV’nin 
yayınlarının da kesintisiz 
olarak cep telefonundan takip 
edilebildiğinin altını çizen 
Neziroğlu, “Sosyal medyada 
da etkin olduk. Twitter 
hesaplarımızın takipçi sayısı 
bugün itibariyle 513 bini geçti. 
Bu alanda dünyada üçüncü 
parlamentoyuz” şeklinde konuştu.
TBMM Çocuk web sayfası 
hakkında da bilgi veren İrfan 
Neziroğlu, “Çizgi filmler ve 
oyunlarla çocuklarımıza milli 
egemenlik kavramını, Meclis’in 
ve demokrasinin önemini 
anlatıyoruz” dedi.
Neziroğlu, “Halk günü 
uygulamasını başlattık. İsteyen 
her vatandaşımız önceden 
izin almaya gerek duymadan 
cumartesi günü gelip rehber 

eşliğinde Meclis’i gezebiliyor 
artık” dedi.
TBMM Genel Sekreteri 
Neziroğlu, örnek kurum olma 
yolunda, sosyal faaliyetleri de 
ihmal etmediklerini belirterek 
şöyle konuştu:
“TBMM Başkanlığı İdari 
Teşkilatı, insana ve çevreye 
saygı ve aynı zamanda sosyal 
sorumluluk bilinciyle hareket 
etmeyi yönetim anlayışının 
temel ve değişmez unsurlarından 
biri olarak kabul etmektedir. 
Bu çerçevede, Çevre Dostu 
Meclis Projesi kapsamında 
çeşitli faaliyetler yürütüyoruz. 
Örneğin üç yıldır Meclis 
bahçesindeki meşe palamutlarını 
topluyoruz. Hem Orman Genel 
Müdürlüğü’ne hem de bir 
üniversitenin ziraat fakültesine 
gönderiyoruz. Böylece, 
ülkemizin yeşillenmesine katkıda 
bulunuyoruz.
TBMM’de Engelsiz Meclis 
Projesi kapsamında, engelli, 
hamile, gazi ve şehit yakınları 
ile yaşlı ve hasta vatandaşların 
TBMM’yi ziyaretlerinde farklı 
ve özel hizmet alabilmeleri 
amacıyla, Birleşmiş Miletler 
Engelli Hakları Sözleşmesi’nde 
yer alan evrensel tasarım ilkesine 
uygun olarak tasarlanan ‘Özel 
Hizmet Bankosu’ açtık. Sanırım 
bu da kamuda ilk oldu.
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Meclis’in fiziki yapısını, 
engellilerle birlikte, onların görüş 
ve önerilerini alarak gözden 
geçirip erişilebilir hale getirdik. 
Görme engelliler için Braille 
alfabesinde yayınlar yaptık. 
İşitme ve görme engelliler 
için web sayfamızda bazı 
düzenlemeler gerçekleştirdik. 
Mavi kapakları toplayıp 
tekerlekli sandalye aldık ve 
ihtiyaç sahiplerine dağıttık.
Mart ayı içinde bütün kamu 
kurumlarından katılımcıların 
olacağı işaret dili kursu 
düzenliyoruz. Ayrıca ilk defa 
Genel Kurul tutanak özetlerini 
işaret diline çevirmeye başladık.
TBMM yerleşkesi içinde hizmet 
veren mutfaklarda günlük 
yaklaşık 6000-8000 kişiye yemek 
üretimi yapılmaktadır. Yemek 
yiyen kişi sayısının değişken 
olması nedeniyle ortalama 
300-500 porsiyon yemek 
artmaktadır. Sosyal sorumluluk 
bilinciyle hareket ederek, servise 
sunulmayan fazla yemekleri 
ihtiyaç sahiplerine gönderiyoruz.
TBMM lokantalarında, 
tabaklarda kalan artık yemekler 
ise hayvan barınaklarına teslim 
edilmektedir.
Sosyal Meclis Projesi 
kapsamında bir grup arkadaşımız, 
kullanılmış fakat temiz giysi 

ve eşyaları toplayarak ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırmaktadır. 
Bunun için TBMM’de bir oda 
tahsis ettik. Sevgi evlerinde 
kalan çocuklar neredeyse her 
hafta ziyaret edilmekte, sosyal 
faaliyetler yapılmaktadır. Onlarca 
okula kitap ve bilgisayar yardımı 
yaptık.”
Neziroğlu, TBMM olarak 
tecrübelerini herkesle paylaşmaya 
hazır olduklarının altını çizerek, 
kamu kurumlarıyla ve sivil 
toplum kuruluşlarıyla onlarca 
ortak proje gerçekleştirdiklerini, 
üniversitelere işbirliği çağrısı 
yaptıklarını ve ortak projeler 
hayata geçirdiklerini kaydetti. 
“Bu vesileyle çağrımızı yenilemek 
isterim. Gerek kurumsal, 
gerek kişisel olarak sizlere 
yapabileceğimiz ne tür katkı 
varsa, bunu yapmaya hazırız” 
ifadesine yer veren Neziroğlu, 
şunları kaydetti:
“Kalite yolculuğumuz devam 
ederken bir yandan da kalite 
sürecimizi uzmanlara kontrol 
ettirip belgelendirmeye özen 
gösterdik.
2006 yılında Kalite Yönetim 
Sistemi belgesini aldık. 
Sonrasında 2010 yılında Gıda 
Güvenliği Yönetim Sistemi 
Belgesi, 2014 yılında ise Çevre 
Yönetim Sistemi Belgesi aldık.

Ayrıca, Enerji Verimliliği 
Yönetim Sistemi ile Bilgi 
Güvenliği Yönetim Sisteminin 
belgelendirme çalışmaları devam 
etmektedir.
Bu belgelerin alınması kadar 
korunması da önemli ve 
zor bir süreçtir. Çok şükür 
belgelerimizden iptal edilen 
olmadığı gibi yenileri ekleniyor. 
Son olarak kalite uzmanı 
KalDer ile 22 Temmuz 2014 
tarihinde iyi niyet bildirgesi 
imzaladık. Birçok kamu kurumu 
kendisini denetime kapatırken 
biz yine örnek olmak amacıyla 
KalDer’i davet ettik, bizim 
kalite yolculuğumuzu inceleyin, 
önerilerinizi bize iletin dedik. 
Böylece bir adım daha ileri 
gitmeyi hedefledik.”
TBMM Genel Sekreteri 
Neziroğlu, yaptıklarımıza 
bakarsak, çok şey yaptık. 
Yapabileceklerimize bakarsak, 
hâlâ yapabileceğimiz çok şey var. 
O nedenle diyoruz ki ‘Bugün 
dünden daha iyiyiz, yarın 
bugünden daha iyi olacağız’ 
sözleriyle hizmette mükemmellik 
arayışına ilişkin çalışmalara 
katkısı ve desteği olanlara ve 
KalDer’e teşekkür ederek 16. 
Kamu Kalite Sempozyumu’nun 
başarılı geçmesini diledi.
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TBMM Başkanlığı İdari 
Teşkilatı ile Milli Eğitim 
Bakanlığı arasında, TBMM 
bünyesinde oluşturulan “TBMM 
Çocuk” web sayfası konusunda 
5 Şubat’ta işbirliği protokolü 
imzalandı.
TBMM bünyesinde oluşturulan 
TBMM Çocuk Kulübü’nün, 
çocuklara yönelik olarak  
hazırlayacağı animasyon, çizgi 
film, dijital ve basılı kitaplar 
ile düzenleyeceği etkinliklerin 
hazırlık ve tanıtımında 
MEB tarafından işbirliği ve 
gerekli desteğin sağlanması 
ile bu çalışmalardan MEB’in 
yararlanması amacıyla, TBMM 
Genel Sekreterliği  ve Milli 
Eğitim Bakanlığı arasında 
işbirliği protokolü imzalandı.
Protokole, TBMM Genel 
Sekreteri  Dr. İrfan Neziroğlu ve 
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı 
Doç. Dr. Yusuf Tekin imza 
koydu.
Neziroğlu, imzalanan protokol 
ile TBMM Çocuk internet 
sayfasının Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından öğretmen 
ve öğrencilere tanıtılmasının 
sağlanacağını söyledi.
8 ay önce TBMM Çocuk web 
sayfasını açtıklarını anımsatan 
Neziroğlu, web sayfasında; 
yasama süreçleri, demokrasi 
bilinci ve milli egemenlik 
kavramlarına ilişkin çizgi 
filmler, oyunlar ve kitapların 
bulunduğunu belirtti.
Neziroğlu, sözlerine şöyle devam 
etti: 
“TBMM Çocuk web sayfasını 
zaman zaman Meclis’e gelen 
öğrencilerimizle paylaşıyoruz. 
Uzun uğraşlar sonucu 
hazırlanmış kıymetli materyaller 
var. Biz arzu ettik ki bunları 
bakanlığımızın desteği ile hem 

öğretmenlerimize duyurarak 
onların demokrasi ve milli 
egemenlik konularına ilişkin 
yapacakları anlatımlarda 
kaynak olsun, hem de bütün 
öğrencilerimize ulaştırmış 
olalım. Kanun yapım sürecini 
ve TBMM’yi anlatan çizgi 
filmler var. Çocuk kitaplarımızın 
içeriği oldukça zengindir. Umut 
ediyorum, bu protokol sonrasında 
TBMM Çocuk web sayfamızın 
ziyaretçi sayısı daha da artacaktır. 
Protokolün demokrasi bilincinin 
ve egemenlik kavramının 
özümsenmesi noktasında hayırlı 
olmasını temenni ediyorum.”
Neziroğlu, başta MEB Müsteşarı 
Tekin olmak üzere protokolde 
emeği geçen diğer ilgililere 
teşekkür etti.
MEB Müsteşarı Yusuf Tekin ise 
Türkiye’de demokrasi bilincinin 
gelişmesi ve okul çağındaki 
çocukların demokrasi kültürü 
ile tanışmasının Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın rutin görevlerinden 
biri olduğunu söyledi.
Çocukları demokrasi kültürüyle 
yetiştirmek gerektiğini 
vurgulayan Tekin, protokol 
sayesinde Türkiye’de demokrasi 
kültürünün temel eğitim 
çağındaki çocuklar arasında 
yerleşmesinin daha kolay hale 
geleceğini belirtti.
TBMM Genel Sekreterliğinin, 
kendi işlerini kolaylaştıracak 

devasa bir adım attığını ifade 
eden Tekin,” Bu protokol bize 
çok büyük katkı sağlayacaktır. 
Biz, bu sebepten dolayı 
TBMM’ye ve protokolü bu 
noktaya getiren Genel Sekreter 
İrfan Neziroğlu’na teşekkür 
ederiz.” dedi.
Tekin, sözlerine şöyle devam etti:
“Bu kapsamda hem Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın web sayfasına hem 
de FATİH projesi kapsamında 
eğitim içeriklerinin yüklendiği 
EBA portalı dediğimiz portalda 
çocuklarımızın protokol 
kapsamında erişilmesi istenen 
yerlere erişimi kolaylaştıracak 
bütün adımları atacağız.”

TBMM ile Milli Eğitim Bakanlığı Arasında 
İş Birliği Protokolü
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TBMM Başkanlık Divanının 
06 Şubat 2013 tarih ve 41 nolu 
kararı gereği, 2002/15 sayılı 
genelge  kapsamında TBMM 
Başkanlığına devredilen 
Konya ili, Beyşehir ilçesi, 
Gölyaka kasabası mevkiinde 
bulunan Büyük ve Küçük 
Kubadabad Sarayı kalıntılarının 
konservasyonu, restorasyonu 
ve alanda yapılabilecek kazı 
işlerinde kullanılmak üzere 
ödenek tahsis edilmesi 
konusunda TBMM Başkanlığı 
İdari Teşkilatı ile Konya Valiliği 
arasında  6 Şubat’ta iş birliği 
protokolü imzalandı.
Protokolün imzalanmasını 
müteakip Milli Saraylar Bilim 
ve Değerlendirme Kurulu’nun 

onayı doğrultusunda ihale 
işlemleri yapılarak 2015 
yılında restorasyon uygulama 
çalışmalarına başlanacağını 
ifade eden TBMM Genel 
Sekreteri İrfan Neziroğlu, 
“Protokol gereği işlemlerin 
daha hızlı yürüyebilmesi için 
restorasyon süresince, saray, 
TBMM Başkanlığı’na tahsis 
edilmektedir” dedi.
TBMM Genel Sekreteri Dr. 
İrfan Neziroğlu, iş birliği 
protokolü imza töreninde 
gerçekleştirdiği konuşmasında, 
Kubadabad Sarayı’nın, Selçuklu 
sivil saray mimarisinin örneği 
olduğunu belirterek şunları 
kaydetti:

“Bugün, Konya Valiliğimizle 
birlikte, Kubadabad Sarayı’nın 
restorasyonuna ilişkin iş birliği 
protokolünü imzalamak üzere 
bir araya geldik. 2014 yılı 
içerisinde TBMM Başkanlık 
Divanımızın bu yönde bir 
kararı olmuştu. Yaklaşık 5 
milyon TL, Selçuklunun en 
büyük sarayı olan Kubadabad 
Sarayı’nın restorasyonuna tahsis 
edilmişti. İnşallah, bu protokol 
sonrasında çok hızlı bir şekilde 
restorasyon işi başlayacak. 
Protokol gereği işlemlerin 
daha hızlı yürüyebilmesi için 
restorasyon süresince, saray, 
TBMM Başkanlığı’na tahsis 
edilmektedir. Daha sonra 
tekrar Kültür Bakanlığımıza 
devredilecek. Bilim Kurulu’ndaki 

TBMM ile Konya Valiliği Arasında İş Birliği Protokolü

TBMM Genel Sekreteri Dr. İrfan Neziroğlu; “Ümit ediyorum ki; çok kısa bir süre içerisinde kaliteli ve 
nitelikli bir şekilde sarayın restorasyonu tamamlanır ve tarihi, kültürel miraslarımıza da bu şekilde sahip 
çıkmış oluruz. Tarih ve kültür miraslarımızı korumak adına önemli bir adımı da bu şekilde atmış oluyoruz.”
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hocalarımız, Kültür 
Bakanlığı’ndaki arkadaşlarımız ve 
bizim arkadaşlarımız restorasyon 
konusunda gerekli incelemeleri 
ve tespitleri yaptılar. Ümit 
ediyorum ki; çok kısa bir süre 
içerisinde kaliteli ve nitelikli 
bir şekilde sarayın restorasyonu 
tamamlanır ve tarihi, kültürel 
miraslarımıza da bu şekilde sahip 
çıkmış oluruz. Tarih ve kültür 
miraslarımızı korumak adına 
önemli bir adımı da bu şekilde 
atmış oluyoruz. Ben bu vesile ile 
tekrar bu iş birliği protokolünün 
hayırlı olmasını diliyorum.” dedi
Neziroğlu, TBMM 
Başkanlarının bugün olduğu 
gibi daha önceki dönemlerde 
de kültür ve tarihi varlıkları 
koruma noktasında çok hassas 
davrandıklarını belirterek, 
TBMM’nin daha önceki 
dönemlerde de çeşitli restorasyon 
faaliyetlerinde bulunduğunu da 
ifade etti.
Neziroğlu, Antalya’da Patara 
Antik Kent Parlamentosu,  
Edirne’de Saray-ı Cedide Amire, 
Erzurum Kongre Binası, Yozgat 

Askerlik Şubesi Binası’nın 
TBMM tarafından restorasyon 
işlemlerinin tamamlandığını, 
Sivas Kongre Binası ve 
Erzurum Mecidiye Tabyası gibi 
tarihi kültürel varlıkların ise 
restorasyon işlemlerine devam 
edildiğini de sözlerine ekledi.
Konya Valisi Muammer Erol da, 
TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in 
restorasyon için verdiği destekten 
dolayı mutluluk ve memnuniyet 
duyduklarını belirterek, teşekkür 
etti.
“Bu protokolün imzalanması 
ile Selçuklu adına, kültür 
varlıklarının korunması adına 
ve herkes adına ciddi bir kazanç 
sağlanacak” diye konuşan Erol, 
protokolün imzalanmasından 
sonra Bilim Kurulu’nun 
rehberliği doğrultusunda 
Vilayet İl Kültür Müdürlüğü, 
Büyükşehir Belediyesi ve İlçe 
Belediyesinin katkı ve desteği ile 
Selçuklu Sarayını tekrar hayata 
kazandıracaklarını söyledi.
İş Birliği Protokolü imza 
törenine, AK Parti Konya 

Milletvekilleri Mustafa Akış, 
Mustafa Kabakcı ve MHP 
Konya Milletvekili Mustafa 
Kalaycı; Konya Kültür Bakanlığı 
bürokratları, Konya Valiliği 
bürokratları ve TBMM 
bürokratları katıldı.
Konya Milletvekilleri 
Kabakcı, Akış ve Kalaycı da 
TBMM Başkanlığı İdari 
Teşkilatı ile Konya Valiliği 
arasında imzalanan işbirliği 
protokolünden dolayı büyük 
mutluluk ve memnuniyet 
duyduklarını belirterek 
tarihi ve kültürel varlıkların 
korunması noktasında iş birliği 
protokolünün önemli olduğunu 
ifade ettiler.
İmzalanan iş birliği protokolü 
gereğince, yapıların restorasyon, 
konservasyon ve alanda 
yapılabilecek kazı çalışmaları, 
Milli Saraylar Bilim ve 
Değerlendirme Kurulu’nun 
onaylayacağı projelere 
göre uygulama yapılarak 
gerçekleştirilecek.
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TBMM Başkanlığı İdari 
Teşkilatı tarafından 2013 yılında 
başlatılan Ülke Uzmanlığı 
Projesinin ilk uzmanı, 2 Şubat 
2015 tarihinde TBMM Genel 
Sekreteri Dr. İrfan Neziroğlu 
başkanlığında Ülke Uzmanlığı 
Yürütme Kurulu üyelerinden 
oluşan heyet tarafından 
mülakatla belirlendi.
Yabancı dil ve içerik olmak 
üzere gerçekleştirilen iki aşamalı 
mülakat sonucunda İşletme ve 
Yapım Başkanlığı’nda mühendis 
olarak görev yapan Melahat 
Toraman, Almanya Federal 
Cumhuriyeti (AFC) Ülke 
Uzmanı oldu.
TBMM Genel Sekreteri Dr. 
İrfan Neziroğlu, 2013 yılında 
başlatılan projenin; “Türkiye’nin 
dış politika öncelikleri ve 
TBMM tarafından yürütülen 
parlamenter diplomasi 
çerçevesinde, Meclis İdari 
Teşkilatı bünyesinde çalışan 
personelin, belli bir ülke üzerinde 
uzmanlaşarak, o ülkenin başta 

parlamentosu olmak üzere, siyasi 
sistemi,Türkiye ile ikili ilişkileri, 
temel özellikleri ve uluslararası 
ilişkileri hakkında bilgi sahibi 
olmasını ve bilgi üretebilmesini, 
ilgili ülkedeki güncel gelişmeleri, 
siyaseti, bürokrasiyi ve medyayı 
takip etmesini, ilgili Dostluk 
Grubunun çalışmalarına destek 
olmasını ve önemli olaylarda 
gerekli diplomatik iletişim 
mekanizmalarını zamanında 
harekete geçirmesini hedefleyen 
bir proje” olduğunu ifade etti. 
Ülke Uzmanlığı Projesinin 
ilk mülakatında bulunmaktan 
memnuniyet duyduğunu dile 
getiren TBMM Genel Sekreteri 
Neziroğlu, sürecin, ülke 
görevliliği, ülke sorumluluğu 
ve ülke uzmanlığı olarak üç 
aşamalı şekilde planlanmış ciddi 
bir süreç olduğunu, projenin 
uzman sayısını arttırmasının 
diğer katılımcılar açısından da 
teşvik edici olacağını belirtti. 
TBMM Genel Sekreteri; 
Yurt Dışı Türkler ve Akraba 

Topluluklar Başkanlığının 
da benzer bir projeyi hayata 
geçireceğini kendisine yapılan 
bir ziyaret vesilesiyle öğrendiğini, 
bu çerçevede parlamento olarak 
böyle bir projeyi hayata geçirmiş 
olmaktan mutluluk duyduğunu 
ifade etti. 
TBMM Genel Sekreteri İrfan 
Neziroğlu, İdari ve Mali İşler 
Başkan Yardımcısı Tolga Şakir 
Atik, Araştırma Hizmetleri 
Başkan Yardımcısı Havvana 
Yapıcı Kaya, Kanunlar ve 
Kararlar Başkan Yardımcısı 
Hasan Erikli, Dış İlişkiler ve 
Protokol Müdür Yardımcıları 
Fuat Küçükaydın ve Necati 
Öztürk, Basın, Yayın ve Halkla 
İlişkiler Müdür Yardımcısı Ece 
Kırlı ve Kütüphane ve Arşiv 
Hizmetleri Başkanlığı Uzmanı 
Ziya Kutluoğlu’ndan oluşan 
Yürütme Kuruluna ve süreçte 
emeği geçenlere teşekkür etti.
2013 yılında yapılan mülakat 
sonucunda Almanya Federal 
Cumhuriyeti ülke görevlisi olarak 

TBMM’de Ülke Uzmanlığı Projesinin 
İlk Uzmanı, Mülakatla Belirlendi
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TBMM’de EFQM (Avrupa 
Kalite Yönetim Vakfı) 
Mükemmellik Modeli 
Bilgilendirme Toplantısı, 4 
Şubat’ta yapıldı.
EFQM Mükemmellik Modeline 
ilişkin çalışmaların TBMM 
İdari Teşkilatı genelinde 
tamamlanmasının ardından, 
TBMM adına Mükemmellikte 
Kararlılık Programı’na başvurular 
yapıldı.
1988 yılında, Avrupa’nın önde 
gelen 14 firmasının girişimiyle 
hayata geçen Avrupa Kalite 
Yönetimi Vakfı EFQM 
Mükemmellik Modeli adıyla 
bir sistem geliştirildi. TBMM 

Strateji Geliştirme Başkanlığı, 
Mükemmellik Sertifikasını almak 
için, 52 kişilik bir proje ekibi 
ve 102 kişilik öz değerlendirme 
ekibi oluşturdu. Toplam kalite 
çalışmaları bağlamında başlatılan 
Mükemmellik Modeli uygulama 
sonuçlarına ilişkin bilgilendirme 
toplantısı da bu doğrultuda 
Meclis Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirildi.
TBMM Strateji Geliştirme 
Başkanı Naim Çoban, 
toplantının açılışında yaptığı 
konuşmada, değişime, dönüşüme 
öncülük eden, örnek alınan 
bir idari teşkilat olmayı 
hedeflediklerini belirtti.

2006 yılında Kalite Yönetim 
Sistemi belgesinin alınmasıyla 
başlayan süreçte, 2010 yılında 
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi 
belgesinin alındığını hatırlatan 
Naim Çoban, 2014 yılında da 
TBMM Destek Hizmetleri 
Başkanlığı tarafından Çevre 
Yönetim Sistemi belgesinin 
alındığını kaydetti.
Daha sonra, TBMM Strateji 
Geliştirme Başkanlığı uzmanı 
ve kalite koordinatörü Kamil 
Kılınç, Mükemmellik Modeli 
çalışmalarına ve hedeflerine 
yönelik bir sunum yaptı.

TBMM’de EFQM Mükemmellik Modeli 
Bilgilendirme Toplantısı

seçilen Melahat Toraman, ülke 
görevliliği ve ülke sorumluluğu 
aşamalarında gereken tüm 
raporlarını ve ödevlerini 
eksiksiz olarak tamamladı ve 
verilen eğitimlere katıldı. Ülke 
Uzmanlığına geçiş kriteri olan 
makale sürecini de tamamlayan 
Melahat Toraman’ın “Almanya’da 

Yaşayan Türklerin Entegrasyon 
Süreci” konulu makalesi hakemli 
Türk Yurdu dergisi tarafından 
yayımlanmak üzere kabul edildi. 
Melahat Toraman, uzmanlık 
mülakatının ilk aşamasını 
oluşturan yabancı dil yeterliliğini 
ispatladı, ikinci aşamada başta 
TBMM Genel Sekreteri olmak 

üzere Yürütme Kurulu üyeleri 
tarafından kendisine yöneltilen 
soruları da cevaplayarak 2 Şubat 
2015 tarihinde AFC Ülke 
Uzmanı olarak belirlendi.
Ülke Uzmanlığı Projesi 
kapsamında 2. aşama ülke 
sorumluları da yapılan mülakatlar 
sonucunda belirlendi. 
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TBMM ile Marmara 
Üniversitesi arasında sağlık 
alanında iş birliği protokolü, 
TBMM Genel Sekreteri Dr. 
İrfan Neziroğlu ve Marmara 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Emin Arat tarafından, 9 Şubat’ta 
imzalandı.
İmza töreninde bir konuşma 
yapan TBMM Genel Sekreteri 
Neziroğlu, Rektör Arat’a ve 
katkı sağlayan herkese teşekkür 
etti. Marmara Üniversitesinin, 
TBMM ile sağlık alanında 
iş birliği yapan 16. üniversite 
olduğu bilgisini paylaşan 
Neziroğlu, şöyle konuştu:
“Başladığımızdan bugüne 
epeyce bir mesafe kat ettik. 
Bu protokoller sayesinde hem 

milletvekillerimize daha nitelikli 
sağlık hizmeti sunuyoruz hem 
de bunu çok daha uygun bir 
şekilde sunarak bütçede de 
önemli bir tasarruf sağlamış 
oluyoruz. Marmara Üniversitesi 
de bu noktada önemli 
üniversitelerimizden bir tanesi, 
tıp fakültesi olarak da, diğer 
fakülteler olarak da. Özellikle 
İstanbul’daki sağlık hizmetlerinin 
sunumunda çok katkı 
yapacaklarına inanıyorum. Bu 
vesile ile hocamızla yaptığımız 
istişarelerde başka alanlarda da 
iş birliğini geliştirme konusunda 
bir mutabakata vardık. Ümit 
ediyoruz, sağlığın yanı sıra 
diğer alanlarda da TBMM ile 
Marmara Üniversitesi arasında iş 
birliğini geliştiririz.”

Marmara Üniversitesi 
Rektörü Arat da, Marmara 
Üniversitesinin Türkiye’nin 
en güçlü üniversitelerinden 
biri olduğuna dikkat çekerek, 
“Özellikle tıp fakültemiz 
ülkemizin en kuvvetli 
fakültelerinden biri. Çok değerli 
öğretim üyelerimiz ve aynı 
zamanda teknik donanımlarımız 
da fevkalade üst seviyededir” 
şeklinde konuştu. TBMM 
‘deki milletvekillerine ve diğer 
personele Marmara Üniversitesi 
tarafından fevkalade iyi hizmet 
verileceği inancında olduğunu 
belirten Arat, “Bu fırsatla beraber 
diğer alanlarda da iş birliğine 
hazırız. Sonuç itibarıyla bu 
ülkeye, bu topluma hizmet 
ediyoruz” şeklinde konuştu.

TBMM ile Marmara Üniversitesi Arasında 
Sağlık Alanında Protokol

TBMM Genel Sekreteri Neziroğlu, “Bu protokoller sayesinde hem milletvekillerimize daha nitelikli 
sağlık hizmeti sunuyoruz hem de bunu çok daha uygun bir şekilde sunarak bütçede de önemli bir tasarruf 
sağlamış oluyoruz.”
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TBMM Genel Sekreteri Dr. İrfan 
Neziroğlu, “Meclis-i Mebusan ve 
Meclis-i Âyan Tutanak Terimleri 
Sözlüğü, gerek Meclis-i Mebusan 
ve Meclis-i Âyan, gerekse 
Cumhuriyetin ilk yıllarındaki 
Meclis tutanaklarının daha iyi 
anlaşılması amacıyla hazırlanan 
tek sözlük olması açısından büyük 
önem taşımaktadır.”

TBMM Tutanak Hizmetleri 
Başkanlığı tarafından, Meclis-i 
Mebusan ve Meclis-i Âyan 
Tutanak Terimleri Sözlüğü 
hazırlandı.

TBMM Genel Sekreteri 
Dr. İrfan Neziroğlu, yaptığı 
açıklamada, Meclis-i Mebusan 
ve Meclis-i Âyan Tutanak 
Terimleri Sözlüğü’nün, gerek 
Meclis-i Mebusan ve Meclis-i 
Âyan, gerekse Cumhuriyetin ilk 
yıllarındaki Meclis tutanaklarının 
daha iyi anlaşılması amacıyla 
hazırlanan tek sözlük olması 
açısından büyük önem taşıdığını 
ifade etti.
Sözlük; bugünün parlamento 
terimleri, mevcut birikimlerden 
ve değişik yazılı kaynaklardan 
derlenip bir araya getirildi. 
Sözlük hazırlanırken, Meclis 
uygulamalarının ana kaynağı olan 
Meclis-i Mebusan ve Meclis-i 
Âyan içtüzükleri, dil yönünden 
kelime bazlı incelemeye tabi 
tutuldu.

Sözlük hazırlanırken, Meclis-i 
Mebusan ve Meclis-i Âyan 
tutanak fihristleri taranarak, 
oralardaki gündem dışı 
konuşmalar, gelen kağıtlar, 
hoş geldiniz mesajları, fihrist 
ana ve alt başlıkları altında 
toplandı. Ayrıca, toplanan tüm 
bu kelime/terim/tamlamaların 
günümüzdeki anlamları da 
açıklanarak, sözlükçülük tekniği 
açısından, anlaşılmasının 
kolaylaştırılması amacıyla, her 
kelime/terim/tamlamaların 
cümle içinde nasıl geçtiği, 
dönemin tutanaklarından 
alıntılarla gösterildi.
Sözlük, basılı versiyonunun 
yanı sıra, TBMM’nin internet 
sayfasında da yayınlandı.

Meclis-i Âyan Tutanak Terimleri 
Sözlüğü Hazırlandı

Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Âyan Tutanak Terimleri Sözlüğü
Hazırlayanlar: Hasan Ferhat Aydın, Özlem Çakır
Meclis-Mebusan,  Meclis-i Âyan ve Cumhuriyetin ilk 
yıllarındaki Meclis tutanaklarının daha iyi anlaşılması için 
hazırlanan sözlük “Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Âyan 
Tutanak Terimleri Sözlüğü” adıyla yayınlandı.
Tutanaklara dil açısından yaklaşan, tarihi süreç içinde 
Parlamentomuzda kullanılan kelimeleri derleyip bir araya 
getiren sözlük, ilk defa gerçekleştirilmektedir.
Bu çalışmada özellikle Meclis-i Mebusan ve Meclis-i 
Âyan tutanakları ile fihristlerinin taranmasının ve Osmanlı 
meclislerinin iç tüzüklerinde geçen kelime ve yasama 
terimlerinin bir araya getirilmesinin bu alanda çok büyük bir 
boşluğu dolduracağı düşünülmektedir.
Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Âyan Tutanak Terimleri 
Sözlüğü’nde, toplanan kelimelerin Osmanlı Türkçesi ile 
günümüz Türkçesi yazılışlarının bir arada verilmesi ve 
bu kelimelerin, dönemin tutanaklarında geçtiği şekliyle 
örneklenmesi, çalışmaya ayrıca bir zenginlik katmaktadır.
Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Âyan Tutanak Terimleri Sözlüğü, Meclisle ilgili akademik 
çalışma yapanlar başta olmak üzere, milletvekillerinin, yasama çalışanlarının ve dil bilimcilerin 
yararlanabileceği bir kaynak niteliğinde.
(TBMM yayınlarına, http//www.tbmm.gov.tr/yayinlar/yayinlar.htm adresinden ulaşılabilir.)
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TBMM İnsan Kaynakları 
Başkanlığı tarafından Kamu 
Denetçiliği Kurumu uzman 
yardımcılarına yönelik TBMM’de 
“Yasama Bilgilendirme Eğitimi” 
düzenlendi.
Beş gün süren “Yasama 
Bilgilendirme Eğitimi” 
programında uzman 
yardımcılarına; TBMM’ye ilişkin 
temel kavramlar ve kurumlar, 
kanun yapım süreci ve mevzuat 
hazırlama usul ve esasları, ihtisas 
komisyonları ve komisyonlarda 
yasama süreci ve TBMM 
Genel Kurulunda yasama 
süreci konularında yasama 
uzmanları tarafından sunumlar 
gerçekleştirildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
tarafından hazırlanan TBMM 
Çocuk adlı internet sitesinde, 
(www.tbmmcocuk.gov.tr) 
“Meclisi Tanıyalım” ve “Keloğlan 
Meclis’te” çizgi filmlerinin 
ardından “Kurtuluş Savaşı 
Müzesi” adlı üçüncü çizgi film 
yayınlandı.
Kurtuluş Savaşı Müzesi adlı çizgi 
filmde Ali ve Ayşe, çocuklara, 
Kurtuluş Savaşı Müzesi’ni ve 
İstiklal Madalyalarını tanıtıyor. 
Çizgi filmde Ali ve Ayşe, Ali’nin 
ödevi için Kurtuluş Savaşı 

Müzesi’ni ziyaret ediyor, burada 
hem İstiklal Madalyalarını arıyor 
hem de müzeyi geziyor.
TBMM Çocuk sitesinin 
Kütüphane bölümünde bulunan 
çocuk kitapları, Oyunlar 
bölümünde bulunan “Türkiye 
Haritası Yapboz”,  “Meclisi 
Boyayalım” ve “Doğru Cevabı 

Biliyor musunuz?”  oyunları ve 
birbirinden güzel fotoğraflarla, 
çocuklar hem öğreniyor hem de 
eğleniyorlar.
Siteyi ziyaret eden çocuklar, 
Ziyaretçi Defteri bölümü ile 
dilek ve önerilerini bildirebiliyor, 
siteye üye olarak paylaşımda 
bulunabiliyor.

Kamu Denetçiliği Kurumu Uzman Yardımcılarına 
Yasama Bilgilendirme Eğitimi

Kurtuluş 
Savaşı 
Müzesi 
Çizgi Filmi 
Yayınlandı
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Murat BOZLAK

24. Dönem Adana Milletvekili Murat Bozlak, 5 Ocak’ta vefat etti.
Bozlak’ın cenazesi, 6 Ocak Salı günü Şereflikoçhisar Aktaş Köyü Camisinde 
kılınan cenaze namazının ardından Aktaş Mezarlığında toprağa verildi.
Bozlak, 1952’de Şereflikoçhisar Aktaş Köyünde doğdu. Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Serbest Avukat olarak çalışan Bozlak; 
SODEP, SHP, Halkın Emek Partisi (HEP), Demokrasi Partisi (DEP) 
Kurucu Üyeliği, Halkın Demokrasi Partisi (HADEP)’in Kurucu Üyeliği ve 
Genel Başkanlığı görevlerinde bulunan Bozlak, 24. Dönemde Parlamentoda 
Milletvekili olarak görev yaptı.

Zeki ÇELİKER
14., 16., ve 18. Dönem Siirt Milletvekili Zeki Çeliker, 19 Ocak’ta vefat etti.
Çeliker’in cenazesi, aynı gün İstanbul Fatih Camisinde kılınan cenaze 
namazının ardından Kandilli Aile Mezarlığında toprağa verildi. Çeliker, 
1934’te Siirt’te doğdu.  
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesini bitiren Çeliker, İstanbul Orman 
Yüksek Mühendisi, Siirt, Denizli, Demirköy Orman Bölge Şefi, Siirt Orman 
İşletme Müdürü, Elazığ Orman Bölge Başmüdürü olarak görev yaptı. 
14., 16., ve 18. Dönem Siirt Milletvekilliğinin yanı sıra Millet Meclisi 
Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi, Millet Meclisi Başkanlık Divanı İdare Amiri 
olarak parlamentoda yer aldı.

Mehmet Sezai PEKUSLU

17. ve 18. Dönem Ankara Milletvekili Mehmet Sezai Pekuslu 30 Ocak’ta vefat 
etti.
Pekuslu için Meclis’te resmi cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Grup 
Başkanvekili Engin Altay, MHP İstanbul Milletvekili Murat Başesgioğlu, 
CHP Denizli Milletvekili Adnan Keskin, TBMM Genel Sekreteri İrfan 
Neziroğlu, bazı eski milletvekilleri, Pekuslu’nun ailesi ve yakınları katıldı.
Pekuslu’nun cenazesi 2 Şubat’ta Kocatepe Camisinde kılınan cenaze 
namazının ardından Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi.
1946’da Beypazarı’nda doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Pekuslu, 
Beypazarı Lisesi Müdürü, Millî Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Genel 
Müdürlüğü Şube Müdürü ve Serbest Avukatlık görevlerinde bulundu.

Doğan GÜNEŞ
16. Dönem İstanbul Milletvekili Doğan Güneş 19 Şubat Perşembe günü vefat 
etti.
Doğan’ın cenazesi, 21 Şubat’ta İstanbul Ataköy 5. Kısım Camisinde kılınan 
cenaze namazının ardından Kazlıçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
1931’de Develi’de doğan Güneş, 16. Dönem İstanbul Milletvekili olarak 
parlamentoda yer aldı.

Aramızdan Ayrılanlar
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TBMM’de Kabul Edilen Kanunlar*

Şubat 2015

6591 -
-

Kanun ile Türkiye ile Ürdün arasındaki adli ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla hü-
kümlü nakli alanında yardımlaşmanın hukuki çerçevesini oluşturmak amacıyla 
hazırlanan Anlaşma›nın kanunla uygun bulunması öngörülmektedir.

04/02/2015

6592 -

Kanun ile 3213 sayılı Maden Kanunu’nda yapılan değişikliklerin yürürlüğe gir-
diği tarihten günümüze kadar geçen sürede uygulamada karşılaşılan sorunların 
giderilmesi, maden ruhsatları için her yıl alınan maden ruhsat harçları ile maden 
ruhsat sahiplerinin üretilen madenden dolayı ödemek zorunda oldukları Devlet 
haklarının günümüz şartlarına göre yeniden belirlenmesi ve maden ruhsat de-
virlerinden bedel alınması, insan sağlığı, çevre kriterleri ve madencilik faaliyet-
lerinin etkileşimi ile maden ruhsat sahiplerinin izin almaları için gereken süre 
ve şartların yeniden gözden geçirilmesi ve 3213 sayılı Kanun ile diğer kanunlar 
arasındaki uyum sorunlarının giderilmesi öngörülmektedir.

04/02/2015

6593 -
-

Kanun ile iki ülke arasında aşamalı olarak bir serbest ticaret alanı tesis edilmesini 
öngören Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında Ser-
best Ticaret Anlaşması’nın onaylanması amaçlanmaktadır.

04/02/2015

6594
-

Kanun ile iki ülke arasında çifte vergilendirmenin önlenmesi ve vergi kaçakçı-
lığı ile mücadeleye yönelik işbirliği sağlanması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Birleşik Meksika Devletleri Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel 
Olma Anlaşmasının ve Eki Protokolün onaylanmasının uygun bulunması ön-
görülmektedir.

04/02/2015

* Kanunlar, www.tbmm.gov.tr adresinden alınarak düzenlenmektedir.
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6595
-

Kanun ile hava trafiği ile ilgili ulusal kanun ve nizamlara uyulması şartı ile iki 
ülke arasında hava seferlerinin yapılmasını öngören Türkiye Cumhuriyeti Hü-
kümeti ve Birleşik Meksika Devletleri Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma An-
laşması’nın onaylanmasının uygun bulunması öngörülmektedir.

04/02/2015

6596

-

Kanun ile Türkiye ve Meksika gümrük idareleri arasında iş birliğinin kurumsal-
laştırılmasını, iki ülke arasında eşya ve yolcu akışını kolaylaştırılmasını ve güm-
rük mevzuatlarına karşı işlenen suçlarla daha etkin bir şekilde mücadele edilme-
sini amaçlayan ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Meksika Devletleri 
Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardım ve Bilgi Pay-
laşımı Anlaşması’nın onaylanmasının uygun bulunması öngörülmektedir.

04/02/2015

6597 -
-

Kanun ile milli sivil havacılığın gelişiminin teşvik edilmesi ve iki ülke arasındaki 
ekonomik, kültürel ve turizm alanlarındaki işbirliğinin daha ileri bir seviyeye 
taşınması amacıyla, hava trafiği ile ilgili ulusal mevzuata uygun olması şartıyla 
Türkiye ile Kolombiya arasında hava seferlerinin yapılması amaçlanmaktadır.

04/02/2015

6598 -

-

Kanun ile Türkiye ile Arjantin arasında gelişmekte olan ilişkilere katkıda bu-
lunmak amacıyla hava trafiği ile ilgili ulusal kanun ve nizamlara uyulmak şartı 
ile iki ülke arasında hava seferlerinin yapılmasını teminen Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ve Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti arasında kendi ülkeleri arasın-
da hava hizmetlerine ilişkin hava ulaştırma anlaşmasının onaylanmasının uygun 
bulunması öngörülmüktedir.

04/02/2015

6599 -

Kanun ile iki ülke arasında hükümlülerin nakli konusunda ve adli konularda iş 
birliğini geliştirmek, hükümlülerin rehabilitasyonunu güçlendirmek, suç işleme-
leri sonucunda hürriyetlerinden mahrum edilen yabancılara mahkumiyetlerini 
kendi toplumsal çevrelerinde çekme imkanı tanımak ve hükümlülerin nakil şart-
ları ile nakil konusunda iki ülkenin sorumluluklarını düzenlemek amaçlarıyla 
“Türkiye Cumhuriyeti ve Federatif Brezilya Cumhuriyeti Arasında Hükümlü-
lerin Nakli Anlaşması”nın onaylanmasının uygun bulunması öngörülmektedir.

04/02/2015
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6600 -

Kanun ile taraf devletlerin iç hukukları izin verdiği ölçüde, soruşturma, kovuş-
turma ve adli işlemler ile suç araçları ve suçtan elde edilen gelirlerin zapt edil-
mesi ile müsadere edilmesi de dahil olmak üzere ceza alanlarındaki işlemlerde 
karşılıklı adli yardımda bulunulmasını öngören Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya 
Federatif Cumhuriyeti Arasında Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Anlaş-
ması’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından uygun bulunması amaçlan-
maktadır.

04/02/2015

6601 -
-

Kanun ile Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya Federal Cumhuriyeti Arasında Dip-
lomatik Misyon ve Konsolosluk Görevlilerinin Aile Üyelerinin Kazanç Getirici 
İşlerde Çalışmalarına İlişkin Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunması ön-
görülmektedir. Anlaşmaya göre, söz konusu izinden faydalanan kişilerin, Diplo-
matik ve Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmeleri veya geçerli başka 
bir uluslararası düzenleme uyarınca kabul eden devletin medeni ve idari yargı-
sından bağışıklıkları kazanç getirici işler mevzu bahis olduğunda uygulanmaya-
cak ve bu kişiler kazanç getirici işlerle ilgili tüm konularda kabul eden devletin 
mali ve sosyal güvenlik rejimlerine tabi olacaklardır.

04/02/2015

6602
-
-

Kanun ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Şili Cumhuriyeti Hükümeti ara-
sında 10 Mayıs 2012 tarihinde Santiago›da imzalanan ve iki ülke arasında sa-
vunma sanayi alanındaki ihtiyaçların ortak üretimi, savunma sanayi ürünlerinin 
üretimi konusunda teknoloji transferi, ihtiyaç duyulan savunma sanayi ürünleri-
nin karşılıklı tedariki gibi konularda mevcut savunma sanayi ilişkilerinin her iki 
ülke yararına geliştirilmesini öngören mutabakat muhtırasının onaylanmasının 
uygun bulunması amaçlanmaktadır.

04/02/2015

6603

-

Kanun ile gümrük suçlarının önlenmesi, soruşturulması ve bu suçlarla mücadele 
etme hususlarında tarafların birbirleriyle işbirliği yapmaları ve birbirlerine yar-
dım sağlamayı kapsayan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Şili Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaş-
masının onaylanmasının uygun bulunması öngörülmektedir.

04/02/2015
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6604 -
-

-

Kanun ile tarafların enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji dâhil olmak üzere, 
enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, ulusal ve bölgesel enerji altyapı şebekele-
rinin geliştirilmesi, iklim değişikliği ve çevrenin korunması alanlarında karşılıklı 
yarar sağlayan ticaret ve yatırımların artırılmasının düzenleyen Türkiye Cum-
huriyeti Hükümeti ile İsveç Krallığı Hükümeti Arasında Çevre Teknolojileri 
Alanında Ticaret, Yatırım ve İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat 
Zaptı’nın onaylanmasının uygun bulunması öngörülmektedir.

10/02/2015

6605 -

-

Kanun ile iki ülke arasında eğitim alanında işbirliği tesis etmeyi amaçlayan an-
laşmanın onaylanmasının uygun bulunması öngörülmektedir.

10/02/2015

6606 -
-

Kanun ile iki ülke arasında sermaye, teknoloji ve hizmet hareketlerinin gelişti-
rilmesi çerçevesinde çifte vergilendirmenin önlenmesini ve vergi kaçakçılığının 
engellenmesini amaçlayan anlaşmanın ve eki Protokol’ün onaylanmasının uygun 
bulunması öngörülmektedir.

10/02/2015

6607 -

-

Kanun ile iki ülke arasında, ekonomik, sosyal ve çevresel açılardan kabul edilebi-
lir yeni taşımacılık alternatiflerinin oluşturulması amacıyla karayolunun yanı sıra 
demiryolu ve denizyolu taşımacılık sistemlerinin geliştirilmesini öngören anlaş-
manın onaylanmasının uygun bulunması öngörülmektedir.

10/02/2015

6608 -

-

Kanun ile karşılıklılık ilkesine dayalı olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin Roman-
ya’da, Romanya’nın da Türkiye’de kültür merkezleri kurmasını ve bu merkezlerin 
faaliyetlerinin genel çerçevesinin düzenlenmesini amaçlayan anlaşmanın onay-
lanmasının uygun bulunması öngörülmektedir.

10/02/2015
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6609 -
-

Kanun ile tarafların tecrübe ve bilgi mübadelesi, askeri teknik iş birliği, eğitim, 
öğretim ve tatbikatlar, tatbikatlara gözlemci gönderilmesi, savunma sanayi, lojis-
tik ve bakım, askeri tıp ve sağlık hizmetleri, araştırma ve geliştirme alanlarında 
ve taraflarca mutabık kalınabilecek diğer alanlarda iş birliğini amaçlayan ‘Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile İsveç Krallığı Hükümeti Arasında Askeri Alanda 
Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Anlaşması’nın uygun bulunması öngörül-
mektedir.

10/02/2015

6610 -

Kanun ile Türkiye ile Singapur arasında sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi ko-
nusunda tecrübe paylaşımı ve uzman değişimi yapılabilmesi, sağlık araştırmaları, 
sağlığın geliştirilmesi ve sağlıkta teknolojinin kullanımı konularında işbirliğine 
gidilebilmesi maksadıyla imzalanan mutabakat zaptının onaylanmasının uygun 
bulunması amaçlanmıştır.

10/02/2015

6611 -
-

Kanun ile barışçıl amaçlarla kullanılan nükleer maddelerin ve tesislerin etkin 
fiziksel korunmasını sağlamak ve sürdürmek, dünyada bu tür maddeler ve tesis-
lerle ilgili suçları önlemek ve bu amaçlara yönelik olarak taraf devletler arasında 
iş birliğine olanak sağlamak amacıyla imzalanan ve Nükleer Maddelerin Fiziksel 
Korunması Sözleşmesi’nin isminin Nükleer Maddelerin ve Nükleer Tesislerin 
Fiziksel Korunması Sözleşmesi olarak değiştirilmesine yönelik olan değişikliğin 
beyanla onaylanmasının uygun bulunması öngörülmektedir.

10/02/2015

6612 -
-

-

Kanun ile 400 Kv’luk Borçka-Akhaltsikhe arasında elektrik iletim hattının ya-
pımın teşvikini; bu hat ile ilgili tesislerin yapılmasına 2009’da başlanılması ve 
2012 yılı Mayıs ayında tamamlanmasını ve iletim tesisi ile ilgili diğer hususları 
muhtevi Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Gürcistan 
Enerji Bakanlığı Arasında Türkiye-Gürcistan Elektrik Enterkonneksiyonlarının 
Geliştirilmesi Hakkında Mutabakat Zaptının onaylanmasının kanunla uygun 
bulunması öngörülmektedir.

10/02/2015
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6613 -

-

Kanun ile Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan arasında enerji sektörleri hak-
kında bilgi değişiminin ve işbirliği olanaklarının artırılması amacıyla Yüksek 
Düzeyli Ortak Enerji Grubunun kurulması, Türkiye-Yunanistan-İtalya Enter-
konnektörü Projesinin hızlandırılması için işbirliğinin artırılması, Türkiye’den 
Yunanistan’a ve ters yönde elektrik naklinin gerçekleştirilmesi için teknik ve ti-
cari konularda anlaşma olanaklarının incelenmesi ile enerji verimliliği ve yenile-
nebilir enerji kaynakları alanlarında ortak projelerin hayata geçirilmesi amacıyla 
Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İle Yunanistan Cum-
huriyeti Çevre, Enerji ve İklim Değişikliği Bakanlığı Arasında Enerji Alanında 
İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptının onaylanmasının uygun bulunması ön-
görülmektedir.

10/02/2015

6614 -

Kanun , Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma 
Örgütü arasında 15 Haziran 2008 tarihinde Ankara’da imzalanmış olan İşbirliği 
Anlaşması’nın onaylanmasının Türkiye Büyük Milleti Meclisi tarafından ka-
nunla uygun bulunmasını öngörmektedir. Türkiye Cumhuriyeti adına, uygulayıcı 
kuruluş olan Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi tarafından imzalanan söz konusu 
Anlaşma ile; Afrika, Kafkasya ve Orta Asya’da yer alan ülkelerde kalkınmayı des-
teklemek için tarım-sanayi alanında kalkınma, özel sektör ile küçük ve orta boy 
işletmelerin (KOBİ) geliştirilmesi, enerji verimliliği ve çevre koruma ile teknoloji 
aktarımı ve yatırım desteği başta olmak üzere birçok alanda ortak projelerin ger-
çekleştirilmesi öngörülmektedir.

10/02/2015

6615
-

-

Kanun ile Anlaşmanın 1 inci maddesinin (a) hükmünde yer alan “taşıt” terimi-
nin değiştirilmesi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Anlaşma kapsamında 
yetkilerinin artırılmasına ilişkin tadil metinlerinin mevcut eklere derc edilebil-
mesi için protokole katılmanın TBMM tarafından kanunla uygun bulunması 
öngörülmektedir.

10/02/2015

6616 -
-
-

Kanun ile iki ülke arasında karayoluyla uluslararası yük ve yolcu taşımacılığını 
düzenleyen 16 Nisan 1977 tarihli Anlaşma’nın günün değişen koşullarına cevap 
vermemesi üzerine, ülkeler arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler ile karayoluyla 
yük ve yolcu taşımacılığını geliştirmek amacıyla imzalanan “Türkiye Cumhu-
riyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayoluyla 
Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımacılığı Anlaşması”nın onaylanmasının uygun 
bulunması öngörülmektedir.

10/02/2015
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6617

Kanun , Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna ve Hersek Bakanlar konseyi 
Arasında 11 Mayıs 2010 tarihinde Ankara’da imzalanan anlaşmanın onaylan-
masının kanunla uygun bulunmasını öngörmektedir. Söz konusu Anlaşma ile, 
iki ülke arasında personel, uzman ve heyet değişimi yapılması ve Anlaşmanın 
uygulanması için bir Türk - Bosna Hersek Ortak Komitesinin kurulması amaç-
lanmaktadır.

10/02/2015

6618 -
-

-
-

Kanun ; Türkiye ile Arnavutluk arasında, diplomatik misyonlarda görevli perso-
nelin aile bireylerinin kazanç getirici işlerde çalışabilmeleri amacıyla, imzalanan 
anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunmasını öngörmektedir.

10/02/2015

6619 -
-
-

Kanun ile anlaşmaya taraf ülke sınırları içinde gerçekleştirilen yabancı sermayeli 
yatırımların ve ilgili faaliyetlerin tabi olacağı muameleyi belirleyerek ekonomik 
işbirliği için uygun koşulları yaratmak, yabancı yatırımların kamulaştırma ve 
devletleştirme yönünden tabi olacağı muamele ve sahip olduğu haklara açık-
lık getirmek, yatırımlarla ilgili çıkacak ihtilafların çözüm yolları tespit etmek 
amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın 
onaylanmasının uygun bulunması öngörülmektedir.

10/02/2015

6620 -

Kanun ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti arasında 
29 Şubat 2012 tarihinde Ankara›da imzalanan ve terörizm ve örgütlü suçlar-
la mücadele amacıyla kara para aklama, siber suçlar, uyuşturucu madde üretimi 
ve kaçakçılığı, insan ticareti, sanat eserleri kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı, silah 
ticareti ve her türlü kaçakçılık gibi konularda karşılıklı işbirliğini öngören anlaş-
manın onaylanmasının uygun bulunması amaçlanmaktadır.

10/02/2015

6621 -

-
-

Kanun ile Türkiye ile Bulgaristan arasında, ayrıca tersi istikamette, demiryolu 
feribotu ile intermodal taşımacılık başlatılarak Orta Doğu, Orta Asya ve Kuzey 
ülkelerine yapılan ticaret hacminin artırılmasına katkı sağlanmasını amaçlayan 
anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunması öngörülmektedir.

10/02/2015
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6622
-

Kanun ile her alandaki ilişkileri geliştirme ve ortak yararların korunması arzusu-
na paralel olarak hükümlülerin nakli alanının hukuki çerçevesinin oluşturulması 
amacı doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasın-
da Hükümlülerin Nakli Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunması öngö-
rülmektedir.

10/02/2015

6623 -
-

Kanun ile Türkiye ile Hindistan arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin yasal bir 
altyapı kazanmış olmasına katkıda bulunmak, gümrük idareleri arasında iş bir-
liğini kuramsallaştırarak iki ülke arasında eşya ve yolcu akışını kolaylaştırmak, 
teşvik etmek ve iki ülkenin gümrük mevzuatlarına karşı işlenen suçlarla daha et-
kin mücadele edilebilmesini sağlamak amacıyla imzalanan Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Gümrük Konuların-
da İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunması 
öngörülmektedir.

10/02/2015

6624
-
-

Kanun ile Türkmenistan›dan Türkiye Cumhuriyetine güvenli ve istikrarlı do-
ğalgaz sevkiyatının yapılabilmesi amacıyla imzalanan ‹Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti arasında Türkmenistan›dan Türkiye 
Cumhuriyetine Doğalgaz Sevk Edilmesi Konusunda İşbirliğine Dair Çerçeve 
Anlaşma›nın onaylanmasının uygun bulunması öngörülmektedir.

10/02/2015

6625 -

Kanun ile biyolojik çeşitlilik ve doğal kaynakların yönetimi, ormanlık alanlarda 
havza koruma ve yönetimi, havza rehabilitasyonu teknikleri, coğrafi bilgi siste-
mi teknolojileri ile orman envanteri, iklim değişikliği açısından orman izleme, 
orman koruma, tohum ekme ve fidan üretim teknikleri, orman hastalık ve za-
rarlıları ile mücadele gibi alanlarda iş birliği yapılmasını amaçlayan anlaşmanın 
onaylanmasının uygun bulunması öngörülmektedir.

10/02/2015

6626
-
-
-

Kanun ile iki ülke arasında birden fazla havayolu taşıyıcısının sefer yapmasına 
izin veren protokolün onaylanmasının uygun bulunması öngörülmektedir.

10/02/2015

6627 -
-

Kanun ile içerdiği maddi hatalar nedeniyle 22 Ekim 2010 tarihinde onay süreci 
geçici olarak durdurulan «Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Barış Gücü Anlaşma-
sına Beşinci Ek Protokol”ün tespit edilen hataları düzeltilerek onay sürecinin ta-
mamlanması amacıyla düzenlenen “Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Barış Gücü 
Anlaşmasına Beşinci Ek Protokol ve Protokole İlişkin Teknik Hataların Düzen-
lenmesi Tutanağı”nın onaylanmasının uygun bulunması öngörülmektedir.

10/02/2015
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6628 -
-

Kanun ile Endonezya, Malezya, Pakistan ve Türkiye tarafından hazırlanan taviz 
listelerinin D-8 Üye Devletleri Tercihli Ticaret Anlaşmasının 30’uncu maddesi 
uyarınca Anlaşmaya eklenmesi gereği doğrultusunda Türkiye’nin yanısıra Endo-
nezya, Malezya, Pakistan tarafından hazırlanan taviz listelerinin onaylanmasının 
uygun bulunması öngörülmektedir.

10/02/2015

6629 -

Kanun ile gümrük birliklerinin ve ekonomik birliklerin Dünya Gümrük Örgü-
tü’ne üye olmalarının sağlanması amacıyla Örgüt›ün kuruluş sözleşmesinde de-
ğişiklik yapılmasına ilişkin Tavsiye Kararı’nın onaylanmasının uygun bulunması 
öngörülmektedir.

10/02/2015

6630

Kanun ile Vişegraddaki Sokullu Mehmet Paşa Köprüsünün Yapısal Unsurları-
nın Durumunun Tespit Edilmesi, Restorasyon Projesinin Hazırlanması ve Pro-
jenin Uygulanması Konusundaki İşbirliği Protokolünün onaylanmasının uygun 
bulunması öngörülmektedir.

12/02/2015

6631 -

-

Kanun ile iki ülke arasında tarım alanında teknik, bilimsel ve ekonomik ilişkile-
ri güçlendirmek ve geliştirmek amacıyla tarım sektöründe yeni yöntemler, ileri 
teknolojiler ve tarımsal ürünler alanlarında işbirliği ile ortak bilimsel araştırmalar 
yapılması, hayvansal genetik materyal mübadelesi, tohumculuk, bitki koruma, 
sulama sistemleri, atçılık konularında bilgi ve tecrübe ile karşılıklı uzman değişi-
mi faaliyetlerinin yapılması öngörülmektedir.

12/02/2015

6632

Kanun , Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Krallığı arasında karşılıklılık 
ilkesi çerçevesinde imzalanan; diplomatik misyon, konsolosluk veya uluslarara-
sı kuruluş temsilciliklerinde görevlendirilen personelin eşleri ile onsekiz yaşın 
altındaki evli olmayan çocuklarının, kabul eden devlette kazanç getirici bir işte 
çalışmalarına izin veren uluslararası anlaşmanın TBMM tarafından kanunla uy-
gun bulunmasını öngörmektedir. Kabul eden devletin ulusal güvenlik gerekçe-
leriyle reddedebileceği söz konusu izinden faydalanan kişilerin, 1961 ve 1963 
tarihli Diplomatik ve Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmeleri veya 
geçerli başka bir uluslararası düzenleme uyarınca, kabul eden devletin medeni 
ve idari yargısından bağışıklıkları, kazanç getirici işler mevzubahis olduğunda 
uygulanmayacak ve bu kişiler kazanç getirici işlerle ilgili tüm konularda, kabul 
eden devletin mali ve sosyal güvenlik rejimlerine tabi olacaklardır.

19/02/2015
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SORU ÖNERGELERİ
Adana Milletvekili ALİ DEMİRÇALI
Güney Deniz Saha Komutanlığında yaşandığı 
iddia edilen bir olaya ilişkin Milli Savunma Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/61879)

Milletvekilliği için istifa eden bazı bürokratlara 
ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61308)

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Ku-
rumuna Adana’da yapılan başvurulara ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61073)

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Ku-
rumuna Elazığ’da yapılan başvurulara ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61072)

2011-2014 yılları arasında Avrupa Hava Sey-
rüsefer Emniyet Teşkilatından Türkiye’ye yapı-
lan ödemelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60924)

Adana Milletvekili MUHARREM VARLI
Bakanlığa bağlı kuruluşlardaki sabit ek öde-
melerin gerçekleştirilmediği iddialarına iliş-
kin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61895)

Adana Milletvekili OSMAN FARUK 
LOĞOĞLU
21 Şubat 2015 günü Süleyman Şah Operas-
yonu’nun takip edildiği odada bulunan bir ki-
şiye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/61716)

New York’taki Türkevi inşaatı projesine iliş-
kin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61057)

İstanbul merkezli yayın yapan Mısır televizyon 
kanallarına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/60722)

Adana Milletvekili ÜMİT ÖZGÜMÜŞ
Ebe ve hemşire atamalarına ilişkin Sağlık Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/61231)

Afyonkarahisar Milletvekili 
KEMALETTİN YILMAZ
Radyolink istasyonlarının denetimine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/60983)

Ağrı Milletvekili HALİL AKSOY
Kışlalarda yaşanan şüpheli asker ölümlerine 
ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/62084)

Türkiye genelinde ve Ağrı ili özelinde müstah-
dem bulunmayan okullara ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/61421)

Cezaevlerindeki bulaşıcı hastalıklara ve alınan 
önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61246)

Ağrı Devlet Hastanesinde giderilmeyen bir 
teknik arıza nedeniyle iki hastanın hayatını 
kaybetmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61227)

Ankara Milletvekili EMİNE ÜLKER 
TARHAN
Vakıf üniversitelerindeki araştırma görevlileri-
nin maaşlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/61425)

Eski Cumhurbaşkanı’nın Cumhurbaşkanlığı 
Tarabya Yerleşkesinde ikamet etmesine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/61281)

Ankara Milletvekili AYLİN NAZLIAKA
Bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların An-
kara’ya yönelik yatırımlarına ilişkin Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/7000)

Bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların An-
kara’ya yönelik yatırımlarına ilişkin Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/6999)

Bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların An-
kara’ya yönelik yatırımlarına ilişkin Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/6998)

Kamu hastaneleri ve özel hastanelerde görevli 
anestezi uzmanı sayısına ilişkin Sağlık Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/61896)

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne yapılan 
bir atamaya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/61857)

Bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların An-
kara’ya yönelik yatırımlarına ilişkin Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/6997)

Başbakanlık ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum 
ve kuruluşların Ankara’ya yönelik yatırımla-
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/6996)

Bakanlık ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve 
kuruluşların Ankara’ya yönelik yatırımlarına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6995)

Bakanlık ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve ku-
ruluşların Ankara’ya yönelik yatırımlarına iliş-
kin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/6994)

Bakanlık ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve 
kuruluşların Ankara’ya yönelik yatırımlarına 
ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/6993)

Bakanlık ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve ku-
ruluşların Ankara’ya yönelik yatırımlarına iliş-
kin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/6992)

Bakanlık ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve ku-
ruluşların Ankara’ya yönelik yatırımlarına iliş-
kin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/6991)

Bakanlık ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve ku-
ruluşların Ankara’ya yönelik yatırımlarına iliş-
kin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/6990)

Bakanlık ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve 
kuruluşların Ankara’ya yönelik yatırımlarına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/6989)

Bakanlık ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve 
kuruluşların Ankara’ya yönelik yatırımlarına 
ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/6988)

Bakanlık ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve 
kuruluşların Ankara’ya yönelik yatırımlarına 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/6987)

Bakanlık ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve 
kuruluşların Ankara’ya yönelik yatırımlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6986)

Bakanlık ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve 
kuruluşların Ankara’ya yönelik yatırımlarına 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6985)

Bakanlık ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve 
kuruluşların Ankara’ya yönelik yatırımlarına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/6984)

Bakanlık ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve 
kuruluşların Ankara’ya yönelik yatırımlarına 
ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/6983)

Bakanlık ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve ku-
ruluşların Ankara’ya yönelik yatırımlarına iliş-
kin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/6982)

Bakanlık ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve 
kuruluşların Ankara’ya yönelik yatırımlarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6981)

Bakanlık ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve 
kuruluşların Ankara’ya yönelik yatırımlarına 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanından sözlü soru önergesi (6/6980)

Ankara’daki okulların kantinlerinin denetlen-
mesine ilişkin Başbakandan yazılı soru öner-
gesi (7/61701)

2009-2014 yılları arasında öldürülen kadın sa-
yısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/61700)

Ülkemizde bulunan Suriyelilere ilişkin Başba-
kandan yazılı soru önergesi (7/61688)

2015 yılında bağlı ve ilgili kuruluşlarca satın 
alınan ve kiralanan binalar ile araçlara ilişkin 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/6979)

2015 yılında Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluş-
larca satın alınan ve kiralanan binalar ile araç-
lara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanından sözlü soru önergesi (6/6978)

2015 yılında Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuru-
luşlarca satın alınan ve kiralanan binalar ile 
araçlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/6977)
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2015 yılında Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuru-
luşlarca satın alınan ve kiralanan binalar ile 
araçlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/6976)

2015 yılında Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluş-
larca satın alınan ve kiralanan binalar ile araç-
lara ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/6975)

2015 yılında Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluş-
larca satın alınan ve kiralanan binalar ile araç-
lara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/6974)

2015 yılında Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuru-
luşlarca satın alınan ve kiralanan binalar ile 
araçlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/6973)

2015 yılında Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuru-
luşlarca satın alınan ve kiralanan binalar ile 
araçlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/6972)

2015 yılında Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuru-
luşlarca satın alınan ve kiralanan binalar ile 
araçlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6971)

2015 yılında Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluş-
larca satın alınan ve kiralanan binalar ile araç-
lara ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/6970)

2015 yılında Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluş-
larca satın alınan ve kiralanan binalar ile araç-
lara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/6969)

2015 yılında Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuru-
luşlarca satın alınan ve kiralanan binalar ile 
araçlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanından sözlü soru önergesi (6/6968)

2015 yılında Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluş-
larca satın alınan ve kiralanan binalar ile araç-
lara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/6967)

2015 yılında Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuru-
luşlarca satın alınan ve kiralanan binalar ile 
araçlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Baka-
nından sözlü soru önergesi (6/6966)

2015 yılında Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluş-
larca satın alınan ve kiralanan binalar ile araç-
lara ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/6965)

2015 yılında Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuru-
luşlarca satın alınan ve kiralanan binalar ile 
araçlara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/6964)

2015 yılında Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuru-
luşlarca satın alınan ve kiralanan binalar ile 
araçlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/6963)

2015 yılında Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuru-
luşlarca satın alınan ve kiralanan binalar ile 
araçlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanından sözlü soru önergesi (6/6962)

2015 yılında Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuru-
luşlarca satın alınan ve kiralanan binalar ile 
araçlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Baka-
nından sözlü soru önergesi (6/6961)

2015 yılında Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluş-
larca satın alınan ve kiralanan binalar ile araç-
lara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/6960)

2015 yılında Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuru-
luşlarca satın alınan ve kiralanan binalar ile 
araçlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Baka-
nından sözlü soru önergesi (6/6959)

2015 yılında Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuru-
luşlarca satın alınan ve kiralanan binalar ile 
araçlara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/6958)

2015 yılında Başbakanlık ile bağlı ve ilgili ku-
ruluşlarca satın alınan ve kiralanan binalar ile 
araçlara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner-
gesi (6/6957)

2015 yılında bağlı ve ilgili kuruluşlarca satın 
alınan ve kiralanan binalar ile araçlara ilişkin 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/6956)

2015 yılında bağlı ve ilgili kuruluşlarca satın 
alınan ve kiralanan binalar ile araçlara ilişkin 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/6955)

2015 yılında bağlı ve ilgili kuruluşlarca satın 
alınan ve kiralanan binalar ile araçlara ilişkin 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/6954)

2011-2014 yılları arasında yargı kararıyla te-
lefonu dinlenen kişi sayısına ilişkin Başbakan-
dan sözlü soru önergesi (6/6836)

2011-2014 yılları arasında şeker bazlı nişasta 
ithalatına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner-
gesi (6/6835)

2011-2014 yılları arasında Türkiye genelinde 
ve Ankara’da kredi kartı sayısına ilişkin Başba-
kandan sözlü soru önergesi (6/6834)

2011-2014 yılları arasında Türkiye genelinde 
ve Ankara’da kullanılan konut kredilerine iliş-
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/6833)

2011-2014 yılları arasında Türkiye genelinde 
ve Ankara’daki yerel gazete sayısına ilişkin Baş-
bakandan sözlü soru önergesi (6/6832)

2011-2014 yılları arasında Türkiye genelinde 
ve Ankara’da üniversiteden kaydını sildiren 
veya donduran öğrenci sayısına ilişkin Mil-
li Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6831)

2011-2014 yılları arasında Ankara’da görev ya-
pan polis memuru ve emniyet görevlisi sayısına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6830)

2011-2015 yılları arasında Türkiye genelinde 
ve Ankara’da araç hırsızlığı ile ilgili verilere 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6829)

Ankara il sınırları içinde içme suyu şebekesi ol-
mayan mahallelere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/6828)

Ankara il sınırları içinde kanalizasyonu olma-
yan mahallelere ilişkin İçişleri Bakanından söz-
lü soru önergesi (6/6827)

Ankara’da su fiyatlarına ilişkin İçişleri Baka-
nından sözlü soru önergesi (6/6826)

6360 sayılı Kanun’la birlikte belediye hizmet 
bedellerinin artmasına ilişkin İçişleri Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/61561)

Ankara’daki anıtların korunmasına ilişkin Baş-
bakandan yazılı soru önergesi (7/61487)

Onarılması gereken bir köprüye ilişkin Başba-
kandan yazılı soru önergesi (7/60946)

Bala Çevre Yolu hizmete girdikten sonra Abazlı 
yolu üzerinde meydana gelen kazalara ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/60925)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda sosyal 
medya paylaşımları nedeniyle hakkında işlem 
yapılan kamu personeline ilişkin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/60920)

Ankara’nın belde belediyelerinde görev yapan 
personele ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/6825)

Ankara’da mahalleye dönüşen belde belediye-
lerinin araçlarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/6824)

Beypazarı ilçesinin havuç üretimindeki yerine 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/6823)

Polatlı ilçesinin şeker pancarı üretimindeki 
yerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Baka-
nından sözlü soru önergesi (6/6822)

Beypazarı ve Ayaş ilçelerinin sebze ve mey-
ve üretimindeki yerine ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6821)

2011-2014 yılları arasında Ankara’da açılan 
dava sayısına ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/6820)

2011-2014 yılları arasında tutuklu ve hükümlü 
sayılarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/6819)

2011-2014 yılları arasında Ankara’ya gelen tu-
rist sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanın-
dan sözlü soru önergesi (6/6818)

2011-2014 yılları arasında Ankara’nın bazı 
ilçelerine gelen turist sayısına ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6817)

2011-2014 yılları arasında Türkiye genelinde 
ve Ankara’da müzelerin ziyaretçi sayısına iliş-
kin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/6816)

2011-2014 yılları arasında Türkiye’de basılan 
kitap sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Baka-
nından sözlü soru önergesi (6/6815)

2011-2014 yılları arasında Türkiye’deki kütüp-
hane sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Baka-
nından sözlü soru önergesi (6/6814)

2011-2014 yılları arasında Türkiye’deki tiyatro 
sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/6813)

2011-2014 yılları arasında Türkiye’deki sinema 
salonu sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Baka-
nından sözlü soru önergesi (6/6812)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda sosyal 
medya paylaşımları nedeniyle hakkında işlem 
yapılan kamu personeline ilişkin Sağlık Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/60905)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda sos-
yal medya paylaşımları nedeniyle hakkında 
işlem yapılan kamu personeline ilişkin Orman 
ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60900)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda sosyal 
medya paylaşımları nedeniyle hakkında işlem 
yapılan kamu personeline ilişkin Milli Savun-
ma Bakanından yazılı soru önergesi (7/60897)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda sosyal 
medya paylaşımları nedeniyle hakkında işlem 
yapılan kamu personeline ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60868)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda sosyal 
medya paylaşımları nedeniyle hakkında işlem 
yapılan kamu personeline ilişkin Maliye Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/60856)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda sos-
yal medya paylaşımları nedeniyle hakkında 
işlem yapılan kamu personeline ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60853)
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Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda sosyal 
medya paylaşımları nedeniyle hakkında işlem 
yapılan kamu personeline ilişkin Kalkınma Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/60851)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda sosyal 
medya paylaşımları nedeniyle hakkında işlem 
yapılan kamu personeline ilişkin İçişleri Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/60846)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda sos-
yal medya paylaşımları nedeniyle hakkında 
işlem yapılan kamu personeline ilişkin Güm-
rük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60843)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda sosyal 
medya paylaşımları nedeniyle hakkında işlem 
yapılan kamu personeline ilişkin Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60799)

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 
(7/60797)

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 
(7/60790)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda sosyal 
medya paylaşımları nedeniyle hakkında işlem 
yapılan kamu personeline ilişkin Ekonomi Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/60784)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda sosyal 
medya paylaşımları nedeniyle hakkında işlem 
yapılan kamu personeline ilişkin Dışişleri Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/60783)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda sos-
yal medya paylaşımları nedeniyle hakkında 
işlem yapılan kamu personeline ilişkin Çevre 
ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60777)

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 (7/60768)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda sosyal 
medya paylaşımları nedeniyle hakkında işlem 
yapılan kamu personeline ilişkin Avrupa Birliği 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60767)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda sosyal 
medya paylaşımları nedeniyle hakkında işlem 
yapılan kamu personeline ilişkin Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60762)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda sosyal 
medya paylaşımları nedeniyle hakkında işlem 
yapılan kamu personeline ilişkin Adalet Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/60755)

Bağlı kurum ve kuruluşlarda sosyal medya 
paylaşımları nedeniyle hakkında işlem yapılan 
kamu personeline ilişkin Başbakan Yardımcı-
sından yazılı soru önergesi (7/60754)

Bağlı kurum ve kuruluşlarda sosyal medya 
paylaşımları nedeniyle hakkında işlem yapılan 
kamu personeline ilişkin Başbakan Yardımcı-
sından yazılı soru önergesi (7/60753)

Bağlı kurum ve kuruluşlarda sosyal medya 
paylaşımları nedeniyle hakkında işlem yapılan 
kamu personeline ilişkin Başbakan Yardımcı-
sından yazılı soru önergesi (7/60751)

Bağlı kurum ve kuruluşlarda sosyal medya 
paylaşımları nedeniyle hakkında işlem yapılan 
kamu personeline ilişkin Başbakan Yardımcı-
sından yazılı soru önergesi (7/60748)

Başbakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda 
sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında 
işlem yapılan kamu personeline ilişkin Başba-
kandan yazılı soru önergesi (7/60713)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda sosyal 
medya paylaşımları nedeniyle hakkında işlem 
yapılan kamu personeline ilişkin Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60402)

Ankara Milletvekili İZZET ÇETİN
Belediyeler tarafından açılan kadın konukevi 
ve çocuk konukevi sayılarına ilişkin İçişleri Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/61161)

Ankara’da açık otoparka dönüştürülerek kiraya 
verilen cadde, sokak ve bulvarlara ilişkin İçiş-
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/60849)

Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri tarafın-
dan yapılan işlemlerin memurlar tarafından 
yapılmasına izin veren yeni düzenlemeye iliş-
kin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60844)

Atatürk Orman Çiftliği’nin gelirlerine el konul-
duğu iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancı-
lık Bakanından yazılı soru önergesi (7/60842)

Hamitabat Doğal Gaz Termik Santrali özelleş-
tirmesine ve santral stoklarında bulunan ma-
zotun akıbetine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanından yazılı soru önergesi (7/60791)

Atatürk Orman Çiftliği’nin gelirlerine el konul-
duğu iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısın-
dan yazılı soru önergesi (7/60752)

Ankara Milletvekili LEVENT GÖK
Ankara’da rögar kapaklarının açık kalması se-
bebiyle yaşanan kazalara ilişkin İçişleri Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/62057)

LPG otogaz dönüşüm servislerinin ve LPG›li 
otomobillerin denetimine ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/61931)

Kara yolu nakliye araçlarının tâbi olduğu ku-
rallara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/61930)

Ankara’da yol kenarlarına hafriyat ve moloz 
dökülmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/61719)

Ankara’daki üst ve altgeçitler ile yürüyen mer-
divenlerin bakım ve onarımına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/61611)

Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı’nın temizliğine iliş-
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61606)

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bir caddedeki 
asfalt çalışması ile ilgili iddialara ilişkin Başba-
kandan yazılı soru önergesi (7/61498)

Tunalı Hilmi Caddesi’nin bakımsızlığına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/61497)

Ankara Metrosu’nda yaşanan bazı sorunla-
ra ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/61278)

Kayıp-kaçak elektrik miktarına ve bedelinin 
abonelerden tahsiline ilişkin Başbakandan ya-
zılı soru önergesi (7/61261)

TBMM Kreşi ile ilgili bazı iddialara ilişkin 
TBMM Başkanından yazılı soru önergesi 
(7/61260)

Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO 
otobüslerinin temizlenmesinde yaşanan ak-
saklık iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/61133)

İran sınırları içinde bekletilen Türk kamyon ve 
tır şoförlerinin mağduriyetine ilişkin Gümrük 
ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61106)

Ankara’da zorla boşaltılan lojmanlara ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/60976)

EGO’da çalışan bazı işçilerin kadrolarıyla birlik-
te ASKİ’ye geçirilmesine ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/60944)

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

Ankara’nın ilk su arıtma tesisi olan Dışkapı 
Süzgeci’nin yıkımına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/60747)

ÖSYM›nin TUS›ta yazılı sınava geçileceği yö-
nündeki açıklamalarına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/60742)

Üniversitelerin ikinci öğretimlerinde öğrenim 
gören öğrencilerin ödedikleri katkı payları-
na ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/60721)

Ankara Milletvekili ÖZCAN YENİÇERİ
Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan bavul, saraçlık, torba ve çantalara ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/62108)

Sağlık personeli istihdamının artırılması adına 
yürütülen çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/62103)

Sağlık personeline yönelik şiddetin iş kazası 
olarak kabul edilmesi ve bu kavram üzerinden 
gerekli düzenlemelerin yapılması adına yürü-
tülen çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/62102)

Performans sisteminin kaldırılması adına yü-
rütülen çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/62101)

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi 
adına yürütülen çalışmalara ilişkin Sağlık Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/62100)

Mesleki zorunlu mali sorumluluk sigortası 
uygulamasının neden olduğu sorunlara iliş-
kin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/62099)

Hastanelerde ve diğer sağlık kurumlarında 
görev yapan taşeron işçilerin ve sözleşmeli per-
sonelin kadroya alınması adına yürütülen ça-
lışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/62098)

Sağlık kurumlarında psikolojik tacizin önlen-
mesi adına yürütülen çalışmalara ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/62097)

Siyasal kadrolaşmanın önüne geçilmesi ve ida-
recilerin sağlık çalışanları tarafından seçimle 
belirlenmesinin sağlanması adına yürütülen 
çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/62096)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca sa-
tın alınan bavul, saraçlık, torba ve çantalara 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/62095)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan bavul, saraçlık, torba ve çantalara iliş-
kin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/62088)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan bavul, saraçlık, torba ve çantalara ilişkin 
Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/62081)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan bavul, saraçlık, torba ve çantalara ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/62075)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan bavul, saraçlık, torba ve çantalara iliş-
kin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/62069)
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Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan bavul, saraçlık, torba ve çantalara ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/62066)

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde 
yaşanan bir olaya ve olayla ilgili başlatılan so-
ruşturmaya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/62065)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan televizyon ve radyo alıcıları ile sesli ya 
da görüntülü kayıt ve çoğaltma cihazlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/62053)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan iş kıyafetleri, özel iş giysileri ve aksesu-
arlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/62052)

9-10 Şubat 2015 tarihlerinde Mardin’de bölücü 
terör örgütü mensubu ve yandaşları tarafından 
düzenlenen gösteri ve yürüyüşe ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/62051)

8-9 Şubat 2015 tarihlerinde bölücü terör örgü-
tü mensubu bir şahıs için Diyarbakır’da düzen-
lenen cenaze töreni ve yürüyüşe ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/62050)

Belediye veteriner işleri müdürlüklerinin bazı 
belediyeler tarafından kapatıldığı ve veteriner 
hekimlerin görevine son verildiği iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/62049)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan bavul, saraçlık, torba ve çantalara iliş-
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/62048)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan bavul, saraçlık, torba ve çantalara iliş-
kin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/62038)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan bavul, saraçlık, torba ve çantalara ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/62034)

Veteriner hekimlere hayvancılık ve veteriner 
halk sağlığı alanlarında gerekli yetki ve sorum-
luluğun verilmesi adına yürütülen çalışmalara 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/62033)

Hayvansal kökenli gıdalarda veteriner kont-
rolünün zorunlu kılınması adına yürütülen 
çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/62032)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan posta ve kutlama kartları ile davetiye-
lere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/62025)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan televizyon ve radyo alıcıları ile sesli ya da 
görüntülü kayıt ve çoğaltma cihazlarına ilişkin 
Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/62024)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan bavul, saraçlık, torba ve çantalara ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/62019)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan bavul, saraçlık, torba ve çantalara iliş-
kin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/62013)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan bavul, saraçlık, torba ve çantalara iliş-
kin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/62009)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan bavul, saraçlık, torba ve çantalara iliş-
kin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/62002)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan televizyon ve radyo alıcıları ile sesli ya da 
görüntülü kayıt ve çoğaltma cihazlarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61994)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan iş kıyafetleri, özel iş giysileri ve aksesu-
arlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/61993)

Çalışanlara yönelik şiddetin iş kazası olarak 
kabul edilmesi ve bu kavram üzerinden gerek-
li düzenlemelerin yapılması adına yürütülen 
çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/61992)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan bavul, saraçlık, torba ve çantalara ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61991)

Eşit katılımlı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kon-
seyi kurulması ve meslek hastalıklarının önlen-
mesi adına yürütülen çalışmalara ilişkin Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61990)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan posta ve kutlama kartları ile davetiyele-
re ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/61986)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan bavul, saraçlık, torba ve çantalara ilişkin 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61985)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan posta ve kutlama kartları ile davetiyele-
re ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61982)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan bavul, saraçlık, torba ve çantalara ilişkin 
Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61981)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan posta ve kutlama kartları ile davetiyele-
re ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/61973)

Sağlık personeline yönelik şiddetle ilgili adli 
süreçlerin hızlı bir şekilde ilerlemesinin sağlan-
ması adına yürütülen çalışmalara ilişkin Adalet 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/61972)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca sa-
tın alınan bavul, saraçlık, torba ve çantalara 
ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61971)

Bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan bavul, 
saraçlık, torba ve çantalara ilişkin Başbakan 
Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/61966)

Bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan pos-
ta ve kutlama kartları ile davetiyelere ilişkin 
Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi 
(7/61964)

Bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan bavul, 
saraçlık, torba ve çantalara ilişkin Başbakan 
Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/61963)

Bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan 
televizyon ve radyo alıcıları ile sesli ya da gö-
rüntülü kayıt ve çoğaltma cihazlarına ilişkin 
Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi 
(7/61959)

Bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan iş 
kıyafetleri, özel iş giysileri ve aksesuarlarına 
ilişkin Başbakan Yardımcısından yazılı soru 
önergesi (7/61958)

Bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan pos-
ta ve kutlama kartları ile davetiyelere ilişkin 
Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi 
(7/61957)

Bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan bavul, 
saraçlık, torba ve çantalara ilişkin Başbakan 
Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/61956)

Bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan pos-
ta ve kutlama kartları ile davetiyelere ilişkin 
Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi 
(7/61955)

Bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan bavul, 
saraçlık, torba ve çantalara ilişkin Başbakan 
Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/61954)

Başbakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca 
satın alınan iş kıyafetleri, özel iş giysileri ve 
aksesuarlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/61941)

Başbakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca sa-
tın alınan posta ve kutlama kartları ile daveti-
yelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/61940)

Başbakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca 
satın alınan bavul, saraçlık, torba ve çanta-
lara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/61939)

TBMM ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan televizyon ve radyo alıcıları ile sesli ya 
da görüntülü kayıt ve çoğaltma cihazlarına iliş-
kin TBMM Başkanından yazılı soru önergesi 
(7/61920)

TBMM ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan bavul, saraçlık, torba ve çantalara iliş-
kin TBMM Başkanından yazılı soru önergesi 
(7/61919)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan televizyon ve radyo alıcıları ile sesli ya da 
görüntülü kayıt ve çoğaltma cihazlarına ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/61916)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca sa-
tın alınan iş kıyafetleri, özel iş giysileri ve ak-
sesuarlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61911)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan posta ve kutlama kartları ile davetiyele-
re ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/61910)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan posta ve kutlama kartları ile davetiyele-
re ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önerge-
si (7/61904)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan televizyon ve radyo alıcıları ile sesli ya 
da görüntülü kayıt ve çoğaltma cihazlarına 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61903)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan televizyon ve radyo alıcıları ile sesli ya 
da görüntülü kayıt ve çoğaltma cihazlarına iliş-
kin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61888)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan posta ve kutlama kartları ile davetiyele-
re ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61887)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan televizyon ve radyo alıcıları ile sesli ya da 
görüntülü kayıt ve çoğaltma cihazlarına ilişkin 
Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61883)
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Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan iş kıyafetleri, özel iş giysileri ve aksesu-
arlarına ilişkin Milli Savunma Bakanından ya-
zılı soru önergesi (7/61882)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan posta ve kutlama kartları ile davetiyele-
re ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61881)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan televizyon ve radyo alıcıları ile sesli ya da 
görüntülü kayıt ve çoğaltma cihazlarına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61876)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan iş kıyafetleri, özel iş giysileri ve aksesu-
arlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61875)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan posta ve kutlama kartları ile davetiyele-
re ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61874)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan televizyon ve radyo alıcıları ile sesli ya 
da görüntülü kayıt ve çoğaltma cihazlarına 
ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61867)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan posta ve kutlama kartları ile davetiyele-
re ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/61866)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan iş kıyafetleri, özel iş giysileri ve aksesu-
arlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61865)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan posta ve kutlama kartları ile davetiyele-
re ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61861)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan iş kıyafetleri, özel iş giysileri ve aksesu-
arlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/61860)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan televizyon ve radyo alıcıları ile sesli ya da 
görüntülü kayıt ve çoğaltma cihazlarına ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/61859)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan televizyon ve radyo alıcıları ile sesli ya 
da görüntülü kayıt ve çoğaltma cihazlarına iliş-
kin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61856)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan iş kıyafetleri, özel iş giysileri ve akse-
suarlarına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61855)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan posta ve kutlama kartları ile davetiye-
lere ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61854)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan posta ve kutlama kartları ile davetiyele-
re ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/61836)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan televizyon ve radyo alıcıları ile sesli ya 
da görüntülü kayıt ve çoğaltma cihazlarına iliş-
kin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61811)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan posta ve kutlama kartları ile davetiyele-
re ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61810)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan iş kıyafetleri, özel iş giysileri ve aksesu-
arlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/61809)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan posta ve kutlama kartları ile davetiyele-
re ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/61808)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan iş kıyafetleri, özel iş giysileri ve aksesu-
arlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/61806)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan televizyon ve radyo alıcıları ile sesli ya da 
görüntülü kayıt ve çoğaltma cihazlarına ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61805)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan posta ve kutlama kartları ile davetiyele-
re ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/61798)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan televizyon ve radyo alıcıları ile sesli ya da 
görüntülü kayıt ve çoğaltma cihazlarına ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61797)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan iş kıyafetleri, özel iş giysileri ve aksesu-
arlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/61796)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan posta ve kutlama kartları ile davetiye-
lere ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61792)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan televizyon ve radyo alıcıları ile sesli ya 
da görüntülü kayıt ve çoğaltma cihazlarına iliş-
kin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61791)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan iş kıyafetleri, özel iş giysileri ve akse-
suarlarına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61790)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan iş kıyafetleri, özel iş giysileri ve aksesu-
arlarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61789)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan televizyon ve radyo alıcıları ile sesli ya 
da görüntülü kayıt ve çoğaltma cihazlarına iliş-
kin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61788)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan posta ve kutlama kartları ile davetiyele-
re ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/61787)

Ege Denizi’ndeki bazı adaların Yunanistan ta-
rafından işgal edildiği iddiasına ilişkin Dışişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/61786)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan televizyon ve radyo alıcıları ile sesli ya 
da görüntülü kayıt ve çoğaltma cihazlarına iliş-
kin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61783)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan iş kıyafetleri, özel iş giysileri ve aksesu-
arlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/61779)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan posta ve kutlama kartları ile davetiyele-
re ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61778)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan posta ve kutlama kartları ile davetiyele-
re ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/61773)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan televizyon ve radyo alıcıları ile sesli ya da 
görüntülü kayıt ve çoğaltma cihazlarına ilişkin 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61771)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan iş kıyafetleri, özel iş giysileri ve aksesu-
arlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/61769)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan televizyon ve radyo alıcıları ile sesli ya 
da görüntülü kayıt ve çoğaltma cihazlarına iliş-
kin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61762)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan posta ve kutlama kartları ile davetiyele-
re ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/61760)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan bavul, saraçlık, torba ve çantalara ilişkin 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61759)

Bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan pos-
ta ve kutlama kartları ile davetiyelere ilişkin 
Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi 
(7/61736)

Bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan iş 
kıyafetleri, özel iş giysileri ve aksesuarlarına 
ilişkin Başbakan Yardımcısından yazılı soru 
önergesi (7/61735)

Bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan 
televizyon ve radyo alıcıları ile sesli ya da gö-
rüntülü kayıt ve çoğaltma cihazlarına ilişkin 
Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi 
(7/61734)

Nevşehir’in Gülşehir ilçesindeki bir mahallede 
AFAD bölgesi kapsamında yaptırılan konutlar-
dan 8 yıl sonra para istendiği iddialarına ilişkin 
Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi 
(7/61732)

Bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan iş 
kıyafetleri, özel iş giysileri ve aksesuarlarına 
ilişkin Başbakan Yardımcısından yazılı soru 
önergesi (7/61730)

Başbakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca 
satın alınan televizyon ve radyo alıcıları ile 
sesli ya da görüntülü kayıt ve çoğaltma cihaz-
larına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/61708)

IŞİD tarafından idam edilen Japon rehineler 
konusunda Bilal Erdoğan’ın Japonya Başbaka-
nı ile görüştüğü iddialarına ilişkin Başbakan-
dan yazılı soru önergesi (7/61682)

TBMM ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan posta ve kutlama kartları ile davetiyele-
re ilişkin TBMM Başkanından yazılı soru öner-
gesi (7/61675)

TBMM ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan iş kıyafetleri, özel iş giysileri ve aksesu-
arlarına ilişkin TBMM Başkanından yazılı soru 
önergesi (7/61674)

Bir yolcu treninin yaptığı kazadaki ihmal 
iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61670)

Sinop’ta olumsuz hava koşullarının sahil yolu 
trafik akışını etkilemesine ilişkin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61669)
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Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan iş kıyafetleri, özel iş giysileri ve aksesu-
arlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61667)

Son on yılda ele geçirilen kaçak ilaç miktarına 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61666)

Bakanlığın kansere yol açan bir madde üzerin-
de yaptığı araştırmaya ilişkin Sağlık Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/61665)

Robotik cerrahinin yaygınlaştırılmasına yöne-
lik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61660)

Temeli atılan ancak tamamlanamayan hastane-
lere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/61659)

5727 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesiyle 
tütün ve tütün ürünleri kullanımına bağlı has-
talıklarda yaşanan değişime ilişkin Sağlık Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/61658)

Solaryum kullanımı ile ilgili Bakanlığın yaptı-
ğı çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61657)

2002-2015 yılları arasında organ nakli konu-
sunda ruhsat talebinde bulunan özel şirket-
lerin sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61656)

Siirt İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen bir 
eğitimin yaygınlaştırılmasına ilişkin Sağlık Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/61655)

Bakanlığın bir online sistem için satın aldığı 
mal ve hizmetlere ilişkin Sağlık Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/61654)

Erzincan Halk Sağlığı Müdürlüğünde aile he-
kimlerine verilen eğitimin yaygınlaştırılmasına 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61653)

Sosyal Güvenlik Kurumunun bir tıbbi mal-
zemede düşük kalite tercih ettiği iddialarına 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61652)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan iş kıyafetleri, özel iş giysileri ve aksesu-
arlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/61650)

Yasa dışı avlanmanın önlenmesine yönelik ça-
lışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/61648)

Meriç ve Tunca Nehirlerinin taşmasının ön-
lenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Orman 
ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61647)

Şanlıurfa›nın bir mahallesindeki su sorununa 
ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61646)

Çorum›da susuzluğa karşı alınan önlemlere 
ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61645)

Mesleki ve teknik eğitimin önemi hakkında 
farkındalık oluşturulmasına yönelik çalışma-
lara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61635)

Özel eğitim kapsamında iyileştirmeler yapıl-
masına yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/61634)

Dersliklerin en fazla yirmi öğrenci ile sınır-
landırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61633)

Öğretmenlerin motivasyonlarının artırılması-
na yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/61632)

Kırşehir’de bir okulda temizlik görevlisi olma-
dığı yönündeki iddialara ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/61631)

Özel eğitim öğretmenlerinin eğitimine ve ka-
pasitelerinin geliştirilmesine yönelik çalışma-
lara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61630)

Özel eğitim alanında çalışan akademisyenlerin 
bulundukları üniversitelerin eğitim fakültele-
rinde seçmeli ders açmalarının özendirilmesi-
ne yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/61629)

Üstün yetenekli çocukların eğitimlerinde kulla-
nılan proje tabanlı uygulamaların paydaşların 
katkısı olmadan yapıldığı iddialarına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61628)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafın-
dan ders saatinden elde edilen verimin yük-
seltilmesi için yürütülmekte olan çalışma ve 
projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61627)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafın-
dan performans ödevlerinde yaşanan sorun-
ların tespiti ve giderilmesi için yürütülmekte 
olan çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/61626)

Kazanım temelli öğretim programlarından 
beceri temelli öğretim programlarına geçil-
mesi adına Bakanlık ile bağlı kurum ve kuru-
luşlar tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61625)

Mesleki ve teknik eğitimin diğer sistemlerle 
uyumlu işlemesi adına Bakanlık ile bağlı kurum 
ve kuruluşlar tarafından yürütülen çalışmalara 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61624)

Zihinsel engelliler sınıf öğretmeni olarak görev 
yapan öğretmen sayısına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/61623)

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafın-
dan hazırlanan bir projeye ilişkin Kalkınma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/61612)

Batman’daki bir üst geçidin uyuşturucu bağım-
lıları tarafından kullanılmasına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/61604)

Bir siyasi parti il başkanlığına silahlı saldırı dü-
zenlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61602)

Ülkemizde vefat eden Suriyeli sayısına iliş-
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61601)

Ağrı’da Atatürk büstünün yakıldığı bir olaya 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61600)

Çankırı›da ölü bulunan bir vatandaşa iliş-
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61599)

Bölücü terör örgütü mensubu ile yandaşları ta-
rafından Mardin’de gerçekleştirilen eylemlere 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61598)

Karaman’da bir hastanede çıkan şüpheli yangın 
olayına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61597)

Son on yılda ele geçirilen kaçak ilaç miktarına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61596)

2002-2015 yılları arasında ele geçirilen tarihi 
eser sayısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61595)

Cinsel uyarıcı hap kaçakçılığına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/61594)

Son 36 ayda yakalanan sentetik uyuşturucu 
miktarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61593)

Şanlıurfa›nın bir mahallesindeki su sorununa 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61592)

Bölücü terör örgütü mensubu ile yandaşları 
tarafından Şanlıurfa’da gerçekleştirilen eylem-
lere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/61589)

Bölücü terör örgütü mensubu ile yandaşları 
tarafından Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinin sınır 
köylerinde gerçekleştirilen eylemlere iliş-
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61588)

Bölücü terör örgütü mensubu ile yandaşları 
tarafından Van’da gerçekleştirilen eylemlere 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61587)

2002-2015 yılları arasında turistlere karşı suç 
işlediği gerekçesiyle hakkında işlem yapılan 
kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61586)

7-8 Şubat 2015 tarihlerinde Şanlıurfa’da bö-
lücü terör örgütü mensubu ile yandaşlarının 
sınırı aşarak öte yandaki terörist saflarına geç-
tikleri ve daha sonra yine engellenmeden geri 
döndükleri iddiasına ilişkin İçişleri Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/61585)

Siirt Valiliği tarafından verilen bir eğitimin 
yaygınlaştırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/61584)

Ordu’da kayıp bir vatandaşa ilişkin İçişleri Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/61583)

Bölücü terör örgütü mensubu bir şahıs için Er-
zurum’un Karayazı ilçesinde düzenlenen cena-
ze töreni ve yürüyüş sırasında yaşanan olaylara 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61582)

2011’den bugüne yasa dışı yollardan ülkemize 
girmeye çalışırken yakalanan IŞİD militanları-
na ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/61581)

Çankırı Valiliğince gerçekleştirilen telesiyej 
projesi için satın alınan mal ve hizmetlere 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61580)

Bir futbol müsabakasında yaşanan olaylara 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61579)

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafın-
dan hazırlanan bir projeye ilişkin İçişleri Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/61578)

Bölücü terör örgütü mensubu bir şahıs için 
düzenlenen cenaze töreni ve yürüyüş sırasında 
yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından ya-
zılı soru önergesi (7/61575)

Bölücü terör örgütü mensubu ile yandaşları ta-
rafından Şırnak’ın Cizre ilçesinde gerçekleştiri-
len eylemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61574)

Bölücü terör örgütü mensubu bir şahıs için 
Diyarbakır’da düzenlenen cenaze töreni ve yü-
rüyüş sırasında yaşanan olaylara ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/61573)

Ankara Milletvekili ZÜHAL TOPCU
Türkiye’de yaşayan Suriyelilere ilişkin Başba-
kandan yazılı soru önergesi (7/61943)

Kamu kurum ve kuruluşlarının alışveriş mer-
kezlerinden taşınmaz kiraladıkları yönündeki 
iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru öner-
gesi (7/61942) Suriyeli sığınmacılara dağıtılan 
broşürlere ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/60941)
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İzmir Anadolu Filarmoni Orkestrasına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/60940)

Son on yılda açılan yoğun bakım ünitelerine 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60915)

Tarım ürünleri ile ilgili haksız rekabetin önlen-
mesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60858)

Tarım ürünleri ile ilgili haksız rekabetin önlen-
mesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/60841)

Tarım ürünleri ile ilgili haksız rekabetin önlen-
mesine ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60787)

Son on yılda açılan kadın sığınma evlerine iliş-
kin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/60766)

Bakanlığın son on yılda suç önleyici politika-
larına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60760)

Antalya Milletvekili ARİF BULUT
Antalya’da irtikap suçlaması ile yargılanan bir 
okul müdürünün halen görevini devam ettir-
mesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61202)

Antalya Milletvekili GÜRKUT ACAR
Antalya ilindeki elektrik kesintilerine ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/62016)

Antalya ilinde yürütülen madencilik faaliyetle-
rinin etkisine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/61801)

Kadınların istihdamına ve toplumsal etkilerine 
ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından ya-
zılı soru önergesi (7/61754)

Niğde’nin Ulukışla ilçesindeki bir olaya ve ülke-
mizdeki IŞİD üyelerine yönelik yasal işlemlere 
ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61745)

Cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ve re-
şit olmayanla cinsel ilişki suçları ile ilgili düzen-
lemelere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61737)

Bazı gazetelerde çıkan haberlere ilişkin Başba-
kandan yazılı soru önergesi (7/61696)

Eğitim kurumlarındaki cinsiyetçi uygulama-
lara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/61695)

Son beş yılda Antalya’da kesilen trafik cezaları-
na ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/61608)

Antalya’nın Alanya ilçesindeki bir yaylanın 
akıbetine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61607)

Antalya’daki mera alanlarına ilişkin Gıda, Ta-
rım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61557)

Yurttaşlardan tahsil edilen kayıp-kaçak bedeli-
nin dağıtım şirketlerine göre dağılımına ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61546)

Bir adliyede başsavcıdan brifing alındığı iddi-
alarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61518)

DOKAP kapsamındaki uygulamalara ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/61298)

Bedelli askerlik uygulamasına ilişkin Milli 
Savunma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61213)

Trafik cezalarına ilişkin İçişleri Bakanından ya-
zılı soru önergesi (7/61145)

EXPO 2016 Antalya Ajansının gelir ve giderle-
rine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/61102)

Antalya Milletvekili MEHMET GÜNAL
Antalya’da riskli alan olarak ilan edilen bir yer-
de yapılacağı iddia edilen inşaatlara ilişkin Çev-
re ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61542)

Antalya Milletvekili YILDIRAY SAPAN
Antalya’nın Konyaaltı ilçesine bağlı bir köyde 
açılan mermer ocağı nedeniyle 800 yıllık sedir 
ağaçlarının kesildiğine dair iddialara ilişkin Or-
man ve Su İşleri Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/60901)

Ardahan Milletvekili ENSAR ÖĞÜT
Ardahan’da tarımsal kredi alan çiftçilere ve 
tarımsal arazi kullanımına ilişkin Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6953)

Ardahan’da bölgesel ve sektörel teşviklerden 
faydalanmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/6952)

Ardahan’da sağlıksız üretimlerin engellenmesi 
ve denetlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/6951)

Ardahan’da tarımsal verimin ve kalitenin ar-
tırılması için yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/6950)

Ardahan’daki tarım arazilerinin kullanılabilir 
hale getirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/6949)

Ardahan’da yürütülen proje ve yatırımlara iliş-
kin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/6948)

Ardahan’da TMO tarafından satın alınan ürün-
lere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Baka-
nından sözlü soru önergesi (6/6947)

Ardahan’da Et ve Balık Kurumu tarafından üre-
ticilere verilen desteklere ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6946)

Ardahan’daki çiftçilere yönelik desteklere iliş-
kin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/6945)

Ardahan’da geriye göçün teşvik edilmesine 
yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6944)

Ardahan’daki besicilere yönelik desteklere iliş-
kin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/6943)

Ardahan’da son on yılda yatırımlar için tahsis 
edilen kamu arazilerine ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6942)

Ardahan’da tarımsal amaçlı kredi kullanan çift-
çilerin borçlarının ertelenmesi talebine ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/6941)

Ardahan’da yürütülen proje ve yatırımlara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6940)

Ardahan’daki araçlar ile ilgili çeşitli verilere 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6939)

Ardahan’da çocuklara karşı işlenen suçlara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6938)

Ardahan’da kesilen trafik cezalarına ve alkol 
kontrollerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/6937)

Ardahan’daki traktörler ile ilgili çeşitli verilere 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6936)

Ardahan’da bağlı ve ilgili kuruluşların kullan-
dığı resmi yapıların engellilerin erişebilirliğine 
uygun hale getirilmesi için yapılan çalışmalara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6935)

Ardahan’da yürütülen proje ve yatırımlara 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6934)

Ardahan’daki çocuk felci hastalarına iliş-
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6933)

Ardahan’daki diş eti hastalarına geç tarihli 
randevu verilmesine ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/6932)

Ardahan’da bağlı ve ilgili kuruluşların kullan-
dığı resmi yapıların engellilerin erişebilirliğine 
uygun hale getirilmesi için yapılan çalışmalara 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6931)

Ardahan’da ticari faaliyetlerine devam eden 
emekli esnaflardan yapılan sosyal güvenlik 
destek primi kesintilerine ilişkin Gümrük 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6930)

Ardahan’da 2002-2013 yılları arasında işlet-
mesini kapatan esnaf sayısına ilişkin Gümrük 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6929)

Ardahan’da kredi kartı ve kredi borçlarını ne-
deniyle icra takibine uğrayan esnaf ve sanat-
karlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/6928)

Uzman meslek sahiplerinin Ardahan’daki lise 
öğrencilerine kendi meslekleri hakkında bilgi 
aktarmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Baka-
nından sözlü soru önergesi (6/6927)

Ardahan’da yürütülen proje ve yatırımlara iliş-
kin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/6926)

Ardahan’da esnaf ve sanatkarlara yönelik des-
teklere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/6925)

Ardahan’daki madencilik faaliyetleri ile ilgili 
çeşitli verilere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/6924)

Ardahan’da yaşanan uzun süreli elektrik kesin-
tilerinden kaynaklanan mağduriyetlere ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/6923)

Ardahan’daki maden arama ve işletme ruhsat-
larına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Baka-
nından sözlü soru önergesi (6/6922)

Ardahan’da bağlı ve ilgili kuruluşların kullan-
dığı resmi yapıların engellilerin erişebilirliğine 
uygun hale getirilmesi için yapılan çalışmalara 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/6921)

Ardahan’da son on yılda yatırımlar için tahsis 
edilen kamu arazilerine ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6920)

Elektrik dağıtım şirketlerine ve Ardahan’daki 
kayıp-kaçak oranlarına ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6919)

Ardahan’da yürütülen proje ve yatırımlara iliş-
kin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/6918)
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Ardahan’da açılan işletme ve tesislere ilişkin 
Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6917)

Kalkınma Bankası tarafından açılan icra dava-
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/6916)

Kalkınma Bankası tarafından el konulan işlet-
me ve tesislere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/6915)

Ardahan’daki sivil toplum kuruluşları ile diğer 
kurumlara yönelik desteklere ilişkin Kalkınma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/6914)

Ardahan’daki belediyelere yönelik kaynak ak-
tarımına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/6913)

Ardahan’da yürütülen proje ve yatırımlara iliş-
kin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6912)

Yoksulluk oranına ilişkin Kalkınma Bakanın-
dan sözlü soru önergesi (6/6911)

Ardahan’daki belediyelere yönelik kaynak ak-
tarımına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/6910)

Ardahan’da yürütülen proje ve yatırımlara iliş-
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/6909)

Ardahan’da faaliyet gösteren taşeron firmalara 
ve istihdam verilerine ilişkin Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6908)

Ardahan’daki çocuk işçilere ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner-
gesi (6/6907)

Ardahan’da kayıt dışı istihdama ilişkin Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/6906)

Ardahan’da yapılan işçi güvenliği ve iş sağlığı 
denetimlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanından sözlü soru önergesi (6/6905)

Ardahan’da sosyal güvenlik destek primi borç-
lularına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanından sözlü soru önergesi (6/6904)

Ardahan’da bağlı ve ilgili kuruluşların kullan-
dığı resmi yapıların engellilerin erişebilirliğine 
uygun hale getirilmesi için yapılan çalışmalara 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/6903)

Ardahan’daki kadınların sosyal güvenlik sis-
temine dahil edilmesine yönelik çalışmalara 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/6902)

Ardahan’daki cezaevlerindeki engelli odalarına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6901)

Ardahan’daki mahkemelerde görülen elektrik 
faturaları ile ilgili davalara ilişkin Adalet Baka-
nından sözlü soru önergesi (6/6900)

Ardahan’daki cezaevlerinde kalan yabancı uy-
ruklu kişilere ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/6899)

Ardahan’da öğrenciler hakkında başlatılan 
disiplin soruşturmalarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/6898)

Ardahan’da görevi sona eren okul yöneticileri-
ne ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/6897)

Ardahan’daki okullarda görevlendirilen okul 
yöneticilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/6896)

Ardahan’da veli, öğrenci ve okul aile birliği baş-
kanları tarafından doldurulan anketlerin so-
nuçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/6895)

Ardahan’da yürütülen proje ve yatırımlara iliş-
kin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru öner-
gesi (6/6894)

Ardahan’da bağlı ve ilgili kuruluşların kullan-
dığı resmi yapıların engellilerin erişebilirliğine 
uygun hale getirilmesi için yapılan çalışmala-
ra ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/6893)

Ardahan’da yerleri değişen veya kapatılan okul-
lara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/6892)

Ardahan’da yürütülen proje ve yatırımlara 
ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/6891)

Uzman meslek sahiplerinin Ardahan’daki lise 
öğrencilerine kendi meslekleri hakkında bilgi 
aktarmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanın-
dan sözlü soru önergesi (6/6890)

Ardahan’da yapılacak spor yatırımlarına ilişkin 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner-
gesi (6/6889)

Ardahan’daki spor kulüplerine yönelik destek-
lere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/6888)

Ardahan’daki lisanslı sporcu sayısına ilişkin 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner-
gesi (6/6887)

Ardahan’da bağlı ve ilgili kuruluşların kullan-
dığı resmi yapıların engellilerin erişebilirliğine 
uygun hale getirilmesi için yapılan çalışmalara 
ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/6886)

Çocuk gelinlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/6885)

Ardahan’da kadına yönelik şiddet vakalarına 
ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/6884)

Ardahan’da yerel yönetimler, özel sektör ve 
sivil toplum kuruluşlarına yönelik desteklere 
ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/6883)

Ardahan’da yürütülen proje ve yatırımlara iliş-
kin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/6882)

Ardahan’da bağlı ve ilgili kuruluşların kullan-
dığı resmi yapıların engellilerin erişebilirliğine 
uygun hale getirilmesi için yapılan çalışmalara 
ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/6881)

Uzman meslek sahiplerinin Ardahan’daki lise 
öğrencilerine kendi meslekleri hakkında bilgi 
aktarmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Baka-
nından sözlü soru önergesi (6/6880)

Ardahan’da son on yılda yatırımlar için tahsis 
edilen kamu arazilerine ilişkin Çevre ve Şehir-
cilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/6879)

Ardahan’da gerçekleştirilen kadastro çalışma-
larına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/6878)

Ardahan’da yürütülen proje ve yatırımlara 
ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/6877)

Ardahan’da son on yılda yatırımlar için tahsis 
edilen kamu arazilerine ilişkin Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6876)

Ardahan’ın kültür-turizm potansiyelinin artı-
rılması için yapılan çalışmalara ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6875)

Ardahan’da son on yılda yatırımlar için tahsis 
edilen kamu arazilerine ilişkin Kültür ve Tu-
rizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/6874)

Ardahan’da yürütülen proje ve yatırımlara iliş-
kin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/6873)

Ardahan’da yürütülen proje ve yatırımlara iliş-
kin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Baka-
nından sözlü soru önergesi (6/6872)

Ardahan’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanın-
dan sözlü soru önergesi (6/6871)

Ardahan’da son on yılda yatırımlar için tahsis 
edilen kamu arazilerine ilişkin Ulaştırma, De-
nizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/6870)

Ardahan’da yürütülen proje ve yatırımlara iliş-
kin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/6869)

Ardahan’da son on yılda yatırımlar için tahsis 
edilen kamu arazilerine ilişkin Orman ve Su 
İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/6868)

Ardahan’daki orman sahalarını gençleştirme ve 
fidan dikim çalışmalarına ilişkin Orman ve Su 
İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/6867)

Ardahan ili özelinde karşılıksız çeklerle ilgili 
verilere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/6866)

Uzman meslek sahiplerinin Ardahan’daki lise 
öğrencilerine kendi meslekleri hakkında bilgi 
aktarmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/6865)

Uzman meslek sahiplerinin Ardahan’daki lise 
öğrencilerine kendi meslekleri hakkında bilgi 
aktarmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/6864)

Uzman meslek sahiplerinin Ardahan’daki lise 
öğrencilerine kendi meslekleri hakkında bilgi 
aktarmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/6863)

Uzman meslek sahiplerinin Ardahan’daki lise 
öğrencilerine kendi meslekleri hakkında bilgi 
aktarmasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/6862)

Uzman meslek sahiplerinin Ardahan’daki lise 
öğrencilerine kendi meslekleri hakkında bilgi 
aktarmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanın-
dan sözlü soru önergesi (6/6861)

Uzman meslek sahiplerinin Ardahan’daki lise 
öğrencilerine kendi meslekleri hakkında bilgi 
aktarmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6860)

Uzman meslek sahiplerinin Ardahan’daki lise 
öğrencilerine kendi meslekleri hakkında bilgi 
aktarmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/6859)

Uzman meslek sahiplerinin Ardahan’daki lise 
öğrencilerine kendi meslekleri hakkında bilgi 
aktarmasına ilişkin Milli Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/6858)

Uzman meslek sahiplerinin Ardahan’daki lise 
öğrencilerine kendi meslekleri hakkında bilgi 
aktarmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/6857)

Uzman meslek sahiplerinin Ardahan’daki lise 
öğrencilerine kendi meslekleri hakkında bilgi 
aktarmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/6856)

Uzman meslek sahiplerinin Ardahan’daki lise 
öğrencilerine kendi meslekleri hakkında bilgi 
aktarmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/6855)

Uzman meslek sahiplerinin Ardahan’daki lise 
öğrencilerine kendi meslekleri hakkında bilgi 
aktarmasına ilişkin Kalkınma Bakanından söz-
lü soru önergesi (6/6854)
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Uzman meslek sahiplerinin Ardahan’daki lise 
öğrencilerine kendi meslekleri hakkında bilgi 
aktarmasına ilişkin Ekonomi Bakanından söz-
lü soru önergesi (6/6853)

Uzman meslek sahiplerinin Ardahan’daki lise 
öğrencilerine kendi meslekleri hakkında bilgi 
aktarmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Baka-
nından sözlü soru önergesi (6/6852)

Uzman meslek sahiplerinin Ardahan’daki lise 
öğrencilerine kendi meslekleri hakkında bilgi 
aktarmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/6851)

Uzman meslek sahiplerinin Ardahan’daki lise 
öğrencilerine kendi meslekleri hakkında bilgi 
aktarmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/6850)

Uzman meslek sahiplerinin Ardahan’daki lise 
öğrencilerine kendi meslekleri hakkında bilgi 
aktarmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/6849)

Uzman meslek sahiplerinin Ardahan’daki lise 
öğrencilerine kendi meslekleri hakkında bilgi 
aktarmasına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/6848)

Ardahan’daki il ve ilçelere baz istasyonu kurul-
ması taleplerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önerge-
si (6/6847)

Ardahan’daki baz istasyonlarına ilişkin Ulaş-
tırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/6846)

Ardahan’daki köy okullarında beden eğitimi 
öğretmeni görevlendirilmesi talebine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6845)

Ardahan’da gerçekleştirilen tarihi ve arkeolojik 
kazılara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/6844)

Ardahan’daki öğretmenevlerinin kapasiteleri-
nin artırılması için yapılan çalışmalara ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6843)

Ardahan’daki köylere açık ve kapalı spor salon-
ları yapılması talebine ilişkin Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/6842)

Belediye iktisadi teşebbüsleri ile ilgili çeşitli 
verilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/6841)

Ardahan’daki süt üreticilerine yönelik destekle-
re ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanın-
dan sözlü soru önergesi (6/6840)

Ardahan’da balıkçılığın geliştirilmesine yönelik 
çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/6839)

Ardahan’daki engelli işçi istihdamı ile ilgili ve-
rilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka-
nından sözlü soru önergesi (6/6838)

Ardahan’da bağlı ve ilgili kuruluşların kullan-
dığı resmi yapıların engellilerin erişebilirliğine 
uygun hale getirilmesi için yapılan çalışmalara 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/6837)

Belediyelerin kurduğu iktisadi teşebbüslere 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6777)

Tarımsal ürün ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6776)

Türkiye’ye sığınan Türkmenlere verilen sağlık 
hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/6775)

Bilişim güvenliği sorununa ilişkin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/6774)

Tarım arazilerinin korunmasına yönelik alınan 
önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/6773)

Çiftçilerin özel bankalardan kullandıkları ta-
rımsal amaçlı kredilerin faiz oranlarının yeni-
den yapılandırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/6772)

Artvin Milletvekili İSRAFİL KIŞLA
Çoruh Üniversitesinde görev yapan bir kişi 
hakkında idari işlem yapılıp yapılmadığına iliş-
kin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/61448)

Artvin Milletvekili UĞUR 
BAYRAKTUTAN
Artvin’in Arhavi ilçesindeki bir köyün sorun-
larına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61831)

Artvin’in Arhavi ilçesindeki bir köyün sorun-
larına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61830)

Artvin’in Arhavi ilçesindeki bir köyün sorun-
larına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61829)

Artvin’in Arhavi ilçesindeki bir köyün sorun-
larına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61828)

Artvin’in Arhavi ilçesindeki bir köyün sorun-
larına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61827)

Artvin’in Arhavi ilçesindeki bir köyün sorun-
larına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61826)

Artvin’in Arhavi ilçesindeki bir köyün sorun-
larına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61825)

Artvin’in Arhavi ilçesindeki bir köyün sorun-
larına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61824)

Artvin’in Arhavi ilçesindeki bir köyün sorun-
larına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61823)

Artvin’in Arhavi ilçesindeki bir köyün sorun-
larına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61823)

Artvin’in Arhavi ilçesindeki bir köyün sorun-
larına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61821)

Artvin’in Arhavi ilçesindeki bir köyün sorun-
larına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61820)

Artvin’in Arhavi ilçesindeki bir köyün sorun-
larına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61819)

Artvin’in Arhavi ilçesindeki bir köyün sorun-
larına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61818)

Artvin’in Arhavi ilçesindeki bir köyün sorun-
larına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61817)

Artvin’in Arhavi ilçesindeki bir köyün sorun-
larına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61816)

Artvin’in Arhavi ilçesindeki bir köyün sorun-
larına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61815)

Artvin’in Arhavi ilçesindeki bir köyün sorun-
larına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61814)

2015 yılı içerisinde yapılacak fizyoterapist ve 
diyetisyen atamalarına ilişkin Sağlık Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/61466)

Artvin’in Yusufeli ilçesinde eğitim konusunda 
yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/61422)

Artvin’in Hopa ilçesinde Kıyı Kanunu’na aykırı 
şekilde Kaymakamlık Konağı yapıldığına dair 
iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru öner-
gesi (7/60979)

Balıkesir Milletvekili AHMET DURAN 
BULUT
Merkez teşkilata yapılan şube müdürü atama-
larına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61868)

Hastanelerde görev yapan asistanların akade-
mik teşvik ödeneğinde faydalanamamasına 
ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61863)

İç ve dış borç miktarındaki artışa ilişkin Maliye 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/61862)

Tayland’da gözaltına alınan Uygur Türkleri-
ne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/61686)

Kamu kurumlarında çalışan psikologlarla ilgili 
yapılacak düzenlemelere ilişkin Sağlık Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/61468)

Bakanlığa bağlı hastanelerde görev yaparken 
tıp fakültelerine geçmek isteyen personele mu-
vafakat verilmemesine ilişkin Sağlık Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/61467)

Ücretli öğretmen uygulamasına ilişkin Mil-
li Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61447)

Yurt dışı ve yurt içi görevlendirmelerde dene-
timsizlik olduğu iddialarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/61446)

Sosyal bilgiler öğretmenlerinin atanma soru-
nuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61445)

2002 yılından bugüne Bakanlık tarafından yü-
rütülen projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/61444)

Mesleki ve Teknik Öğretim Genel Müdürlü-
ğüne uzun süre atama yapılmamasına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61443)

Öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/61442)

Öğretmen atamalarındaki kontenjana ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61441)

Öğretmenlerin nöbet karşılığı ek ücret alama-
malarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61440)

Özür tayinleri ile ilgili yaşanan sorunlara iliş-
kin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/61439)

Eşi özel sektörde çalışan öğretmenlere kesin-
tisiz üç yıl sigorta ödenmesi zorunluluğuna 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61438)

Sınavlarda görev alan personele ücretlerinin 
ödenmediği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/61437)

Bakanlığın AB fonlarından kullandığı para 
miktarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından ya-
zılı soru önergesi (7/61436)

Bakanlıkta asaleten ve vekaleten yürütülen 
daire başkanlıklarına ilişkin Milli Eğitim Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/61435)
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Bakanlıkta asgari ücretin altında personel ça-
lıştırıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/61434)

Bakanlığa bağlı genel müdürlüklerden asaleten 
ve vekaleten yürütülenlere ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/61433)

Bakanlığın iç denetim birimine ilişkin Milli Eği-
tim Bakanından yazılı soru önergesi (7/61432)

Bakanlıktaki ihalelerde şartnamelere uyulma-
dığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/61431)

Bakanlıkta tasarruf ilkelerine riayet edilmediği 
iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından ya-
zılı soru önergesi (7/61430)

Yardımcı ders kitapları için yapılan ödemele-
re ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61429)

Son beş yılda yurt dışına gönderilen Bakanlık 
personeline ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/61428)

Özür grubu atamalarında il-ilçe emri uygula-
ması yapılmamasına ilişkin Milli Eğitim Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/61427)

Yurt dışında görevlendirilen öğretmenlere ma-
aşlarının ödenmediği iddiasına ilişkin Milli Eği-
tim Bakanından yazılı soru önergesi (7/61426)

Yoksulluk sınırının altında yaşayan vatandaş-
lar ile ilgili yapılacak çalışmalara ilişkin Maliye 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/61402)

Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak yapılan-
dırma başvurularının süresinin uzatılmasına 
ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61401)

İç ve dış borç miktarındaki artışa ilişkin Maliye 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/61400)

Enflasyon sebebiyle memur maaşlarında yaşa-
nan kayıpların telafisine ilişkin Maliye Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/61399)

Gelir dağılımındaki adaletsizliğe ilişkin Maliye 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/61398)

Kriptolu telefon kullanma hakkı olan kişile-
re ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/61285)

Balıkesir Milletvekili AYŞE NEDRET 
AKOVA
Zeytinyağı piyasasına ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61555)

Balıkesir Milletvekili NAMIK HAVUTÇA
Doğal çiçek soğanlarının neslini korumak ve 
ticaretini düzenlemek amacıyla çıkarılan yö-
netmelikte yapılan değişikliklere ilişkin Başba-
kandan yazılı soru önergesi (7/61501)

Bartın Milletvekili MUHAMMET RIZA 
YALÇINKAYA
Amasra’da faaliyet gösteren bir maden şirketi-
nin yer altında çalışan işçilere çift asgari ücret 
ödememesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanından yazılı soru önergesi (7/61036)

Batman Milletvekili AYLA AKAT ATA
Pozantı Cezaevindeki çocuklara yönelik taciz, 
tecavüz ve işkence iddiaları nedeniyle açılan 
davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61976)

IŞİD’in Til Temir kasabasına yaptığı saldırı es-
nasında Habur Suyunun açılmasına ilişkin Baş-
bakandan yazılı soru önergesi (7/61950)

Batman’ın Sason ilçesine bağlı bir köydeki ağaç 
kesimlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/61886)

Amasya E Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu ve 
hükümlülere yönelik baskı ve şiddet iddialarına 
ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61016)

Bilecik Milletvekili BAHATTİN ŞEKER

Bir fabrikadaki işçilerin yaşadığı iddia edilen 
mağduriyete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/61538)

Bingöl Milletvekili İDRİS BALUKEN

Bingöl Üniversitesi yönetimine ilişkin Başba-
kandan yazılı soru önergesi (7/61929)

Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları 
Hastanesindeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddi-
alarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61891)

Bitlis Milletvekili HÜSAMETTİN 
ZENDERLİOĞLU

Bitlis’te kış aylarında kapanan yollara ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/61917)

Güroymak Devlet Hastanesinde görev yapan 
doktor, uzman doktor ve hemşire sayılarına 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61907)

Sağlık kurumlarının Bitlis il, ilçe ve belde bele-
diyelerine olan su borçlarına ilişkin Sağlık Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/61906)

Mutki Devlet Hastanesinde görevlendirilen 
doktor ve uzman doktorlara ilişkin Sağlık Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/61905)

Bitlis’teki Dere Islah Projesine ilişkin Orman 
ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61889)

24 Şubat 2015 tarihinde iki keşif uçağının düş-
mesine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazı-
lı soru önergesi (7/61884)

Öğretmenlerin nöbet hizmetinin fazla mesai 
olarak kabul edilmesine ilişkin Milli Eğitim Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/61878)

Bitlis’in Mutki Belediyesinin borçlarına ve be-
lediye binasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61849)

Bitlis’in Mutki ilçesinde yaşanan elektrik ke-
sintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/61803)

Bitlis’in Güroymak ilçesinde belediyenin su 
depolarına giden elektriğin kesilmesine ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61802)

2002-2015 yılları arasında tutuklanan kişilere 
ve cezaevlerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61748)

1980-2015 yılları arasında işlenen faili meçhul 
cinayetlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61747)

Türkiye sınırları içindeki IŞİD çetelerine ve 
faaliyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/61729)

Uyuşturucu bağımlılarına sağlanan tedavi im-
kanlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61472)

Şırnak›ın Silopi ilçesinde bir askerin kaza kur-
şunu ile hayatını kaybettiği olaya ilişkin Milli 
Savunma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61452)

2002-2015 yılları arasında polis tarafından 
düzenlenen ev baskınlarına ilişkin İçişleri Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/61385)

Burdur Milletvekili HASAN HAMİ 
YILDIRIM
Silivri 6 Nolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 
tutuklu bulunan kişilere yönelik bazı hak ihlali 
iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61521)

Bursa Milletvekili AYKAN ERDEMİR
TİKA’nın Ürdün’deki projelerine ilişkin Baş-
bakan Yardımcısından yazılı soru önergesi 
(7/61733)

Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden muafiyet 
koşullarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından ya-
zılı soru önergesi (7/61449)

Bursa Milletvekili İLHAN DEMİRÖZ
Bursa’nın Yenişehir ve İznik ilçeleri sınırında 
ruhsat verilen taş ocağının çevreye etkisine 
ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61054)

Bursa Milletvekili İSMET 
BÜYÜKATAMAN
Ücretli öğretmenlerin vekil öğretmen statüsü-
ne geçirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/61642)

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde gerçek-
leştirilen ecrimisil uygulamasına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/61610)

Süt üreticileri birliklerinin denetimine ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61552)

Üniversitelerdeki sözleşmeli öğretim görevlile-
rine kadro verilmesine ilişkin Milli Eğitim Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/60874)

Bursa Milletvekili NECATİ ÖZENSOY
Yol bakım, onarım ve kar temizleme ihalelerini 
alan şirketlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61915)

Bursa’da şiddetli lodos nedeniyle meydana ge-
len elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60795)

Bursa Milletvekili SENA KALELİ
Kentsel dönüşümde kira yardımı kapsamında 
yapılan başvuru ve ödemelere ilişkin Çevre 
ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60782)

Uludağ’da iki kişinin hayatını kaybettiği kaza-
ların soruşturulmasına ve kayak merkezlerin-
deki güvenlik tedbirlerine ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/60744)

Bursa Milletvekili TURHAN TAYAN
Bursa’da yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/60792)

Çanakkale Milletvekili MUSTAFA 
SERDAR SOYDAN
Bölünmüş yollarda yapılan tadilat ve onarımla-
ra ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/61477)

Çorum Milletvekili TUFAN KÖSE
Ziraat Odaları başkanları ile yönetim kurulu 
üyelerine silah taşıma konusunda tanınan ay-
rıcalığın kapsamına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/61509)

Denizli Milletvekili ADNAN KESKİN
Çok sayıda hayvan ve bitki türüne ev sahipli-
ği yapan bir SİT alanına alabalık üretim tesisi 
kurulması izni verildiği iddiasına ilişkin Çevre 
ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61777)
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Denizli Milletvekili İLHAN CİHANER
IŞİD terör örgütüne Türkiye’den katılımlara 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61840)

Eksik yatırılan prim nedeniyle işsizlik maaşı 
alamayan işçilere ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/61387)

Eksik yatırılan prim nedeniyle işsizlik maa-
şı alamayan işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61333)

Anayasa Mahkemesi Başkanı tarafından yapı-
lan bir açıklamaya ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/60948)

Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından alınan 
grev kararının ertelendiği Bakanlar Kurulu 
toplantısına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/60714)

Diyarbakır Milletvekili ALTAN TAN
İstanbul Atatürk Havalimanı VIP girişine iliş-
kin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/61672)

Diyarbakır’da yapılan bir yürüyüşte halkı tah-
rik eden bazı polislere ilişkin İçişleri Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/61605)

Kadın cinayetlerindeki artışa ilişkin Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/61529)

Kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin 
önlenmesi için yapılan yasal düzenleme çalış-
malarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61525)

2015 Milletvekili Genel Seçimlerinde Suriyeli 
mültecilere oy kullandırılacağına dair iddia-
lara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/61505)

Tekirdağ’daki şebeke suyuna ilişkin Orman 
ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61461)

Üç kişinin ölümü ile ilgili Başbakanlık Os-
manlı Arşivlerinde bilgi bulunup bulunmadı-
ğına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/61287)

İstiklal Mahkemeleri zabıtları ve kayıtları ile 
ilgili çalışmalara ilişkin TBMM Başkanından 
yazılı soru önergesi (7/61259)

Diyarbakır Milletvekili NURSEL 
AYDOĞAN
Diyarbakır Kulp Devlet Hastanesindeki sağlık 
personeli yetersizliğine ilişkin Sağlık Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/61892)

09.02.2015 tarihinde Sakarya Üniversitesinde 
yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından ya-
zılı soru önergesi  (7/61563)

Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastane-
sinde hasta muayene raporlarında ırk seçene-
ğinin bulunduğuna dair iddialara ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/61238)

Kamu hastanelerinde kürtaj yapılmadığına 
dair iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61237)

Erzincan Milletvekili MUHARREM IŞIK
Süleyman Şah Türbesi ile Süleyman Şah Saygı 
Karakolunun taşınmasına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/62115)

Eskişehir Milletvekili RUHSAR 
DEMİREL
Eskişehir’i ilçelerine bağlayan karayollarında 
kar ve buzla mücadeleye ilişkin Ulaştırma, De-
nizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/62109)

Otizm Spektrum Bozukluğu Ulusal Eylem Pla-
nı’nın uygulanmasına ilişkin Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61776)

YGS ve LYS için Ankara’ya gelecek engellilerin 
masraflarına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/61727)

Aile sağlığı merkezlerinde başlatılan nöbet 
uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/60911)

Gaziantep Milletvekili EDİP SEMİH 
YALÇIN
Siverek’teki bir kamu bankasının kredi verme-
diği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/61710)

Gaziantep’teki tarihi bir köye ilişkin Başbakan-
dan yazılı soru önergesi (7/61709)

Bir üniversitede görevine son verilen akademik 
personele ilişkin Başbakandan yazılı soru öner-
gesi (7/60943)

2014 yılında ortaöğretim, ön lisans ve lisans 
mezunlarından yapılan atamalara ilişkin Baş-
bakandan yazılı soru önergesi (7/60733)

Giresun Milletvekili SELAHATTİN 
KARAAHMETOĞLU
Doğu Karadeniz Bölgesinde yapımı planlanan 
demiryolu bağlantı projelerine ilişkin Ulaştır-
ma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından ya-
zılı soru önergesi (7/61914)

Doğu Karadeniz Bölgesinde onarılan köprü, 
iskele ve barınaklara ilişkin Ulaştırma, Deniz-
cilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61912)

Bakanlar Kurulunun fındık dikim alanlarının 
genişletilmesine yönelik bir kararına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/61680)

2002-2015 yılları arasında bağlı kurum ve 
kuruluşlarca satın alınan kurulum ve montaj 
hizmetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/61299)

Giresun Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merke-
zinin ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61195)

Giresun ilinin sanatsal ve kültürel faaliyetler 
için salon ihtiyacının karşılanmasına ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/61171)

2002-2014 yılları arasında Giresun’da kayıtlı 
şirketlerin Türkiye sıralamasına ilişkin Güm-
rük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61060)

2002-2014 yılları arasında Giresun’da kadın-
ların ve erkeklerin işgücüne katılımına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61037)

Giresun’da yapılan kamu yatırımlarına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/60974)

Hakkari Milletvekili ADİL ZOZANİ
Hakkari’deki elektrik kesintilerine ilişkin Ener-
ji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/62265)

Gaziantep Üniversitesinde görevine son veri-
len bir öğretim görevlisine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/61619)

Hatay Milletvekili ADNAN ŞEFİK 
ÇİRKİN
Süleyman Şah Türbesi ile Süleyman Şah Saygı 
Karakolunun taşınmasına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/62119)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü personeline ha-
vacılık tazminatı ödenmemesine ilişkin Başba-
kandan yazılı soru önergesi (7/61947)

Ege Üniversitesinde yaşanan bir olaya ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/61946)

Hatay Milletvekili HASAN AKGÖL
Turizm, tarım ve hayvancılık sektörlerinde ya-
pılması planlanan teşvik uygulamalarına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/60964)

Hatay Milletvekili MEHMET ALİ 
EDİBOĞLU
Suriyeli sığınmacılardaki hastalık tehlikesine 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/62093)

Hatay’da olası bir depreme karşı alınan önlem-
lere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/62047)

Suriye sınırında açılan sınır kapılarına ilişkin 
Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/62037)

Hatay’da olası bir depreme karşı alınan önlem-
lere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazı-
lı soru önergesi (7/62000)

Türk şirketlerinin Libya’dan çıkartılacağı yö-
nündeki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/61924)

Bir Türk roket uzmanının Suriye’de öldürüldü-
ğü iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/61718)

Hatay’daki bir hastaneye tedavi için getirilen 
Suriyeli bir militanın üzerinde bomba çıkması-
na ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/61603)

Suriye’den gelen sığınmacılara vatandaşlık ve-
rilerek seçimlerde oy kullandırılacağına dair 
iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61147)

Hatay Milletvekili MEVLÜT DUDU
Irak’ın Kerkük kentinde bekletilen Türk kam-
yon şoförlerine ilişkin Dışişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/61785)

Suriye’de düzenlenen bir operasyona ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/61722)

Suriye basınında yer alan bir habere ilişkin Baş-
bakandan yazılı soru önergesi (7/61721)

Irak Özerk Kürt Bölgesi ile ilgili iddialara ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/61720)

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın maliyeti ile cari 
masraflarına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/61691)

Iğdır Milletvekili PERVİN BULDAN
28-29 Kasım tarihlerinde yapılan TEOG sınavı 
ile ilgili istatistiki bilgilerin açıklanmamasına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61877)

Okullarda ve eğitim fakültelerinde toplumsal 
cinsiyet eşitliği derslerinin verilmesine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61871)

Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştı-
rılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belir-
lenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması 
Komisyonunun çalışma yöntemine ilişkin Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61752)

Manisa E Tipi Kapalı Cezaevindeki işkence id-
dialarının soruşturulmasına ilişkin Adalet Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/61523)

Iğdır Milletvekili SİNAN OĞAN
Iğdır’daki KOAH hastalarına ilişkin Sağlık Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/61668)
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Iğdır’da yetişen ve tıbbi alanda kullanılan bit-
kilere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/61651)

Iğdır’daki okulların ısınma sorununa ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61641)

Iğdır’daki okul öncesi eğitime ilişkin Milli Eği-
tim Bakanından yazılı soru önergesi (7/61640)

Iğdır’da ilkokul ve ortaokuldan sonra eğitimini 
bırakan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/61639)

Iğdır’daki okulların ihtiyaçlarına ilişkin Mil-
li Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61638)

Bakanlığın İsrail’deki burs programlarına iliş-
kin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/61637)

Iğdır kayısısının tanıtımına ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61614)

Iğdır’daki tarihi evlerin korunmasına ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/61613)

Iğdır kayısısının tanıtımına ilişkin Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61559)

İlbank›ın belediyelere sunmuş olduğu teminat 
mektuplarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/61543)

Iğdır’daki işsizlik sorununa ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/61539)

Iğdır’daki boşanma oranlarına ilişkin Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/61531)

Hızlı Geçiş Sistemi’nde yaşanan sorunlara iliş-
kin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/61481)

Otomatik Geçiş Sistemi’nde yaşanan sorunlara 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/61480)

Iğdır’daki uluslararası kara yollarına ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/61479)

Iğdır’daki okullara Fatih Projesi kapsamında 
yapılan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizci-
lik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/61478)

Iğdır’daki okullara Fatih Projesi kapsamında 
yapılan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/61410)

Iğdır’daki kültür ve turizm yatırımlarına ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/61394)

Van’da yaşayan Kırgız Türklerinin sorunlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61381)

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki 
illerde görev yapan kamu çalışanlarının teşvik 
kapsamının geliştirilmesine ilişkin İçişleri Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/61379)

Iğdır’da balıkçılık faaliyetlerinin geliştirilme-
sine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61362)

Iğdır’daki çiftçilerin tarla satışlarına getirilen 
kısıtlamalar nedeniyle yaşadığı sorunlara iliş-
kin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/61361)

Iğdır’da hayvancılığa yapılan desteklemelere 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/61360)

Iğdır’daki engelli sporculara ilişkin Genç-
lik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61354)

Iğdır’da iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili düzen-
lenen seminerlere ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61327)

Iğdır’da KOBİ niteliğine haiz sanayicilerin al-
dıkları kredilere ilişkin Bilim, Sanayi ve Tekno-
loji Bakanından yazılı soru önergesi (7/61322)

Iğdır’daki işsizlik sorununa ilişkin Bilim, Sana-
yi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61321)

Iğdır’da işsizliğin yarattığı sosyal sorunlara iliş-
kin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61315)

Iğdır’daki evsiz çocuklara ilişkin Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61314)

Kamu kurum ve kuruluşlarının gazete ve tele-
vizyonlara verdiği reklamlara ilişkin Başbakan-
dan yazılı soru önergesi (7/61266)

Katlamalı harç sistemine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60873)

Gazilerin protez taleplerinin karşılanmaması-
na ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/60773)

Mogadişu Büyükelçiliğinin korunmasına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/60736)

Kamu personeli alımlarıyla ilgili bir iddia-
ya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/60735)

Hazine Müsteşarlığına başka ülkelerin borçla-
rını üstlenme yetkisi verilmesine ilişkin Başba-
kandan yazılı soru önergesi (7/60734)

Isparta Milletvekili ALİ HAYDAR ÖNER
Libya’da faaliyet gösteren Türk firmaları-
na ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/61923)

Kızılay Derneğinde bir müdürün sosyal med-
yadaki bazı paylaşımları sebebiyle iş akdinin 
sonlandırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/61262)

İstanbul Milletvekili ABDULLAH 
LEVENT TÜZEL
Reddedilen kürtaj taleplerine ilişkin Sağlık Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/62090)

Emniyet Genel Müdürlüğünce sipariş verildiği 
iddia edilen silahlara ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/62042)

Bir işletmede işçilere mevzuata aykırı çalışma-
lar yaptırıldığı iddialarına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/61995)

Antalya’da bir lisede kız öğrencileri hedef gös-
terip erkek öğrencileri suça teşvik eden bir 
müdür yardımcısı hakkında yapılan işlemlere 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61869)

Engelli ve hasta bakım aylığı bağlanmasında 
yapılan gelir testi uygulamasına ilişkin Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/61768)

Reddedilen kürtaj taleplerine ilişkin Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/61756)

Genel sağlık sigortası için yapılan gelir tespiti-
ne ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/61753)

Denetimli serbestlik uygulamasına ilişkin Ada-
let Bakanından yazılı soru önergesi (7/61749)

Cumhurbaşkanı’na hakaret iddiasıyla yapılan 
gözaltı ve tutuklamalara ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/61694)

MPS tip 4a hastalarının ihtiyacı olan bir ilacın 
SGK tarafından teminine ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/61540)

Kalp pili kullanan hastalara ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/61537)

Kamuda istihdam edilen geçici işçilerin kadro-
ya alınmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanından yazılı soru önergesi (7/61536)

Kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61528)

Trabzon’un Çaykara ilçesinde yapımı devam 
eden HES inşaatı sırasında çığ düşmesi sonucu 
hayatını kaybeden işçilere ilişkin Enerji ve Ta-
bii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61348)

Trabzon’un Çaykara ilçesinde yapımı devam 
eden HES inşaatı sırasında çığ düşmesi sonucu 
hayatını kaybeden işçilere ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/61331)

Niğde’de gerçekleşen bir terör olayının görül-
düğü davaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61311)

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 
Emniyetin talebiyle bazı öğrenciler hakkında 
soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin Başbakan-
dan yazılı soru önergesi (7/61275)

Zonguldak’ta öğrencilere karne hediyesi olarak 
dağıtılan yaz Kur’an kursları kitaplarına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61191)

İstanbul ilinde bazı belediyelerde taşeron 
zabıta memuru çalıştırıldığı ve bu kişilerin 
seyyar satıcılara şiddet uyguladığı iddialarına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61135)

Sivas Demir Çelik A.Ş.’de çalışan işçilerin duru-
muna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/61042)

Mersin’in Erdemli ilçesinde üç işçinin hayatını 
kaybettiği yangının çıktığı fabrikanın deneti-
mine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/61034)

Sivas Demir Çelik A.Ş.’de çalışan işçilerin duru-
muna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/60991)

İstanbul Milletvekili ALİ ÖZGÜNDÜZ
Ünlendi Barajı›nın inşaatına ilişkin Orman 
ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61218)

Van’ın Çaldıran ilçesine bağlı iki köyün içme ve 
sulama suyu projelerine ilişkin Orman ve Su İş-
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/61217)

Kapatılan il özel idarelerinin büyükşehir bele-
diyelerine devredilen borç, alacak ve davalarına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61129)

Bir vakıf ile İstanbul’daki bir ilçe belediyesi ara-
sında imzalanan protokole ilişkin İçişleri Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/61128)

Ermenistan tarafından esir alınan Azerbaycan 
vatandaşları ile ilgili girişimlere ilişkin Dışişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/61056)

İstanbul Milletvekili ATİLA KAYA
Bakanlığın idareci ataması için yaptığı bir mü-
lakata ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61208)
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İstanbul Milletvekili AYDIN AĞAN 
AYAYDIN
Katıldığı iddia edilen bir toplantıya ilişkin Baş-
bakandan yazılı soru önergesi (7/62111)

İstanbul Milletvekili AYŞE ESER 
DANIŞOĞLU
Öğrenci katkı payı ve öğrenim harcı ile ilgili 
düzenlemeye ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/60720)

İstanbul Milletvekili CELAL ADAN
Yeni çıkan bir yasaya ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/60973)

İstanbul Milletvekili CELAL DİNÇER
Validebağ Korusu’nda meydana gelen kirliliğe 
ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61997)

Bir cenazede verilen vaaza ilişkin İçişleri Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/61389)

İstanbul Avrupa Yakası Ana Ulaşım Ağında 
bulunan ana yolların engelliler için düzenlen-
mesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61386)

Uzman erbaşların yaşadığı sıkıntılara ilişkin 
Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61211)

Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde ça-
lışan taşeron işçilerin kadroya geçirilmesine 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/60922)

İstanbul›da bir hastanede bir hastaya uygunsuz 
muamele yapıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/60907)

İstanbul›un Beykoz ilçesinde bulunan bir ilköğ-
retim okulunun akıbetine ve öğrencilerin mağ-
duriyetinin giderilmesine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60896)

Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde ça-
lışan taşeron işçilerin kadroya geçirilmesine 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/60771)

İstanbul Milletvekili DURMUŞALİ 
TORLAK
Türkiye’nin 4G teknolojisinde bulunduğu aşa-
maya ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanından yazılı soru önergesi (7/62110)

Son yirmi yılda düşen askeri uçaklara ilişkin 
Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/62083)

İstanbul›daki ilk ve ortaöğretim okullarının 
çeşitli sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/62076)

Terör örgütünün 2009’dan itibaren gerçekleş-
tirdiği eylemlere ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/62056)

Sentetik uyuşturucular ile mücadeleye iliş-
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/62055)

İç Güvenlik Reform Paketi ile Jandarmanın 
statüsünde yapılması planlanan değişikliğe 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/62054)

Kanal İstanbul Projesi’ne ilişkin Çevre ve 
Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/62004)

İstanbul›daki orman alanlarına ilişkin Çevre 
ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/62003)

TRT’de istihdam edilen personele ilişkin Baş-
bakan Yardımcısından yazılı soru önergesi 
(7/61965)

Mahkeme kararı olmadan isim ve soy isim 
değişikliği yapılabilmesinin önünü açan bir ka-
nun tasarısına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/61949)

İstisnai kadrolara yapılan sınavsız atamala-
ra ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/61948)

İstanbul›un bir mahallesinde ecrimisil yüküm-
lüsü vatandaşların sayısına ilişkin Maliye Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/61180)

İstanbul›un Sancaktepe ilçesine bağlı bir ma-
hallede yaşanan uyuşturucu sorununa iliş-
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61140)

İstanbul›un bir mahallesinde son on yıldaki bo-
şanma oranına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/61029)

İstanbul Milletvekili FATMA NUR 
SERTER
Bartın Üniversitesi Yat İşletme ve Yönetimi 
Bölümünün mezunlarına gemicilik ehliyeti 
verilmemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/62074)

Antalya’daki bir okulun müdür yardımcısı ile 
ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/61636)

Karayolları Genel Müdürlüğüne ait bir arsanın 
satışı ile ilgili yolsuzluk iddiasına ilişkin Ulaş-
tırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/61485)

YEĞİTEK Genel Müdürlüğü hakkında çeşitli 
iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61207)

İnternet üzerinden TEOG, YGS ve LYS’ye yö-
nelik hazırlık eğitimi veren kurumlara ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61206)

İstanbul Milletvekili GÜRSEL TEKİN
Anadolu Ajansı tarafından seçim sonuçlarını 
izlemek için yapılan hizmet alımına ilişkin 
Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi 
(7/61962)

Bir polis memurunun ifadelerine ilişkin Başba-
kandan yazılı soru önergesi (7/60947)

İstanbul Milletvekili HALUK EYİDOĞAN
İzmir›in Urla ilçesinde bir SİT alanının sta-
tüsünde yapılan değişikliğe ilişkin Çevre ve 
Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61541)

İstanbul›da Küçükçekmece Gölü yakınında ya-
pılan bir inşaat projesine ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/60978)

Hakkari’de doğal afetlerden zarar gören aileler 
için yaptırılan TOKİ konutlarındaki çatlak ve 
su basma sorunlarına ilişkin Başbakandan ya-
zılı soru önergesi (7/60977)

İstanbul Milletvekili İHSAN ÖZKES
Rize ili Ardeşen ilçesindeki Fırtına Vadisi’nde 
yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin Orman 
ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/62087)

Eskişehir ili Sarıcayaka ilçesinde kar yağışın-
dan zarar gören çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/62031)

Bazı ilaçlarda domuz ürünü kullanıldığı iddi-
alarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61901)

Bazı ders kitaplarında Hz. Peygamber’in res-
medildiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazı-
lı soru önergesi (7/61676)

Gaziantep’teki bir eylemde polisin uygulaması-
na ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/61390)

İstanbul Bahçelievler›deki bir caminin duru-
muna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/61279)

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde bir köyde ta-
rihi bir caminin yandığına dair haberlere ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/60990)

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde havari olduğunu 
iddia eden bir imam bulunduğuna dair haber-
lere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/60989)

İstanbul›un Üsküdar ilçesindeki Hazineye ait 
bir arazinin kira sözleşmesinin feshedilmesi-
ne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/60967)

2002-2014 yılları arasında uyuşturucu kulla-
nımı nedeniyle tedavi altına alınanların sayı-
sına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/60732)

2002-2014 yılları arasında fuhuş nedeniyle 
haklarında işlem yapılan kişilere ilişkin Başba-
kandan yazılı soru önergesi (7/60731)

2002-2014 yılları arasında yaşanan boşanma-
lara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/60730)

2002-2014 yılları arasında kesilen trafik ceza-
larına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/60729)

2002-2014 yılları arasında camilerde yaşanan 
hırsızlık olaylarına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/60728)

2002-2014 yılları arasındaki töre cinayetle-
rine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/60727)

2002-2014 yılları arasında ayakta ya da yatarak 
psikolojik tedavi görenlerin yıllara göre dağılı-
mına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/60726)

2002-2014 yılları arasında yol çalışmaları, imar 
değişikliği ve benzeri sebeplerle yıkılan cami-
lere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/60725)

2002-2014 yılları arasında genelevlerde çalış-
mak üzere çalışma izni alan kadınlara ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/60724)

İstanbul Milletvekili KADİR GÖKMEN 
ÖĞÜT
İstanbul ili Beykoz ilçesinde bir camide yaşan-
dığı iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/61844)

İstanbul ilindeki Validebağ Korusu Deresi’n-
deki kirliliğe ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61843)

İstanbul ili Çekmeköy ilçesinde bir iş yeri ça-
lışanlarına yönelik iddialara ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/61775)

Üsküdar Belediyesi ekiplerinin Üsküdar Üni-
versitesi Çarşı Yerleşkesi’ndeki ağaçları kesme 
girişimi sırasında yaşananlara ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/61576)

Zonguldak’ta bulunan Bülent Ecevit Tıp Fakül-
tesi Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniğine uzman 
ataması yapılması talebine ilişkin Sağlık Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/61463)

İstanbul›da onarım ihtiyacı bulunan bir oku-
la ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61450)

Erenköy Kız Lisesinin dekorasyonunda yapıldı-
ğı iddia edilen değişikliklere ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/61406)
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Yurtlardaki eğitim faaliyetlerine ilişkin Genç-
lik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61359)

Bir sivil toplum örgütünün yürüttüğü kampan-
yanın finansmanına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/61280)

Etiler Polis Meslek Yüksek Okulunun kapatıl-
masının hukuki dayanağına ilişkin Başbakan-
dan yazılı soru önergesi (7/60975)

Üsküdar Belediyesi çalışanlarının fazla mesai 
ücretlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/60962)

İstanbul Beykoz sakinlerinin arazilerinin zorla 
ellerinden alınmak istendiği yönündeki şika-
yetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60850)

İstanbul›da bulunan Anadolu Adalet Sarayı›n-
da bebek ve çocukların ihtiyaçlarının giderile-
bileceği imkanların sağlanmasına ilişkin Adalet 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60757)

İstanbul Beykoz›da okul müdürü atamalarında 
usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Başba-
kandan yazılı soru önergesi (7/60741)

İstanbul Milletvekili MAHMUT TANAL
Şanlıurfa›daki çocuk hastanesinde sunulan 
sağlık hizmetlerinin yetersizliğine ilişkin Sağ-
lık Bakanından yazılı soru önergesi (7/61894)

Bakan yardımcılarına ilişkin Başbakandan ya-
zılı soru önergesi (7/61496)

Bir cezaevinde mahkumlara haksız uygulama-
lar yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/61313)

TOKİ’nin Şanlıurfa’daki konutlarından kon-
tenjanla belirlenen personelin faydalandırıl-
madığı yönündeki iddialara ilişkin Başbakan-
dan yazılı soru önergesi (7/61290)

Eski MİT Müsteşarı ile ilgili bazı iddiala-
ra ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/61264)

Terör örgütleri listesine ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/61263)

Ağrı Devlet Hastanesinin yoğun bakım ünite-
sinde yaşanan bir olaya ve hastanelerin teknik 
donanımına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61230)

TMSF’nin yönetimini devraldığı bir bankaya 
atanan yeni yönetime ilişkin Başbakan Yardım-
cısından yazılı soru önergesi (7/60997)

Vatandaşların Sosyal Güvenlik Kurumu aracı-
lığıyla bazı hayati ilaçları alamadıkları yönün-
deki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/60906)

Vatandaşların Sosyal Güvenlik Kurumu aracılı-
ğıyla bazı hayati ilaçları alamadıkları yönünde-
ki iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60769)

İstanbul Milletvekili MEHMET AKİF 
HAMZAÇEBİ
İsrail ve Yahudi Cemaati ile ilişkilerin düzel-
tilmesi adına lobi şirketleri ile anlaşıldığı id-
diasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61784)

İstanbul Milletvekili MELDA ONUR
İstanbul›da bir gazetecinin öldürülmesi olayı 
ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/61832)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları-
nın atanmalarında yaşanan sorunlara ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60870)

İstanbul Milletvekili MURAT 
BAŞESGİOĞLU
Emirgan Korusu’na bitişik arazide AVM yapı-
lacağı iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/60855)

İstanbul Milletvekili MUSTAFA SEZGİN 
TANRIKULU
Süleyman Şah Türbesi ile Süleyman Şah Saygı 
Karakolunun taşınmasına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/62118)

Bir kamu kurumu görevlilerince bir gazetenin 
yönetim binasında çalışanlara baskı yapıldığı 
iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/62117)

Şırnak ili Cizre ilçesinde ÖSYM sınavının yapıl-
mayacağı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/62116)

2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağ-
lı kurum ve kuruluşlarca düzenlenen kurum 
içi eğitimlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/62106)

2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlardan diğer kurum ve kuru-
luşlara geçmek için başvuru yapan kişi sayısına 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/62105)

2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlardan diğer kurum ve kuru-
luşlara geçmek için başvuru yapan kişi sayısına 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/62092)

2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca düzenlenen kurum içi 
eğitimlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/62091)

2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca düzenlenen kurum içi 
eğitimlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/62086)

2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlardan diğer kurum ve kuru-
luşlara geçmek için başvuru yapan kişi sayısına 
ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/62085)

2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca düzenlenen kurum içi 
eğitimlere ilişkin Milli Savunma Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/62080)

2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlardan diğer kurum ve kuru-
luşlara geçmek için başvuru yapan kişi sayısına 
ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/62079)

2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca düzenlenen kurum içi 
eğitimlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından ya-
zılı soru önergesi (7/62073)

2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlardan diğer kurum ve kuru-
luşlara geçmek için başvuru yapan kişi sayısı-
na ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/62072)

2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca düzenlenen kurum içi 
eğitimlere ilişkin Maliye Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/62068)

2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlardan diğer kurum ve kuru-
luşlara geçmek için başvuru yapan kişi sayısına 
ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/62067)

2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca düzenlenen kurum içi 
eğitimlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/62064)

2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlardan diğer kurum ve kuru-
luşlara geçmek için başvuru yapan kişi sayısına 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/62063)

Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın 
alınan bavul, saraçlık, torba ve çantalara iliş-
kin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/62061)

2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlardan diğer kurum ve kuru-
luşlara geçmek için başvuru yapan kişi sayısına 
ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/62060)

2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca düzenlenen kurum içi 
eğitimlere ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/62059)

2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlardan diğer kurum ve kuru-
luşlara geçmek için başvuru yapan kişi sayısına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/62046)

2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca düzenlenen kurum içi 
eğitimlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/62045)

2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlardan diğer kurum ve kuru-
luşlara geçmek için başvuru yapan kişi sayısına 
ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/62036)

2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca düzenlenen kurum içi 
eğitimlere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/62035)

2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlardan diğer kurum ve kuru-
luşlara geçmek için başvuru yapan kişi sayısına 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/62028)

2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca düzenlenen kurum içi 
eğitimlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/62027)

2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlardan diğer kurum ve kuru-
luşlara geçmek için başvuru yapan kişi sayısına 
ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/62023)

2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca düzenlenen kurum içi 
eğitimlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/62022)

2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlardan diğer kurum ve kuru-
luşlara geçmek için başvuru yapan kişi sayısına 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/62018)

2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca düzenlenen kurum içi 
eğitimlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/62017)

2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca düzenlenen kurum içi 
eğitimlere ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/62012)
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2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlardan diğer kurum ve kuru-
luşlara geçmek için başvuru yapan kişi sayısına 
ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/62011)

2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca düzenlenen kurum içi 
eğitimlere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/62008)

2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlardan diğer kurum ve kuru-
luşlara geçmek için başvuru yapan kişi sayısına 
ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önerge-
si (7/62007)

2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca düzenlenen kurum içi 
eğitimlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/61999)

2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlardan diğer kurum ve kuru-
luşlara geçmek için başvuru yapan kişi sayısına 
ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61998)

2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlardan diğer kurum ve kuru-
luşlara geçmek için başvuru yapan kişi sayısına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/61989)

2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca düzenlenen kurum içi 
eğitimlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/61988)

2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlardan diğer kurum ve kuru-
luşlara geçmek için başvuru yapan kişi sayısına 
ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/61984)

2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca düzenlenen kurum içi 
eğitimlere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/61983)

2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlardan diğer kurum ve kuru-
luşlara geçmek için başvuru yapan kişi sayısına 
ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61980)

2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca düzenlenen kurum içi 
eğitimlere ilişkin Avrupa Birliği Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/61979)

2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlardan diğer kurum ve kuru-
luşlara geçmek için başvuru yapan kişi sayısına 
ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61970)

2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca düzenlenen kurum içi 
eğitimlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61969)

Afganistan’ın Kabil kentinde yaşanan bir ola-
ya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/61937)

Van M Tipi Cezaevinde yaşandığı iddia edilen 
olaylara ilişkin Başbakandan yazılı soru öner-
gesi (7/61936)

Türkiye ve Dubai üzerinden İran’a para trans-
feri yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/61935)

2010-2015 yılları arasında Başbakanlık ile 
bağlı kurum ve kuruluşlardan diğer kurum ve 
kuruluşlara geçmek için başvuru yapan kişi sa-
yısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/61934)

2010-2015 yılları arasında Başbakanlık ile bağ-
lı kurum ve kuruluşlarca düzenlenen kurum 
içi eğitimlere ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/61933)

Bir anket şirketine polisler tarafından baskın 
yapılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/61925)

Cumhurbaşkanı’na hakaret iddiasıyla hakkın-
da dava açılan kişilere ilişkin Başbakandan ya-
zılı soru önergesi (7/61921)

Bir vakfa devredileceği iddia edilen lojmanlara 
ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61864)

IŞİD’in Türkiye›ye yönelik faaliyetleri ile ilgili 
bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61833)

Öğrencilerin KYK yurtlarına yerleştirilmesi 
süreci ile ilgili bazı iddialara ilişkin Genç-
lik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61804)

Elektrikteki kayıp-kaçak sorununa ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61795)

Kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde 
hayata geçirilen güvenlik butonu uygulamasına 
ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından ya-
zılı soru önergesi (7/61766)

2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlardan diğer kurum ve kuru-
luşlara geçmek için başvuru yapan kişi sayısına 
ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/61758)

2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarca düzenlenen kurum içi 
eğitimlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/61757)

Pozantı Çocuk Cezaevinde taciz ve tecavüze 
maruz kalan çocuklar hakkında devlet malına 
zarar verdikleri gerekçesiyle dava açıldığı iddi-
asına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/61726)

Gözaltında ve cezaevinde bazı çocuklara işken-
ce ve kötü muamelede bulunulduğu iddiaları 
ile bu çerçevede Van M Tipi Kapalı Cezaevinde 
meydana geldiği iddia edilen bir olaya ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/61725)

İstanbul Milletvekili OSMAN TANEY 
KORUTÜRK

Çanakkale Savaşlarının 100. Yıldönümü nede-
niyle Bakanlığın hazırladığı ajandada yer alan 
bir resme ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61544)

İstanbul Milletvekili SEBAHAT TUNCEL

Kocaeli Üniversitesinde yaşanan olaylara iliş-
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61848)

17 Şubat 2015 tarihinde İstanbul’da bir ga-
zetecinin öldürüldüğü olayın araştırılmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61839)

Ege Üniversitesinde bir öğrencinin hayatını 
kaybettiği olaylara ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/61834)

İstanbul›un Sarıyer ilçesinde yapımı planlanan 
hayvan barınağına ilişkin Çevre ve Şehircilik 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/61049)

Cezaevlerinde tutukluların iletişim, yayın ve 
haberleşme haklarının engellendiğine dair şi-
kayetlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61022)

İstanbul Milletvekili SÜLEYMAN 
ÇELEBİ
Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na ilişkin Başbakan-
dan yazılı soru önergesi (7/62114)

Metal İş Sendikasının 29 Ocak’taki grevi-
nin Bakanlar Kurulu Kararı ile ertelenmesi-
ne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/61488)

KAMU-İŞ Sendikasının Öz Gıda İş Sendikası ile 
imzaladığı toplu iş sözleşmesine ilişkin Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61334)

İstanbul Milletvekili ŞAFAK PAVEY
Suriye’nin Türkiye sınırında yer alan Kesep 
Kasabasına yönelik IŞİD saldırısına destek ve-
rildiğine dair basında çıkan bir habere ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/61689)

Seramik üretiminde çalışan işçilerin meslek 
hastalıklarının önlenmesine ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/61035)

İstanbul Milletvekili UMUT ORAN
THY’ye ait uçaklara bazı gazetelerin alınmama-
sına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/61692)

Suriye’nin Türkiye sınırında yer alan Kesep Ka-
sabasına topçu atışı yapıldığına dair basında çı-
kan bir habere ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/61690)

Ankara Onkoloji Hastanesinde kemik tahlili 
raporunda hasta bilgileri ile ilgili bilgilerin yer 
aldığı kısımda ırk hanesinin bulunduğu iddia-
sına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/61677)

Kök hücre nakli ile ilgili çeşitli hususlara iliş-
kin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61662)

Üniversite harçlarına ilişkin Milli Eğitim Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/61617)

TMSF tarafından Bank Asya yönetimine el 
konulmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından 
yazılı soru önergesi (7/61512)

Kamu kurum ve kuruluşlarınca gazetelere ve-
rilen reklam ve ilanlara ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/61490)

Bir soru önergesine verilen cevaba ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61403)

Ankara’da bir vatandaşın trafik polislerinin 
kendisini kelepçelemeye çalışması esnasında 
kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesine 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61141)

İzmir Milletvekili AHMET KENAN 
TANRIKULU
Ege Üniversitesinde bir öğrencinin hayatını 
kaybettiği şiddet olaylarına ilişkin Sağlık Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/61897)

Üniversitelerdeki şiddet olaylarına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61870)

Ege Üniversitesinde bir öğrencinin hayatını 
kaybettiği şiddet olaylarına ilişkin İçişleri Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/61837)

Radyoaktif atık yüklü bir geminin ülkemiz-
de sökümüne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60923)

Radyoaktif atık yüklü bir geminin ülkemizde 
sökümüne ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/60794)
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Radyoaktif atık yüklü bir geminin ülkemizde 
sökümüne ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/60781)

Radyoaktif atık yüklü bir geminin ülkemizde 
sökümüne ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60774)

İzmir Milletvekili ALAATTİN YÜKSEL
Kalkınma Ajanslarına ilişkin Kalkınma Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/61393)

Gezi Parkı eylemlerinde sakat kalan ve yaşamı-
nı yitiren yurttaşlara ilişkin İçişleri Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/61388)

Türkiye’ye getirilen ve yüksek oranda radyas-
yon taşıyan bir gemiye ilişkin Çevre ve Şehirci-
lik Bakanından yazılı soru önergesi (7/61342)

İzmir›de 2002-2014 yılları arasında hizmet 
alımı yoluyla istihdam edilen işçi sayısına 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61243)

KİT’lere yönelik Sayıştay denetimlerine iliş-
kin TBMM Başkanından yazılı soru önergesi 
(7/60700)

Belediyelere ve bağlı şirketlerine yönelik Sayış-
tay denetimlerine ilişkin TBMM Başkanından 
yazılı soru önergesi (7/60699)

İzmir Milletvekili AYTUN ÇIRAY
Kıbrıs Su Temini Projesi’ne ilişkin Çevre ve 
Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/62001)

Yazılı sınav sistemiyle yapılacak TUS’a dair çe-
şitli hususlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/61620)

İzmir Kalkınma Ajansına merkezi bütçeden 
kaynak aktarılmamasına ilişkin Kalkınma Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/61166)

İzmir Milletvekili BİRGÜL AYMAN 
GÜLER
Minibüs taşımacılığına ilişkin Ulaştırma, De-
nizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/62472)

Minibüs taşımacılığına ilişkin İçişleri Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/62315)

6551 sayılı Kanun’un uygulanmasına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/61286)

İzmir Milletvekili ERDAL AKSÜNGER
Urla’da bir alanın imar planının onaylanması-
na ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61782)

TBMM e-posta sistemine ve kişisel verilerin 
güvenliğine ilişkin TBMM Başkanından yazılı 
soru önergesi (7/61673)

Bir adli soruşturmaya ilişkin Başbakandan ya-
zılı soru önergesi (7/61489)

İzmir Milletvekili ERTUĞRUL GÜNAY
Emirgan Korusu’nun bitişiğindeki yeşil alanın 
yapılaşmaya açılacağına dair haberlere ilişkin 
Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61335)

İzmir Milletvekili HÜLYA GÜVEN
Tutuklanan ve hüküm giyen kişilerin cinsiyeti 
ve madde bağımlılığı durumlarına ilişkin Ada-
let Bakanından yazılı soru önergesi (7/61967)

İzmir Milletvekili MEHMET ALİ SUSAM
Sinema işletmelerine ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/61174)

İzmir Milletvekili OĞUZ OYAN
Genel Kurul çalışmaları sırasında yaşanan kav-
galara ve Genel Kurul Salonu’nda yapılması 
gereken düzenlemelere ilişkin TBMM Başka-
nından yazılı soru önergesi (7/61486)

Bağımsız denetime tabi olmayan birlikler ile 
kooperatiflerin denetlenmesine esas oluştu-
racak yönetmeliğin çıkarılmamasına ilişkin 
Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61105)

İzmir Milletvekili OKTAY VURAL
Yurt dışında diş hekimliği fakültesini bitiren-
lerin yurt içinde bu mesleği yapabilmeleri için 
girmeleri gereken sınava ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/61872)

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ile ilgili 
bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/61193)

İzmir Milletvekili RAHMİ AŞKIN 
TÜRELİ
Uluslararası İzmir Film Festivaline ilişkin Kül-
tür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61858)

İşsizlik verilerine ilişkin Kalkınma Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/61853)

Hükümetin ekonomi alanındaki performansı 
ve hedeflerine ilişkin Kalkınma Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/61852)

İzmir ilindeki asayiş olaylarına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/61842)

Uzman jandarmaların özlük sorunlarına iliş-
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61841)

İzmir Karabağlar’da yürütülmekte olan kentsel 
dönüşüm çalışmalarında yaşandığı iddia edilen 
sorunlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/61781)

Bakırçay Nehri’nde yaşanan yoğun kirliliğe iliş-
kin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61780)

Gelir dağılımındaki adaletsizliğe ilişkin Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/61765)

Yoksulluk ile ilgili verilere ilişkin Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61764)

İşsizlik verilerine ilişkin Başbakan Yardımcısın-
dan yazılı soru önergesi (7/61731)

Kuruyan sulak alanlara ilişkin Orman ve Su İş-
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/61457)

Kahramanmaraş Milletvekili DURDU 
ÖZBOLAT
Askeri güvenlik bölgelerinin imara açılacağı id-
dialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/61341)

Alevi vatandaşlarımızın ve cemevlerinin so-
runlarına ve statülerine ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/60963)

Turizm sektörüne yönelik desteklerin diğer 
sektörlere de sağlanmasına ilişkin Başbakan-
dan yazılı soru önergesi (7/60945)

Kahramanmaraş Milletvekili MESUT 
DEDEOĞLU
Son beş yılda kaçak av sebebiyle hakkında iş-
lem yapılan kişilere ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/60982)

Kastamonu Milletvekili EMİN ÇINAR
Kastamonu’daki elektrik kesintilerine ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61800)

Kastamonu’nun köylerinde elektrik sayaçları-
nın okunması ile ilgili sorunlara ilişkin Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61799)

Kırklareli Milletvekili TURGUT DİBEK
İğneada Longoz Ormanlarının Ramsar alanı 
ilan edilmemesine ilişkin Orman ve Su İşleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/61462)

Kırklareli’deki kadrolu ve ücretli öğretmenle-
re ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61423)

Kırklareli’deki su kaynaklarının kirlenmesine 
ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61216)

Özel at yetiştiricilerinin mağduriyetine ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61074)

8 Şubat 2015 tarihinde İstanbul’da yapılan bir 
mitingin TRT tarafından haber olarak verilip 
verilmediğine ilişkin Başbakan Yardımcısından 
yazılı soru önergesi (7/60999)

Kocaeli Milletvekili HAYDAR AKAR
Cumhurbaşkanlığı için yapılan bir binada ithal 
cam kullanıldığı iddialarına ilişkin Başbakan-
dan yazılı soru önergesi (7/61297)

Kocaeli Milletvekili HURŞİT GÜNEŞ
24 Şubat 2015’te iki askeri uçağın düşmesi ile 
sonuçlanan kazaya ilişkin Milli Savunma Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/62077)

Kocaeli’de bir öğretmenin başka bir okula tayin 
edilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından ya-
zılı soru önergesi (7/61194)

Kocaeli Milletvekili LÜTFÜ TÜRKKAN
Kocaeli Dilovası’nda bir şirketin ağaçları kese-
rek kimyasal depolar yerleştirdiği iddialarına 
ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61996)

Kocaeli’nin Derince ilçesinde üzerinden yüksek 
gerilim hattı geçen bir mahalleye ilişkin Ener-
ji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61793)

Kocaeli’nin bir mahallesinde hiçbir camide 
gasilhane bulunmamasına ilişkin İçişleri Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/61577)

Gebze Bilişim Vadisi’nin altyapı işiyle ilgili iha-
le sürecine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/61534)

Bakanlık bünyesinde kurulan bir daire başkan-
lığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61148)

Gebze Bilişim Vadisi’nde arazisi olan vatan-
daşların yaşadığı mağduriyete ilişkin Çevre 
ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61046)

Uzaktan eğitim ve ikinci öğretimde okuyan 
öğrencilerden harç bedeli alınmasına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60875)

Kocaeli Milletvekili MEHMET HİLAL 
KAPLAN
Bir hastanede yaşanan olaya ilişkin Sağlık Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/61893)

Edirne’de yaşanan sel afetine ilişkin Orman 
ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61644)

TÜBİTAK’ın Gebze’de bulunan bir arazisine 
AVM inşa edileceği iddialarına ilişkin Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61032)

Konya Milletvekili ATİLLA KART
Seçim suçlarına muhalefetten dolayı hakların-
da soruşturma açılan kişilere ilişkin Başbakan-
dan yazılı soru önergesi (7/61938)
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Konya Çevre Yolu çalışmalarına ilişkin Ulaş-
tırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/61909)

PTT Genel Müdürlüğü sorumluluğunda ya-
pılan kurum içi sınavlarda şaibe bulunduğu 
iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61671)

Cezaevlerinde yaşanan çeşitli sorunlara iliş-
kin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61520)

Cumhurbaşkanı ile ilgili fezlekelerin akıbeti-
ne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/61495)

Konya Beyhekim Devlet Hastanesi ve Konya 
Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki usulsüz-
lük ve yolsuzluk iddialarına ilişkin Sağlık Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/61229)

Konya Milletvekili MUSTAFA KALAYCI
Konya Büyükşehir Belediyesinin ulaşım tari-
fesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61560)

Konya’daki kamu kurumları ile ilgili bir iddi-
aya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/61492)

Kütahya Milletvekili ALİM IŞIK
Süleyman Şah Türbesi’nin taşınmasıyla ilgili 
bazı iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/62082)

Kaçak et operasyonlarına ilişkin Gümrük 
ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/62041)

Gümrük müşavirliği mesleki yeterlilik sınav-
larında haksızlık ve usulsüzlük yapıldığı iddi-
alarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/62040)

Et kaçakçılığına yönelik bir operasyona ilişkin 
Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/62039)

Süleyman Şah Türbesi’nin taşınmasıyla ilgili 
bazı iddialara ilişkin Dışişleri Bakanından yazı-
lı soru önergesi (7/62010)

Süleyman Şah Türbesi’nin taşınmasıyla ilgili 
bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/61945)

Süleyman Şah Türbesi’nin Kütahya’ya taşın-
masına yönelik taleplere ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/61944)

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne personel 
alımında usulsüzlük yapıldığı iddialarına iliş-
kin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61885)

2015 yılı KPSS yerleştirmelerinin Nisan ayına 
çekilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/61774)

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne personel 
alımında usulsüzlük yapıldığı iddialarına iliş-
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/61772)

2015 yılı KPSS yerleştirmelerinin Nisan ayına 
çekilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/61711)

KPSS ile ilgili Cumhurbaşkanı’na sunulduğu id-
dia edilen bir rapora ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/61685)

KPSS ile ilgili Cumhurbaşkanı’na sunulduğu id-
dia edilen bir rapora ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/61684)

KPSS ile ilgili Cumhurbaşkanı’na sunulduğu id-
dia edilen bir rapora ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/61683)

Komşu ülkelerden gelen sığınmacıların sağlık 
hizmetlerinden yararlandırılmasında ayrımcı-
lık yapıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/61664)

Komşu ülkelerden gelen sığınmacıların sağlık 
hizmetlerinden yararlandırılmasında ayrımcı-
lık yapıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/61663)

Bir üniversitede YÖK soruşturması devam 
ederken veri kaybına neden olan sistem arıza-
sına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61622)

Bir üniversitede rektörlük tarafından bazı 
akademik personele baskı yapıldığı iddiaları-
na ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61621)

2011-2014 yılları arasında madencilik sektörü 
ithalat ve ihracat verilerine ilişkin Enerji ve Ta-
bii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61350)

2011-2014 yılları arasında madencilik sek-
töründe gerçekleşen üretim verilerine ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61349)

Bakanlığın bastırdığı bir ajandayla ilgili iddi-
alara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61343)

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan aş-
çıların sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61328)

KPSS ile ilgili Cumhurbaşkanı’na sunulduğu id-
dia edilen bir rapora ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/61284)

Üst düzey kamu görevlileri tarafından kulla-
nılan kriptolu telefonlara ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/61273)

MİT’in Kandil ile kriptolu telefonlar üzerinden 
görüştüğüne dair iddialara ilişkin Başbakan-
dan yazılı soru önergesi (7/61272)

MİT’in Kandil ile kriptolu telefonlar üzerinden 
görüştüğüne dair iddialara ilişkin Başbakan-
dan yazılı soru önergesi (7/61271)

MİT’in Kandil ile kriptolu telefonlar üzerinden 
görüştüğüne dair iddialara ilişkin Başbakan-
dan yazılı soru önergesi (7/61270)

Proje okulu olarak belirlenen okullara ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61200)

Bir elektrik dağıtım şirketinin özelleştirilmesi 
sonrasında iş akitleri feshedilen 4/C’li çalışan-
ların tazminatlarının ödenmediği iddiasına 
ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61179)

Defterdarlıklarda çalışan sivil savunma uzman-
larına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61178)

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki mura-
kıpların mali ve özlük haklarının iyileştirilme-
sine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/60972)

Başkanlık bünyesinde çalışan yardımcı hizmet-
ler sınıfındaki personele ilişkin TBMM Başka-
nından yazılı soru önergesi (7/60928)

2014 TUS sınavı ile ilgili bazı iddialara ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60872)

Tıpta Uzmanlık Sınavı sonrasında medya or-
ganlarında yer alan bazı iddialara ilişkin Başba-
kandan yazılı soru önergesi (7/60743)

Kamu Denetçiliği Kurumu 2014 yılı bütçesin-
den yapılan harcamalara ilişkin TBMM Başka-
nından yazılı soru önergesi (7/60073)

Sayıştay 2014 yılı bütçesinden yapılan harca-
malara ilişkin TBMM Başkanından yazılı soru 
önergesi (7/60072)

Kütahya Milletvekili İDRİS BAL
BDDK’nın bir banka ile ilgili kararına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/61679)

Tahşiyeciler adlı gruba kumpas iddiası ile ya-
pılan operasyonlara ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/61491)

Malatya Milletvekili VELİ AĞBABA
24 Şubat 2015’te iki askeri uçağın düşmesi ile 
sonuçlanan kazaya ilişkin Milli Savunma Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/62078)

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinin Çığlık Kö-
yü’ndeki altyapı çalışmalarına ilişkin Ulaştır-
ma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/61913)

Dağıtılması ve satılması yasaklanan kitaplara 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61846)

Biber gazı ve elektroşok cihazı kullanımına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61845)

Sincan F Tipi Cezaevinde yapıldığı iddia edilen 
bir uygulamaya ilişkin Adalet Bakanından yazı-
lı soru önergesi (7/61743)

Ülkemizdeki bireysel sağlık giderlerine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/61717)

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın iç dekorasyonu 
için yapılan harcamalar ile dekorasyon için 
ithal cam kullanıldığı iddialarına ilişkin Başba-
kandan yazılı soru önergesi (7/61500)

Başbakanlığın 2015 Yılı Performans Progra-
mında yer aldığı iddia edilen bazı hususla-
ra ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/61499)

Merkezi sınavlara giriş ücretlerindeki artışa 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61451)

Yabancı dil öğretimine ilişkin Milli Eğitim Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/61405)

Malatya Spor Lisesinde spor salonu olmayışı-
na ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61404)

2002-2015 arasında rüşvet aldıkları iddiasıyla 
kamu görevlilerine açılan soruşturma ve dava-
lara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/61370)

Fiyatlardaki ve ücretlerdeki artış arasındaki 
farkın borçlanmaya etkisine ilişkin Ekonomi 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/61345)

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)

Kürtaj uygulanmayan hastane sayısına iliş-
kin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60917)

Malatya’da organ bağışı bekleyen hastalara 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60910)

Türkiye genelindeki AMATEM’lere ilişkin Sağ-
lık Bakanından yazılı soru önergesi (7/60909)

Malatya’nın Kuluncak ilçesine bağlı bir mahal-
lenin içme suyu sorununun çözümüne ilişkin 
Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60902)

Son beş yılda meydana gelen asker intiharı 
vakalarına ilişkin Milli Savunma Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/60898)
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2013-2014 ve 2014-2015 öğretim yıllarında 
devlet üniversitelerine uluslararası öğrenci 
statüsünde öğrenim görmek üzere yapılan baş-
vurulara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/60876)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları-
nın atanmalarında yaşanan sorunlara ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60871)

IŞİD terör örgütünün Türkiye’den araç kaçırdı-
ğı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/60848)

Yeni Malatyaspor’a karşı haksız uygulama-
lar olduğu yönündeki iddialara ilişkin Genç-
lik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60798)

3 Şubat 2015’te açıklanan enflasyon rakam-
larına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60786)

2002 yılından itibaren kadın cinayeti davala-
rında haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygula-
malarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60758)

Gazetelere verilen kamu ilanlarına ilişkin Baş-
bakandan yazılı soru önergesi (7/60739)

Manisa Milletvekili ERKAN AKÇAY
Manisa Kırkağaç’taki bir kavşakta meydana 
gelen kazalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/62473)

PKK terör örgütünün üniversitelerdeki yapı-
lanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından ya-
zılı soru önergesi (7/62071)

İzmir›de bir üniversite öğrencisinin öldürül-
mesi olayına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/62043)

Süleyman Şah Türbesi’nin eski ve yeni yerle-
rinin statüsüne ilişkin Dışişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/62006)

Süleyman Şah Türbesi’nin taşınmasına iliş-
kin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/62005)

İzmir›de bir üniversite öğrencisinin öldürül-
mesi olayına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/61928)

Süleyman Şah Türbesi’nin taşınmasına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/61927)

Süleyman Şah Türbesi’nin taşınmasına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/61926)

İzmir›de bir üniversitede meydana gelen olay 
sonrasında ambulansın geç geldiği iddialarına 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61902)

Süleyman Şah Türbesi’nin taşınması sırasında 
terör örgütü PYD’nin koridor oluşturduğu iddi-
alarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61880)

Akademik unvanı doçent olmasına rağmen 
başka kadrolarda istihdam edilen akademik 
personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazı-
lı soru önergesi (7/61873)

Hükümetin Irak’ın kuzeyindeki bölgesel yöne-
time yaptığı yardımlara ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/61728)

Savunma Sanayi Müsteşarlığının istihdam 
politikasına ilişkin Milli Savunma Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/61643)

Eski MİT Müsteşarı ile ilgili bir iddiaya ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/61510)

Soma maden işçilerinin yakınlarına yardım için 
toplanan paraların yerlerine ulaşmadığı iddia-
sına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/61265)

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın maliyetine iliş-
kin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61183)

Akaryakıt fiyatlarındaki vergi miktarına iliş-
kin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61182)

Kültürel unsurların tanıtımına ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61168)

Elektrik faturalarındaki kayıp-kaçak bedeline 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/61066)

Memur kadrosuna geçirilen sözleşmeli perso-
nelin nakil yasağına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61039)

Soma Adliyesi’nde görevli iş hukuku alanında 
uzman bir hakimin görevden alınarak yerine 
bu alanda deneyimi olmayan bir hakimin atan-
dığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61012)

Bazı gazetelerde yer alan bir iddiaya ilişkin Baş-
bakandan yazılı soru önergesi (7/60985)

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın maliyetine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/60984)

Manisa Milletvekili HASAN ÖREN
Manisa’da MERS virüsü taşıdığı şüphesiyle gö-
zetim altına alınan vatandaşlara ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/61475)

Manisa’da yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61352)

Manisa’da yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/60793)

Soma’da işten çıkarılan maden işçilerine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/60772)

Manisa Milletvekili ÖZGÜR ÖZEL
Manisa ili Kırkağaç ilçesindeki üst geçit yapımı 
çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/62107)

Manisa Devlet Hastanesinde yaşandığı iddia 
edilen bir olaya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/62094)

Manisa ilindeki elektrik kesintilerine ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61794)

Bir çocuk cezaevindeki kötü muamelelere iliş-
kin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61746)

Cumhurbaşkanı’na hakaret gerekçesiyle hak-
kında işlem yapılan kişilere ilişkin Adalet Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/61742)

6360 sayılı Kanun’un kabulünün ardından köy 
ve mahalleler ile ilgili yapılan düzenlemelere 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61609)

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde üzüm bağları 
soğuk havadan etkilenen çiftçilerin yaşadığı 
mağduriyete ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/61550)

Bir elektrik firmasında çalışan işçilerin duru-
muna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/61353)

Manisa Milletvekili SAKİNE ÖZ
Manisa ili Kırkağaç ilçesindeki üst geçit yapımı 
çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/62104)

Manisa’nın Soma ilçesindeki bir madenci yakı-
nına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/62089)

Manisa ili Kırkağaç ilçesindeki üst geçit yapımı 
çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/62044)

Manisa’nın Soma ilçesindeki bir madenci yakı-
nına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/61987)

Manisa’nın Soma ilçesindeki Sanayi Devlet 
Hastanesinde kaloriferlerin yanmadığı iddiası-
na ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/61900)

Manisa’nın Akhisar ilçesinde bulunan yanmış 
kadın cesediyle ilgili yürütülen soruşturmaya 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61847)

Kadın cinayetlerine ve aile içi şiddete ilişkin 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61767)

Kadın cinayetlerini ve aile içi şiddeti önleme-
ye yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61755)

Soma’da fakülte açılmasına dair karar sürecin-
deki tıkanmanın nedenine ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/61678)

Türkiye genelinde ve Manisa ili özelinde Su-
lama Birlikleri tarafından alınan su kullanım 
hizmet bedeline ilişkin Orman ve Su İşleri Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/61453)

Manisa’nın Sarıgöl ilçesindeki asfaltlanmamış 
yollara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61134)

Manisa’nın bir mahallesine yüksek hızlı in-
ternet bağlantısının yapılmasına ilişkin Ulaş-
tırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/60926)

Manisa’daki elektrik kesintilerine ilişkin Ener-
ji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60796)

Manisa’nın Soma ilçesine iş hukuku uzman-
lığı bulunan bir hakim ataması yapılmasına 
ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/60756)

TUS’un açık uçlu sınav şeklinde uygulanması-
nın getirebileceği çeşitli sorunlara ilişkin Baş-
bakandan yazılı soru önergesi (7/60745)

Mardin Milletvekili EROL DORA
Zorunlu din dersleriyle ilgili bir AİHM kararı-
nın uygulanmasına ilişkin Milli Eğitim Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/62070)

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne iliş-
kin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61047)

Mardin Milletvekili GÜLSER YILDIRIM
Cezaevlerindeki ağır hasta tutuklu ve hüküm-
lülerin durumuna ilişkin Adalet Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/61516)

Jeoloji mühendislerinin istihdamına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61326)

Mersin Milletvekili ALİ ÖZ
Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarına yapılan 
yerleştirmelerle ilgili bazı iddialara ilişkin 
Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/62020)

2015 yılı KPSS yerleştirme takvimine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/61922)
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Sağlık Uygulama Tebliği’nde fizik tedavi ve 
rehabilitasyon hizmetleriyle ilgili yapılan deği-
şikliklere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61898)

Kamuoyunda İç Güvenlik Paketi olarak bilinen 
tasarıdaki bazı düzenlemelere ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/61838)

2011-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlarda sosyal medya payla-
şımları nedeniyle hakkında işlem yapılan kamu 
personeline ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/61770)

Kadınlara ve çocuklara karşı işlenen suçlardaki 
artışa ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/61763)

Suç oranlarındaki artışa ilişkin Adalet Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/61744)

Uyuşturucu nedeniyle yaşanan ölümlerdeki 
artışa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/61712)

Kamuoyunda Şeffaflık Paketi olarak bilinen 
kanun çalışmasına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/61687)

Orman köylüsünün yaptığı bazı işlerin ihale 
usulüne bağlanmasına ilişkin Orman ve Su İş-
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/61649)

Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun 2014 ve 2015 
yılları bütçelerine ilişkin Sağlık Bakanından ya-
zılı soru önergesi (7/61471)

Kamu Hastaneler Birliği Kurumunun 2014 ve 
2015 yılları bütçelerine ilişkin Sağlık Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/61470)

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun 2014 
ve 2015 yılları bütçelerine ilişkin Sağlık Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/61469)

Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan har-
camalara ve Mersin’e yönelik yatırımlara iliş-
kin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61460)

Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan har-
camalara ve Mersin’e yönelik yatırımlara ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/61395)

Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan har-
camalara ve Mersin’e yönelik yatırımlara iliş-
kin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61392)

Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan har-
camalara ve Mersin’e yönelik yatırımlara iliş-
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61383)

Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan har-
camalara ve Mersin’e yönelik yatırımlara iliş-
kin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61368)

Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan har-
camalara ve Mersin’e yönelik yatırımlara ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61366)

Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan har-
camalara ve Mersin’e yönelik yatırımlara ilişkin 
Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/61358)

Elektrik arızaları ve kesintilerinden kaynak-
lanan zararlara ve elektrik şebekelerinin güç-
lendirilmesi kapsamında yapılan çalışmalara 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/61351)

Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan har-
camalara ve Mersin’e yönelik yatırımlara ilişkin 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61325)

Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan har-
camalara ve Mersin’e yönelik yatırımlara ilişkin 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61319)

Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan 
harcamalara ve Mersin’e yönelik yatırımlara 
ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61309)

Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan har-
camalara ve Mersin’e yönelik yatırımlara ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/61252)

Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan 
harcamalara ve Mersin’e yönelik yatırımlara 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61240)

Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan har-
camalara ve Mersin’e yönelik yatırımlara ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61204)

Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan har-
camalara ve Mersin’e yönelik yatırımlara ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61067)

Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan har-
camalara ve Mersin’e yönelik yatırımlara iliş-
kin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61062)

Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan har-
camalara ve Mersin’e yönelik yatırımlara iliş-
kin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61051)

Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan har-
camalara ve Mersin’e yönelik yatırımlara ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61040)

Mersin Milletvekili ALİ RIZA ÖZTÜRK
Eski Cumhurbaşkanı’nın Huber Köşkü›nde ika-
met etmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/61681)

Mersin Milletvekili AYTUĞ ATICI
ÖSYM tarafından yapılan Tıpta Uzmanlık Sına-
vına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/60960)

Mersin’in Toroslar ilçesinde yapımına başlanan 
Hükümet Konağı’nın maliyetine ilişkin Başba-
kandan yazılı soru önergesi (7/60717)

Mersin Milletvekili ERTUĞRUL KÜRKCÜ
Üniversitelerde yürürlüğe giren yeni katkı payı 
uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/60869)

LGBTİ bireylerin işgücüne katılımının destek-
lenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60776)

Mersin Milletvekili VAHAP SEÇER
KPSS ve EKPSS yerleştirme işlemlerinin yapı-
lacağı tarihlere ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/61702)

Ülkemizde bulunan Suriyelilere ilişkin Başba-
kandan yazılı soru önergesi (7/60966)

Mersin Çukurova Havalimanı Projesi’ne ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/60716)

Muğla Milletvekili NURETTİN DEMİR
Nisan 2014’te yapılan şube müdürü atamaları-
na ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61424)

Muğla Milletvekili TOLGA ÇANDAR
Muğla’nın Datça ilçesinde mülkiyeti Hazine’ye 
ait iken kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile özel 
bir firmaya ihale edilen dairelerin akıbetine 
ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61616)

Muş Milletvekili DEMİR ÇELİK
Antalya’nın ulaşım sorununa ilişkin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61908)

Hasta mahkumlara ilişkin Adalet Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/61741)

Hasta mahkumlara ilişkin Adalet Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/61740)

Hasta mahkumlara ilişkin Adalet Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/61739)

Hasta mahkumlara ilişkin Adalet Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/61738)

Diyarbakır’da 15 Şubat 2015 tarihinde gerçek-
leşen olaylarda görevli bir polise ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/61591)

Eski CHP Tuzla İlçe Başkanı’nın katil zanlısının 
yakalanamamasına ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/61590)

Bir hastanenin düzenleyeceği rapor için hasta-
nın ırk bilgisini istediği iddiasına ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/61245)

Muş’ta gerçekleştirilecek kültür ve turizm yatı-
rımlarının 2015 yılı bütçesindeki payına ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/61169)

Riva Deresi’ndeki kirliliğe ilişkin Çevre ve 
Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61048)

Amasya Cezaevinde kalan ağır hasta bir mah-
kumun durumuna ilişkin Adalet Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/61014)

Ordu Milletvekili İDRİS NAİM ŞAHİN
Güvenlik paketi ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/62314)

Güvenlik paketi ile ilgili iddialara ilişkin Başba-
kandan yazılı soru önergesi (7/62113)

Ordu Milletvekili İDRİS YILDIZ
Pasaportsuz bitkilerin Bakanlık kaydı olma-
dan nakillerinin yapıldığı yönündeki iddialara 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/61364)

Merkezi sınavlara giriş ücretlerindeki artı-
şa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/61276)

Samsun Milletvekili AHMET HALUK 
KOÇ
2015 yılında Bakanlıklar tarafından hizmet bi-
naları için ödenecek kira tutarına ilişkin Başba-
kandan yazılı soru önergesi (7/60965)

Sinop Milletvekili ENGİN ALTAY
İller itibarıyla belediye imar planlarında okul 
alanı olarak belirlenen arsalara ilişkin Milli Eği-
tim Bakanından yazılı soru önergesi (7/61618)

Şanlıurfa Milletvekili İBRAHİM AYHAN
AFAD tarafından Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 
kurulan çadır kente ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/61812)

KCK/PKK adlı operasyonlara ilişkin Adalet Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/61750)

Şanlıurfa›nın Maşuk bölgesinde TOKİ tara-
fından yapılan konutlara ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/61699)

Şanlıurfa›daki Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61226)

Engellilere yönelik olarak sağlanan evde bakım 
maaşına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/61027)

ÖNERGELER

Ocak 2015  �  83



Bakıma muhtaç çocuklara ve sevgi evlerine iliş-
kin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61026)

Kadına yönelik şiddete ilişkin Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61025)

Şanlıurfa Milletvekili İBRAHİM BİNİCİ
Cumhurbaşkanı tarafından Merkez Bankası 
hakkında yapılan açıklamalara ve dolardaki 
yükselişe ilişkin Başbakandan yazılı soru öner-
gesi (7/61932)

MPS’li hastalara ve hastalığın tedavisinde kul-
lanılan ilacın SGK tarafından bedeli ödenecek 
ilaçlar listesine alınması talebine ilişkin Başba-
kandan yazılı soru önergesi (7/60715)

Şırnak Milletvekili FAYSAL SARIYILDIZ
Bir hükümlüye kötü muamele yapıldığı iddi-
alarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61975)

Osmaniye’deki bir cezaevine ilişkin Adalet Ba-
kanından yazılı soru önergesi (7/61968)

Adana’da bir cezaevinde yaşanan hak ihlalleri-
nin araştırılmasına ilişkin Adalet Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/61751)

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Beşiktaş Be-
lediyesinin bir sokak isminin değiştirilmesine 
yönelik kararını reddetmesine ilişkin Başba-
kandan yazılı soru önergesi (7/61693)

“Türkçe Tabela” adıyla başlatılacağı iddia edi-
len bir projeye ilişkin Maliye Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61615)

Balıkesir L Tipi Cezaevinde ağır hasta bir hü-
kümlünün durumuna ilişkin Adalet Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/61517)

Tekirdağ Milletvekili CANDAN YÜCEER
Bir sendika yöneticisinin milletvekilliği aday 
adaylığını açıkladığı basın toplantısına okul 
müdürlerinin katılmasına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/62112)

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde açılan bir kum oca-
ğına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından ya-
zılı soru önergesi (7/60780)

Tekirdağ’da yaşanan lodos nedeniyle meydana 
gelen zarara ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/60723)

Tekirdağ Milletvekili EMRE KÖPRÜLÜ
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Verem Savaş Dis-
panserinde sunulan hizmetlerin yetersizliğine 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61661)

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine yapılma-
sı planlanan 400 Yataklı Bölge Hastanesine 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61236)

Tekirdağ Milletvekili FAİK ÖZTRAK
AB tarafından kabul edilen bankacılıkta eş de-
ğer ülke listesinde Türkiye’nin yer almamasına 
ilişkin Başbakan Yardımcısından yazılı soru 
önergesi (7/61513)

Trabzon Milletvekili MEHMET VOLKAN 
CANALİOĞLU
Alan Bazlı Destekleme Primi’nin 2015 yılında 
ödenip ödenmeyeceğine ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/62030)

2014 yılı Alan Bazlı Destekleme Primi başvuru 
süresinin uzatılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/62029)

Trabzon Ortahisar’da bir sağlık ocağının ka-
patılmasına ve binanın atıl durumda bırakıl-
masına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60908)

İmar Kanunu›nun 18›inci maddesinin uygulan-
masında yaşanan bazı sorunlara ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60847)

2002-2012 yılları arasında Trabzon’da açılan ve 
kapanan iş yerlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/60785)

Uşak Milletvekili DİLEK AKAGÜN 
YILMAZ
Kar nedeniyle kapanan yolların açılmasında ta-
şeron firmaların görev yapmasına ilişkin Ulaş-
tırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/61484)

KPSS yerleştirmelerinin Nisan ayında yapıl-
ması sebebiyle mağduriyet yaşayan adayla-
ra ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/61277)

Van Milletvekili AYSEL TUĞLUK
Erzurum’un bazı bölgelerinde kapanan yolla-
rın açılmasına yönelik çalışma bulunmadığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61813)

Öcalan›a özgürlük imza kampanyası nedeniyle 
yapılan gözaltı ve tutuklamalara ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/61562)

Ankara Onkoloji Hastanesinde kemik tahlili ra-
porunda hasta bilgileri ile ilgili bilgilerin yer al-
dığı kısımda ırk hanesinin bulunduğu iddiasına 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61465)

9 Şubat 2015 tarihinde IŞİD’e katılmak maksa-
dıyla Türkiye’den Suriye’ye geçmeye çalışırken 
yakalanan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/61382)

Van’da Irak Kürdistan Bölgesel Yönetiminin 
bayrağını içeren tişört giyen bir kişinin gözaltı-
na alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61144)

Van İl Özel İdaresine ait taşınmazların devrine 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61143)

Van Büyükşehir Belediyesinin briket imalatha-
nelerinin toplulaştırılmasına dair Valiliğe yap-
tığı başvuruya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61142)

Van Milletvekili KEMAL AKTAŞ
Van M Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/61974)

Van’da PKK terör örgütüne katılan ve sonra 
ailelerinin yanına dönen iki çocuk hakkında 
açılan davaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61519)

Van Milletvekili NAZMİ GÜR
Van M Tipi Cezaevindeki tutuklu ve hüküm-
lülere kötü muamele yapıldığı iddialarına iliş-
kin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61977)

Van’ın Başkale ilçesindeki devlet hastanesine 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61899)

Van’ın Başkale ilçesinde ekonominin canlandı-
rılmasına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61851)

Van ilinde bulunan M Tipi Kapalı Cezaevinde 
tutuklu ve hükümlülere yönelik baskı ve şiddet 
iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61018)

Cezaevlerindeki hasta tutuklu ve hükümlülere 
ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61017)

Van Milletvekili ÖZDAL ÜÇER
Alican Sınır Kapısı’nın açılmasına ilişkin Baş-
bakandan yazılı soru önergesi (7/61951)

Van ilinde sunulan sağlık hizmetlerinden 
memnuniyete ve Van ili Kamu Hastaneleri 
Birliği Genel Sekreteri hakkındaki iddialara 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61890)

Van’ın Çatak ilçesinde koruculara baskı uygu-
lanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/61835)

Van’ın Gürpınar ilçesindeki elektrik kesintile-
rine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanın-
dan yazılı soru önergesi (7/61347)

Van M Tipi Kapalı Cezaevindeki çocuk mah-
kumlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61310)

Kamuda istihdam edilen jeoloji mühendisleri-
nin sayısının artırılmasına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/61274)

Van’da görülen zırhlı beyaz ciplere ve bu araç-
lardaki silahlı kişilere ilişkin İçişleri Bakanın-
dan sözlü soru önergesi (6/7002)

Tekirdağ Cezaevinde kalan bir mahkumun 
nakil talebine ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/6811)

Edirne F Tipi Cezaevinde kalan bir mahkumun 
nakil talebine ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/6810)

Tokat’ta bir cezaevindeki bazı hasta mahkum-
lara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru öner-
gesi (6/6804)

Tokat’ta bir cezaevindeki mahkumların çeşitli 
sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/6803)

Giresun’daki bir cezaevinde bazı dergilerin 
mahkumlara verilmemesine ilişkin Adalet Ba-
kanından sözlü soru önergesi (6/6802)

Ordu’da bir cezaevindeki bazı hasta mahkum-
lara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru öner-
gesi (6/6801)

Samsun’daki bir cezaevinde açlık grevi yapan 
mahkumlara ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/6800)

Samsun’daki bir cezaevinde bazı dergilerin 
mahkumlara verilmemesine ilişkin Adalet Ba-
kanından sözlü soru önergesi (6/6799)

Disiplin cezası nedeniyle bir cezaevine nakle-
dilen mahkumların taleplerine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/6798)

İzmir Şakran T Tipi Cezaevinde kalan bir mah-
kumun nakline ilişkin Adalet Bakanından söz-
lü soru önergesi (6/6792)

Kocaeli Kandıra 2 Nolu F Tipi Cezaevinde kalan 
bir mahkumun nakline ilişkin Adalet Bakanın-
dan sözlü soru önergesi (6/6791)

İstanbul Metris Cezaevine geçici süreyle nakle-
dilen hasta bir mahkumun kati nakil işleminin 
yapılmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/6790)

Van’ın Gürpınar ilçesindeki yol yapımı ça-
lışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61250)

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde çıkan olayla-
rın ortasında kalarak yaralanan engelli bir lise 
öğrencisinin tedavisi bitirilmeden taburcu edil-
mesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61244)
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Van’ın Başkale ilçesinde bulunan Aziz Bartho-
lomeus Manastırı’nın restorasyonuna ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru öner-
gesi (7/61170)

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde çıkan olayların 
ortasında kalarak yaralanan engelli bir öğrenci 
hakkında hazırlanan fezlekeye ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/61163)

Van’ın İpekyolu ilçesinde yaşanan bir olaya 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/61131)

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde çıkan olayların 
ortasında kalarak yaralanan engelli bir lise öğ-
rencisine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61021)

Yalova Milletvekili MUHARREM İNCE
Cumhurbaşkanı’na hakaretten kovuşturma ya-
pılması için verilen izinlere ilişkin Adalet Baka-
nından yazılı soru önergesi (7/61312)

Yalova’da şiddetli lodos sebebiyle zarara uğra-
yan seracıların desteklenmesine ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/60800)

Yozgat Milletvekili SADİR DURMAZ
Yozgat’taki çiftçilere 2014 yılı destekleme öde-
melerinin yapılmadığı iddiasına ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61807)

Sürü yöneticisi istihdam desteğine ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61551)

Cumhurbaşkanlığı Sarayı inşaatında yaşanan 
iş kazalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/60738)

Türkiye’deki Suriyeli göçmen sayısına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/60737)

ARAŞTIRMA 
ÖNERGELERİ
Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 21 
Milletvekilinin, protesto eylemleri esnasın-
da meydana gelen can kayıplarında istihbarat 
elemanlarının sorumluluğunun olduğu iddia-
sının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi.

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 22 
Milletvekilinin, ASELSAN’da yaşanan şüphe-
li ölümlerin sebeplerinin araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 24 Millet-
vekilinin, üniversite mezunu işsizlerin sorunla-
rının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi.

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 21 
Milletvekilinin, kadınların gündelik hayatta 
yaşadığı sorunların tespit edilerek, karşı kar-
şıya kaldıkları şiddet, mobbing ve taciz tehli-
kelerinin önlenmesinin yollarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ama-
cıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi.

HDP Grubu adına Grup Başkanvekili ve 
Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın anadil-
de eğitim hakkının ülke güvenliği için hangi 
nedenlerle tehlike oluşturduğunun araştırıla-
rak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi.

Ankara Milletvekili Mustafa Erdem ve 21 
Milletvekilinin, ahlaki yozlaşmanın sebep-
lerinin ve sonuçlarının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 22 
Milletvekilinin, mahalle ve köy muhtarları-
nın sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 19 
Milletvekilinin, Yüksek Askeri Şura kararla-
rından dolayı mağdur olanların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin be-
lirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açıl-
masına ilişkin önergesi.

Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 20 Mil-
letvekilinin, TBMM içerisinde yaşanan şidde-
tin nedenlerinin ve yasama sürecinin sağlıklı 
işlemesinin yollarının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderli-
oğlu ve 26 Milletvekilinin, Bitlis’te bulunan 
ihlasiye Medresesi’nin koruma altına alınma-
sının yollarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 27 
Milletvekilinin, Türkiye’de yaşanan hava 
kirliliğinin nedenlerinin araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 27 
Milletvekilinin, dilencilik yapan şebekele-
rin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi.

Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve 20 
Milletvekilinin, yerel basın yayın organları-
nın sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 31 Mil-
letvekilinin, madde bağımlılığı ile mücadele-
nin yollarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 29 
Milletvekilinin, sağlık sektöründe normal 
günlük çalışma süresinin 7,5 saatin üzerinde 
olması durumunda çıkacak sorunların araştırı-
larak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına iliş-
kin önergesi.

İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 30 Mil-
letvekilinin, Suriyeli sığınmacıların eğitim 
ve sağlık sorunlarının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 27 
Milletvekilinin, 15 yaş altında olup düzenli 
çalışma gerektiren reklam, dizi ve filmlerde 
çalıştırılan bebek ya da çocukların işçi sağlığı 
ve iş güvenliği yönünden ortaya çıkan sorunla-
rının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi.

İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 26 Mil-
letvekilinin, engelli öğrencilerin eğitimlerin-
deki zorlukların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 27 
Milletvekilinin, İstanbul Bayrampaşa’da bu-
lunan Esenler Otogarı’nda yaşanan sorunla-
rın araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi.

İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 28 Mil-
letvekilinin, şiddet önleme ve izleme merkez-
lerinde kadın ve çocukların yaşadıkları sorun-
ların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi.

Adana Milletvekili Muharrem Varlı ve 
20 Milletvekilinin, hayvancılık sektörünün 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 33 Mil-
letvekilinin, şiddet konusunda sağlıklı, sürek-
li ve güvenilir bilgi toplanamamasının nedenle-
rinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi.

İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 33 Mil-
letvekilinin, okul öncesi eğitimde okullaşma 
oranlarında yeterli seviyeye ulaşılamamasının 
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 27 Mil-
letvekilinin, ülkemizde engelliliğe yol açan 
nedenlerin araştırılarak alınması gereken ön-
lemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araş-
tırması açılmasına ilişkin önergesi.

Ankara Milletvekili Zühal Topcu ve 20 
Milletvekilinin, aile hekimlerinin çalışma 
süreleri, nöbetleri ve özlük hakları ile ilgili ola-
rak var olan sorunlarının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 27 
Milletvekilinin, kadın cinayetlerinin ve ka-
dına yönelik şiddetin engellenmesinin yolları-
nın araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi.

Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 27 
Milletvekilinin, Bank Asya’ya Tasarruf Mev-
duatı Sigorta Fonu tarafından el konulması 
sürecinin araştırılarak alınması gereken ön-
lemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araş-
tırması açılmasına ilişkin önergesi.

Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve 21 
Milletvekilinin, bonzai isimli uyuşturucu 
maddenin kullanımının ve satışının önüne 
geçilmesinin yollarının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 22 
Milletvekilinin, eğitim sistemindeki sorun-
ların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi.

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 22 
Milletvekilinin, Ankara’da Saraçoğlu Mahal-
lesi’nde bulunan konutların satışının araştırı-
larak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi.

Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve 22 
Milletvekilinin, elektrik üretim ve dağıtım 
tesislerinin özelleştirilmesinin sisteme ve 
elektrik fiyatlarına etkisinin araştırılarak alın-
ması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner-
gesi.
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Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 21 
Milletvekilinin, sendikaların önündeki en-
gellerin ve sendikaların hükümet ile ilişkileri-
nin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi.

Antalya Milletvekili Gürkut Acar ve 26 
Milletvekilinin, Antalya’da yaşanan doğal 
afetlerin yol açtığı zararların ve doğa tahri-
batının doğal afetlere etkisinin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ama-
cıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi.

Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve 20 
Milletvekilinin, 657 Sayılı Kanunun 4’üncü 
Maddesinin (c) Fıkrası kapsamında çalışanla-
rın sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu ve 22 Mil-
letvekilinin, demir - çelik üretim ve ticaret 
sektöründeki sorunların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

Van Milletvekili Kemal Aktaş ve 27 Millet-
vekilinin, Türkiye’de yaşayan ve farklı anadil-
leri konuşan yurttaşların anadillerini yaşamın 
her alanında kullanılmasının önündeki engel-
lerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi.

İstanbul Milletvekili Melda Onur ve 24 
Milletvekilinin, kayak merkezlerinde yaşa-
nan kazalardaki ihmallerin araştırılarak alın-
ması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner-
gesi.

İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve 24 
Milletvekilinin, ASELSAN mühendislerinin 
ölümlerinin araştırılarak alınması gereken ön-
lemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araş-
tırması açılmasına ilişkin önergesi.

Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü ve 
22 Milletvekilinin, elektrik faturalarında 
usulsüzlük yapıldığı iddialarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ama-
cıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi.

HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Iğdır 
Milletvekili Pervin Buldan’ın hükümet söz-
cülerinin cinsiyet eşitsizliğine dayanan beyan-
ları olduğu iddiasıyla, bu beyanlardan kaynak-
lanan sorumlulukların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin 
Tanrıkulu ve 23 Milletvekilinin, Paris’te 
öldürülen üç kişinin cinayet zanlısının MİT ile 
ilişkisi olduğu iddiasının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 21 
Milletvekilinin, tarım, gıda ve hayvancılık 
konusunda dışa olan bağımlılığın araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ama-
cıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi.

İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel ve 22 
Milletvekilinin, TRT yayınlarının tarafsızlık 
ve eşitlik ilkelerini ihlal edip etmediğinin araş-
tırılarak alınması gereken önlemlerin belirlen-
mesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılması-
na ilişkin önergesi.

Malatya Milletvekili Mustafa Sezgin Tan-
rıkulu ve 21 Milletvekilinin, ASELSAN çalı-
şanlarının ölümlerinin araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 24 
Milletvekilinin, Türkiye Diyanet Vakfı’nın 
olanaklarının yöneticilerinin özel kullanımına 
tahsis edilip edilmediği ve vakıf faaliyetlerinin 
iktidar partisinin politikasına paralel olarak 
yürütülüp yürütülmediğinin araştırılarak alın-
ması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner-
gesi.

İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan ve 
23 Milletvekilinin, Emek Sinemasının ak-
sine mahkeme kararına rağmen yıkımına de-
vam edildiği iddiasının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 20 Mil-
letvekilinin, emniyet teşkilatında emniyet 
hizmetleri sınıfı dışındaki hizmet sınıfların-
da çalışan memurların yaşadıkları sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi.

Iğdır Milletvekili Sinan Oğan ve 20 Millet-
vekilinin, Türkiye’de yaşayan Uygur Türkleri-
nin sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 25 Mil-
letvekilinin, gümrüklerde yaşanan sorunların 
ve gümrük antrepolarının denetimleri ile ilgili 
olarak yapılan mevzuat değişikliklerinin yarat-
tığı sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü ve 29 
Milletvekilinin, hükümetin, eğitim sistemi-
ne ideolojik olarak müdahale ederek bilimsel, 
demokratik, parasız, laik ve anadilde eğitim il-
keleri açısından sorunlara neden olduğu iddia-
sının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi.

Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 27 
Milletvekilinin, şeffaflığın sağlanmasının; 
yolsuzluğun, kayıtdışılığın ve vergi adaletsiz-
liğinin önlenmesinin yollarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ama-
cıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi.

Hakkari Milletvekili Adil Zozani ve 29 Mil-
letvekilinin, Yüksekova’da hayatını kaybeden 
bir vatandaşın ölüm sebebinin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ama-
cıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi.

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 21 Mil-
letvekilinin, yetiştirme yurtlarında yaşayan 
çocukların yaşam şartlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ama-
cıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi.

Mersin Milletvekili Ali Öz ve 20 Milletve-
kilinin, kamuya personel alımında usulsüzlük-
ler yapıldığı iddiasının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

Van Milletvekili Özdal Üçer ve 29 Millet-
vekilinin, Gaziantep’in Şahinbey İlçesinde 
çıkan olaylarda yaralanan bir vatandaşın duru-
munun araştırılarak alınması gereken önlemle-
rin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırma-
sı açılmasına ilişkin önergesi.

Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 27 
Milletvekilinin, emekli vatandaşların sorun-
larının araştırılarak alınması gereken önlemle-
rin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırma-
sı açılmasına ilişkin önergesi.

Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 27 
Milletvekilinin, Roman vatandaşlarının so-
runlarının ve dezavantajlı oldukları alanların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin be-
lirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açıl-
masına ilişkin önergesi.

Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 27 
Milletvekilinin, Edirne’de yaşanan sel fela-
ketlerinin nedenlerinin araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 27 
Milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin 
barınma sorunlarının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 27 
Milletvekilinin, TRT’ye ait kanalların tarafsız 
yayıncılık yapmadığı iddiasının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ama-
cıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi.

Mersin Milletvekili Vahap Seçer ve 22 
Milletvekilinin, artan işsizliğin nedenleri-
nin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi.

GENEL GÖRÜŞME 
ÖNERGELERİ
İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 23 
Milletvekilinin, tarım, gıda ve hayvancılık 
konusunda dışa bağımlılığın nedenlerinin bir 
genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi.

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 19 
Milletvekilinin, 2531 sayılı yasanın uygulan-
masından kaynaklanan sorunların bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi.

MHP Grubu adına Grup Başkanvekili ve 
İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın Süleyman 
Şah Türbesi ile Saygı Karakolunun boşaltılması 
sürecinin bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi.

HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri 
Bingöl Milletvekili İdris Baluken ve Iğdır 
Milletvekili Pervin Buldan’ın HDP binaları-
na yapılan saldırıların sorumlularının bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi.

MHP Grubu adına Grup Başkanvekili İz-
mir Milletvekili Oktay Vural’ın Ukrayna’da 
yaşananlar çerçevesinde Kırım Tatar Türkleri-
nin durumunun bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi.

ÖNERGELER
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TBMM MUSTAFA NECATİ KÜLTÜR EVİ
OCAK AYI KÜLTÜR ve SANAT ETKİNLİKLERİ

KARMA SERGİ 
TBMM MUSTAFA NECATİ KÜLTÜR EVİ
2013-2014 yıllarında  Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Mustafa Necati Kültür Evi’nde sergi açan 
sanatçıların  eserlerinden oluşan Karma Sergi 6 
Ocak 2015 tarihinde sanat severlerin beğinisine 
sunuldu.

KARMA SERGİ 
NURDAN ATLI, CANAN AYDIN, ERDAL 
BÖLÜKBAŞI, İBRAHİM AKINCI, ÖZLEM 
AKINCI, ÖZLEM KİREÇOĞLU YAVUZ
“Farklı Biçemler” konulu karma  sergi 13 Ocak’ta 
açıldı. 18 Ocak tarihine kadar açık kalan sergi 
ilgiyle takip edildi.

YAĞLI BOYA RESİM SERGİSİ 
NURİ ŞAHİN
20 Ocak 2015 tarihinde açılın sergi  25 Ocak 2015 
tarihine kadar sanat severlerin beğenisine sunuldu.

YAĞLI BOYA RESİM SERGİSİ 
SELMA TAN TARIM, FİLİZ KAYA
“Doğanın Renkleri” isimli yağlı boya resim sergisi 
27 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında sanat severlerin 
beğenisine sunuldu.




