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F i h r i s t 
 
 

BİRLEŞİMLER 
 C. B. Tarih Sayfa Açıklama  
 87 (1) 01.10.2014 1-934 Yasama Yılı Açılışı /  

Cumhurbaşkanının Konuşması  
 

 87 (2) 02.10.2014 935-1197 Usul Hakkında Görüşmeler  
       

 C. B.   Sayfa 
AÇIKLAMALAR    

BULDAN Pervin (Iğdır) – Diyarbakır’ın 7 ilçe beledi-
yesindeki eş başkanlık uygulamasıyla ilgili Diyarbakır 3. 
İdare Mahkemesinin verdiği yürütmenin durdurulması kara-
rına ilişkin  87 (2) 988 

HALAÇOĞLU Yusuf (Kayseri) – Adana eski millet-
vekili Recai Yıldırım’ın vefatına ilişkin  87 (2) 988 

HAMZAÇEBİ Mehmet Akif (İstanbul) – Başbakan 
Ahmet Davutoğlu’nun (3/1580) esas numaralı Başbakanlık 
Tezkeresi üzerinde muhalefet parti temsilcilerinin konuşma-
larından sonra mı Genel Kurula geleceğini öğrenmek istedi-
ğine ilişkin  87 (2) 1040 

– Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın (3/1580) esas 
numaralı Başbakanlık Tezkeresi üzerinde Hükûmet adına 
yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin  87 (2) 1025 

UZUNIRMAK Ali (Aydın) – Ankara Milletvekili Em-
rullah İşler’in (3/1580) esas numaralı Başbakanlık Tezkeresi 
üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki 
bazı ifadelerine ilişkin  87 (2) 1048 

– Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın (3/1580) esas 
numaralı Başbakanlık Tezkeresi üzerinde Hükûmet adına 
yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin  87 (2) 1025 

    
    
    

CUMHURBAŞKANI    
A) CUMHURBAŞKANININ SÖYLEVLERİ / 

TEŞEKKÜR KONUŞMALARI    
ERDOĞAN Recep Tayyip (Cumhurbaşkanı) – 

24’üncü Dönem Beşinci Yasama Yılı açış konuşması 87 (1) 79:88 
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DENETİM    
A) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ    
ATA Ayla AKAT (Batman) – Ve 21 milletvekilinin, 

zorunluluk hâlindeki askerlik yükümlülüğü kapsamındaki 
sıkıntıların ve yasal mevzuatta yapılabilecek değişikliklerin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ama-
cıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/1058) 

- Okunması 87 (2) 990:992 
BALUKEN İdris (Bingöl) – (HDP Grubu adına Grup 

Başkan Vekili) Şırnak’ın Güçlükonak (Basa) ilçesine bağlı 
Yağızoymak köyünde 1993 yılında korucu ve askerler tara-
fından 3 köylünün öldürülmesi olayının ve bölgede geçmiş 
dönemlerde yaşanan faili meçhul cinayetlerin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin (10/1059) 

- Okunması 87 (2) 993:994 
– (HDP Grubu adına Grup Başkan Vekili) Ülkemizde 

yaşanan çatışma ve şiddet ortamına son verilebilmesi ve barış 
sürecine ışık tutması açısından dünya ülkelerinin müzakere 
süreçlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belir-
lenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
(10/1060) 

- Okunması 87 (2) 994:995 
    
    
B) YAZILI SORU ÖNERGELERİ VE CEVAPLARI    

a- Cevaplanan Yazılı Soru Önergeleri    
(Bakanlıklara Göre) 
(Milletvekili Soyadı Alfabetik Sırasına Göre)    

    
Başbakandan    

ADAN Celal (İstanbul) – Bingöl'de yaşanan sorunları-
na ilişkin Başbakandan sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancı-
lık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/48268) 87 (1) 340:344 

– Edirne'deki ekonomik faaliyetlerin desteklenmesi adı-
na yapılan yatırımlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı 
(7/48261) 87 (1) 325:331 

– Gümüşhane'deki çiftçilerin desteklenmesi ile ildeki 
bazı sorunların çözümü noktasında yürütülen çalışmalara 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/48259) 87 (1) 320:324 

– Tarım ve sağlık alanlarında Karaman'a yönelik yatırım 
ve desteklere ilişkin Başbakandan sorusu ve Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/48258) 87 (1) 315:319 

– Tarım, hayvancılık ve turizm alanlarındaki desteklere 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/48266) 87 (1) 332:339 
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DEMİREL Ruhsar (Eskişehir) – Başta ikincil mevzu-
atta gerekli değişikliklerin yapılması olmak üzere engellilik 
durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşı-
lanmasında mağduriyet yaşanmaması adına yürütülen çalış-
malara ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/48252) 87 (1) 313:314 

    
    

Başbakan Yardımcılarından    
ÇIRAY Aytun (İzmir) – Bir vakfa ilişkin sorusu ve 

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/49440) 87 (1) 664:665 
IŞIK Alim (Kütahya) – Bağlı kurum ve kuruluşların 

harcamalarının seçim dönemleri öncesinde artış gösterdiği 
iddialarına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Ali Baba-
can’ın cevabı (7/47390) 87 (1) 153:155 

– Bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlar aleyhine 
açılan tazminat davalarına ilişkin sorusu ve Başbakan Yar-
dımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/47758) 87 (1) 218:233 

– İdari yargıda açılan davalara ilişkin sorusu ve Başba-
kan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/47396) 87 (1) 156:165 

– Tanıtım ve reklam amacıyla yapılan harcamalara iliş-
kin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı 
(7/49447) 87 (1) 674:675 

– Taşınır ve taşınmaz kiralamaları nedeniyle yapılan 
harcamalara ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent 
Arınç’ın cevabı (7/49122) 87 (1) 602:603 

KART Atilla (Konya) – Tarihî Hüseyin Avni Paşa Ya-
lısı'nda çıkan yangına ve yalının da içinde bulunduğu koru ile 
ilgili çeşitli hususlara ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı 
Bülent Arınç’ın cevabı (7/47371) 87 (1) 145:148 

NAZLIAKA Aylin (Ankara) – 2011-2014 yılları ara-
sında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından kiralanan binalara 
ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın ceva-
bı (7/50955) 87 (1) 891:892 

ÖZ Sakine (Manisa) – Manisa'nın Selendi ilçesinde bir 
meslek yüksekokulu açılmasına ilişkin sorusu ve Başbakan 
Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/49582) 87 (1) 690:691 

TAN Altan (Diyarbakır) – İstanbul'da faaliyet gösteren 
kamu bankası ve özel bankalar ile söz konusu bankaların 
kullandırdığı toplam kredi miktarına ilişkin sorusu ve Başba-
kan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/47178) 87 (1) 115:118 

TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – 17 Aralık 
2013 ile 1 Ağustos 2014 tarihleri arasındaki personel hareket-
lerine ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın 
cevabı (7/47953) 87 (1) 272:273 

– 2004-2014 yılları arasında yurt dışında kiralanan gay-
rimenkullere ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent 
Arınç’ın cevabı (7/50268) 87 (1) 836:837 
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– Afetlere karşı hazırlık ve sivil savunma konusunda ya-
pılan çalışmalara ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Ali 
Babacan’ın cevabı (7/47387) 87 (1) 149:152 

– Başbakanın bir açıklamasına ilişkin sorusu ve Başba-
kan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/50262) 87 (1) 834:835 

– Bir vakfa yapılan bağışa ilişkin sorusu ve Başbakan 
Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/50950) 87 (1) 889:890 

YENİÇERİ Özcan (Ankara) – 2002-2014 yılları ara-
sında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan web 
hizmetleri kapsamında yapılan harcamalara ilişkin sorusu ve 
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/49117) 87 (1) 598:599 

– 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar 
tarafından satın alınan lojistik hizmetleri kapsamında yapılan 
harcamalara (7/49120) ve 2002-2014 yılları arasında bağlı 
kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan eğitim hizmetleri 
kapsamında yapılan harcamalara ilişkin soruları ve Başbakan 
Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı, (7/49121) 87 (1) 600:601 

– 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar 
tarafından hazırlatılan kamu spotlarına ilişkin sorusu ve 
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/49444) 87 (1) 666:667 

– 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar 
tarafından satın alınan temizlik hizmetleri kapsamında yapı-
lan harcamalara (7/49445) ve 2002-2014 yılları arasında 
bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan güvenlik 
hizmetleri kapsamında yapılan harcamalara  (7/49446) ilişkin 
soruları ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı 87 (1) 668:673 

– Bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından vergiye tabii ol-
mayan kimselerden satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin 
sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı 
(7/50022) 87 (1) 782:783 

– Bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan yabancı ülke va-
tandaşlarının sayısına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı 
Bülent Arınç’ın cevabı (7/50021) 87 (1) 780:781 

– Bağlı kurum ve kuruluşlarda verilen kurum içi ihale 
eğitimine ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent 
Arınç’ın cevabı (7/49586) 87 (1) 692:694 

– Bağlı kurum ve kuruluşların satın aldığı fuarcılık ve 
tanıtım hizmetlerine ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı 
Bülent Arınç’ın cevabı (7/49588) 87 (1) 695:696 

    
– Mobil ve online bankacılıkla ilgili verilere ilişkin soru-

su ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/48687) 87 (1) 430:432 
– TRT tarafından 2014 Dünya Kupası için satın alınan 

mal ve hizmetlere ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı 
Bülent Arınç’ın cevabı (7/48889) 87 (1) 474:475 
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından    
AKAR Haydar (Kocaeli) – Bir araştırma komisyonu 

raporundaki önerilere ilişkin sorusu ve Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın cevabı (7/47785) 87 (2) 1069:1073 

AKOVA Ayşe Nedret (Balıkesir) – Soma Maden Faci-
asından ekonomik anlamda etkilenen bölgelerdeki esnaf ve 
sanatkârlara kredi desteği sağlanmasına ilişkin sorusu ve 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın cevabı 
(7/48591) 87 (2) 1098:1100 

ÖĞÜT Ensar (Ardahan) – Teşvik kapsamındaki illere 
yapılan yatırımlara ve bu illerde kurulan organize sanayi 
bölgelerine ilişkin sorusu ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Fikri Işık’ın cevabı (7/48590) 87 (2) 1094:1097 

ÖZ Sakine (Manisa) – Manisa'nın ilçelerinde sağlana-
cak KOSGEB kredisine ilişkin sorusu ve Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın cevabı (7/49496) 87 (2) 1131:1134 

YENİÇERİ Özcan (Ankara) – Patent hukuku ile ilgili 
girişimcilerin bilinçlendirilmesi adına yürütülmekte olan 
çalışma ve projelere ilişkin sorusu ve Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanı Fikri Işık’ın cevabı (7/48323) 87 (2) 1080:1082 

    
    

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından    
DEMİREL Ruhsar (Eskişehir) – Başta ikincil mevzu-

atta gerekli değişikliklerin yapılması olmak üzere engellilik 
durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşı-
lanmasında mağduriyet yaşanmaması adına yürütülen çalış-
malara ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik’in cevabı (7/48325) 87 (1) 345:347 

DURMAZ Sadir (Yozgat) – Bir SGK il müdürlüğü ta-
rafından bazı vatandaşların emekliliklerinin iptal edildiği 
iddialarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/48932) 87 (2) 1126:1127 

GÖK Levent (Ankara) – Sosyal Güvenlik Kurumunun 
taşınmazlarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/49720) 87 (1) 700:712 

IŞIK Alim (Kütahya) – Bakanlığa bağlı kurum ve kuru-
luşların harcamalarının seçim dönemleri öncesinde artış 
gösterdiği iddialarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/47490) 87 (1) 171:175 

– Fethullah Gülen Cemaatine karşı hazırlandığı iddia 
edilen eylem planı kapsamında yapılan işlemlere ilişkin 
sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in 
cevabı (7/48156) 87 (1) 298:299 

– Görev yeri değiştirilen veya haklarında soruşturma açı-
lan kamu personeline ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/47491) 87 (1) 176:177 
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– İdari yargıda açılan davalara ilişkin sorusu ve Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/47498) 87 (1) 180:182 

– Kamuda makine ve endüstri mühendisleri için yeterli 
kontenjan ayrılmadığı iddiasına ilişkin sorusu ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/47485) 87 (1) 166:167 

– Mobbing davalarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/48705) 87 (1) 433:435 

– Şef kadrolarında görev yapmakta olan personelin öz-
lük haklarının iyileştirilmesine ilişkin sorusu ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/47486) 87 (1) 168:170 

ÖZ Ali (Mersin) – İş kazalarına ilişkin sorusu ve Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı 
(7/47497) 87 (1) 178:179 

ÖZ Sakine (Manisa) – Madenlerde meydana gelen iş 
kazalarının ardından açılan tazminat davalarına ve tehlikeli 
işkollarında iş kazası sigortasının zorunlu hale getirilmesine 
ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk 
Çelik’in cevabı (7/47258) 87 (1) 127:129 

SAPAN Yıldıray (Antalya) – Zorunlu Genel Sağlık Si-
gortası düzenlemesine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/47187) 87 (1) 119:122 

TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – Sosyal 
Güvenlik Kurumu tarafından satışa çıkarılan binalara ilişkin 
sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in 
cevabı (7/49719) 87 (1) 697:699 

TORLAK D. Ali (İstanbul) – Uluslararası Çalışma Ör-
gütünün 176 No.lu Sözleşmesine taraf olunmamasına ilişkin 
sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in 
cevabı (7/50065) 87 (1) 784:785 

TÜRELİ Rahmi Aşkın (İzmir) – Çocuk işçilerle ilgili 
yapılan bir yönetmelik değişikliğine ilişkin sorusu ve Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı 
(7/47260) 87 (1) 130:133 

– Sigortalı olarak çalışanların emeklilik yaşlarına ve sağ-
lık sigortalarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/50067) 87 (1) 786:787 

YENİÇERİ Özcan (Ankara) – 2002-2014 yılları ara-
sında kaçak işçi çalıştırdıkları gerekçesiyle haklarında işlem 
yapılan işveren ve şirketlerin sayısına ilişkin sorusu ve Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı 
(7/48956) 87 (1) 495:496 

– 2002-2014 yılları arasında tespit edilen meslek hastalı-
ğı sayısına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/48955) 87 (1) 483:494 

– İşyeri hekimleri ve işyeri hekimleri eğitici belgesi sa-
hibi kişilerin sayısına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/48949) 87 (1) 476:477 
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– Son bir yıl içerisinde İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi 
Müdürlüğünde ve bölge laboratuvar şefliklerinde yapılan 
ölçüm ve analizlerin sayısına ilişkin sorusu ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/48952) 87 (1) 478:482 

    
    

Ekonomi Bakanından    
ACAR Gürkut (Antalya) – Yaş meyve ve sebze üreti-

cileri için verilen teşviğin kaldırılacağı iddiasına ilişkin soru-
su ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin cevabı (7/49219) 87 (1) 604:605 

IŞIK Alim (Kütahya) – Tanıtım ve reklam harcamala-
rına (7/49757) ve Türkiye-İsrail ekonomik ilişkilerine 
(7/50090) ilişkin soruları ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybek-
ci'nin cevabı 87 (1) 713:715 

ÖĞÜT Ensar (Ardahan) – İhraç ürünleri taşıyan nakli-
ye firmalarının sorunlarına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekci'nin cevabı (7/50096) 87 (1) 788:789 

SEÇER Vahap (Mersin) – IŞİD'in eylemleri sebebiyle 
mağdur olan Türk vatandaşlarına ilişkin sorusu ve Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekci'nin cevabı (7/49762) 87 (1) 725:726 

TANAL Mahmut (İstanbul) – Şanlıurfa'nın ekonomik 
açıdan geri kaldığı iddialarına (7/49220), Bayburt'un ekono-
mik alandaki durumuna (7/50091) ve Adıyaman'ın ekonomik 
alandaki durumuna (7/50095) ilişkin soruları ve Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekci'nin cevabı 87 (1) 606:611 

TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – 1 Ocak 
2002 tarihi itibarıyla bağlı kurum ve kuruluşların sahibi 
olduğu taşınmazların listesine (7/50585), 2004-2014 yılları 
arasında başka şirketler üzerinden yurt dışında istihdam 
edilen personellerin ülkelere göre dağılımına (7/50586), 30 
Haziran 2014 tarihi itibarıyla bağlı kurum ve kuruluşların 
sahibi olduğu taşınmazların listesine (7/50587), 2004-2014 
yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların tamir ve tadilat 
işleri için hangi firmalara ne kadar ödeme yaptığına 
(7/50588), 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuru-
luşların tüm temsil ve ağırlama giderlerinin toplam tutarına 
(7/50589), 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuru-
luşların yurt dışında kiraladığı gayrimenkullere (7/50590), 
2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların yurt 
dışında istihdam ettiği personeller için yaptığı tüm giderlerin 
tutarına (7/50591), 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve 
kuruluşların hizmet alım sözleşmesi imzaladığı firmalara 
yaptığı ödemelere (7/50592), 2004-2014 yılları arasında bağlı 
kurum ve kuruluşların teknik malzeme ve teçhizat alımları 
için yaptıkları ödemelere (7/50593), 2004-2014 yılları ara-
sında bağlı kurum ve kuruluşların kiraya verdiği binalardan 
elde ettiği gelirlerin toplamına (7/50594) ve 2004-2014 yılları 
arasında bağlı kurum ve kuruluşların otopark alanları kira-
lanması için gerçek kişilere ve firmalara yaptığı ödemelere 
(7/50595) ilişkin soruları ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybek-
ci'nin cevabı 
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TORLAK D. Ali (İstanbul) – İstanbul Kalkınma Ajan-
sının hibelerine (7/49758) ve yatırım teşvik belgeleri ile ilgili 
verilere (7/50094) ilişkin soruları ve Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci'nin cevabı 87 (1) 716:718 

TÜRELİ Rahmi Aşkın (İzmir) – Irak'a olan ihracatın 
düştüğü iddialarına ve bu duruma dair alınacak önlemlere 
ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin cevabı 
(7/50335) 87 (1) 838:839 

YENİÇERİ Özcan (Ankara) – 2002-2014 yılları ara-
sında Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tara-
fından satın alınan lojistik hizmetleri kapsamında yapılan 
harcamalara (7/49221), 2002-2014 yılları arasında Bakanlık 
ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın 
alınan eğitim hizmetleri kapsamında yapılan harcamalara 
(7/49222), 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile Bakanlığa 
bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan güvenlik 
hizmetleri kapsamında yapılan harcamalara (7/49223) ve 
2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuru-
luşlar tarafından satın alınan temizlik hizmetleri kapsamında 
yapılan harcamalara (7/49509) ilişkin soruları ve Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekci'nin cevabı 
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– Bakanlığın satın aldığı fuarcılık ve tanıtım hizmetleri-

ne (7/49760), vergiye tabii olmayan kimselerden satın alınan 
mal ve hizmetlere (7/49761), Bakanlık ile Bakanlığa bağlı 
kurum ve kuruluşlarda çalışan yabancı ülke vatandaşlarının 
sayısına (7/50092) ve Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve 
kuruluşlar bünyesinde yapılan ihaleler için verilen kurum içi 
ihale eğitimlerine (7/50093) ilişkin soruları ve Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekci'nin cevabı 87 (1) 721:724 

YÜKSEL Alaattin (İzmir) – IŞİD'in işgali nedeniyle 
Irak'ın orta ve güney bölgeleriyle ekonomik ilişkilerin durdu-
ğu iddiasına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zey-
bekci'nin cevabı (7/49759) 87 (1) 719:720 

    
    

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından    
AKSÜNGER Erdal (İzmir) – Soma maden kazası son-

rasında ailelere dini telkinde bulunan bir cemaat grubuna 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız’ın cevabı (7/48604) 87 (1) 406:408 

GÖK Levent (Ankara) – Ankara'nın Kazan ilçesinde 
elektrik tellerinden çıkan yangın sonucu buğday tarlalarının 
yandığı iddiasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/48609) 87 (1) 412:413 

IŞIK Alim (Kütahya) – Boru Hatları ile Petrol Taşıma 
A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalara 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız’ın cevabı (7/48995) 87 (1) 555:557 
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– Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki elektrik 
kesintilerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/48989) 87 (1) 513:515 

– EPDK tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin sorusu 
ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı 
(7/48990) 87 (1) 516:529 

– Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yü-
rütülen çalışmalara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/48994) 87 (1) 548:554 

– Kaçak kayıp elektrik oranlarına ilişkin sorusu ve Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/48988) 87 (1) 509:512 

– Mobbing davalarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/48729) 87 (1) 436:438 

– Soma'da kaza meydana gelen maden ocağında kaza 
öncesi yapılan denetimlere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/48982) 87 (1) 497:499 

– Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı tarafından 
yürütülen çalışmalara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/49000) 87 (1) 565:569 

– Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafın-
dan yürütülen çalışmalara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/48999) 87 (1) 562:564 

– Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş. Genel Müdürlü-
ğü tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin sorusu ve Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/48992) 87 (1) 540:543 

– Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü 
tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin sorusu ve Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/48996) 87 (1) 558:561 

– Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü tara-
fından yürütülen çalışmalara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/48993) 87 (1) 544:547 

– Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığı tarafından 
yürütülen çalışmalara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/48991) 87 (1) 530:539 

– Ülkemizde doğal gaz aranmasına yönelik çalışmalara 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız’ın cevabı (7/48986) 87 (1) 504:508 

– Ülkemizde petrol aranmasına yönelik çalışmalara iliş-
kin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıl-
dız’ın cevabı (7/48983) 87 (1) 500:503 

ÖZEL Özgür (Manisa) – Bakanlık tarafından Soma 
Kömür İşletmeleri Eynez Ocağında kazanın meydana geldiği 
gün yapılan denetime ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/48733) 87 (1) 450:452 

SAPAN Yıldıray (Antalya) – Irak ile ham petrol konu-
sunda yapılan anlaşmaya ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/48605) 87 (1) 409:411 
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ŞÜKÜR Hakan (İstanbul) – Kuzey Irak petrolünün 
Türkiye üzerinden İsrail'e satıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı 
(7/48169) 87 (1) 300:302 

TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – Manisa'nın 
Soma ilçesinde termik santral yapımı için kamulaştırılan 
zeytinliklere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/48342) 87 (1) 348:350 

YENİÇERİ Özcan (Ankara) – 2002-2014 yılları ara-
sında Türkiye'nin net enerji ithalatına ilişkin sorusu ve Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/48731) 87 (1) 443:444 

– 2002-2014 yılları arasında ülkemizde üretilen enerji 
miktarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız’ın cevabı (7/48732) 87 (1) 445:449 

– 2002-2014 yılları arasındaki değerli maden üretimine 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız’ın cevabı (7/48730) 87 (1) 439:442 

    
    
    

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından    
DİBEK Turgut (Kırklareli) – Mavi dil hastalığına iliş-

kin sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet 
Mehdi Eker’in cevabı (7/49808) 87 (1) 727:747 

DURMAZ Sadir (Yozgat) – Yozgat'ta meydana gelen 
bir sel felaketine ve mağduriyet yaşayan çiftçilere yönelik 
desteklere ilişkin sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/50114) 87 (1) 790:810 

IŞIK Alim (Kütahya) – Tanıtım ve reklam harcamala-
rına ilişkin sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/49806) 87 (1) 727:747 

KARAAHMETOĞLU Selahattin (Giresun) – Mart 
2014'te gerçekleşen don afetinden zarar gören üreticilerin 
sigorta durumlarına (7/49809), Mart 2014'te gerçekleşen don 
afeti neticesinde ortaya çıkan zararın TARSİM tarafından 
tazminine (7/49810), Mart 2014'te meydana gelen don fela-
ketinden kaynaklı fındık rekoltesi kaybına ve kaybın tazmi-
nine (7/49812) ve fındık üreticisine alan bazlı gelir desteği ve 
faizsiz kredi sağlanmasına (7/49814) ilişkin soruları ve Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı 87 (1) 727:747 

NAZLIAKA Aylin (Ankara) – Kaçak olarak yurda so-
kulan hayvanlara ve şarbon hastalığı vakalarına ilişkin sorusu 
ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi 
Eker’in cevabı (7/50118) 87 (1) 790:810 

ÖZTÜRK Oktay (Erzurum) – Erzurum'un Pasinler il-
çesinde meydana gelen şiddetli dolu yağışına ve çiftçilere 
yönelik desteklere ilişkin sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/50117) 87 (1) 790:810 
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SOYDAN Mustafa Serdar (Çanakkale) – Çanakka-
le'nin Gelibolu ilçesinde gerçekleşen sel felaketine ilişkin 
sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Meh-
di Eker’in cevabı (7/49815) 87 (1) 727:747 

TANAL Mahmut (İstanbul) – Gıda yoksulu vatandaş-
lara ilişkin sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/50111) 87 (1) 790:810 

TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – Et ve Süt 
Kurumu Ağrı Kombinasından Van'daki bir askeri birliğe 
gönderilen etlerin bozuk olduğu iddiasına (7/50110) ve Ata-
türk Orman Çiftliği arazisinin mülkiyet yapısına (7/50119) 
ilişkin soruları ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Meh-
met Mehdi Eker’in cevabı 87 (1) 790:810 

TÜRELİ Rahmi Aşkın (İzmir) – Yağış azlığı ve doğal 
felaketler sebebiyle tarım alanlarında oluşan zarar ve üreticiyi 
destekleyici politikalara ilişkin sorusu ve Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/49813) 87 (1) 727:747 

YENİÇERİ Özcan (Ankara) – Bakanlığın satın aldığı 
fuarcılık ve tanıtım hizmetlerine ilişkin sorusu ve Gıda, Ta-
rım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı 
(7/49811) 87 (1) 727:747 

– Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 
çalışan yabancı ülke vatandaşlarının sayısına (7/50112), 
Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından 
vergiye tabii olmayan kimselerden satın alınan mal ve hiz-
metlere (7/50115) ve Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve 
kuruluşlar bünyesinde yapılan ihaleler için verilen kurum içi 
ihale eğitimlerine (7/50116) ilişkin soruları ve Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı 87 (1) 790:810 

YILDIRIM Gülser (Mardin) – Siirt'in Kurtalan ilçe-
sinde verilen devlet desteklerine ilişkin sorusu ve Gıda, Ta-
rım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı 
(7/49807) 87 (1) 727:747 

YILMAZ Kemalettin (Afyonkarahisar) – Zirai ilaçla-
rın kullanımına yönelik denetimlere ilişkin sorusu ve Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı 
(7/50113) 87 (1) 790:810 

    
    

Gümrük ve Ticaret Bakanından    
IŞIK Alim (Kütahya) – Bakanlığın satın aldığı fuarcılık 

ve tanıtım hizmetlerine ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Nurettin Canikli’nin cevabı (7/49817) 87 (1) 750:751 

– Kütahya'daki meyve üreticilerinin sorunlarına ilişkin 
sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli'nin 
cevabı (7/49520) 87 (1) 676:678 

– Tanıtım ve reklam harcamalarına ilişkin sorusu ve 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli’nin cevabı 
(7/49816) 87 (1) 748:749 
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– Taşınır ve taşınmaz kiralamaları nedeniyle yapılan 
harcamalara ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Nurettin Canikli’nin cevabı (7/49281) 87 (1) 621:623 

NAZLIAKA Aylin (Ankara) – 2011-2013 yılları ara-
sında Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşların Ankara'da 
gerçekleştirdikleri yatırımlara ilişkin sorusu ve Gümrük ve 
Ticaret Bakanı Nurettin Canikli'nin cevabı (7/50862) 87 (1) 879:880 

– 2011-2014 yılları arasında Bakanlık tarafından gerçek-
leştirilen iletişim ve haberleşme giderlerine ve makamlara 
tahsis edilen cep ve araç telefonlarına ilişkin sorusu ve Güm-
rük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli'nin cevabı (7/51075) 87 (1) 913:914 

– 2011-2014 yılları arasında Bakanlık tarafından kirala-
nan binalara ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Nurettin Canikli'nin cevabı (7/51076) 87 (1) 915:916 

– 2013-2014 yılları arasında Bakanlık ile üniversiteler 
arasında gerçekleştirilen projelere ilişkin sorusu ve Gümrük 
ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli'nin cevabı (7/51077) 87 (1) 917:918 

ORAN Umut (İstanbul) – IŞİD'in Türkiye'nin dış tica-
retine verdiği zarara ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Nurettin Canikli’nin cevabı (7/49818) 87 (1) 752:753 

ÖREN Hasan (Manisa) – Esnaf ve sanatkârların sorun-
larına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin 
Canikli'nin cevabı (7/47832) 87 (2) 1074:1076 

– Soma'daki esnafın sorunlarına ilişkin sorusu ve Güm-
rük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli'nin cevabı (7/47833) 87 (2) 1077:1079 

TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – 1 Ocak 
2002 tarihi itibarıyla bağlı kurum ve kuruluşların sahibi 
olduğu taşınmazların listesine (7/51070) ve30 Haziran 2014 
tarihi itibarıyla bağlı kurum ve kuruluşların sahibi olduğu 
taşınmazların listesine (7/51071) ilişkin soruları ve Gümrük 
ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli'nin cevabı 87 (1) 905:906 

– 2002-2014 yılları arasında görev yapan özel kalem 
müdürü, müşavir ve basın ve halkla ilişkiler müşavirlerine 
ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canik-
li’nin cevabı (7/49036) 87 (1) 572:573 

– 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve 
kuruluşlar personelinden maaşında icra takibi ve haciz olan-
lara ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin 
Canikli'nin cevabı (7/50863) 87 (1) 881:882 

– 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların 
kiraya verdiği binalardan elde ettiği gelirlerin toplamına 
ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canik-
li'nin cevabı (7/51064) 87 (1) 893:894 

– 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların 
otopark alanları kiralanması için gerçek kişilere ve firmalara 
yaptığı ödemelere ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Baka-
nı Nurettin Canikli'nin cevabı (7/51065) 87 (1) 895:896 
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– 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların 
teknik malzeme ve teçhizat alımları için yaptıkları ödemelere 
ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canik-
li'nin cevabı (7/51066) 87 (1) 897:898 

– 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların 
tamir ve tadilat işleri için hangi firmalara ne kadar ödeme 
yaptığına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Nuret-
tin Canikli'nin cevabı (7/51067) 87 (1) 899:900 

– 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların 
tüm temsil ve ağırlama giderlerinin toplam tutarına ilişkin 
sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli'nin 
cevabı (7/51068) 87 (1) 901:902 

– 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların 
hizmet alım sözleşmesi imzaladığı firmalara yaptığı ödemele-
re ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Ca-
nikli'nin cevabı (7/51069) 87 (1) 903:904 

– 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların 
yurt dışında istihdam ettiği personeller için yaptığı tüm gider-
lerin tutarına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Nurettin Canikli'nin cevabı (7/51072) 87 (1) 907:908 

– 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların 
yurt dışında kiraladığı gayrimenkullere ilişkin sorusu ve 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli'nin cevabı 
(7/51073) 87 (1) 909:910 

– 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların 
yurt dışında istihdam ettiği personellerin ülkelere göre dağı-
lımına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin 
Canikli'nin cevabı (7/51074) 87 (1) 911:912 

YALÇIN Edip Semih (Gaziantep) – Gaziantep'te tır 
parkı olarak kullanılan boş bir arazide kaçak akaryakıt satışı 
yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Ba-
kanı Nurettin Canikli'nin cevabı (7/50619) 87 (2) 1194:1197 

YENİÇERİ Özcan (Ankara) – 2002-2014 yılları ara-
sında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarınca yaptırılan 
kamu spotlarına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Nurettin Canikli’nin cevabı (7/49035) 87 (1) 570:571 

– 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile Bakanlığa bağ-
lı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan web hizmetleri 
kapsamında yapılan harcamalara ilişkin sorusu ve Gümrük ve 
Ticaret Bakanı Nurettin Canikli’nin cevabı (7/49276) 87 (1) 616:617 

– 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile Bakanlığa bağ-
lı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan lojistik hizmet-
leri kapsamında yapılan harcamalara (7/49277), 2002-2014 
yılları arasında Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuru-
luşlar tarafından satın alınan temizlik hizmetleri kapsamında 
yapılan harcamalara (7/49278), 2002-2014 yılları arasında 
Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından 
satın alınan eğitim hizmetleri kapsamında yapılan harcamala-

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 C. B. S a y f a  

 

ra (7/49279)ve 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile Ba-
kanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan 
güvenlik hizmetleri kapsamında yapılan harcamalara 
(7/49280) ilişkin soruları ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Nu-
rettin Canikli’nin cevabı 
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(1) 

 
 
 
 

618:620 
– 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve 

kuruluşlar tarafından yurt dışından satın alınan mal ve hiz-
metlere (7/50620) ve 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile 
bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yurt dışından alınan lobi 
ve tanıtım hizmetlerine (7/50621) ilişkin soruları ve Gümrük 
ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli'nin cevabı 87 (1) 872:873 

– Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 
çalışan yabancı ülke vatandaşlarının sayısına ilişkin sorusu ve 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli'nin cevabı 
(7/50121) 87 (1) 811:812 

– Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tara-
fından vergiye tabii olmayan kimselerden satın alınan mal ve 
hizmetlere ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Nu-
rettin Canikli'nin cevabı (7/50122) 87 (1) 813:814 

– Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar bün-
yesinde yapılan ihaleler için verilen kurum içi ihale eğitimle-
rine ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin 
Canikli'nin cevabı (7/50123) 87 (1) 815:816 

    
    

İçişleri Bakanından    
IŞIK Alim (Kütahya) – Sözleşmeli personel alımlarına 

ve memur kadrolarına atanmalarına ilişkin sorusu ve İçişleri 
Bakanı Efkan Ala’nın cevabı (7/47556) 87 (1) 183:184 

    
    

Kalkınma Bakanından    
DİBEK Turgut (Kırklareli) – Yatırımları Hızlandırma 

Ödeneği'nden Başbakanlık Yeni Binası için yapılan harcama-
lara ilişkin sorusu ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın 
cevabı (7/48213) 87 (1) 303:305 

ERDEMİR Aykan (Bursa) – Türkiye'nin 2013 Küresel 
Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Raporu sıralamasındaki yerine 
ve farklı cinsiyetlerin ekonomik katılımda eşit pay sahibi 
olmasına yönelik teşviklere ilişkin sorusu ve Kalkınma Ba-
kanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/47853) 87 (1) 234:238 

IŞIK Alim (Kütahya) – Bakanlığa bağlı birimlerin 
isimlerinin yer aldığı tabelalardaki "T.C." ibaresinin kaldırıl-
masına ilişkin sorusu ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın 
cevabı (7/48067) 87 (1) 281:283 

– Bakanlık ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlar 
aleyhine açılan tazminat davalarına ilişkin sorusu ve Kalkın-
ma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/47854) 87 (1) 239:242 
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– Bakanlık ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluş 
personeli hakkında açılan ceza davalarına ilişkin sorusu ve 
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/47856) 87 (1) 246:249 

– Giriş sınavlarında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle 
bazı kamu personeline ait dosyaların incelemeye alındığı 
iddiasına (7/47618), görev yeri değiştirilen veya haklarında 
soruşturma açılan kamu personeline (7/47619), Bakanlığa 
bağlı kurum ve kuruluşların harcamalarının seçim dönemleri 
öncesinde artış gösterdiği iddialarına (7/47620) ve seçim 
dönemleri öncesinde taşeron şirketler aracılığıyla işçi alımla-
rının artış gösterdiği iddialarına (7/47621) ilişkin soruları ve 
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı 87 (1) 185:189 

– Hükûmet tarafından Gülen Cemaatine yönelik hazır-
landığı iddia edilen eylem planına ilişkin sorusu ve Kalkınma 
Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/48065) 87 (1) 274:276 

– İdari yargıda açılan davalara ilişkin sorusu ve Kalkın-
ma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/47623) 87 (1) 190:194 

– Mobbing iddiasıyla açılan davalara ilişkin sorusu ve 
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/48214) 87 (1) 306:309 

KALAYCI Mustafa (Konya) – KOP Eylem Planına 
ilişkin sorusu ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı 
(7/47855) 87 (1) 243:245 

NAZLIAKA Aylin (Ankara) – Maaşında icra takibi ve 
haciz olan personel sayısına ilişkin sorusu ve Kalkınma 
Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/47857) 87 (1) 250:253 

ÖĞÜT Ensar (Ardahan) – Ardahan'daki bir kayak tesi-
sinin tanıtımına ilişkin sorusu ve Kalkınma Bakanı Cevdet 
Yılmaz’ın cevabı (7/49313) 87 (1) 626:629 

ÖZTRAK Faik (Tekirdağ) – Gayrisafi Yurtiçi Hasıla-
nın hesaplanma usullerine ilişkin sorusu ve Kalkınma Bakanı 
Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/49309) 87 (1) 624:625 

– TÜİK tarafından elde edilen bazı verilere ilişkin sorusu 
ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/49895) 87 (1) 754:759 

TANAL Mahmut (İstanbul) – Şanlıurfa'nın ekonomik 
kalkınma açısından durumuna ilişkin sorusu ve Kalkınma 
Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/49533) 87 (1) 679:686 

TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – 17 Aralık 
2013 ile 1 Ağustos 2014 tarihleri arasındaki personel hareket-
lerine ilişkin sorusu ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın 
cevabı (7/48066) 87 (1) 277:280 

– 2002-2014 yılları arasında görev yapan özel kalem 
müdürü, müşavir ve basın ve halkla ilişkiler müşavirlerine 
ilişkin sorusu ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı 
(7/49057) 87 (1) 577:579 

YENİÇERİ Özcan (Ankara) – 2002-2014 yılları ara-
sında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarınca yaptırılan 
kamu spotlarına ilişkin sorusu ve Kalkınma Bakanı Cevdet 
Yılmaz’ın cevabı (7/49055) 87 (1) 574:576 
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– Millî bir arama motorunun ve e-posta platformunun 
geliştirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere 
ilişkin sorusu ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı 
(7/48429) 87 (1) 356:358 

– Teknolojik altyapı gibi sayısal uçurum oluşturan un-
surların azaltılması adına yürütülmekte olan çalışma ve proje-
lere ilişkin sorusu ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın 
cevabı (7/48428) 87 (1) 351:355 

    
    
    

Maliye Bakanından    
ACAR Gürkut (Antalya) – Yabancı firmaların Türki-

ye'deki işleri için rüşvet verdikleri iddialarına ilişkin sorusu 
ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/49942) 87 (1) 762:763 

GÖK Levent (Ankara) – Adnan Ötüken İl Halk Kütüp-
hanesinin Bakanlığa devredilmesine ilişkin sorusu ve Maliye 
Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/50175) 87 (1) 817:818 

IŞIK Alim (Kütahya) – 2011-2014 yılları arasında hak-
kında inceleme ve soruşturma başlatılan personele ve çözüm 
süreci çalışmaları nedeniyle personele baskı yapıldığı iddia-
sına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 
cevabı (7/48798) 87 (1) 453:454 

– Bakanlığa bağlı birimlerin isimlerinin yer aldığı tabe-
lalardaki "T.C." ibaresinin kaldırılmasına ilişkin sorusu ve 
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/48080) 87 (1) 284:285 

KART Atilla (Konya) – Milli Piyango İdaresi tarafın-
dan gerçekleştirilen çekilişlerle ilgili iddialara ve Kurumun 
özelleştirilmesine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek’in cevabı (7/47224) 87 (1) 123:124 

ÖZEL Özgür (Manisa) – Soma'da meydana gelen kaza 
sonrasında firmanın işçilere eksik maaş ödediği iddiasına 
ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı 
(7/49944) 87 (1) 764:766 

TAN Altan (Diyarbakır) – Eczacıların mali af kapsamı 
dışında bırakılmaması için yapılan çalışma bulunup bulun-
madığına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 
cevabı (7/47225) 87 (1) 125:126 

TANRIKULU Ahmet Kenan (İzmir) – Türkiye gene-
lindeki ecrimisil bedellerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek’in cevabı (7/49536) 87 (1) 687:689 

TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – Bir yaban-
cı şirket ile ilgili iddialara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek’in cevabı (7/49930) 87 (1) 760:761 

– Cumhurbaşkanlığı seçiminde devlet kaynaklarının 
usulsüz kullanıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek’in cevabı (7/50176) 87 (1) 819:820 
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– Diyarbakır'da (7/49920), Çankırı'da (7/49921), Bitlis'te 
(7/49922), Bingöl'de (7/49923), Bilecik'te (7/49924), Bay-
burt'ta (7/49925), Batman'da (7/49926), Aksaray'da 
(7/49927), Ağrı'da (7/49928), Adıyaman'da (7/49929), Kas-
tamonu'da (7/49931), Kars'ta (7/49932), Karaman'da 
(7/49933), Iğdır'da (7/49934), Hakkâri'de (7/49935), Gümüş-
hane'de (7/49936), Erzurum'da (7/49937), Elâzığ'da 
(7/49938), Düzce'de (7/49939) ve Nevşehir'de (7/49943); 
tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelerin sayısına 
ve borçlarına; 

Siirt'te (7/49945), Rize'de (7/49946), Osmaniye'de 
(7/49947), Şanlıurfa'da (7/49948), Van'da (7/49949), Şır-
nak'ta (7/49950) ve Yozgat'ta (7/49951); tarımsal sulama 
amaçlı elektrik kullanımına ve 

Karabük'te (7/50168), Kilis'te (7/50169), Kırıkkale'de 
(7/50170), Kırşehir'de (7/50171), Kütahya'da (7/50172), 
Mardin'de (7/50173) ve Muş'ta (7/50174); tarımsal sulama 
amaçlı elektrik kullanan abonelerin borçlarına; 

ilişkin soruları ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı 
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1145:1181 
TOPAL Ramis (Amasya) – Kamu personelinin maaşla-

rından kesilen işgaliye bedellerine ilişkin sorusu ve Maliye 
Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/47639) 87 (1) 195:196 

TÜRELİ Rahmi Aşkın (İzmir) – Kurumlar Vergisin-
den istisna kapsamında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin 
sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı 
(7/50397) 87 (1) 840:842 

YALÇINKAYA Muhammet Rıza (Bartın) – THY'nin 
65 yaş ve üstü yolculara indirimli bilet satışı uygulamasına 
son vermesine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek’in cevabı (7/47729) 87 (1) 214:217 

YENİÇERİ Özcan (Ankara) – Bakanlık ile Bakanlığa 
bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde yapılan ihaleler için 
verilen kurum içi ihale eğitimlerine ilişkin sorusu ve Maliye 
Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/50180) 87 (1) 821:822 

– BİT sektöründeki vergi oranlarının düşürülmesi adına 
yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin sorusu ve 
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/48440) 87 (2) 1083:1084 

– Sağlık turizmindeki yatırımcılar ile işletmelerin mali 
yüklerinin azaltılması konusunda yürütülmekte olan çalışma-
lara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 
cevabı (7/49065) 87 (2) 1128:1130 

YILMAZ Kemalettin (Afyonkarahisar) – Asgari üc-
retten alınan vergi oranına ve bu verginin kaldırılıp kaldırıl-
mayacağına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şim-
şek’in cevabı (7/50674) 87 (1) 874:875 
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Millî Savunma Bakanından    
ÇETİN İzzet (Ankara) – MKE roket ve patlayıcı fabri-

kasındaki bazı eksikliklerin giderilmesine ilişkin sorusu ve 
Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/48229) 87 (1) 310:312 

IŞIK Alim (Kütahya) – Bakanlık ile bağlı, ilgili ve iliş-
kili kurum ve kuruluşlar aleyhine açılan tazminat davalarına 
ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın 
cevabı (7/47886) 87 (1) 254:256 

– Bakanlık ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluş 
personeli hakkında açılan ceza davalarına ilişkin sorusu ve 
Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/47887) 87 (1) 257:258 

– Mobbing davalarına ilişkin sorusu ve Millî Savunma 
Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/48812) 87 (1) 455:457 

– Taşınır ve taşınmaz kiralamaları nedeniyle yapılan 
harcamalara ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet 
Yılmaz’ın cevabı (7/49372) 87 (1) 630:634 

– Terör örgütü aleyhinde ifadelerde bulunan veya yapı-
lan usulsüz iş ve işlemlere karşı çıkan personel üzerinde 
baskı yapıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Millî Savunma 
Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/49070) 87 (1) 580:581 

– Türk Bayrağı’nın indirilmesi olayına ilişkin sorusu ve 
Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/46060) 87 (1) 106:107 

ORAN Umut (İstanbul) – Suriye yakınlarında bir Türk 
jetinin düşmesi olayı ile ilgili iddialara ilişkin sorusu ve Millî 
Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/46061) 87 (1) 108:109 

TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – Vatani gö-
revini yaparken hayatını kaybeden vatandaşlara ilişkin sorusu 
ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/48108) 87 (1) 286:287 

TEKİN Gürsel (İstanbul) – 22 Haziran 2012 tarihinde 
düşen Türk savaş uçağına ilişkin sorusu ve Millî Savunma 
Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/46062) 87 (1) 110:111 

YENİÇERİ Özcan (Ankara) – Bir şehit hava subayına 
yapılan otopsiye ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı 
İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/47677) 87 (1) 197:198 

    
    

Orman ve Su İşleri Bakanından    
AKOVA Ayşe Nedret (Balıkesir) – Kaz Dağları'ndan 

doğan nehirler üzerinde HES'ler yapılacağı iddiasına ilişkin 
sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun 
cevabı (7/46326) 87 (1) 112:114 

BALUKEN İdris (Bingöl) – Orman yangınlarına mü-
dahalede yaşanan sorunlara ilişkin sorusu ve Orman ve Su 
İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/48495) 87 (1) 403:405 

ÇETİN İzzet (Ankara) – Orman alanlarında faaliyet 
gösteren maden ocaklarına ilişkin sorusu ve Orman ve Su 
İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/50208) 87 (1) 825:827 
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DEMİR Nurettin (Muğla) – Saklıkent Kanyonu’nda 
meydana gelen sele ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri 
Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/49076) 87 (1) 594:597 

DEMİREL Ruhsar (Eskişehir) – Başta ikincil mevzu-
atta gerekli değişikliklerin yapılması olmak üzere engellilik 
durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşı-
lanmasında mağduriyet yaşanmaması adına yürütülen çalış-
malara ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel 
Eroğlu’nun cevabı (7/48488) 87 (1) 399:400 

DİNÇER Celal (İstanbul) – 2009 yılından bu yana ger-
çekleşen orman işgallerine ilişkin sorusu ve Orman ve Su 
İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/49976) 87 (1) 771:773 

DUDU Mevlüt (Hatay) – Son 10 yıl içerisinde imara 
açılan SİT alanı ve ormanlık alanlara ilişkin sorusu ve Orman 
ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/48659) 87 (1) 416:418 

EYİDOĞAN Haluk (İstanbul) – Orman yangınları ile 
orman yangınları sonucu kaybedilen orman arazilerine 
(7/47682) ve Bafa Gölü'ndeki kirliliğe (7/48658) ilişkin 
soruları ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun 
cevabı 87 (1) 203:207 

GÖK Levent (Ankara) – Sakarya Nehri’nin Polatlı 
bölgesinde kurumasına ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri 
Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/48493) 87 (1) 401:402 

GÜLER Birgül AYMAN (İzmir) – İzmir'de özel bir 
şirket tarafından açılması planlanan kil ocağına ilişkin sorusu 
ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı 
(7/47689) 87 (1) 211:213 

GÜR Nazmi (Van) – Van'ın Muradiye ilçesindeki bazı 
köylerin sulama sorunlarına ilişkin sorusu ve Orman ve Su 
İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/48492) 87 (1) 930:934 

HAMZAÇEBİ Mehmet Akif (İstanbul) – Trabzon'un 
Araklı ilçesinde bir çocuğun HES göletine düşerek ölmesine 
ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğ-
lu’nun cevabı (7/49979) 87 (1) 774:776 

IŞIK Alim (Kütahya) – Bakanlığa bağlı birimlerin 
isimlerinin yer aldığı tabelalardaki "T.C." ibaresinin kaldırıl-
masına ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel 
Eroğlu’nun cevabı (7/48113) 87 (1) 134:144 

– Hükûmet tarafından Gülen Cemaatine yönelik hazır-
landığı iddia edilen eylem planına (7/48110), mobbing iddia-
sıyla açılan davalara (7/48231), 2011-2014 yılları arasında 
hakkında inceleme ve soruşturma başlatılan personele ve 
çözüm süreci çalışmaları nedeniyle personele baskı yapıldığı 
iddiasına (7/48818) ve taşınır ve taşınmaz kiralamaları nede-
niyle yapılan harcamalara (7/49391) ilişkin soruları ve Or-
man ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı 87 (1) 288:295 
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– İdari yargıda açılan davalara (7/47688), Bakanlık ile 
bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlar aleyhine açılan 
tazminat davalarına (7/47891), Bakanlık ile bağlı, ilgili ve 
ilişkili kurum ve kuruluş personeli hakkında açılan ceza 
davalarına (7/47892), Kütahya'da yaban hayatının destek-
lenmesine yönelik çalışmalara (7/48489) ve Kütahya'da 
otomatik meteoroloji gözlem istasyonu kurulmasına yönelik 
çalışmalara (7/48491) ilişkin soruları ve Orman ve Su İşleri 
Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı 87 (1) 919:929 

– Kütahya ili Çavdarhisar ilçesi Afşar Köyü Taşkın Ko-
ruma Tesisi Projesi'ne (7/48466), Kütahya ili Şaphane ilçesi 
Karamanca Köyü Taşkın Koruma Tesisi Projesi'ne (7/48467), 
Kütahya ili Tavşanlı ilçesi Balıköy Kasabası ve Arazisi Taş-
kın Koruma Tesisi Projesi'ne (7/48468), Kütahya ili Merkez 
ilçesi Güllüdere Köyü ve Arazileri Taşkın Koruma Tesisi 
Projesi'ne (7/48469), Kütahya ili Emet İlçe Merkezi Taşkın 
Koruma Tesisi Projesi'ne, (7/48470), Kütahya ili Merkez 
ilçesi Belkavak Köyü Taşkın Koruma Tesisi Projesi'ne 
(7/48471), Kütahya ili Merkez ilçesi Sünnetyenice Köyü 
Taşkın Koruma Tesisi Projesi'ne (7/48472), Kütahya ili 
Dumlupınar ilçesi Küçükaslıhanlar Köyü Arazisi Taşkın 
Koruma Tesisi Projesi'ne (7/48473), Kütahya ili Domaniç 
ilçesi Sarıot Köyü ve Arazisi Taşkın Koruma Tesisi Proje-
si'ne (7/48474), Kütahya ili Merkez ilçesi Şehiriçi Dereleri 
Islahı Projesi'ne (7/48475), Kütahya ili Merkez ilçesi Yoncalı 
Termal Merkezi Taşkın Koruma Tesisi Projesi'ne (7/48476), 
Kütahya ili Gediz ilçesi Cebrail Köyü Taşkın Koruma Tesisi 
Projesi'ne (7/48477), Kütahya ili Merkez ilçesi Akoluk Köyü 
Taşkın Koruma Tesisi Projesi'ne (7/48478), Kütahya ili 
Gediz ilçesi Yağmurlar Köyü Taşkın Koruma Tesisi Proje-
si'ne (7/48479), Kütahya ili Simav ilçesi Mamak Köyü Taş-
kın Koruma Tesisi Projesi'ne (7/48480) ilişkin soruları ve 
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı 87 (1) 373:387 

– Kütahya ili Emet ilçesi Konuş Göleti Sulama Proje-
si'ne (7/48454), Kütahya ili Altıntaş ilçesi Altıntaş I. Merhale 
Sulama Projesi'ne (7/48455), Kütahya ili Aslanapa ilçesi 
Kureyşler Barajı inşasına yönelik çalışmalara (7/48456), 
Kütahya ili Aslanapa ilçesi Kureyşler Barajı Sulama Proje-
si'ne (7/48457), Kütahya ili Gediz ilçesi Gediz Göleti ve 
Sulama Projesi'ne (7/48458), Kütahya ili Tavşanlı ilçesi 
Şenlik Göleti ve Sulama Projesi'ne (7/48459), Kütahya ili 
Tavşanlı ilçesi Uluçam Göleti ve Sulama Projesi'ne 
(7/48460), Kütahya ili Hisarcık ilçesi Güldüren Göleti ve 
Sulama Projesi'ne (7/48461), Kütahya ili Simav ilçesi Söğüt 
Göleti Sulama Projesi'ne (7/48462), Kütahya ili Tavşanlı 
ilçesi Doğanlar Göleti ve Sulama Projesi'ne (7/48463), Kü-
tahya ili Simav ilçesi Yemişli Göleti ve Sulama Projesi'ne 
(7/48464), Kütahya ili Emet ilçesi Örencik Sulama Projesi'ne 
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(7/48465) ve Kütahya ili Aslanapa ilçesi Çömlekçi Köyü 
Göleti ve Sulama Projesi'ne (7/48490) ilişkin soruları ve 
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı  

 
 

87 

 
 

(1) 

 
 

359:372 
– Kütahya ili Merkez ilçesi Enne Barajı ve Çamlıca Ta-

biat Parkları girişleri ve çevre düzenlemelerine ilişkin sorusu 
ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı 
(7/48487) 87 (1) 396:398 

– Kütahya'daki ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışma-
larına (7/48481), Kütahya'daki fidan üretim çalışmalarına 
(7/48482), Kütahya'da bal ormanı tesisine yönelik çalışmala-
ra (7/48483), Kütahya'daki badem fidanı dikim çalışmalarına 
(7/48484), Kütahya'da ceviz fidanı dikim çalışmalarına 
(7/48485) ve Kütahya'da orman köylülerine verilen kredilere 
(7/48486) ilişkin soruları ve Orman ve Su İşleri Bakanı Vey-
sel Eroğlu’nun cevabı  87 (1) 388:395 

– Taşeron şirketlerde çalışan işçilerin iş akitlerinin fes-
hedildiği iddialarına ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri 
Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/47683) 87 (1) 208:210 

KÖPRÜLÜ Emre (Tekirdağ) – Fatih Ormanı'nın imara 
açılacağı iddiasına ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Ba-
kanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/47681) 87 (1) 199:202 

NAZLIAKA Aylin (Ankara) – 2011-2013 yılları ara-
sında Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşların Ankara'da 
gerçekleştirdikleri yatırımlara (7/50926), Belediye statüsünü 
kaybederek mahalleye dönüşen beldelerden kaç tanesinde 
Bakanlık, bağlı ve ilgili kuruluşların şubesi ve alt birimi 
olduğuna (7/50928), 2011-2014 yılları arasında Bakanlık 
tarafından gerçekleştirilen iletişim ve haberleşme giderlerine 
ve makamlara tahsis edilen cep ve araç telefonlarına 
(7/51182) ve 2011-2014 yılları arasında Bakanlık tarafından 
kiralanan binalara (7/51184) ilişkin soruları ve Orman ve Su 
İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı 87 (1) 883:888 

– Maaşında icra takibi ve haciz olan personel sayısına 
ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğ-
lu’nun cevabı (7/47894) 87 (1) 270:271 

ONUR Melda (İstanbul) – Bir HES projesinde imar 
planı dışında izinsiz olarak kaçak bir köprü inşa edildiği 
iddiasına (7/49376) ve Artvin'in Erenler köyünde inşa edilen 
HES'e ve yaşanan sorunlara (7/50209) ilişkin soruları ve 
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı 87 (1) 635:638 

– İstanbul'da yaşanan su sıkıntısının çözüm yollarına 
ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğ-
lu’nun cevabı (7/50205) 87 (1) 823:824 

ÖĞÜT Ensar (Ardahan) – Kars'taki derelerin kirlilik 
oranının artışına (7/49381), Iğdır ve Ağrı'daki derelerin kirli-
lik oranının artışına (7/49382),Erzurum, Gümüşhane ve 
Bayburt'taki derelerin kirlilik oranının artışına (7/49383), 
Şırnak, Hakkâri ve Mardin'deki derelerin kirlilik oranının 
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artışına (7/49384), Elâzığ ve Adıyaman'daki derelerin kirlilik 
oranının artışına (7/49385), Bingöl, Bitlis ve Batman'daki 
derelerin kirlilik oranının artışına (7/49386), Ardahan'daki 
derelerin kirlilik oranının artışına (7/49387), Kars Çayı'ndaki 
kirlilik oranının artışına (7/49388) ve Ardahan'daki Kura 
Nehri’ndeki kirlilik oranının artışına (7/49389) ilişkin sorula-
rı ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı 
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641:655 
ÖZ Sakine (Manisa) – Manisa'nın Salihli ilçesinde ya-

pılan baraja (7/49973) ve bir sulama kanalında yaşanan bo-
ğulma vakalarına (7/49975) ilişkin soruları ve Orman ve Su 
İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı 87 (1) 767:770 

ÖZEL Özgür (Manisa) – Gediz Deltası’nın belli bir bö-
lümünün satılığa çıkarıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve 
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı 
(7/47889) 87 (1) 259:261 

ÖZKOÇ Engin (Sakarya) – Sapanca Gölü'nde su sevi-
yesi için saptanan kritik eşiğe ilişkin sorusu ve Orman ve Su 
İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/48657) 87 (1) 414:415 

ÖZTÜRK Ali Rıza (Mersin) – Mersin'in Mut ve Silifke 
ilçeleri arasında yapımı süren Kayraktepe Barajı’nın ne za-
man bitirileceğine ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Baka-
nı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/50713) 87 (1) 876:878 

– Mersin'in Silifke ilçesinde yaşanan sulama suyu soru-
nuna ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel 
Eroğlu’nun cevabı (7/48819) 87 (1) 458:459 

SAPAN Yıldıray (Antalya) – Antalya'da çıkan orman 
yangınlarına müdahale edecek personel ve ekipman sayısına 
ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğ-
lu’nun cevabı (7/50419) 87 (1) 843:845 

– Antalya'da ruhsat verilen iki mermer ocağına ilişkin 
sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun 
cevabı (7/48112) 87 (1) 296:297 

TANAL Mahmut (İstanbul) – Atatürk Barajı'nın dolu-
luk oranı ve su miktarında olası azalmalara karşı alınan ön-
lemlere (7/50210), Bitlis'e su sağlayan ana depoda sağlığa 
zararlı maddeler bulunduğu iddiasına (7/50418) ve İstan-
bul'da barajların doluluk oranlarına ve susuzluğa karşı alınan 
önlemlere (7/51314) ilişkin soruları ve Orman ve Su İşleri 
Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı 87 (1) 828:833 

TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – 6292 sayılı 
Kanun'un yürürlüğe girmesinin ardından meydana gelen 
orman yangınlarına (7/47328), afetlere karşı hazırlık ve sivil 
savunma konusunda yapılan çalışmalara (7/47680), son beş 
yılda dikilen ağaç sayısına (7/47684), Antalya'nın Derme 
ilçesinde inşa edilmekte olan bir otel için yapımına başlanan 
yoldaki ağaçların kesildiği iddiasına (7/47685), 17 Aralık 
2013 ile 1 Ağustos 2014 tarihleri arasındaki personel hareket-
lerine (7/48111) ve 2002-2014 yılları arasında görev yapan 
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özel kalem müdürü, müşavir ve basın ve halkla ilişkiler 
müşavirlerine (7/49075) ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri 
Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı 

 
 

87 

 
 

(1) 

 
 

134:144 
– Sakarya Nehri'nden İstanbul'a yapılan içme suyu ikma-

line (7/48494), Park Orman ve Hacet Deresi Tabiat Parkının 
imara açılması kararına (7/49077), orman yangınları ve or-
man işletme müdürlükleri ile ilgili çeşitli hususlara (7/49377) 
ve 2002 - 2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve 
kuruluşlar personelinden maaşında icra takibi ve haciz olan-
lara (7/50929) ilişkin soruları ve Orman ve Su İşleri Bakanı 
Veysel Eroğlu’nun cevabı 87 (2) 1085:1093 

TOPAL Ramis (Amasya) – Aydınca Barajı Projesi’nin 
ihalesine ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel 
Eroğlu’nun cevabı (7/48820) 87 (1) 460:461 

TÜRELİ Rahmi Aşkın (İzmir) – İzmir Kuşcenneti'nde 
kuş türlerini ve sulak alanları korumaya yönelik çalışmalara 
ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğ-
lu’nun cevabı (7/49980) 87 (1) 777:779 

ÜÇER Özdal (Van) – Van Gölü Havzası Koruma Ey-
lem Planına ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı 
Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/47890) 87 (1) 262:266 

YENİÇERİ Özcan (Ankara) – 2002-2014 yılları ara-
sında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarınca yaptırılan 
kamu spotlarına (7/49074), 2002-2014 yılları arasında tatlı su 
kaybının en fazla yaşandığı beş ile (7/49078), 2002-2014 
yılları arasında sağlıklı su kaynağına erişen nüfus oranına 
(7/49079), Sakarya Nehri’nin bir bölümünün bilinçsiz sulama 
sonucu kuruduğu iddialarına (7/49080), 2002-2014 yılları 
arasında Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar 
tarafından satın alınan web hizmetleri kapsamında yapılan 
harcamalara (7/49373), Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum 
ve kuruluşlar bünyesinde yapılan ihaleler için verilen kurum 
içi ihale eğitimlerine (7/50207), akaryakıt ve akaryakıt ürün-
leri alımlarına (7/50420), 2002-2014 yılları arasında Bakanlık 
ile bağlı kurum ve kuruluşların seyahat giderlerine (7/50709), 
2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuru-
luşlar tarafından yurt dışından satın alınan mal ve hizmetlere 
(7/50710), 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı 
kurum ve kuruluşlar tarafından yurt dışından alınan lobi ve 
tanıtım hizmetlerine (7/50711), 2002 - 2014 yılları arasında 
Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan 
medya ve tanıtım hizmetlerine (7/50923), 2002 - 2014 yılları 
arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından 
alınan insan kaynakları hizmetlerine (7/50924) ve 2002 - 
2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar 
tarafından alınan yemek hizmetlerine (7/50925) ilişkin soru-
ları ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı 
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– Hidroelektrik santrallerinin ürettiği elektrik satışları 
üzerinden ödenmeye başlanan harcın kaldırılması adına 
yürütülmekte olan çalışma ve projelere (7/45968), kanalizas-
yon atıklarının Tunceli'deki Pülümür Çayı'nı kirlettiği iddia-
larına (7/47329), güney, batı ve Marmara bölgelerinde orman 
yangınları için alınan ilave tedbirlere (7/48817), 2002-2014 
yılları arasında Cumhurbaşkanı ve Başbakan adına oluşturu-
lan hatıra ormanları sayısına (7/49081), kuraklık sebebiyle 
ağaçların kesilmesine (7/49082), 2002-2014 yılları arasında 
Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından 
satın alınan temizlik hizmetleri kapsamında yapılan harcama-
lara (7/49374), 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile Ba-
kanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan 
lojistik hizmetleri kapsamında yapılan harcamalara 
(7/49375), 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile Bakanlığa 
bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan eğitim 
hizmetleri kapsamında yapılan harcamalara (7/49379), 2002-
2014 yılları arasında Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve 
kuruluşlar tarafından satın alınan güvenlik hizmetleri kapsa-
mında yapılan harcamalara (7/49380), vergiye tabii olmayan 
kimselerden satın alınan mal ve hizmetlere (7/49978) ve 
Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan 
yabancı ülke vatandaşlarının sayısına (7/50206) ilişkin soru-
ları ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı 87 (1) 93:105 

YILDIRIM H. Hami (Burdur) – Burdur Gölü'nde 
meydana gelen su çekilmesine ilişkin sorusu ve Orman ve Su 
İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/47893) 87 (1) 267:269 

YILDIZ İdris (Ordu) – Ordu'nun Aybastı ilçesinde su-
ların pis ve çamurlu aktığı iddialarına ilişkin sorusu ve Or-
man ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/49378) 87 (1) 639:640 

YILMAZ Kemalettin (Afyonkarahisar) – Faal du-
rumdaki tarımsal sulama kooperatifi sayısına ilişkin sorusu 
ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı 
(7/49390) 87 (1) 656:657 

ZENDERLİOĞLU Hüsamettin (Bitlis) – Bir köyün 
tüzel kişiliğinin kaldırılmasına ilişkin sorusu ve Orman ve Su 
İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/49392) 87 (1) 658:660 

    
    
    

Sağlık Bakanından    
TANAL Mahmut (İstanbul) – Hilvan ilçesindeki am-

bulans ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Mehmet 
Müezzinoğlu'nun cevabı (7/45027) 87 (1) 90:92 

    
    

TBMM Başkanından    
ÇETİN İzzet (Ankara) – TBMM Ana Binası’nın dış 

cephesinde yapılan temizlik ve bakım çalışmalarına ilişkin 
sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sadık 
Yakut’un cevabı (7/50490) 87 (1) 860:861 
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– TBMM Genel Kurulu ve komisyonların çalışmaları ile 
ilgili iddialara ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkan Vekili Sadık Yakut’un cevabı (7/49425) 87 (1) 661:663 

IŞIK Alim (Kütahya) – 2011-2014 yılları arasında ger-
çekleştirilen reklam ve tanıtım harcamalarına ilişkin sorusu 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sadık Ya-
kut’un cevabı (7/48879) 87 (1) 471:473 

– 2011-2014 yılları arasında kiralama yoluyla kullanılan 
araçlar ve hizmet binalarına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkan Vekili Sadık Yakut’un cevabı 
(7/48876) 87 (1) 462:463 

ORAN Umut (İstanbul) – Cumhurbaşkanının mal bildi-
rimlerine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkan Vekili Sadık Yakut’un cevabı (7/50493) 87 (1) 865:866 

ÖZEL Özgür (Manisa) – Soma'da meydana gelen ma-
den kazası hakkında verilen yazılı soru önergeleriyle ilgili 
çeşitli verilere ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkan Vekili Sadık Yakut’un cevabı (7/50492) 87 (1) 862:864 

SEÇER Vahap (Mersin) – Cumhurbaşkanı olarak seçi-
len Başbakanın hukuki durumuna ilişkin sorusu ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sadık Yakut’un cevabı 
(7/50483) 87 (1) 846:847 

TAN Altan (Diyarbakır) – TBMM yerleşkesinde veri-
len kuaförlük hizmetlerine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkan Vekili Sadık Yakut’un cevabı 
(7/50488) 87 (1) 848:849 

ÜÇER Özdal (Van) – Yazılı soru önergelerinin cevap-
landırılmamasına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkan Vekili Sadık Yakut’un cevabı (7/50489) 87 (1) 850:859 

YENİÇERİ Özcan (Ankara) – 2002-2014 yılları ara-
sında gerçekleştirilen akaryakıt ürünleri harcamalarına ilişkin 
sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sadık 
Yakut’un cevabı (7/49550) 87 (2) 1135:1140 

– 2002-2014 yılları arasında TBMM ile bağlı kurum ve 
kuruluşlarınca satın alınan temizlik hizmetlerine ilişkin soru-
su ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sadık 
Yakut’un cevabı (7/48669) 87 (1) 419:429 

– 2002-2014 yılları arasında TBMM ile bağlı kurum ve 
kuruluşlarınca satın alınan güvenlik hizmetlerine ilişkin 
sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sadık 
Yakut’un cevabı (7/48877) 87 (1) 464:470 

– 2002-2014 yılları arasında TBMM ile bağlı kurum ve 
kuruluşlarınca satın alınan eğitim hizmetlerine ilişkin sorusu 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sadık Ya-
kut’un cevabı (7/48670) 87 (2) 1101:1125 

– 2002-2014 yılları arasında vergiye tabi olmayan kim-
selerden satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin sorusu ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sadık Yakut’un 
cevabı (7/49552) 87 (2) 1141:1144 
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– 2002-2014 yılları arasında yapılan yemek ve ikram 
hizmetlerine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkan Vekili Sadık Yakut’un cevabı (7/50487) 87 (2) 1182:1193 

    
    
    

GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR    
A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI  

KONUŞMALARI    
BİLGİÇ Süreyya Sadi (Isparta) – Beşinci Yasama Yı-

lına ilişkin  87 (2) 987:988 
ERYILMAZ Refik (Hatay) – Sınır güvenliğine ilişkin  87 (2) 986:987 
HALAMAN Ali (Adana) – Adana’nın sorunlarına ilişkin 87 (2) 985 
    
    
    

KANUNLAR    
A) TASARILAR (GÖRÜŞÜLENLER)    

1. a- Başbakanlıkça Geri Çekilen  
Kanun Tasarıları    

– Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Meksika Devlet-
leri Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü’nün 75’inci maddesine göre geri gönderil-
mesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1582) 87 (2) 989 

    
    

KARARLAR    
A) TBMM KARARLARI    

   Karar    
     No.                                        Adı                                      .    

1071 Türk Silahlı Kuvvetlerinin Gerektiği Takdirde 
Sınır Ötesi Harekât ve Müdahalede Bulunmak 
Üzere Yabancı Ülkelere Gönderilmesi ve Aynı 
Amaçlara Yönelik Olmak Üzere Yabancı 
Silahlı Kuvvetlerin Türkiye'de Bulunması, Bu 
Kuvvetlerin Hükümetin Belirleyeceği Esaslara 
Göre Kullanılması İle Risk ve Tehditlerin 
Giderilmesi İçin Her Türlü Tedbirin Alınması 
ve Bunlara İmkân Sağlayacak Düzenlemelerin 
Hükümet Tarafından Belirlenecek Esaslara 
Göre Yapılması İçin Anayasanın 92'nci 
Maddesi Uyarınca Hükümete Bir Yıl Süreyle 
İzin Verilmesine Dair 
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KOMİSYONLAR    
A) İHTİSAS KOMİSYONLARI    

a- Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu  
1. Komisyon Üyeliğinden Çekilmeler    

BOSTANCI Mehmet Naci (Amasya) – Komisyon üye-
liği ve Komisyon Başkanlığından istifa ettiğine ilişkin (4/199) 87 (2) 990 

    
    
    
B) ULUSLARARASI KOMİSYONLAR     

a- Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter 
    Asamblesi    

1. Komisyon Üyeliğinden Çekilmeler    
BOSTANCI Mehmet Naci (Amasya) – Komisyon üye-

liğinden istifa ettiğine ilişkin (4/199) 87 (2) 990 
    
    
    

OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI    
BAHÇEKAPILI Ayşe Nur (TBMM Başkan Vekili) 

(İstanbul) – 24’üncü Dönem Beşinci Yasama Yılının ülke-
mize, milletimize ve tüm milletvekillerine hayırlı uğurlu 
olmasını dilediğine ilişkin  87 (2) 984 

ÇİÇEK Cemil (TBMM Başkanı) (Ankara) – 24’üncü 
Dönem Beşinci Yasama Yılının ülkemiz, milletimiz ve Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi için hayırlı, sağlıklı ve başarılı bir 
yıl olmasını dilediğine ilişkin  87 (1) 77:79 

    
    
    

OYLAMALAR    

A) ÇEŞİTLİ KONULAR    
– Başbakanlığın, Türkiye’nin ulusal güvenliğine yönelik 

terör tehdidi ve her türlü güvenlik riskine karşı uluslararası 
hukuk çerçevesinde gerekli her türlü tedbiri almak, Irak ve 
Suriye’deki tüm terörist örgütlerden ülkemize yönelebilecek 
saldırıları bertaraf etmek ve kitlesel göç gibi diğer muhtemel 
risklere karşı güvenliğinin idame ettirilmesini sağlamak için 
hudut, şümul, miktar ve zamanı Hükûmetçe takdir ve tayin 
olunacak şekilde, gerektiğinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
yabancı ülkelere gönderilmesine, yabancı silahlı kuvvetlerin 
Türkiye’de bulunmasına ve bu kuvvetlerin Hükûmetin belir-
leyeceği esaslara göre kullanılması ile Hükûmet tarafından 
belirlenecek esaslara göre gerekli düzenlemelerin yapılması-
na Anayasa’nın 92’nci maddesi uyarınca bir yıl süreyle izin 
verilmesine dair tezkere'nin oylaması (3/1580) 87 (2) 1057:1068 
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ÖNERİLER    
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ    
– Genel Kurulun 1/10/2014 tarihli 1’inci Birleşiminde 

Cumhurbaşkanının açış konuşmasını yapmasının ardından 
başkaca bir işin görüşülmemesine, 8 ve 9 Ekim 2014 Çar-
şamba ve Perşembe günleri toplanmamasına ilişkin  87 (1) 88:89 

    
    
    
B) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ    
– AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma saatle-

rinin yeniden düzenlenmesine; 2 Ekim 2014 Perşembe günkü 
birleşiminde Türkiye’nin ulusal güvenliğine yönelik terör 
tehdidi ve her türlü güvenlik riskine karşı gerekli tedbirleri 
almak, Irak ve Suriye’deki tüm terörist örgütlerden ülkemize 
yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek amacıyla Anaya-
sa’nın 92’nci maddesi uyarınca Hükûmete bir yıl süreyle izin 
verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresinin görüşmelerinin 
tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürmesine; 14 Ekim 
2014 Salı günkü birleşiminde bir saat sözlü soruların görü-
şülmesini müteakip diğer denetim konularının görüşülmeme-
sine ilişkin  87 (2) 997:1006, 1007 

    
    
    
SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR    
ELİTAŞ Mustafa (Kayseri) – İstanbul Milletvekili 

Mehmet Akif Hamzaçebi’nin AK PARTİ grup önerisi üze-
rinde yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Grup Başkanı-
na ve AK PARTİ Grubuna sataşması nedeniyle  87 (2) 1006 

HAMZAÇEBİ Mehmet Akif (İstanbul) – Ankara Mil-
letvekili Emrullah İşler’in (3/1580) esas numaralı Başbakan-
lık Tezkeresi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı ko-
nuşması sırasında CHP Grup Başkanına sataşması nedeniyle  87 (2) 1047 

– Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın sataşma nede-
niyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle 87 (2) 1007 

    
    
    

TBMM BAŞKANLIĞI VE BAŞKANLIK DİVANI    

A) BAŞKANLIK AÇIKLAMA VE DUYURULARI    
– Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Kamu İktisadi Teşeb-

büsleri Komisyonlarında siyasi parti grubu mensubu olmayan 
milletvekillerine düşen birer üyelik için aday olmak isteyen 
siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerinin yazılı 
olarak müracaat etmelerine ilişkin duyuru 87 (2) 995 
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– Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 60 milletvekili-
nin vermiş olduğu Genel Kurulun 6/8/2014 tarihli 130’uncu 
Birleşiminde okutulan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
hakkında Meclis soruşturması açılmasına dair (9/10) esas 
numaralı Meclis Soruşturması Önergesi ile Cumhuriyet Halk 
Partisi Grup Başkan Vekilleri İstanbul Milletvekili Mehmet 
Akif Hamzaçebi ve Sinop Milletvekili Engin Altay ile Yalo-
va Milletvekili Muharrem İnce’nin vermiş olduğu Genel 
Kurulun 12/8/2014 tarihli 131’inci Birleşiminde okutulan 
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu hakkında verilen (11/37) 
esas numaralı Gensoru Önergesi’nin konusuz kaldığından 
işlemden kaldırıldığına ilişkin duyuru 87 (2) 996 

TEZKERELER    

A) TBMM BAŞKANLIĞI TEZKERELERİ    
a- Çeşitli Tezkereler    

– Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Manisa Millet-
vekili Recai Berber’in, Avrupa Birliği Konseyi İtalya Baş-
kanlığı tarafından 29-30 Eylül 2014 tarihlerinde İtalya’nın 
başkenti Roma’da düzenlenmiş olan Ekonomik ve Parasal 
Birlik, İstikrar, Koordinasyon ve Denetim Antlaşması’nın 
13’üncü maddesiyle ilgili Parlamentolar Arası Konferans’a 
katılmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
başkanlığında siyasi parti grup başkan vekilleriyle yapılan 
toplantıda alınan 20/8/2014 tarihli karara ilişkin (3/1581) 87 (2) 989 

    
    

b- Resmî Ziyaret Tezkereleri  
– Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, Adalet 

Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya ve İzmir Milletvekili 
Mahmut Rıza Türmen’in, 13-14 Ekim 2014 tarihlerinde 
İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenecek olan Temel Hak-
lar Komiteleri Başkanları Toplantısı’na katılmalarına ilişkin 
(3/1585) 87 (2) 997 

– Sakarya Milletvekili Şaban Dişli’nin, 23-25 Eylül 
2014 tarihlerinde Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de düzenle-
necek olan RACVIAC-Karar Almada Mutabakat: Strateji ve 
İkilem Semineri'ne katılmasına ilişkin (3/1583)  87 (2) 996 

– Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonundan bir heye-
tin, Avrupa Birliği Konseyi İtalya Başkanlığınca düzenlene-
cek Tarım, Endüstriyel Kalkınma ve Küçük-Orta Ölçekli 
Teşebbüsler Komitesi Başkanları Toplantısı’na katılmak 
üzere 26-27 Ekim 2014 tarihleri arasında İtalya’nın başkenti 
Roma’ya resmî bir ziyarette bulunmasına ilişkin (3/1584) 87 (2) 996:997 
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USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER    
– (3/1580) esas numaralı Başbakanlık Tezkeresi’nin 

gündeme alınmasının Anayasa’ya aykırı olup olmadığı hak-
kında 87 (2) 1012:1017 

    
    
    

YETKİ İSTEMLERİ    
A) YURT DIŞINA ASKER GÖNDERME    
– Türkiye’nin ulusal güvenliğine yönelik terör tehdidi ve 

her türlü güvenlik riskine karşı uluslararası hukuk çerçevesin-
de gerekli her türlü tedbiri almak, Irak ve Suriye’deki tüm 
terörist örgütlerden ülkemize yönelebilecek saldırıları bertaraf 
etmek ve kitlesel göç gibi diğer muhtemel risklere karşı gü-
venliğinin idame ettirilmesini sağlamak için hudut, şümul, 
miktar ve zamanı Hükûmetçe takdir ve tayin olunacak şekilde, 
gerektiğinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere 
gönderilmesine, yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bu-
lunmasına ve bu kuvvetlerin Hükûmetin belirleyeceği esaslara 
göre kullanılması ile Hükûmet tarafından belirlenecek esaslara 
göre gerekli düzenlemelerin yapılmasına Anayasa’nın 92’nci 
maddesi uyarınca bir yıl süreyle izin verilmesine dair (3/1580)
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SÖZ ALANLAR 
(Soyadı Sırasına Göre) 

 

 
 

 C. B. Sayfa 
A) CUMHURBAŞKANI    
ERDOĞAN Recep Tayyip (Cumhurbaşkanı) – 

24’üncü Dönem Beşinci Yasama Yılı açış konuşması 87 (1) 79:88 
    
    
    
B) MİLLETVEKİLLERİ    
BAHÇEKAPILI Ayşe Nur (TBMM Başkan Vekili) 

(İstanbul) – 24’üncü Dönem Beşinci Yasama Yılının ülke-
mize, milletimize ve tüm milletvekillerine hayırlı uğurlu 
olmasını dilediğine ilişkin konuşması 87 (2) 984 

BİLGİÇ Süreyya Sadi (Isparta) – Beşinci Yasama Yı-
lına ilişkin gündem dışı konuşması 87 (2) 987:988 

BULDAN Pervin (Iğdır) – Diyarbakır’ın 7 ilçe beledi-
yesindeki eş başkanlık uygulamasıyla ilgili Diyarbakır 3. 
İdare Mahkemesinin verdiği yürütmenin durdurulması kara-
rına ilişkin açıklaması 87 (2) 988 

ÇİÇEK Cemil (TBMM Başkanı) (Ankara) – 24’üncü 
Dönem Beşinci Yasama Yılının ülkemiz, milletimiz ve Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi için hayırlı, sağlıklı ve başarılı bir 
yıl olmasını dilediğine ilişkin konuşması 87 (1) 77:79 

ELİTAŞ Mustafa (Kayseri) – (3/1580) esas numaralı 
Başbakanlık Tezkeresi’nin gündeme alınmasının Anayasa’ya 
aykırı olup olmadığı hakkında usul görüşmesi münasebetiyle 87 (2) 1012:1013 

– İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin AK 
PARTİ grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında AK 
PARTİ Grup Başkanına ve AK PARTİ Grubuna sataşması 
nedeniyle konuşması 87 (2) 1006 

ERYILMAZ Refik (Hatay) – Sınır güvenliğine ilişkin 
gündem dışı konuşması 87 (2) 986:987 

HALAÇOĞLU Yusuf (Kayseri) – (3/1580) esas numa-
ralı Başbakanlık Tezkeresi’nin gündeme alınmasının Anaya-
sa’ya aykırı olup olmadığı hakkında usul görüşmesi münase-
betiyle 87 (2) 1014:1015 

– Adana eski milletvekili Recai Yıldırım’ın vefatına iliş-
kin açıklaması 87 (2) 988 

– AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 87 (2) 1001:1003 
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HALAMAN Ali (Adana) – Adana’nın sorunlarına iliş-
kin gündem dışı konuşması 87 (2) 985 

HAMZAÇEBİ Mehmet Akif (İstanbul) – (3/1580) 
esas numaralı Başbakanlık Tezkeresi’nin gündeme alınması-
nın Anayasa’ya aykırı olup olmadığı hakkında usul görüşme-
si münasebetiyle 87 (2) 1016:1017 

– AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 87 (2) 1003:1005 
– Ankara Milletvekili Emrullah İşler’in (3/1580) esas 

numaralı Başbakanlık Tezkeresi üzerinde AK PARTİ Grubu 
adına yaptığı konuşması sırasında CHP Grup Başkanına 
sataşması nedeniyle konuşması 87 (2) 1047 

– Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun (3/1580) esas numa-
ralı Başbakanlık Tezkeresi üzerinde muhalefet parti temsilci-
lerinin konuşmalarından sonra mı Genel Kurula geleceğini 
öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 87 (2) 1040 

– Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın sataşma nede-
niyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle 
konuşması 87 (2) 1007 

– Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın (3/1580) esas 
numaralı Başbakanlık Tezkeresi üzerinde Hükûmet adına 
yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 87 (2) 1025 

İŞLER Emrullah (Başbakan Yardımcısı) (Ankara) – 
Türkiye’nin ulusal güvenliğine yönelik terör tehdidi ve her 
türlü güvenlik riskine karşı uluslararası hukuk çerçevesinde 
gerekli her türlü tedbiri almak, Irak ve Suriye’deki tüm terö-
rist örgütlerden ülkemize yönelebilecek saldırıları bertaraf 
etmek ve kitlesel göç gibi diğer muhtemel risklere karşı 
güvenliğinin idame ettirilmesini sağlamak için hudut, şümul, 
miktar ve zamanı Hükûmetçe takdir ve tayin olunacak şekil-
de, gerektiğinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere 
gönderilmesine, yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bu-
lunmasına ve bu kuvvetlerin Hükûmetin belirleyeceği esasla-
ra göre kullanılması ile Hükûmet tarafından belirlenecek 
esaslara göre gerekli düzenlemelerin yapılmasına Anaya-
sa’nın 92’nci maddesi uyarınca bir yıl süreyle izin verilmesi-
ne dair Başbakanlık tezkeresi (3/1580) münasebetiyle 87 (2) 1040:1046 

KORUTÜRK Osman Taney (İstanbul) – Türkiye’nin 
ulusal güvenliğine yönelik terör tehdidi ve her türlü güvenlik 
riskine karşı uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli her türlü 
tedbiri almak, Irak ve Suriye’deki tüm terörist örgütlerden 
ülkemize yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek ve kitlesel 
göç gibi diğer muhtemel risklere karşı güvenliğinin idame 
ettirilmesini sağlamak için hudut, şümul, miktar ve zamanı 
Hükûmetçe takdir ve tayin olunacak şekilde, gerektiğinde 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine, 
yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunmasına ve bu 
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kuvvetlerin Hükûmetin belirleyeceği esaslara göre kullanıl-
ması ile Hükûmet tarafından belirlenecek esaslara göre ge-
rekli düzenlemelerin yapılmasına Anayasa’nın 92’nci madde-
si uyarınca bir yıl süreyle izin verilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi (3/1580) münasebetiyle 
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1049:1051 
KUBAT Mehmet Doğan (İstanbul) – AK PARTİ Gru-

bu önerisi münasebetiyle 87 (2) 998:999 
KÜRKCÜ Ertuğrul (Mersin) – Türkiye’nin ulusal gü-

venliğine yönelik terör tehdidi ve her türlü güvenlik riskine 
karşı uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli her türlü tedbiri 
almak, Irak ve Suriye’deki tüm terörist örgütlerden ülkemize 
yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek ve kitlesel göç gibi 
diğer muhtemel risklere karşı güvenliğinin idame ettirilmesi-
ni sağlamak için hudut, şümul, miktar ve zamanı Hükûmetçe 
takdir ve tayin olunacak şekilde, gerektiğinde Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine, yabancı 
silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunmasına ve bu kuvvetlerin 
Hükûmetin belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile 
Hükûmet tarafından belirlenecek esaslara göre gerekli düzen-
lemelerin yapılmasına Anayasa’nın 92’nci maddesi uyarınca 
bir yıl süreyle izin verilmesine dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/1580) münasebetiyle 87 (2) 1026:1030 

LOĞOĞLU Osman Faruk (Adana) – Türkiye’nin ulu-
sal güvenliğine yönelik terör tehdidi ve her türlü güvenlik 
riskine karşı uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli her türlü 
tedbiri almak, Irak ve Suriye’deki tüm terörist örgütlerden 
ülkemize yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek ve kitlesel 
göç gibi diğer muhtemel risklere karşı güvenliğinin idame 
ettirilmesini sağlamak için hudut, şümul, miktar ve zamanı 
Hükûmetçe takdir ve tayin olunacak şekilde, gerektiğinde 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine, 
yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunmasına ve bu 
kuvvetlerin Hükûmetin belirleyeceği esaslara göre kullanıl-
ması ile Hükûmet tarafından belirlenecek esaslara göre ge-
rekli düzenlemelerin yapılmasına Anayasa’nın 92’nci madde-
si uyarınca bir yıl süreyle izin verilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi (3/1580) münasebetiyle 87 (2) 1035:1040 

ŞANDIR Mehmet (Mersin) – Türkiye’nin ulusal gü-
venliğine yönelik terör tehdidi ve her türlü güvenlik riskine 
karşı uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli her türlü tedbiri 
almak, Irak ve Suriye’deki tüm terörist örgütlerden ülkemize 
yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek ve kitlesel göç gibi 
diğer muhtemel risklere karşı güvenliğinin idame ettirilmesi-
ni sağlamak için hudut, şümul, miktar ve zamanı Hükûmetçe 
takdir ve tayin olunacak şekilde, gerektiğinde Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine, yabancı 
silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunmasına ve bu kuvvetlerin 
Hükûmetin belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile 
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Hükûmet tarafından belirlenecek esaslara göre gerekli düzen-
lemelerin yapılmasına Anayasa’nın 92’nci maddesi uyarınca 
bir yıl süreyle izin verilmesine dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/1580) münasebetiyle 
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1030:1035 
UZUNIRMAK Ali (Aydın) – Ankara Milletvekili Em-

rullah İşler’in (3/1580) esas numaralı Başbakanlık Tezkeresi 
üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki 
bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 87 (2) 1048 

– Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın (3/1580) esas 
numaralı Başbakanlık Tezkeresi üzerinde Hükûmet adına 
yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 87 (2) 1025 

ÜNAL Şirin (İstanbul) – Türkiye’nin ulusal güvenliği-
ne yönelik terör tehdidi ve her türlü güvenlik riskine karşı 
uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli her türlü tedbiri 
almak, Irak ve Suriye’deki tüm terörist örgütlerden ülkemize 
yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek ve kitlesel göç gibi 
diğer muhtemel risklere karşı güvenliğinin idame ettirilmesi-
ni sağlamak için hudut, şümul, miktar ve zamanı Hükûmetçe 
takdir ve tayin olunacak şekilde, gerektiğinde Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine, yabancı 
silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunmasına ve bu kuvvetlerin 
Hükûmetin belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile 
Hükûmet tarafından belirlenecek esaslara göre gerekli düzen-
lemelerin yapılmasına Anayasa’nın 92’nci maddesi uyarınca 
bir yıl süreyle izin verilmesine dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/1580) münasebetiyle 87 (2) 1051:1053 

YILMAZ İsmet (Millî Savunma Bakanı) (Sivas) – 
Türkiye’nin ulusal güvenliğine yönelik terör tehdidi ve her 
türlü güvenlik riskine karşı uluslararası hukuk çerçevesinde 
gerekli her türlü tedbiri almak, Irak ve Suriye’deki tüm terö-
rist örgütlerden ülkemize yönelebilecek saldırıları bertaraf 
etmek ve kitlesel göç gibi diğer muhtemel risklere karşı 
güvenliğinin idame ettirilmesini sağlamak için hudut, şümul, 
miktar ve zamanı Hükûmetçe takdir ve tayin olunacak şekil-
de, gerektiğinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere 
gönderilmesine, yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bu-
lunmasına ve bu kuvvetlerin Hükûmetin belirleyeceği esasla-
ra göre kullanılması ile Hükûmet tarafından belirlenecek 
esaslara göre gerekli düzenlemelerin yapılmasına Anaya-
sa’nın 92’nci maddesi uyarınca bir yıl süreyle izin verilmesi-
ne dair Başbakanlık tezkeresi (3/1580) münasebetiyle 87 (2) 1019:1024 

ZOZANİ Adil (Hakkâri) – (3/1580) esas numaralı 
Başbakanlık Tezkeresi’nin gündeme alınmasının Anayasa’ya 
aykırı olup olmadığı hakkında usul görüşmesi münasebetiyle 87 (2) 1013:1014 

– AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 87 (2) 999:1001 

 


