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F i h r i s t 
 
 

BİRLEŞİMLER 
 C. B. Tarih Sayfa Açklama  
 114 (92) 23.04.2015 1-931 Özel Gündem (23 Nisan) (Olağanüstü top-

lant) 
 

       
 C. B.   Sayfa 
    

CUMHURBAŞKANI    
A) CUMHURBAŞKANININ GENEL KURULU  
     TEŞRİFLERİ     
– Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan’n Genel Ku-

rulu teşrifleri 114 (92) 77 
    
    

DENETİM    
A) YAZILI SORU ÖNERGELERİ VE CEVAPLARI    

a- Cevaplanan Yazl Soru Önergeleri    
(Bakanlklara Göre) 
(Milletvekili Soyad Alfabetik Srasna Göre)    

    
Başbakandan    

AKÇAY Erkan (Manisa) – Süleyman Şah Türbesi'nin 
taşnmasna ilişkin Başbakandan sorular ve Millî Savunma 
Bakan İsmet Ylmaz’n cevaplar (7/61926), (7/61927) 114 (92) 286:294 

AKGÖL Hasan (Hatay) – Hatay'da yaşanan sel felaket-
lerinden etkilenen çiftçilerin mağduriyetine ilişkin Başbakan-
dan sorusu ve Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Mehmet 
Mehdi Eker’in cevab (7/62133) 114 (92) 357:363 

ATICI Aytuğ (Mersin) – Mersin'de doğal afetler nede-
niyle Ziraat Bankasna olan borçlarn ödeyemeyen çiftçilere 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Gda, Tarm ve Hayvanclk 
Bakan Mehmet Mehdi Eker’in cevab (7/62835) 114 (92) 924:927 

BULUT Ahmet Duran (Balkesir) – Gelir dağlmn-
daki eşitsizliklere ilişkin Başbakandan sorusu ve Ekonomi 
Bakan Nihat Zeybekci’nin cevab (7/62121) 114 (92) 353:356 

DEDEOĞLU Mesut (Kahramanmaraş) – Çiftçilerin 
arazi satş srasnda karşlaştklar sorunlara ilişkin Başba-
kandan sorusu ve Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Meh-
met Mehdi Eker’in cevab (7/62511) 114 (92) 921:923 
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IŞIK Alim (Kütahya) – Süleyman Şah Türbesi'nin Kü-
tahya'ya taşnmasna yönelik taleplere (7/61944) ve Süley-
man Şah Türbesi'nin taşnmasyla ilgili baz iddialara 
(7/61945) ilişkin Başbakandan sorular Millî Savunma Baka-
n İsmet Ylmaz’n cevab 114 (92) 295:302 

KARAAHMETOĞLU Selahattin (Giresun) – Bakan-
lar Kurulunun fndk dikim alanlarnn genişletilmesine yöne-
lik bir kararna ilişkin Başbakandan sorusu ve Gda, Tarm ve 
Hayvanclk Bakan Mehmet Mehdi Eker’in cevab (7/61680) 114 (92) 234:239 

TAN Altan (Diyarbakr) – Soma'da hayatn kaybeden 
maden işçilerinin ailelerine yaplan yardmlara ilişkin Başba-
kandan sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner 
Yldz’n cevab (7/62162) 114 (92) 367:369 

TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – 2010-2015 
yllar arasnda hacze uğramş çiftçi ve üreticilere ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan 
Mehmet Mehdi Eker’in cevab (7/63127) 114 (92) 928:931 

– Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün ihalelerine 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Gda, Tarm ve Hayvanclk 
Bakan Mehmet Mehdi Eker’in cevab (7/62148) 114 (92) 915:917 

– Şrnak Uludere'de hastalk taşdğ iddiasyla baz hay-
vanlarn itlaf için Gda, Tarm ve Hayvanclk İl Müdürlüğü-
nün mahkemeye yaptğ başvuruya ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Mehmet Meh-
di Eker’in cevab (7/63468) 114 (92) 807:810 

– Tarm Reformu Genel Müdürlüğünün ihalelerine iliş-
kin Başbakandan sorusu ve Gda, Tarm ve Hayvanclk 
Bakan Mehmet Mehdi Eker’in cevab (7/62156) 114 (92) 918:920 

– Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünün 
ihalelerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n cevab (7/62159) 114 (92) 364:366 

TÜRKOĞLU Hasan Hüseyin (Osmaniye) – 31 Mart 
2015 tarihinde gerçekleşen elektrik kesintisine ilişkin Başba-
kandan sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner 
Yldz’n cevab (7/63706) 114 (92) 849:851 

    
    
    

Başbakan Yardmclarndan    
ÖZ Sakine (Manisa) – 2003-2015 yllar arasnda 

TRT'nin Anadolu Ajans'ndan yaptğ yayn ve hizmet almla-
rna ilişkin sorusu ve Başbakan Yardmcs Bülent Arnç’n 
cevab (7/62859) 114 (92) 651:653 
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IŞIK Alim (Kütahya) – Süleyman Şah Türbesi'nin Kü-
tahya'ya taşnmasna yönelik taleplere (7/61944) ve Süley-
man Şah Türbesi'nin taşnmasyla ilgili baz iddialara 
(7/61945) ilişkin Başbakandan sorular Millî Savunma Baka-
n İsmet Ylmaz’n cevab 114 (92) 295:302 

KARAAHMETOĞLU Selahattin (Giresun) – Bakan-
lar Kurulunun fndk dikim alanlarnn genişletilmesine yöne-
lik bir kararna ilişkin Başbakandan sorusu ve Gda, Tarm ve 
Hayvanclk Bakan Mehmet Mehdi Eker’in cevab (7/61680) 114 (92) 234:239 

TAN Altan (Diyarbakr) – Soma'da hayatn kaybeden 
maden işçilerinin ailelerine yaplan yardmlara ilişkin Başba-
kandan sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner 
Yldz’n cevab (7/62162) 114 (92) 367:369 

TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – 2010-2015 
yllar arasnda hacze uğramş çiftçi ve üreticilere ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan 
Mehmet Mehdi Eker’in cevab (7/63127) 114 (92) 928:931 

– Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün ihalelerine 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Gda, Tarm ve Hayvanclk 
Bakan Mehmet Mehdi Eker’in cevab (7/62148) 114 (92) 915:917 

– Şrnak Uludere'de hastalk taşdğ iddiasyla baz hay-
vanlarn itlaf için Gda, Tarm ve Hayvanclk İl Müdürlüğü-
nün mahkemeye yaptğ başvuruya ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Mehmet Meh-
di Eker’in cevab (7/63468) 114 (92) 807:810 

– Tarm Reformu Genel Müdürlüğünün ihalelerine iliş-
kin Başbakandan sorusu ve Gda, Tarm ve Hayvanclk 
Bakan Mehmet Mehdi Eker’in cevab (7/62156) 114 (92) 918:920 

– Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünün 
ihalelerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n cevab (7/62159) 114 (92) 364:366 

TÜRKOĞLU Hasan Hüseyin (Osmaniye) – 31 Mart 
2015 tarihinde gerçekleşen elektrik kesintisine ilişkin Başba-
kandan sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner 
Yldz’n cevab (7/63706) 114 (92) 849:851 

    
    
    

Başbakan Yardmclarndan    
ÖZ Sakine (Manisa) – 2003-2015 yllar arasnda 

TRT'nin Anadolu Ajans'ndan yaptğ yayn ve hizmet almla-
rna ilişkin sorusu ve Başbakan Yardmcs Bülent Arnç’n 
cevab (7/62859) 114 (92) 651:653 
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TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – 2014-2015 
yllar arasnda sosyal medya paylaşmlar nedeniyle hakkn-
da soruşturma açlan personele (7/62172) ve İstanbul'daki 
bağl kurum ve kuruluş binalarnda depreme karş alnan 
önlemlere (7/62514) ilişkin sorular ve Başbakan Yardmcs 
Bülent Arnç’n cevab 114 (92) 375:378 

– Bağl kurum ve kuruluşlarn binek taşt almlar ve ki-
ralamalar ile söz konusu kurum ve kuruluşlarn istisnai 
kadrolarna atanan personele (7/62857), bağl kurum ve 
kuruluşlar tarafndan hizmet binas olarak kullanlmak üzere 
kiralanan binalara (7/62858), 2003-2015 yllar arasnda 
görevden alnan üst düzey bürokratlara (7/62860) ve bağl 
kurum ve kuruluş binalarnn depreme karş dayankllk 
durumuna (7/63185) ilişkin sorular ve Başbakan Yardmcs 
Bülent Arnç’n cevab 114 (92) 644:650 

– Broşür ve kitap almlar ile reklam ve tantm giderle-
rine (7/62170), 2014-2015 yllar arasnda yaplan ihalelere 
(7/62171) ve 2013-2015 yllar arasnda bağl kurum ve 
kuruluşlarda hizmet alm yoluyla çalşan personele 
(7/62515) ilişkin sorular ve Başbakan Yardmcs Bülent 
Arnç’n cevab 114 (92) 370:374 

YENİÇERİ Özcan (Ankara) – Bağl kurum ve kuru-
luşlarca satn alnan iş kyafetleri, özel iş giysileri ve aksesu-
arlarna ilişkin sorusu ve Başbakan Yardmcs Bülent 
Arnç’n cevab (7/61730) 114 (92) 240:242 

– Bağl kurum ve kuruluşlarca satn alnan bavul, saraç-
lk, torba ve çantalara ilişkin sorusu ve Başbakan Yardmcs 
Bülent Arnç’n cevab (7/61954) 114 (92) 303:304 

    
    
    
    

Ekonomi Bakanndan    
DEDEOĞLU Mesut (Kahramanmaraş) – Bakanlk 

bünyesinde temizlik ve güvenlik gibi hizmetleri yerine geti-
ren taşeron şirket personeline ilişkin sorusu ve Ekonomi 
Bakan Nihat Zeybekci’nin cevab (7/62962) 114 (92) 659:660 

– Bakanlk bünyesindeki kiralk araçlara ilişkin sorusu 
ve Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci’nin cevab (7/63872) 114 (92) 852:853 

ÖZTRAK Faik (Tekirdağ) – Libya, Msr ve Irak'la 
ekonomik ilişkilerde yaşanan baz sorunlara ilişkin sorusu ve 
Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci’nin cevab (7/62014) 114 (92) 305:311 
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TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – 2013-2015 
yllar arasnda bağl kurum ve kuruluşlarda hizmet alm 
yoluyla çalşan personele (7/62602), Bakanlk tarafndan son 
üç ylda yaplan temsil, ağrlama, tören ve tantm giderlerine 
(7/62603), Bakanlk ile bağl ve ilgili kuruluşlarn binek taşt 
almlarna (7/62604) ve Bakanlğn afet yönetim planna 
(7/62605) ilişkin sorular ve Ekonomi Bakan Nihat Zeybek-
ci’nin cevab 114 (92) 487:492 

– Bakanlğa bağl kurum ve kuruluşlar tarafndan hizmet 
binas olarak kullanlmak üzere kiralanan binalara (7/62959), 
2003-2015 yllar arasnda görevden alnan üst düzey bürok-
ratlara (7/62960) ve 2013-2015 yllar arasnda düzenlenen 
tören, fuar ve organizasyonlara (7/62961) ilişkin sorular ve 
Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci’nin cevab 114 (92) 654:658 

– Bakanlğn afet yönetim planna (7/63289), Bakanlğn 
merkez ve taşra teşkilatnda görev yapan personele (7/63290) 
ve Bakanlğn vermiş olduğu kamu hizmetlerine (7/63291) 
ilişkin sorular ve Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci’nin cevab 114 (92) 741:748 

– KPSS ile atanan personele (7/62260), broşür ve kitap 
almlar ile reklam ve tantm giderlerine (7/62262) ve 2014-
2015 yllar arasnda sosyal medya paylaşmlar nedeniyle 
hakknda soruşturma açlan personele (7/62264) ilişkin soru-
lar ve Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci’nin cevab 114 (92) 379:383 

TÜRELİ Rahmi Aşkn (İzmir) – Dahilde işleme rejimi 
kapsamnda yaplan ihracat rakamlarna ilişkin sorusu ve Eko-
nomi Bakan Nihat Zeybekci’nin cevab (7/62261) 114 (92) 384:385 

– Ülkemizin dş borç rakamlarna ilişkin sorusu ve Eko-
nomi Bakan Nihat Zeybekci’nin cevab (7/62015) 114 (92) 312:314 

YENİÇERİ Özcan (Ankara) – Bakanlk ile bağl ku-
rum ve kuruluşlarca satn alnan iş kyafetleri, özel iş giysileri 
ve aksesuarlarna (7/61790) ve Bakanlk ile bağl kurum ve 
kuruluşlarca satn alnan posta ve kutlama kartlar ile daveti-
yelere (7/61792) ilişkin sorular ve Ekonomi Bakan Nihat 
Zeybekci’nin cevab 114 (92) 243:246 

– Bakanlk ile bağl kurum ve kuruluşlarca satn alnan 
bavul, saraçlk, torba ve çantalara ilişkin sorusu ve Ekonomi 
Bakan Nihat Zeybekci’nin cevab (7/62013) 114 (92) 305:311 

– Bakanlk ile bağl kurum ve kuruluşlarca alnan tasarruf 
tedbirlerine ve yaplan çalşmalara (7/63579), Bakanlk ile 
bağl kurum ve kuruluşlarca abone olunan süreli yaynlara ve 
yaplan harcamalara (7/63580) ve istihdamn üstündeki vergi 
yüklerinin kaldrlmasna yönelik çalşmalara (7/63581) ve 
ilişkin sorular ve Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci’nin cevab 114 (92) 811:813 

– Bakanlk ile bağl kurum ve kuruluşlarca KKTC ile or-
tak yürütülen projelere ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakan 
Nihat Zeybekci’nin cevab (7/63582) 114 (92) 814:815 
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TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – 2013-2015 
yllar arasnda bağl kurum ve kuruluşlarda hizmet alm 
yoluyla çalşan personele (7/62602), Bakanlk tarafndan son 
üç ylda yaplan temsil, ağrlama, tören ve tantm giderlerine 
(7/62603), Bakanlk ile bağl ve ilgili kuruluşlarn binek taşt 
almlarna (7/62604) ve Bakanlğn afet yönetim planna 
(7/62605) ilişkin sorular ve Ekonomi Bakan Nihat Zeybek-
ci’nin cevab 114 (92) 487:492 

– Bakanlğa bağl kurum ve kuruluşlar tarafndan hizmet 
binas olarak kullanlmak üzere kiralanan binalara (7/62959), 
2003-2015 yllar arasnda görevden alnan üst düzey bürok-
ratlara (7/62960) ve 2013-2015 yllar arasnda düzenlenen 
tören, fuar ve organizasyonlara (7/62961) ilişkin sorular ve 
Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci’nin cevab 114 (92) 654:658 

– Bakanlğn afet yönetim planna (7/63289), Bakanlğn 
merkez ve taşra teşkilatnda görev yapan personele (7/63290) 
ve Bakanlğn vermiş olduğu kamu hizmetlerine (7/63291) 
ilişkin sorular ve Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci’nin cevab 114 (92) 741:748 

– KPSS ile atanan personele (7/62260), broşür ve kitap 
almlar ile reklam ve tantm giderlerine (7/62262) ve 2014-
2015 yllar arasnda sosyal medya paylaşmlar nedeniyle 
hakknda soruşturma açlan personele (7/62264) ilişkin soru-
lar ve Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci’nin cevab 114 (92) 379:383 

TÜRELİ Rahmi Aşkn (İzmir) – Dahilde işleme rejimi 
kapsamnda yaplan ihracat rakamlarna ilişkin sorusu ve Eko-
nomi Bakan Nihat Zeybekci’nin cevab (7/62261) 114 (92) 384:385 

– Ülkemizin dş borç rakamlarna ilişkin sorusu ve Eko-
nomi Bakan Nihat Zeybekci’nin cevab (7/62015) 114 (92) 312:314 

YENİÇERİ Özcan (Ankara) – Bakanlk ile bağl ku-
rum ve kuruluşlarca satn alnan iş kyafetleri, özel iş giysileri 
ve aksesuarlarna (7/61790) ve Bakanlk ile bağl kurum ve 
kuruluşlarca satn alnan posta ve kutlama kartlar ile daveti-
yelere (7/61792) ilişkin sorular ve Ekonomi Bakan Nihat 
Zeybekci’nin cevab 114 (92) 243:246 

– Bakanlk ile bağl kurum ve kuruluşlarca satn alnan 
bavul, saraçlk, torba ve çantalara ilişkin sorusu ve Ekonomi 
Bakan Nihat Zeybekci’nin cevab (7/62013) 114 (92) 305:311 

– Bakanlk ile bağl kurum ve kuruluşlarca alnan tasarruf 
tedbirlerine ve yaplan çalşmalara (7/63579), Bakanlk ile 
bağl kurum ve kuruluşlarca abone olunan süreli yaynlara ve 
yaplan harcamalara (7/63580) ve istihdamn üstündeki vergi 
yüklerinin kaldrlmasna yönelik çalşmalara (7/63581) ve 
ilişkin sorular ve Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci’nin cevab 114 (92) 811:813 

– Bakanlk ile bağl kurum ve kuruluşlarca KKTC ile or-
tak yürütülen projelere ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakan 
Nihat Zeybekci’nin cevab (7/63582) 114 (92) 814:815 
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– Bakanlk ile bağl kurum ve kuruluşlarca abone olunan 
gazetelere ve yaplan harcamalara (7/63583) ve Bakanlk ile 
bağl kurum ve kuruluşlarca dağtlan plaketlere ve yaplan 
harcamalara (7/63585) ilişkin sorular ve Ekonomi Bakan 
Nihat Zeybekci’nin cevab 114 (92) 816:817 

– Bakanlk ile bağl kurum ve kuruluşlarca Türk Cumhu-
riyetleri, dost ve akraba topluluklar ile ortak yürütülen proje-
lere ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci’nin 
cevab (7/63584) 114 (92) 818:821 

    
    
    

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanndan    
ACAR Gürkut (Antalya) – Antalya ilinde yürütülen 

madencilik faaliyetlerinin etkisine ilişkin sorusu ve Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n cevab (7/61801) 114 (92) 270:273 

– Antalya ilindeki elektrik kesintilerine ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n cevab 
(7/62016) 114 (92) 315:317 

ADAN Celal (İstanbul) – Son üç yl içinde İstanbul'a 
yaplan yatrmlara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakan Taner Yldz’n cevab (7/60460) 114 (92) 141:143 

AĞBABA Veli (Malatya) – Malatya'da kömür yardm 
alan vatandaş saysna ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakan Taner Yldz’n cevab (7/60464) 114 (92) 153:154 

– Türkiye genelindeki baz istasyonu saysna ilişkin so-
rusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n 
cevab (7/60456) 114 (92) 133:134 

AKAR Haydar (Kocaeli) – 2002-2014 yllar arasnda 
ruhsat verilen maden ocaklarna ilişkin sorusu ve Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n cevab (7/62269) 114 (92) 398:401 

AKÇAY Erkan (Manisa) – Elektrik faturalarndaki ka-
yp-kaçak bedeline ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakan Taner Yldz’n cevab (7/61066) 114 (92) 200:202 

ALDAN Ömer Süha (Muğla) – Muğla'nn Milas ilçe-
sindeki elektrik kesintilerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n cevab (7/60162) 114 (92) 98:100 

AYDOĞAN Nursel (Diyarbakr) – Diyarbakr'n Sur 
ilçesine bağl Alçk Köyü'nde yaplan petrol arama çalşmala-
ryla ilgili yarg kararna uyulmasna ilişkin sorusu ve Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n cevab (7/61064) 114 (92) 192:196 

– Güney Doğu'da yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n 
cevab (7/60166) 114 (92) 111:113 
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ÇETİN İzzet (Ankara) – Hamitabat Doğal Gaz Termik 
Santrali özelleştirmesine ve santral stoklarnda bulunan ma-
zotun akbetine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakan Taner Yldz’n cevab (7/60791) 114 (92) 168:170 

ÇINAR Emin (Kastamonu) – Kastamonu'daki elektrik 
kesintilerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakan Taner Yldz’n cevab (7/61800) 114 (92) 267:269 

– Kastamonu'nun köylerinde elektrik sayaçlarnn 
okunmas ile ilgili sorunlara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n cevab (7/61799) 114 (92) 264:266 

DEDEOĞLU Mesut (Kahramanmaraş) – Bakanlk 
bünyesinde temizlik ve güvenlik gibi hizmetleri yerine geti-
ren taşeron şirket personeline ilişkin sorusu ve Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n cevab (7/62970) 114 (92) 682:684 

DİBEK Turgut (Krklareli) – Trakya Bölgesi'nde do-
ğal gaz fiyatlarna zam yaplmasna ilişkin sorusu ve Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n cevab (7/62966) 114 (92) 671:673 

DUDU Mevlüt (Hatay) – Bakanlğn merkez ve taşra 
teşkilatlar ile bağl kurum ve kuruluşlarndaki ulaşm harca-
malarna ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan 
Taner Yldz’n cevab (7/60161) 114 (92) 96:97 

– Hatay'daki elektrik kesintilerine ilişkin sorusu ve Ener-
ji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n cevab 
(7/60461) 114 (92) 144:146 

EDİBOĞLU Mehmet Ali (Hatay) – Kuzey Irak petro-
lünün İskenderun Körfezi üzerinden satşna dair baz iddiala-
ra ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner 
Yldz’n cevab (7/63874) 114 (92) 858:861 

GÖK Levent (Ankara) – Ankara İnönü Bulvar ve 
Dumlupnar Bulvar'ndaki aydnlatma eksikliğine ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n 
cevab (7/63586) 114 (92) 822:824 

IŞIK Alim (Kütahya) – 2011-2014 yllar arasnda ma-
dencilik sektöründe gerçekleşen üretim verilerine ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n 
cevab (7/61349) 114 (92) 215:217 

– 2011-2014 yllar arasnda madencilik sektörü ithalat 
ve ihracat verilerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakan Taner Yldz’n cevab (7/61350) 114 (92) 218:220 

– Doğal gaza ve elektriğe yaplan zamlara ilişkin sorusu 
ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n cevab 
(7/63176) 114 (92) 738:740 

KALELİ Sena (Bursa) – Enerji politikalarna ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n 
cevab (7/63877) 114 (92) 870:873 
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ÇETİN İzzet (Ankara) – Hamitabat Doğal Gaz Termik 
Santrali özelleştirmesine ve santral stoklarnda bulunan ma-
zotun akbetine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakan Taner Yldz’n cevab (7/60791) 114 (92) 168:170 

ÇINAR Emin (Kastamonu) – Kastamonu'daki elektrik 
kesintilerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakan Taner Yldz’n cevab (7/61800) 114 (92) 267:269 

– Kastamonu'nun köylerinde elektrik sayaçlarnn 
okunmas ile ilgili sorunlara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n cevab (7/61799) 114 (92) 264:266 

DEDEOĞLU Mesut (Kahramanmaraş) – Bakanlk 
bünyesinde temizlik ve güvenlik gibi hizmetleri yerine geti-
ren taşeron şirket personeline ilişkin sorusu ve Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n cevab (7/62970) 114 (92) 682:684 

DİBEK Turgut (Krklareli) – Trakya Bölgesi'nde do-
ğal gaz fiyatlarna zam yaplmasna ilişkin sorusu ve Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n cevab (7/62966) 114 (92) 671:673 

DUDU Mevlüt (Hatay) – Bakanlğn merkez ve taşra 
teşkilatlar ile bağl kurum ve kuruluşlarndaki ulaşm harca-
malarna ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan 
Taner Yldz’n cevab (7/60161) 114 (92) 96:97 

– Hatay'daki elektrik kesintilerine ilişkin sorusu ve Ener-
ji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n cevab 
(7/60461) 114 (92) 144:146 

EDİBOĞLU Mehmet Ali (Hatay) – Kuzey Irak petro-
lünün İskenderun Körfezi üzerinden satşna dair baz iddiala-
ra ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner 
Yldz’n cevab (7/63874) 114 (92) 858:861 

GÖK Levent (Ankara) – Ankara İnönü Bulvar ve 
Dumlupnar Bulvar'ndaki aydnlatma eksikliğine ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n 
cevab (7/63586) 114 (92) 822:824 

IŞIK Alim (Kütahya) – 2011-2014 yllar arasnda ma-
dencilik sektöründe gerçekleşen üretim verilerine ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n 
cevab (7/61349) 114 (92) 215:217 

– 2011-2014 yllar arasnda madencilik sektörü ithalat 
ve ihracat verilerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakan Taner Yldz’n cevab (7/61350) 114 (92) 218:220 

– Doğal gaza ve elektriğe yaplan zamlara ilişkin sorusu 
ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n cevab 
(7/63176) 114 (92) 738:740 

KALELİ Sena (Bursa) – Enerji politikalarna ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n 
cevab (7/63877) 114 (92) 870:873 
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KAYA Atila (İstanbul) – Bakanlk ile bağl kurum ve 
kuruluşlar tarafndan kiralanan hizmet binalarna ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n 
cevab (7/60465) 114 (92) 155:156 

NAZLIAKA Aylin (Ankara) – Bakanlk ile bağl ku-
rum ve kuruluşlarda sosyal medya paylaşmlar nedeniyle 
hakknda işlem yaplan kamu personeline ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n cevab 
(7/60790) 114 (92) 166:167 

OĞAN Sinan (Iğdr) – Bakanlk bütçesinden Iğdr'a ay-
rlan paya ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan 
Taner Yldz’n cevab (7/63879) 114 (92) 877:879 

ONUR Melda (İstanbul) – Elektrik faturalarnda kald-
rlan kayp kaçak bedelinin dağtm bedeline aktarldğ iddi-
asna ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan 
Taner Yldz’n cevab (7/62270) 114 (92) 402:404 

ORAN Umut (İstanbul) – İstanbul'da yaşanan elektrik 
kesintilerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakan Taner Yldz’n cevab (7/60453) 114 (92) 124:125 

– Şanlurfa'daki elektrik kesintilerine ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n cevab 
(7/61063) 114 (92) 189:191 

ÖĞÜT Ensar (Ardahan) – 2002-2014 yllar arasnda 
Van, Adyaman ve Siirt'te başvuru yaplan ve verilen maden 
arama ve işletme ruhsatlarna ilişkin sorusu ve Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n cevab (7/62612) 114 (92) 511:514 

– Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta elektrik dağt-
mnda yaşanan aksaklklara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n cevab (7/62266) 114 (92) 390:392 

– Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta maden arama ve 
işletme ruhsatlarna ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakan Taner Yldz’n cevab (7/62267) 114 (92) 393:395 

– Şrnak, Hakkâri ve Muş'ta elektrik dağtmnda yaşa-
nan aksaklklara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakan Taner Yldz’n cevab (7/62613) 114 (92) 515:517 

ÖĞÜT Kadir Gökmen (İstanbul) – 31 Mart 2015 tari-
hinde ülke genelinde meydana gelen elektrik kesintisine 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner 
Yldz’n cevab (7/63698) 114 (92) 846:848 

ÖREN Hasan (Manisa) – Manisa'da yaşanan elektrik 
kesintilerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakan Taner Yldz’n cevab (7/60793) 114 (92) 175:177 

– Manisa'da yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin sorusu 
ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n cevab 
(7/61352) 114 (92) 225:228 
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ÖZ Ali (Mersin) – Bakanlğn 2014 yl bütçesinden ya-
plan harcamalara ve Mersin'e yönelik yatrmlara ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n 
cevab (7/61067) 114 (92) 203:205 

– Elektrik arzalar ve kesintilerinden kaynaklanan zarar-
lara ve elektrik şebekelerinin güçlendirilmesi kapsamnda 
yaplan çalşmalara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakan Taner Yldz’n cevab (7/61351) 114 (92) 221:224 

ÖZ Sakine (Manisa) – Manisa'da yaşanan elektrik ke-
sintilerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan 
Taner Yldz’n cevab (7/62614) 114 (92) 518:521 

– Manisa'daki elektrik kesintilerine ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n cevab 
(7/60796) 114 (92) 184:186 

ÖZEL Özgür (Manisa) – 31 Mart 2015 tarihinde ger-
çekleşen elektrik kesintisine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n cevab (7/63873) 114 (92) 854:857 

– Bir elektrik firmasnda çalşan işçilerin durumuna iliş-
kin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yl-
dz’n cevab (7/61353) 114 (92) 229:233 

– Güney Ege Linyit İşletmesi'ndeki kayp kömür stokuna 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner 
Yldz’n cevab (7/62615) 114 (92) 522:524 

– Manisa ilindeki elektrik kesintilerine ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n cevab 
(7/61794) 114 (92) 250:253 

– Manisa'da abonelere geleceğe dönük elektrik faturas 
kesilmesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakan Taner Yldz’n cevab (7/60455) 114 (92) 129:132 

– Soma maden faciasndan sonra meydana gelen maden 
kazalarna ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan 
Taner Yldz’n cevab (7/60454) 114 (92) 126:128 

ÖZENSOY Necati (Bursa) – Bursa'da şiddetli lodos 
nedeniyle meydana gelen elektrik kesintilerine ilişkin sorusu 
ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n cevab 
(7/60795) 114 (92) 181:183 

ÖZKOÇ Engin (Sakarya) – Sakarya'da elektrik kesinti-
lerine ve yanmayan sokak lambalarna ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n cevab 
(7/60789) 114 (92) 163:165 

ÖZTRAK Faik (Tekirdağ) – Tekirdağ'da lisans verilen 
termik santrallere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakan Taner Yldz’n cevab (7/63587) 114 (92) 825:827 

ÖZTÜRK Ali Rza (Mersin) – Ülkemizde kurulacak 
nükleer santralin risklerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n cevab (7/63876) 114 (92) 865:869 
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ÖZ Ali (Mersin) – Bakanlğn 2014 yl bütçesinden ya-
plan harcamalara ve Mersin'e yönelik yatrmlara ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n 
cevab (7/61067) 114 (92) 203:205 

– Elektrik arzalar ve kesintilerinden kaynaklanan zarar-
lara ve elektrik şebekelerinin güçlendirilmesi kapsamnda 
yaplan çalşmalara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakan Taner Yldz’n cevab (7/61351) 114 (92) 221:224 

ÖZ Sakine (Manisa) – Manisa'da yaşanan elektrik ke-
sintilerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan 
Taner Yldz’n cevab (7/62614) 114 (92) 518:521 

– Manisa'daki elektrik kesintilerine ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n cevab 
(7/60796) 114 (92) 184:186 

ÖZEL Özgür (Manisa) – 31 Mart 2015 tarihinde ger-
çekleşen elektrik kesintisine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n cevab (7/63873) 114 (92) 854:857 

– Bir elektrik firmasnda çalşan işçilerin durumuna iliş-
kin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yl-
dz’n cevab (7/61353) 114 (92) 229:233 

– Güney Ege Linyit İşletmesi'ndeki kayp kömür stokuna 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner 
Yldz’n cevab (7/62615) 114 (92) 522:524 

– Manisa ilindeki elektrik kesintilerine ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n cevab 
(7/61794) 114 (92) 250:253 

– Manisa'da abonelere geleceğe dönük elektrik faturas 
kesilmesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakan Taner Yldz’n cevab (7/60455) 114 (92) 129:132 

– Soma maden faciasndan sonra meydana gelen maden 
kazalarna ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan 
Taner Yldz’n cevab (7/60454) 114 (92) 126:128 

ÖZENSOY Necati (Bursa) – Bursa'da şiddetli lodos 
nedeniyle meydana gelen elektrik kesintilerine ilişkin sorusu 
ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n cevab 
(7/60795) 114 (92) 181:183 

ÖZKOÇ Engin (Sakarya) – Sakarya'da elektrik kesinti-
lerine ve yanmayan sokak lambalarna ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n cevab 
(7/60789) 114 (92) 163:165 

ÖZTRAK Faik (Tekirdağ) – Tekirdağ'da lisans verilen 
termik santrallere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakan Taner Yldz’n cevab (7/63587) 114 (92) 825:827 

ÖZTÜRK Ali Rza (Mersin) – Ülkemizde kurulacak 
nükleer santralin risklerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n cevab (7/63876) 114 (92) 865:869 
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ŞEKER Mehmet (Gaziantep) – Gaziantep'te konut tü-
keticilerine yaplan doğal gaz zammna ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n cevab 
(7/62963) 114 (92) 661:664 

TAN Altan (Diyarbakr) – Türkiye genelinde yaşanan 
elektrik kesintisine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakan Taner Yldz’n cevab (7/63875) 114 (92) 862:864 

TANAL Mahmut (İstanbul) – 31.03.2015 tarihinde 
Türkiye genelinde yaşanan elektrik kesintisine ilişkin sorusu 
ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n cevab 
(7/63878) 114 (92) 874:876 

– Özelleştirilen bir elektrik dağtm şirketinde işten çka-
rlan kişilere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakan Taner Yldz’n cevab (7/60463) 114 (92) 150:152 

– Türkiye'de bulunan maden ocaklarna ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n cevab 
(7/60462) 114 (92) 147:149 

TANRIKULU Ahmet Kenan (İzmir) – Radyoaktif atk 
yüklü bir geminin ülkemizde sökümüne ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n cevab 
(7/60794) 114 (92) 178:180 

TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – 2003-2015 
yllar arasnda görevden alnan üst düzey bürokratlara ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n 
cevab (7/62968) 114 (92) 677:678 

– 2010-2015 yllar arasnda Bakanlk ile bağl kurum ve 
kuruluşlarca düzenlenen kurum içi eğitimlere ilişkin sorusu 
ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n cevab 
(7/62017) 114 (92) 318:319 

– 2010-2015 yllar arasnda Bakanlk ile bağl kurum ve 
kuruluşlardan diğer kurum ve kuruluşlara geçmek için başvu-
ru yapan kişi saysna ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakan Taner Yldz’n cevab (7/62018) 114 (92) 320:321 

– 2013-2015 yllar arasnda bağl kurum ve kuruluşlarda 
hizmet alm yoluyla çalşan personele ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n cevab 
(7/62616) 114 (92) 525:527 

– 2013-2015 yllar arasnda düzenlenen tören, fuar ve 
organizasyonlara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakan Taner Yldz’n cevab (7/62969) 114 (92) 679:681 

– 2014-2015 yllar arasnda yaplan ihalelere ilişkin so-
rusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n 
cevab (7/62280) 114 (92) 427:428 

– 2014-2015 yllar arasnda sosyal medya paylaşmlar 
nedeniyle hakknda soruşturma açlan personele ilişkin soru-
su ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n 
cevab (7/62281) 114 (92) 429:430 
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– Bakanlğa bağl kurum ve kuruluşlarn 2003-2015 yl-
lar arasndaki proje ve yatrmlar ile ödenek kullanmna 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner 
Yldz’n cevab (7/61065) 114 (92) 197:199 

– Bakanlğa bağl kurum ve kuruluşlar tarafndan hizmet 
binas olarak kullanlmak üzere kiralanan binalara ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n 
cevab (7/62964) 114 (92) 665:667 

– Bakanlğn afet yönetim planna ilişkin sorusu ve Ener-
ji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n cevab 
(7/62619) 114 (92) 534:536 

– Bakanlğn merkez ve taşra teşkilatnda görev yapan 
personele ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan 
Taner Yldz’n cevab (7/63293) 114 (92) 752:754 

– Bakanlğn vermiş olduğu kamu hizmetlerine ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n 
cevab (7/63292) 114 (92) 749:751 

– Bakanlk ile bağl ve ilgili kuruluşlarn binek taşt 
almlarna ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan 
Taner Yldz’n cevab (7/62618) 114 (92) 531:533 

– Bakanlk tarafndan son üç ylda yaplan temsil, ağr-
lama, tören ve tantm giderlerine ilişkin sorusu ve Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n cevab (7/62617) 114 (92) 528:530 

– Broşür ve kitap almlar ile reklam ve tantm giderle-
rine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner 
Yldz’n cevab (7/62279) 114 (92) 425:426 

– Elektrikteki kayp-kaçak sorununa ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n cevab 
(7/61795) 114 (92) 254:257 

– Kayp-kaçak bedeli ve sayaç okuma bedeliyle ilgili 
yarg kararlarnn uygulanmamasna ilişkin sorusu ve Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n cevab (7/62967) 114 (92) 674:676 

– KPSS ile atanan personele ilişkin sorusu ve Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n cevab (7/62268) 114 (92) 396:397 

TAYAN Turhan (Bursa) – Bursa'da yaşanan elektrik 
kesintilerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakan Taner Yldz’n cevab (7/60792) 114 (92) 171:174 

TOPCU Zühal (Ankara) – Doğal kaynaklarn özelleşti-
rilmesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan 
Taner Yldz’n cevab (7/60450) 114 (92) 116:117 

TORLAK D. Ali (İstanbul) – 2014 ylnda başlatlan 
kamu yatrmlarna ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakan Taner Yldz’n cevab (7/60452) 114 (92) 121:123 

– Üretim yapan ve yapmayan hidroelektrik ve termik 
santrallere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan 
Taner Yldz’n cevab (7/62611) 114 (92) 508:510 
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– Bakanlğa bağl kurum ve kuruluşlarn 2003-2015 yl-
lar arasndaki proje ve yatrmlar ile ödenek kullanmna 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner 
Yldz’n cevab (7/61065) 114 (92) 197:199 

– Bakanlğa bağl kurum ve kuruluşlar tarafndan hizmet 
binas olarak kullanlmak üzere kiralanan binalara ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n 
cevab (7/62964) 114 (92) 665:667 

– Bakanlğn afet yönetim planna ilişkin sorusu ve Ener-
ji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n cevab 
(7/62619) 114 (92) 534:536 

– Bakanlğn merkez ve taşra teşkilatnda görev yapan 
personele ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan 
Taner Yldz’n cevab (7/63293) 114 (92) 752:754 

– Bakanlğn vermiş olduğu kamu hizmetlerine ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n 
cevab (7/63292) 114 (92) 749:751 

– Bakanlk ile bağl ve ilgili kuruluşlarn binek taşt 
almlarna ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan 
Taner Yldz’n cevab (7/62618) 114 (92) 531:533 

– Bakanlk tarafndan son üç ylda yaplan temsil, ağr-
lama, tören ve tantm giderlerine ilişkin sorusu ve Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n cevab (7/62617) 114 (92) 528:530 

– Broşür ve kitap almlar ile reklam ve tantm giderle-
rine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner 
Yldz’n cevab (7/62279) 114 (92) 425:426 

– Elektrikteki kayp-kaçak sorununa ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n cevab 
(7/61795) 114 (92) 254:257 

– Kayp-kaçak bedeli ve sayaç okuma bedeliyle ilgili 
yarg kararlarnn uygulanmamasna ilişkin sorusu ve Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n cevab (7/62967) 114 (92) 674:676 

– KPSS ile atanan personele ilişkin sorusu ve Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n cevab (7/62268) 114 (92) 396:397 

TAYAN Turhan (Bursa) – Bursa'da yaşanan elektrik 
kesintilerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakan Taner Yldz’n cevab (7/60792) 114 (92) 171:174 

TOPCU Zühal (Ankara) – Doğal kaynaklarn özelleşti-
rilmesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan 
Taner Yldz’n cevab (7/60450) 114 (92) 116:117 

TORLAK D. Ali (İstanbul) – 2014 ylnda başlatlan 
kamu yatrmlarna ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakan Taner Yldz’n cevab (7/60452) 114 (92) 121:123 

– Üretim yapan ve yapmayan hidroelektrik ve termik 
santrallere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan 
Taner Yldz’n cevab (7/62611) 114 (92) 508:510 
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TÜRELİ Rahmi Aşkn (İzmir) – Elektrik dağtmnn 
özelleştirilmesine ve elektrik faturalarndaki kayp kaçak 
bedellerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Baka-
n Taner Yldz’n cevab (7/62271) 114 (92) 405:408 

– Ham petroldeki indirimin akaryakt fiyatlarna yans-
mamasna ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan 
Taner Yldz’n cevab (7/60164) 114 (92) 104:107 

TÜRKKAN Lütfü (Kocaeli) – Kocaeli'nin Derince il-
çesinde üzerinden yüksek gerilim hatt geçen bir mahalleye 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner 
Yldz’n cevab (7/61793) 114 (92) 247:249 

TÜZEL Abdullah Levent (İstanbul) – İstanbul'da yük-
sek gerilim hattna kaplarak hayatn kaybeden bir vatandaşa 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner 
Yldz’n cevab (7/60165) 114 (92) 108:110 

– Trabzon'un Çaykara ilçesinde yapm devam eden HES 
inşaat srasnda çğ düşmesi sonucu hayatn kaybeden işçile-
re ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner 
Yldz’n cevab (7/61348) 114 (92) 212:214 

– Yüksek gerilim hatlarnn onarm için Bakanlk bütçe-
sinden ayrlan ödeneğe ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n cevab (7/63300) 114 (92) 770:772 

ÜÇER Özdal (Van) – Van'n bir caddesindeki elektrik 
kesintilerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakan Taner Yldz’n cevab (7/60788) 114 (92) 160:162 

– Van'n Gürpnar ilçesindeki elektrik kesintilerine iliş-
kin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yl-
dz’n cevab (7/61347) 114 (92) 208:211 

YENİÇERİ Özcan (Ankara) – 2002-2015 yllar ara-
snda Bakanlk ile bağl kurum ve kuruluşlarca satn alnan 
hukuk, muhasebe ve mali hizmetlere ilişkin sorusu ve Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n cevab (7/60459) 114 (92) 139:140 

– 2002-2015 yllar arasnda Bakanlk ile bağl kurum ve 
kuruluşlarca satn alnan kurulum ve montaj hizmetlerine 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner 
Yldz’n cevab (7/61346) 114 (92) 206:207 

– 29 Mart - 1 Nisan tarihleri arasnda Antalya'da düzen-
lenecek olan EMEOGE Kongresi'ne ve TPAO'nun katlmna 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner 
Yldz’n cevab (7/62277) 114 (92) 420:422 

– Adyaman'da bir mahallede ilave aydnlatma talebinde 
bulunulmasnn ardndan mahalledeki tek lambann söküldü-
ğüne dair iddialara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakan Taner Yldz’n cevab (7/60449) 114 (92) 114:115 

    
    



- 14 -

 C. B. S a y f a  

 

– Azerbaycan ve Kazakistan'daki petrol üretim sahalar-
nn devredildiği iddiasna ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n cevab (7/62607) 114 (92) 496:498 

– Bakanlk ile bağl kurum ve kuruluşlarca satn alnan iş 
kyafetleri, özel iş giysileri ve aksesuarlarna ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n cevab 
(7/61796) 114 (92) 258:259 

– Bakanlk ile bağl kurum ve kuruluşlarca satn alnan 
televizyon ve radyo alclar ile sesli ya da görüntülü kayt ve 
çoğaltma cihazlarna ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakan Taner Yldz’n cevab (7/61797) 114 (92) 260:261 

– Bakanlk ile bağl kurum ve kuruluşlarca satn alnan 
posta ve kutlama kartlar ile davetiyelere ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n cevab 
(7/61798) 114 (92) 262:263 

– Bakanlk ile bağl kurum ve kuruluşlarca satn alnan 
bavul, saraçlk, torba ve çantalara ilişkin sorusu ve Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n cevab (7/62019) 114 (92) 322:323 

– Bakanlk ile bağl kurum ve kuruluşlarca abone olunan 
süreli yaynlara ve yaplan harcamalara ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n cevab 
(7/63294) 114 (92) 755:757 

– Bakanlk ile bağl kurum ve kuruluşlarca abone olunan 
gazetelere ve yaplan harcamalara ilişkin sorusu ve Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n cevab (7/63295) 114 (92) 758:759 

– Bakanlk ile bağl kurum ve kuruluşlarca dağtlan pla-
ketlere ve yaplan harcamalara ilişkin sorusu ve Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n cevab (7/63296) 114 (92) 760:761 

– Bakanlk ile bağl kurum ve kuruluşlarca Türk Cumhu-
riyetleri, dost ve akraba topluluklar ile ortak yürütülen proje-
lere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner 
Yldz’n cevab (7/63297) 114 (92) 762:764 

– Bakanlk ile bağl kurum ve kuruluşlarca alnan tasar-
ruf tedbirlerine ve yaplan çalşmalara ilişkin sorusu ve Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n cevab (7/63298) 114 (92) 765:766 

– Bakanlk ile bağl kurum ve kuruluşlarca KKTC ile or-
tak yürütülen projelere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakan Taner Yldz’n cevab (7/63299) 114 (92) 767:769 

– Bakanlk ile bağl kurum ve kuruluşlarda Gezi Park 
eylemlerine katldğ gerekçesiyle hakknda işlem yaplan 
kamu personeline ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakan Taner Yldz’n cevab (7/60457) 114 (92) 135:136 

– Bakanlk ile bağl kurum ve kuruluşlarda sosyal medya 
paylaşmlar nedeniyle hakknda işlem yaplan kamu persone-
line ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner 
Yldz’n cevab (7/60458) 114 (92) 137:138 
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– Azerbaycan ve Kazakistan'daki petrol üretim sahalar-
nn devredildiği iddiasna ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n cevab (7/62607) 114 (92) 496:498 

– Bakanlk ile bağl kurum ve kuruluşlarca satn alnan iş 
kyafetleri, özel iş giysileri ve aksesuarlarna ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n cevab 
(7/61796) 114 (92) 258:259 

– Bakanlk ile bağl kurum ve kuruluşlarca satn alnan 
televizyon ve radyo alclar ile sesli ya da görüntülü kayt ve 
çoğaltma cihazlarna ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakan Taner Yldz’n cevab (7/61797) 114 (92) 260:261 

– Bakanlk ile bağl kurum ve kuruluşlarca satn alnan 
posta ve kutlama kartlar ile davetiyelere ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n cevab 
(7/61798) 114 (92) 262:263 

– Bakanlk ile bağl kurum ve kuruluşlarca satn alnan 
bavul, saraçlk, torba ve çantalara ilişkin sorusu ve Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n cevab (7/62019) 114 (92) 322:323 

– Bakanlk ile bağl kurum ve kuruluşlarca abone olunan 
süreli yaynlara ve yaplan harcamalara ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n cevab 
(7/63294) 114 (92) 755:757 

– Bakanlk ile bağl kurum ve kuruluşlarca abone olunan 
gazetelere ve yaplan harcamalara ilişkin sorusu ve Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n cevab (7/63295) 114 (92) 758:759 

– Bakanlk ile bağl kurum ve kuruluşlarca dağtlan pla-
ketlere ve yaplan harcamalara ilişkin sorusu ve Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n cevab (7/63296) 114 (92) 760:761 

– Bakanlk ile bağl kurum ve kuruluşlarca Türk Cumhu-
riyetleri, dost ve akraba topluluklar ile ortak yürütülen proje-
lere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner 
Yldz’n cevab (7/63297) 114 (92) 762:764 

– Bakanlk ile bağl kurum ve kuruluşlarca alnan tasar-
ruf tedbirlerine ve yaplan çalşmalara ilişkin sorusu ve Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n cevab (7/63298) 114 (92) 765:766 

– Bakanlk ile bağl kurum ve kuruluşlarca KKTC ile or-
tak yürütülen projelere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakan Taner Yldz’n cevab (7/63299) 114 (92) 767:769 

– Bakanlk ile bağl kurum ve kuruluşlarda Gezi Park 
eylemlerine katldğ gerekçesiyle hakknda işlem yaplan 
kamu personeline ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakan Taner Yldz’n cevab (7/60457) 114 (92) 135:136 

– Bakanlk ile bağl kurum ve kuruluşlarda sosyal medya 
paylaşmlar nedeniyle hakknda işlem yaplan kamu persone-
line ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner 
Yldz’n cevab (7/60458) 114 (92) 137:138 
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– Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Gemi’sinin satn al-
mna ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan 
Taner Yldz’n cevab (7/62606) 114 (92) 493:495 

– PİGEM Genel Müdürü'nün TPAO Yönetim Kurulu 
üyesi olup olmadğna ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakan Taner Yldz’n cevab (7/62273) 114 (92) 411:412 

– TP Oilfield Services Company bünyesinde görevli ki-
şilere ve TPAO'daki görevlerine ilişkin sorusu ve Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n cevab (7/62272) 114 (92) 409:410 

– TPAO tarafndan Batman'da kiralanan araçlar ile ilgili 
iddialara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan 
Taner Yldz’n cevab (7/62274) 114 (92) 413:414 

– TPAO tarafndan gerçekleştirilen veya sponsor olunan 
etkinliklere ve yaplan harcamalara ilişkin sorusu ve Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n cevab (7/62276) 114 (92) 417:419 

– TPAO tarafndan Libya'ya yaplan yatrmlara ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n 
cevab (7/62278) 114 (92) 423:424 

– TPAO tarafndan Sarkamş Şehitleri'ni Anma Etkin-
likleri kapsamnda yaplan harcamalara ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n cevab 
(7/62275) 114 (92) 415:416 

– TPAO'nun bir yan kuruluşunda benzin istasyonuna sa-
hip milletvekillerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakan Taner Yldz’n cevab (7/62610) 114 (92) 505:507 

– TPAO'nun bir yan kuruluşunda çalşan personel say-
sna ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner 
Yldz’n cevab (7/62609) 114 (92) 502:504 

– TPAO'nun bir yan kuruluşunun BOTAŞ'a devredilme-
sine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner 
Yldz’n cevab (7/62608) 114 (92) 499:501 

YILMAZ Seyfettin (Adana) – Adana'da yaşanan elekt-
rik kesintilerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakan Taner Yldz’n cevab (7/60451) 114 (92) 118:120 

YÜCEER Candan (Tekirdağ) – Trakya Bölgesi'nde 
doğal gaz fiyatlarna yaplan zamma ilişkin sorusu ve Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n cevab (7/62965) 114 (92) 668:670 

YÜKSEL Alaattin (İzmir) – 2010-2014 döneminde 
hizmet alm yoluyla yaplan harcamalara ve yüklenici firma-
larda çalşan taşeron işçilere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakan Taner Yldz’n cevab (7/60163) 114 (92) 101:103 

ZENDERLİOĞLU Hüsamettin (Bitlis) – Bitlis'in Gü-
roymak ilçesinde belediyenin su depolarna giden elektriğin 
kesilmesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakan Taner Yldz’n cevab (7/61802) 114 (92) 274:276 
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– Bitlis'in Mutki ilçesinde yaşanan elektrik kesintilerine 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner 
Yldz’n cevab (7/61803) 114 (92) 277:279 

ZOZANİ Adil (Hakkâri) – Hakkâri'deki elektrik kesin-
tilerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan 
Taner Yldz’n cevab (7/62265) 114 (92) 386:389 

    
    
    

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanndan    
BAL İdris (Kütahya) – Hibrit tohumlara ilişkin sorusu 

ve Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Mehmet Mehdi 
Eker’in cevab (7/62984) 114 (92) 685:711 

BULUT Ahmet Duran (Balkesir) – Her ilçeye bir sos-
yolog atanmasna ilişkin sorusu ve Gda, Tarm ve Hayvanc-
lk Bakan Mehmet Mehdi Eker’in cevab (7/62291) 114 (92) 431:467 

CANALİOĞLU Mehmet Volkan (Trabzon) – 2014 
yl Alan Bazl Destekleme Primi başvuru süresinin uzatlma-
sna (7/62029) ve Alan Bazl Destekleme Primi'nin 2015 
ylnda ödenip ödenmeyeceğine (7/62030) ilişkin sorular ve 
Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Mehmet Mehdi Eker’in 
cevab 114 (92) 324:336 

DEMİRÖZ İlhan (Bursa) – Bursa Karacabey Tarm İş-
letmesi'nde kapama ceviz bahçesi kurulmasna ilişkin sorusu 
ve Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Mehmet Mehdi 
Eker’in cevab (7/63312) 114 (92) 773:803 

– Bursa'nn ilçelerinde yaşanan kar felaketi nedeniyle za-
rar gören üreticilere ilişkin sorusu ve Gda, Tarm ve Hay-
vanclk Bakan Mehmet Mehdi Eker’in cevab (7/62302) 114 (92) 431:467 

DİBEK Turgut (Krklareli) – Trakya'daki tarm arazi-
lerinin tarmsal sit alan kapsamna alnmasna ilişkin sorusu 
ve Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Mehmet Mehdi 
Eker’in cevab (7/63307) 114 (92) 773:803 

GÜNAL Mehmet (Antalya) – Tarm Kredi Kooperatif-
leri Merkez Birliği Genel Müdürü'nün aylk ücretine ilişkin 
sorusu ve Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Mehmet Meh-
di Eker’in cevab (7/63589) 114 (92) 828:830 

– Türkiye Tarm Kredi Kooperatifi Merkez Birliği yöne-
tim kurulu başkan ve üyeleri hakkndaki çeşitli iddialara 
ilişkin sorusu ve Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Mehmet 
Mehdi Eker’in cevab (7/62989) 114 (92) 685:711 

GÜVEN Hülya (İzmir) – Tarmsal Yaym Geliştirme 
Projesi kapsamnda istihdam edilen personelin çalşma koşul-
larna ilişkin sorusu ve Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan 
Mehmet Mehdi Eker’in cevab (7/63311) 114 (92) 773:803 
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– Bitlis'in Mutki ilçesinde yaşanan elektrik kesintilerine 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner 
Yldz’n cevab (7/61803) 114 (92) 277:279 

ZOZANİ Adil (Hakkâri) – Hakkâri'deki elektrik kesin-
tilerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan 
Taner Yldz’n cevab (7/62265) 114 (92) 386:389 

    
    
    

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanndan    
BAL İdris (Kütahya) – Hibrit tohumlara ilişkin sorusu 

ve Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Mehmet Mehdi 
Eker’in cevab (7/62984) 114 (92) 685:711 

BULUT Ahmet Duran (Balkesir) – Her ilçeye bir sos-
yolog atanmasna ilişkin sorusu ve Gda, Tarm ve Hayvanc-
lk Bakan Mehmet Mehdi Eker’in cevab (7/62291) 114 (92) 431:467 

CANALİOĞLU Mehmet Volkan (Trabzon) – 2014 
yl Alan Bazl Destekleme Primi başvuru süresinin uzatlma-
sna (7/62029) ve Alan Bazl Destekleme Primi'nin 2015 
ylnda ödenip ödenmeyeceğine (7/62030) ilişkin sorular ve 
Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Mehmet Mehdi Eker’in 
cevab 114 (92) 324:336 

DEMİRÖZ İlhan (Bursa) – Bursa Karacabey Tarm İş-
letmesi'nde kapama ceviz bahçesi kurulmasna ilişkin sorusu 
ve Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Mehmet Mehdi 
Eker’in cevab (7/63312) 114 (92) 773:803 

– Bursa'nn ilçelerinde yaşanan kar felaketi nedeniyle za-
rar gören üreticilere ilişkin sorusu ve Gda, Tarm ve Hay-
vanclk Bakan Mehmet Mehdi Eker’in cevab (7/62302) 114 (92) 431:467 

DİBEK Turgut (Krklareli) – Trakya'daki tarm arazi-
lerinin tarmsal sit alan kapsamna alnmasna ilişkin sorusu 
ve Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Mehmet Mehdi 
Eker’in cevab (7/63307) 114 (92) 773:803 

GÜNAL Mehmet (Antalya) – Tarm Kredi Kooperatif-
leri Merkez Birliği Genel Müdürü'nün aylk ücretine ilişkin 
sorusu ve Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Mehmet Meh-
di Eker’in cevab (7/63589) 114 (92) 828:830 

– Türkiye Tarm Kredi Kooperatifi Merkez Birliği yöne-
tim kurulu başkan ve üyeleri hakkndaki çeşitli iddialara 
ilişkin sorusu ve Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Mehmet 
Mehdi Eker’in cevab (7/62989) 114 (92) 685:711 

GÜVEN Hülya (İzmir) – Tarmsal Yaym Geliştirme 
Projesi kapsamnda istihdam edilen personelin çalşma koşul-
larna ilişkin sorusu ve Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan 
Mehmet Mehdi Eker’in cevab (7/63311) 114 (92) 773:803 
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IŞIK Alim (Kütahya) – Simav Gölü arazisinin su altn-
da kalmas nedeniyle zarara uğrayan çiftçilere ilişkin sorusu 
ve Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Mehmet Mehdi 
Eker’in cevab (7/62629) 114 (92) 537:572 

OĞAN Sinan (Iğdr) – İpotekli tarm arazilerine 
(7/63887), Iğdr'da süt ve süt ürünleri sektörünün geliştiril-
mesine yönelik çalşmalara (7/63897), Iğdr'da kanatl hayvan 
üretimine (7/63898) ve Bakanlk bütçesinden Iğdr'a ayrlan 
paya (7/63899) ilişkin sorular ve Gda, Tarm ve Hayvanc-
lk Bakan Mehmet Mehdi Eker’in cevab 114 (92) 880:908 

ÖĞÜT Ensar (Ardahan) – Erzurum, Gümüşhane ve 
Bayburt'taki tarmsal amaçl kredi kullanan çiftçilerin borçla-
rnn ertelenmesine ve et fiyatlarna (7/62293), Erzurum, 
Gümüşhane ve Bayburt'ta bağl ve ilgili kuruluşlarn kullan-
dğ resmi yaplarn engellilerin erişebilirliğine uygun hale 
getirilmesi için yaplan çalşmalara ve süt üreticilerine verilen 
desteğe (7/62294), Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta geriye 
göçün teşvik edilmesine yönelik çalşmalara (7/62295), Erzu-
rum, Gümüşhane ve Bayburt'ta hayvanclk alanndaki teşvik 
uygulamalarna (7/62296), Erzurum, Gümüşhane ve Bay-
burt'taki gda denetimlerine (7/62297), Erzurum, Gümüşhane 
ve Bayburt'taki proje ve yatrmlara (7/62298) ilişkin sorular 
ve Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Mehmet Mehdi 
Eker’in cevab 114 (92) 431:467 

– Tarm alanlarndaki azalmaya ve ekimi yasaklanan 
ürünlerin yerine ekilen alternatif tarm ürünlerine ilişkin 
sorusu ve Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Mehmet Meh-
di Eker’in cevab (7/62985) 114 (92) 685:711 

– Van, Adyaman ve Siirt'teki tarmsal kredilere 
(7/62630), Elâzğ ve Mardin'de hayvanclk sektöründeki 
teşvik uygulamalarna (7/62631), Diyarbakr ve Şanlurfa'da 
sağlksz koşullarda gda üretiminin önlenmesine yönelik 
çalşmalara (7/62632), Kars, Iğdr ve Ağr'da geriye göçün 
sağlanmasna yönelik verilen teşviklere (7/62633), Elâzğ ve 
Mardin'de bağl ve ilgili kuruluşlarn kullandğ resmi yapla-
rn engellilerin erişebilirliğine uygun hale getirilmesi için 
yaplan çalşmalara (7/62634) ve Van, Adyaman ve Siirt'te 
tarmsal amaçl kredi kullanan çiftçilerin borçlarnn ertelen-
mesine ve et fiyatlarna (7/62635) ilişkin sorular ve Gda, 
Tarm ve Hayvanclk Bakan Mehmet Mehdi Eker’in cevab  114 (92) 537:572 

ÖREN Hasan (Manisa) – Manisa Alaşehir'de soğuk ve 
don nedeniyle bağlar zarar gören çiftçilerin durumuna ilişkin 
sorusu ve Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Mehmet Meh-
di Eker’in cevab (7/63314) 114 (92) 773:803 
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ÖZKES İhsan (İstanbul) – Eskişehir ili Sarcayaka il-
çesinde kar yağşndan zarar gören çiftçilere ilişkin sorusu ve 
Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Mehmet Mehdi Eker’in 
cevab  (7/62031) 114 (92) 324:336 

– Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde yaşanan kar felaketi 
nedeniyle zarar gören üreticilere ilişkin sorusu ve Gda, 
Tarm ve Hayvanclk Bakan Mehmet Mehdi Eker’in cevab 
(7/62303) 114 (92) 431:467 

TANRIKULU Ahmet Kenan (İzmir) – Kamu bankala-
rna olan borçlarn ödeyemeyen balkçlar için yeni düzen-
leme yaplmasna ilişkin sorusu ve Gda, Tarm ve Hayvanc-
lk Bakan Mehmet Mehdi Eker’in cevab (7/62628) 114 (92) 537:572 

TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – 2010-2015 
yllar arasnda Bakanlk ile bağl kurum ve kuruluşlarca 
düzenlenen kurum içi eğitimlere (7/62027) ve 2010-2015 
yllar arasnda Bakanlk ile bağl kurum ve kuruluşlardan 
diğer kurum ve kuruluşlara geçmek için başvuru yapan kişi 
saysna (7/62028) ilişkin sorular ve Gda, Tarm ve Hay-
vanclk Bakan Mehmet Mehdi Eker’in cevab 114 (92) 324:336 

– 2013-2015 yllar arasnda bağl kurum ve kuruluşlarda 
hizmet alm yoluyla çalşan personele (7/62636), Bakanlk 
tarafndan son üç ylda yaplan temsil, ağrlama, tören ve 
tantm giderlerine (7/62637), Bakanlk ile bağl ve ilgili 
kuruluşlarn binek taşt almlarna (7/62638) ve Bakanlğn 
afet yönetim planna (7/62639) ilişkin sorular ve Gda, Ta-
rm ve Hayvanclk Bakan Mehmet Mehdi Eker’in cevab 114 (92) 537:572 

– Bakanlğa bağl kurum ve kuruluşlar tarafndan hizmet 
binas olarak kullanlmak üzere kiralanan binalara (7/62986), 
2003-2015 yllar arasnda görevden alnan üst düzey bürok-
ratlara (7/62987) ve 2013-2015 yllar arasnda düzenlenen 
tören, fuar ve organizasyonlara (7/62988) ilişkin sorular ve 
Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Mehmet Mehdi Eker’in 
cevab 114 (92) 685:711 

– Bakanlğn afet yönetim planna (7/63306), Bakanlğn 
vermiş olduğu kamu hizmetlerine (7/63309), Bakanlğn 
merkez ve taşra teşkilatnda görev yapan personele (7/63310) 
ve tarmsal desteklemelerde yapldğ iddia edilen bir usul-
süzlüğe (7/63313) ilişkin sorular ve Gda, Tarm ve Hayvan-
clk Bakan Mehmet Mehdi Eker’in cevab 114 (92) 773:803 

– Broşür ve kitap almlar ile reklam ve tantm giderle-
rine (7/62305), 2014-2015 yllar arasnda yaplan ihalelere 
(7/62306) ve 2014-2015 yllar arasnda sosyal medya payla-
şmlar nedeniyle hakknda soruşturma açlan personele 
(7/62307) ilişkin sorular ve Gda, Tarm ve Hayvanclk 
Bakan Mehmet Mehdi Eker’in cevab 114 (92) 431:467 
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ÖZKES İhsan (İstanbul) – Eskişehir ili Sarcayaka il-
çesinde kar yağşndan zarar gören çiftçilere ilişkin sorusu ve 
Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Mehmet Mehdi Eker’in 
cevab  (7/62031) 114 (92) 324:336 

– Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde yaşanan kar felaketi 
nedeniyle zarar gören üreticilere ilişkin sorusu ve Gda, 
Tarm ve Hayvanclk Bakan Mehmet Mehdi Eker’in cevab 
(7/62303) 114 (92) 431:467 

TANRIKULU Ahmet Kenan (İzmir) – Kamu bankala-
rna olan borçlarn ödeyemeyen balkçlar için yeni düzen-
leme yaplmasna ilişkin sorusu ve Gda, Tarm ve Hayvanc-
lk Bakan Mehmet Mehdi Eker’in cevab (7/62628) 114 (92) 537:572 

TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – 2010-2015 
yllar arasnda Bakanlk ile bağl kurum ve kuruluşlarca 
düzenlenen kurum içi eğitimlere (7/62027) ve 2010-2015 
yllar arasnda Bakanlk ile bağl kurum ve kuruluşlardan 
diğer kurum ve kuruluşlara geçmek için başvuru yapan kişi 
saysna (7/62028) ilişkin sorular ve Gda, Tarm ve Hay-
vanclk Bakan Mehmet Mehdi Eker’in cevab 114 (92) 324:336 

– 2013-2015 yllar arasnda bağl kurum ve kuruluşlarda 
hizmet alm yoluyla çalşan personele (7/62636), Bakanlk 
tarafndan son üç ylda yaplan temsil, ağrlama, tören ve 
tantm giderlerine (7/62637), Bakanlk ile bağl ve ilgili 
kuruluşlarn binek taşt almlarna (7/62638) ve Bakanlğn 
afet yönetim planna (7/62639) ilişkin sorular ve Gda, Ta-
rm ve Hayvanclk Bakan Mehmet Mehdi Eker’in cevab 114 (92) 537:572 

– Bakanlğa bağl kurum ve kuruluşlar tarafndan hizmet 
binas olarak kullanlmak üzere kiralanan binalara (7/62986), 
2003-2015 yllar arasnda görevden alnan üst düzey bürok-
ratlara (7/62987) ve 2013-2015 yllar arasnda düzenlenen 
tören, fuar ve organizasyonlara (7/62988) ilişkin sorular ve 
Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Mehmet Mehdi Eker’in 
cevab 114 (92) 685:711 

– Bakanlğn afet yönetim planna (7/63306), Bakanlğn 
vermiş olduğu kamu hizmetlerine (7/63309), Bakanlğn 
merkez ve taşra teşkilatnda görev yapan personele (7/63310) 
ve tarmsal desteklemelerde yapldğ iddia edilen bir usul-
süzlüğe (7/63313) ilişkin sorular ve Gda, Tarm ve Hayvan-
clk Bakan Mehmet Mehdi Eker’in cevab 114 (92) 773:803 

– Broşür ve kitap almlar ile reklam ve tantm giderle-
rine (7/62305), 2014-2015 yllar arasnda yaplan ihalelere 
(7/62306) ve 2014-2015 yllar arasnda sosyal medya payla-
şmlar nedeniyle hakknda soruşturma açlan personele 
(7/62307) ilişkin sorular ve Gda, Tarm ve Hayvanclk 
Bakan Mehmet Mehdi Eker’in cevab 114 (92) 431:467 
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– KPSS ile atanan personele ilişkin sorusu ve Gda, Ta-
rm ve Hayvanclk Bakan Mehmet Mehdi Eker’in cevab 
(7/62299) 114 (92) 431:467 

TAYAN Turhan (Bursa) – Bursa'da görülen don ve k-
rağ nedeniyle çiftçilerin yaşadğ mağduriyete ilişkin sorusu 
ve Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Mehmet Mehdi 
Eker’in cevab (7/63315) 114 (92) 773:803 

TÜRELİ Rahmi Aşkn (İzmir) – Tarm alanlarndaki 
daralmaya ve azalan zirai üretime ilişkin sorusu ve Gda, 
Tarm ve Hayvanclk Bakan Mehmet Mehdi Eker’in cevab 
(7/62301) 114 (92) 431:467 

YENİÇERİ Özcan (Ankara) – Bal üretimine yönelik 
desteklere ilişkin sorusu ve Gda, Tarm ve Hayvanclk 
Bakan Mehmet Mehdi Eker’in cevab (7/62304) 114 (92) 431:467 

– Belediye veteriner işleri müdürlüklerinin baz beledi-
yeler tarafndan kapatldğ ve veteriner hekimlerin görevine 
son verildiği iddiasna ilişkin sorusu ve Gda, Tarm ve Hay-
vanclk Bakan Mehmet Mehdi Eker’in cevab (7/62292) 114 (92) 431:467 

– Besicilikte kullanlan yem bitkilerine ve besicilere ve-
rilen teşviklere (7/62990), Bakanlk ile bağl kurum ve kuru-
luşlarca KKTC ile ortak yürütülen projelere (7/62991), Ba-
kanlk ile bağl kurum ve kuruluşlarca abone olunan gazetele-
re ve yaplan harcamalara (7/62992), Eskişehir'in Alpu ilçe-
sinden geçen Porsuk Çay'ndaki toplu balk ölümü iddialarna 
(7/62993), Bakanlk ile bağl kurum ve kuruluşlarca Türk 
Cumhuriyetleri, dost ve akraba topluluklar ile ortak yürütülen 
projelere (7/62994), 2010-2015 yllar arasnda yaptrlan 
tarm sigortas verilerine (7/62995), Bakanlk ile bağl kurum 
ve kuruluşlarca dağtlan plaketlere ve yaplan harcamalara 
(7/62996), Bakanlk ile bağl kurum ve kuruluşlarca alnan 
tasarruf tedbirlerine ve yaplan çalşmalara (7/62997) ve 
Bakanlk ile bağl kurum ve kuruluşlarca abone olunan süreli 
yaynlara ve yaplan harcamalara (7/62998) ilişkin sorular ve 
Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Mehmet Mehdi Eker’in 
cevab 114 (92) 685:711 

– Beykoz Riva Deresi'nde yaşanan balk ölümlerine ve 
engellenmesi için yaplan çalşmalara ilişkin sorusu ve Gda, 
Tarm ve Hayvanclk Bakan Mehmet Mehdi Eker’in cevab 
(7/62640) 114 (92) 537:572 

– Doğal çiçek soğanlaryla ilgili yönetmelikte yaplan 
değişikliklerle baz şirketlerin ihracat kotalarnn haksz 
şekilde artrldğ iddiasna ilişkin sorusu ve Gda, Tarm ve 
Hayvanclk Bakan Mehmet Mehdi Eker’in cevab (7/62300) 114 (92) 431:467 
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– Hayvansal kökenli gdalarda veteriner kontrolünün zo-
runlu klnmas adna yürütülen çalşmalara (7/62032), vete-
riner hekimlere hayvanclk ve veteriner halk sağlğ alanla-
rnda gerekli yetki ve sorumluluğun verilmesi adna yürütü-
len çalşmalara (7/62033) ve Bakanlk ile bağl kurum ve 
kuruluşlarca satn alnan bavul, saraçlk, torba ve çantalara 
(7/62034) ilişkin sorular ve Gda, Tarm ve Hayvanclk 
Bakan Mehmet Mehdi Eker’in cevab 114 (92) 324:336 

– Tarmda en uygun sulama yönteminin belirlenmesine 
yönelik çalşmalara (7/63888), tarmda suyun etkin kullanl-
masna yönelik araç ve tekniklerin yaygnlaştrlmasna yöne-
lik çalşmalara (7/63889), tarmda suyun etkin kullanlmasna 
yönelik yaplandrma ve eğitim çalşmalarna (7/63890), 
Adalar'da yasağa aykr balk avlanmasna (7/63891), Sakar-
ya'da bir derede meydana gelen kirliliğe (7/63892), su ürünle-
ri yetiştiricilik belgesine sahip üreticilerin saysna (7/63893), 
Mobil Güneş Pili Sulama Makinesi uygulamasna (7/63894), 
Türkiye Tarm Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü bünye-
sindeki yöneticilere (7/63895) ve  Türkiye Tarm Kredi Koo-
peratifleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki yönetici atamala-
rna (7/63896) ilişkin sorular ve Gda, Tarm ve Hayvanclk 
Bakan Mehmet Mehdi Eker’in cevab 114 (92) 880:908 

YÜCEER Candan (Tekirdağ) – Trakya'daki tarm ara-
zilerinin tarmsal sit alan kapsamna alnmasna ilişkin soru-
su ve Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Mehmet Mehdi 
Eker’in cevab (7/63308) 114 (92) 773:803 

    
    
    

Gümrük ve Ticaret Bakanndan    
CANALİOĞLU Mehmet Volkan (Trabzon) – 2002-

2012 yllar arasnda Trabzon'da açlan ve kapanan iş yerleri-
ne ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakan Nurettin 
Canikli’nin cevab (7/60785) 114 (92) 157:159 

DEDEOĞLU Mesut (Kahramanmaraş) – Bakanlk 
bünyesinde temizlik ve güvenlik gibi hizmetleri yerine geti-
ren taşeron şirket personeline ilişkin sorusu ve Gümrük ve 
Ticaret Bakan Nurettin Canikli’nin cevab (7/63008) 114 (92) 730:731 

EDİBOĞLU Mehmet Ali (Hatay) – Suriye snrnda 
açlan snr kaplarna ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret 
Bakan Nurettin Canikli’nin cevab (7/62037) 114 (92) 341:342 

IŞIK Alim (Kütahya) – Et kaçakçlğna yönelik bir 
operasyona ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakan 
Nurettin Canikli’nin cevab (7/62039) 114 (92) 345:347 
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– Hayvansal kökenli gdalarda veteriner kontrolünün zo-
runlu klnmas adna yürütülen çalşmalara (7/62032), vete-
riner hekimlere hayvanclk ve veteriner halk sağlğ alanla-
rnda gerekli yetki ve sorumluluğun verilmesi adna yürütü-
len çalşmalara (7/62033) ve Bakanlk ile bağl kurum ve 
kuruluşlarca satn alnan bavul, saraçlk, torba ve çantalara 
(7/62034) ilişkin sorular ve Gda, Tarm ve Hayvanclk 
Bakan Mehmet Mehdi Eker’in cevab 114 (92) 324:336 

– Tarmda en uygun sulama yönteminin belirlenmesine 
yönelik çalşmalara (7/63888), tarmda suyun etkin kullanl-
masna yönelik araç ve tekniklerin yaygnlaştrlmasna yöne-
lik çalşmalara (7/63889), tarmda suyun etkin kullanlmasna 
yönelik yaplandrma ve eğitim çalşmalarna (7/63890), 
Adalar'da yasağa aykr balk avlanmasna (7/63891), Sakar-
ya'da bir derede meydana gelen kirliliğe (7/63892), su ürünle-
ri yetiştiricilik belgesine sahip üreticilerin saysna (7/63893), 
Mobil Güneş Pili Sulama Makinesi uygulamasna (7/63894), 
Türkiye Tarm Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü bünye-
sindeki yöneticilere (7/63895) ve  Türkiye Tarm Kredi Koo-
peratifleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki yönetici atamala-
rna (7/63896) ilişkin sorular ve Gda, Tarm ve Hayvanclk 
Bakan Mehmet Mehdi Eker’in cevab 114 (92) 880:908 

YÜCEER Candan (Tekirdağ) – Trakya'daki tarm ara-
zilerinin tarmsal sit alan kapsamna alnmasna ilişkin soru-
su ve Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Mehmet Mehdi 
Eker’in cevab (7/63308) 114 (92) 773:803 

    
    
    

Gümrük ve Ticaret Bakanndan    
CANALİOĞLU Mehmet Volkan (Trabzon) – 2002-

2012 yllar arasnda Trabzon'da açlan ve kapanan iş yerleri-
ne ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakan Nurettin 
Canikli’nin cevab (7/60785) 114 (92) 157:159 

DEDEOĞLU Mesut (Kahramanmaraş) – Bakanlk 
bünyesinde temizlik ve güvenlik gibi hizmetleri yerine geti-
ren taşeron şirket personeline ilişkin sorusu ve Gümrük ve 
Ticaret Bakan Nurettin Canikli’nin cevab (7/63008) 114 (92) 730:731 

EDİBOĞLU Mehmet Ali (Hatay) – Suriye snrnda 
açlan snr kaplarna ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret 
Bakan Nurettin Canikli’nin cevab (7/62037) 114 (92) 341:342 

IŞIK Alim (Kütahya) – Et kaçakçlğna yönelik bir 
operasyona ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakan 
Nurettin Canikli’nin cevab (7/62039) 114 (92) 345:347 
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– Gümrük müşavirliği mesleki yeterlilik snavlarnda 
hakszlk ve usulsüzlük yapldğ iddialarna ilişkin sorusu ve 
Gümrük ve Ticaret Bakan Nurettin Canikli’nin cevab 
(7/62040) 114 (92) 348:349 

– Kaçak et operasyonlarna ilişkin sorusu ve Gümrük ve 
Ticaret Bakan Nurettin Canikli’nin cevab (7/62041) 114 (92) 350:352 

– Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 
denetimindeki gümrük antrepolarnda tespit edilen krmz et 
kaçakçlğna (7/62641) ve gümrük antrepolarnn saylarna 
ve denetimine (7/62642) ilişkin sorular ve Gümrük ve Tica-
ret Bakan Nurettin Canikli’nin cevab  114 (92) 573:575 

KARAAHMETOĞLU Selahattin (Giresun) – 2002-
2014 yllar arasnda Giresun'da kaytl şirketlerin Türkiye 
sralamasna ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakan 
Nurettin Canikli’nin cevab (7/61060) 114 (92) 187:188 

ONUR Melda (İstanbul) – Kiraclarla mal sahipleri 
arasndaki ilişkileri düzenleyen kanun maddelerinde yaplan 
değişikliklerin etkilerine ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret 
Bakan Nurettin Canikli’nin cevab (7/63594) 114 (92) 831:833 

ÖĞÜT Ensar (Ardahan) – Elâzğ ve Mardin'deki es-
naflarn kredi borçlarna ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret 
Bakan Nurettin Canikli’nin cevab (7/62644) 114 (92) 576:578 

– Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'taki esnaflarn kredi 
borçlarna ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakan Nuret-
tin Canikli’nin cevab (7/62308) 114 (92) 468:469 

– Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'taki proje ve yatrm-
lara (7/62309) ve Bitlis, Bingöl ve Batman'daki proje ve 
yatrmlara (7/62643) ilişkin sorular ve Gümrük ve Ticaret 
Bakan Nurettin Canikli’nin cevab 114 (92) 470:474 

TANAL Mahmut (İstanbul) – 2014'ten beri Cumhur-
başkanlğ Genel Sekreteri olan şahslara ait firmalara ilişkin 
sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakan Nurettin Canikli’nin 
cevab (7/62645) 114 (92) 579:580 

– Baz eski bakanlarn çocuklarnn ticari işletmelerine 
ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakan Nurettin Canik-
li’nin cevab (7/62646) 114 (92) 581:582 

TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – 2003-2015 
yllar arasnda görevden alnan üst düzey bürokratlara ilişkin 
sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakan Nurettin Canikli’nin 
cevab (7/63001) 114 (92) 714:715 

– 2010-2015 yllar arasnda Bakanlk ile bağl kurum ve 
kuruluşlarca düzenlenen kurum içi eğitimlere ilişkin sorusu 
ve Gümrük ve Ticaret Bakan Nurettin Canikli’nin cevab 
(7/62035) 114 (92) 337:338 
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– 2010-2015 yllar arasnda Bakanlk ile bağl kurum ve 
kuruluşlardan diğer kurum ve kuruluşlara geçmek için başvu-
ru yapan kişi saysna ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret 
Bakan Nurettin Canikli’nin cevab (7/62036) 114 (92) 339:340 

– 2013-2015 yllar arasnda bağl kurum ve kuruluşlarda 
hizmet alm yoluyla çalşan personele ilişkin sorusu ve 
Gümrük ve Ticaret Bakan Nurettin Canikli’nin cevab 
(7/62647) 114 (92) 583:584 

– 2013-2015 yllar arasnda düzenlenen tören, fuar ve 
organizasyonlara ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakan 
Nurettin Canikli’nin cevab (7/63000) 114 (92) 712:713 

– 2014-2015 yllar arasnda yaplan ihalelere ilişkin so-
rusu ve Gümrük ve Ticaret Bakan Nurettin Canikli’nin 
cevab (7/62312) 114 (92) 477:478 

– 2014-2015 yllar arasnda sosyal medya paylaşmlar 
nedeniyle hakknda soruşturma açlan personele ilişkin soru-
su ve Gümrük ve Ticaret Bakan Nurettin Canikli’nin cevab 
(7/62313) 114 (92) 479:480 

– Bakanlğn afet yönetim planna ilişkin sorusu ve 
Gümrük ve Ticaret Bakan Nurettin Canikli’nin cevab 
(7/62650) 114 (92) 589:591 

– Bakanlk ile bağl ve ilgili kuruluşlarn binek taşt 
almlarna ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakan Nuret-
tin Canikli’nin cevab (7/62649) 114 (92) 587:588 

– Bakanlk tarafndan son üç ylda yaplan temsil, ağr-
lama, tören ve tantm giderlerine ilişkin sorusu ve Gümrük 
ve Ticaret Bakan Nurettin Canikli’nin cevab (7/62648) 114 (92) 585:586 

– Broşür ve kitap almlar ile reklam ve tantm giderle-
rine ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakan Nurettin 
Canikli’nin cevab (7/62311) 114 (92) 475:476 

YENİÇERİ Özcan (Ankara) – Bakanlk ile bağl ku-
rum ve kuruluşlarca satn alnan iş kyafetleri, özel iş giysileri 
ve aksesuarlarna ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakan 
Nurettin Canikli’nin cevab (7/61809) 114 (92) 280:281 

– Bakanlk ile bağl kurum ve kuruluşlarca satn alnan 
posta ve kutlama kartlar ile davetiyelere ilişkin sorusu ve 
Gümrük ve Ticaret Bakan Nurettin Canikli’nin cevab 
(7/61810) 114 (92) 282:283 

– Bakanlk ile bağl kurum ve kuruluşlarca satn alnan 
televizyon ve radyo alclar ile sesli ya da görüntülü kayt ve 
çoğaltma cihazlarna ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret 
Bakan Nurettin Canikli’nin cevab (7/61811) 114 (92) 284:285 

– Bakanlk ile bağl kurum ve kuruluşlarca satn alnan 
bavul, saraçlk, torba ve çantalara ilişkin sorusu ve Gümrük 
ve Ticaret Bakan Nurettin Canikli’nin cevab (7/62038) 114 (92) 343:344 
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– 2010-2015 yllar arasnda Bakanlk ile bağl kurum ve 
kuruluşlardan diğer kurum ve kuruluşlara geçmek için başvu-
ru yapan kişi saysna ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret 
Bakan Nurettin Canikli’nin cevab (7/62036) 114 (92) 339:340 

– 2013-2015 yllar arasnda bağl kurum ve kuruluşlarda 
hizmet alm yoluyla çalşan personele ilişkin sorusu ve 
Gümrük ve Ticaret Bakan Nurettin Canikli’nin cevab 
(7/62647) 114 (92) 583:584 

– 2013-2015 yllar arasnda düzenlenen tören, fuar ve 
organizasyonlara ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakan 
Nurettin Canikli’nin cevab (7/63000) 114 (92) 712:713 

– 2014-2015 yllar arasnda yaplan ihalelere ilişkin so-
rusu ve Gümrük ve Ticaret Bakan Nurettin Canikli’nin 
cevab (7/62312) 114 (92) 477:478 

– 2014-2015 yllar arasnda sosyal medya paylaşmlar 
nedeniyle hakknda soruşturma açlan personele ilişkin soru-
su ve Gümrük ve Ticaret Bakan Nurettin Canikli’nin cevab 
(7/62313) 114 (92) 479:480 

– Bakanlğn afet yönetim planna ilişkin sorusu ve 
Gümrük ve Ticaret Bakan Nurettin Canikli’nin cevab 
(7/62650) 114 (92) 589:591 

– Bakanlk ile bağl ve ilgili kuruluşlarn binek taşt 
almlarna ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakan Nuret-
tin Canikli’nin cevab (7/62649) 114 (92) 587:588 

– Bakanlk tarafndan son üç ylda yaplan temsil, ağr-
lama, tören ve tantm giderlerine ilişkin sorusu ve Gümrük 
ve Ticaret Bakan Nurettin Canikli’nin cevab (7/62648) 114 (92) 585:586 

– Broşür ve kitap almlar ile reklam ve tantm giderle-
rine ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakan Nurettin 
Canikli’nin cevab (7/62311) 114 (92) 475:476 

YENİÇERİ Özcan (Ankara) – Bakanlk ile bağl ku-
rum ve kuruluşlarca satn alnan iş kyafetleri, özel iş giysileri 
ve aksesuarlarna ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakan 
Nurettin Canikli’nin cevab (7/61809) 114 (92) 280:281 

– Bakanlk ile bağl kurum ve kuruluşlarca satn alnan 
posta ve kutlama kartlar ile davetiyelere ilişkin sorusu ve 
Gümrük ve Ticaret Bakan Nurettin Canikli’nin cevab 
(7/61810) 114 (92) 282:283 

– Bakanlk ile bağl kurum ve kuruluşlarca satn alnan 
televizyon ve radyo alclar ile sesli ya da görüntülü kayt ve 
çoğaltma cihazlarna ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret 
Bakan Nurettin Canikli’nin cevab (7/61811) 114 (92) 284:285 

– Bakanlk ile bağl kurum ve kuruluşlarca satn alnan 
bavul, saraçlk, torba ve çantalara ilişkin sorusu ve Gümrük 
ve Ticaret Bakan Nurettin Canikli’nin cevab (7/62038) 114 (92) 343:344 
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– Bakanlk ile bağl kurum ve kuruluşlarca KKTC ile or-
tak yürütülen projelere ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret 
Bakan Nurettin Canikli’nin cevab (7/63002) 114 (92) 716:718 

– Bakanlk ile bağl kurum ve kuruluşlarca abone olunan 
süreli yaynlara ve yaplan harcamalara (7/63003) ve Bakan-
lk ile bağl kurum ve kuruluşlarca abone olunan gazetelere 
ve yaplan harcamalara (7/63006) ilişkin sorular ve Gümrük 
ve Ticaret Bakan Nurettin Canikli’nin cevab 114 (92) 719:721 

– Bakanlk ile bağl kurum ve kuruluşlarca alnan tasar-
ruf tedbirlerine ve yaplan çalşmalara ilişkin sorusu ve Güm-
rük ve Ticaret Bakan Nurettin Canikli’nin cevab (7/63004) 114 (92) 722:723 

– Bakanlk ile bağl kurum ve kuruluşlarca Türk Cumhu-
riyetleri, dost ve akraba topluluklar ile ortak yürütülen proje-
lere ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakan Nurettin 
Canikli’nin cevab (7/63005) 114 (92) 724:727 

– Bakanlk ile bağl kurum ve kuruluşlarca dağtlan pla-
ketlere ve yaplan harcamalara ilişkin sorusu ve Gümrük ve 
Ticaret Bakan Nurettin Canikli’nin cevab (7/63007) 114 (92) 728:729 

– Bakanlk ile bağl kurum ve kuruluşlarca davetiye yo-
luyla yaplan mal ve hizmet almlarna ilişkin sorusu ve 
Gümrük ve Ticaret Bakan Nurettin Canikli’nin cevab 
(7/63906) 114 (92) 909:910 

    
    
    

Maliye Bakanndan    
TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – 2014-2015 

yllar arasnda yaplan ihalelere ilişkin sorusu ve Maliye 
Bakan Mehmet Şimşek’in cevab (7/62391) 114 (92) 481:482 

– Bakanlğn afet yönetim planna ilişkin sorusu ve Ma-
liye Bakan Mehmet Şimşek’in cevab (7/62699) 114 (92) 592:593 

    
    
    

Millî Savunma Bakanndan    
IŞIK Alim (Kütahya) – Bakanlk ile bağl kurum ve ku-

ruluş personeline yönelik fişleme iddialarna ilişkin sorusu ve 
Millî Savunma Bakan İsmet Ylmaz’n cevab (7/62747) 114 (92) 597:599 

– Bakanlk ve bağl, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluş-
larn 2014 yl bütçe ödeneklerine ve bütçe gerçekleşmelerine 
ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakan İsmet Ylmaz’n 
cevab (7/62746) 114 (92) 594:596 

– Güney Kore'den eğitim uçağ alnacağna dair iddialara 
ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakan İsmet Ylmaz’n 
cevab (7/62748) 114 (92) 600:602 
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TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – 2003-2015 
yllar arasnda görevden alnan üst düzey bürokratlara ilişkin 
sorusu ve Millî Savunma Bakan İsmet Ylmaz’n cevab 
(7/63083) 114 (92) 736:737 

– 2013-2015 yllar arasnda düzenlenen tören, fuar ve 
organizasyonlara ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakan 
İsmet Ylmaz’n cevab (7/63082) 114 (92) 734:735 

– Bakanlğa bağl kurum ve kuruluşlar tarafndan hizmet 
binas olarak kullanlmak üzere kiralanan binalara ilişkin 
sorusu ve Millî Savunma Bakan İsmet Ylmaz’n cevab 
(7/63080) 114 (92) 732:733 

– İstanbul'daki bağl kurum ve kuruluş binalarnda dep-
reme karş alnan önlemlere ilişkin sorusu ve Millî Savunma 
Bakan İsmet Ylmaz’n cevab (7/62752) 114 (92) 603:604 

    
    
    

Orman ve Su İşleri Bakanndan    
DORA Erol (Mardin) – Tunceli'de bulunan Munzur 

Vadisi'nde yaplan yasak avlanmaya ve bu konuda alnacak 
önlemlere ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakan Veysel 
Eroğlu’nun cevab (7/62444) 114 (92) 483:486 

    
    
    

TBMM Başkanndan    
AKSÜNGER Erdal (İzmir) – Parlamento Muhabirliği 

kart iptal edilen gazetecilere ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkan Vekili Sadk Yakut’un cevab 
(7/63657) 114 (92) 844:845 

– TBMM e-posta sistemine ve kişisel verilerin güvenli-
ğine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan 
Vekili Sadk Yakut’un cevab (7/61673) 114 (92) 911:914 

ÖĞÜT Kadir Gökmen (İstanbul) – Halkla İlişkiler Bi-
nasnn baz eksikliklerine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkan Vekili Sadk Yakut’un cevab 
(7/60074) 114 (92) 94:95 

TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – Bir gaze-
tecinin PM kartnn haksz bir şekilde elinden alndğ iddia-
sna ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan 
Vekili Sadk Yakut’un cevab (7/63463) 114 (92) 804:806 

YENİÇERİ Özcan (Ankara) – Bir gazetecinin PM kar-
tnn haksz bir şekilde elinden alndğ iddiasna ilişkin 
sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sadk 
Yakut’un cevab (7/63656) 114 (92) 841:843 
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TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – 2003-2015 
yllar arasnda görevden alnan üst düzey bürokratlara ilişkin 
sorusu ve Millî Savunma Bakan İsmet Ylmaz’n cevab 
(7/63083) 114 (92) 736:737 

– 2013-2015 yllar arasnda düzenlenen tören, fuar ve 
organizasyonlara ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakan 
İsmet Ylmaz’n cevab (7/63082) 114 (92) 734:735 

– Bakanlğa bağl kurum ve kuruluşlar tarafndan hizmet 
binas olarak kullanlmak üzere kiralanan binalara ilişkin 
sorusu ve Millî Savunma Bakan İsmet Ylmaz’n cevab 
(7/63080) 114 (92) 732:733 

– İstanbul'daki bağl kurum ve kuruluş binalarnda dep-
reme karş alnan önlemlere ilişkin sorusu ve Millî Savunma 
Bakan İsmet Ylmaz’n cevab (7/62752) 114 (92) 603:604 

    
    
    

Orman ve Su İşleri Bakanndan    
DORA Erol (Mardin) – Tunceli'de bulunan Munzur 

Vadisi'nde yaplan yasak avlanmaya ve bu konuda alnacak 
önlemlere ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakan Veysel 
Eroğlu’nun cevab (7/62444) 114 (92) 483:486 

    
    
    

TBMM Başkanndan    
AKSÜNGER Erdal (İzmir) – Parlamento Muhabirliği 

kart iptal edilen gazetecilere ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkan Vekili Sadk Yakut’un cevab 
(7/63657) 114 (92) 844:845 

– TBMM e-posta sistemine ve kişisel verilerin güvenli-
ğine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan 
Vekili Sadk Yakut’un cevab (7/61673) 114 (92) 911:914 

ÖĞÜT Kadir Gökmen (İstanbul) – Halkla İlişkiler Bi-
nasnn baz eksikliklerine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkan Vekili Sadk Yakut’un cevab 
(7/60074) 114 (92) 94:95 

TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – Bir gaze-
tecinin PM kartnn haksz bir şekilde elinden alndğ iddia-
sna ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan 
Vekili Sadk Yakut’un cevab (7/63463) 114 (92) 804:806 

YENİÇERİ Özcan (Ankara) – Bir gazetecinin PM kar-
tnn haksz bir şekilde elinden alndğ iddiasna ilişkin 
sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sadk 
Yakut’un cevab (7/63656) 114 (92) 841:843 
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– TBMM ile bağl kurum ve kuruluşlarca abone olunan 
süreli yaynlara ve yaplan harcamalara (7/62810) ve TBMM 
ile bağl kurum ve kuruluşlarca abone olunan gazetelere ve 
yaplan harcamalara (7/63464) ilişkin sorular ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sadk Yakut’un cevab 114 (92) 626:643 

– TBMM ile bağl kurum ve kuruluşlarca alnan tasarruf 
tedbirlerine ve yaplan çalşmalara ilişkin sorusu ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sadk Yakut’un cevab 
(7/62809) 114 (92) 616:625 

– TBMM ile bağl kurum ve kuruluşlarca dağtlan pla-
ketlere ve yaplan harcamalara ilişkin sorusu ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sadk Yakut’un cevab 
(7/62807) 114 (92) 611:615 

– TBMM ile bağl kurum ve kuruluşlarca Türk Cumhu-
riyetleri, dost ve akraba topluluklar ile ortak yürütülen proje-
lere (7/62806) ve TBMM ile bağl kurum ve kuruluşlarca 
KKTC ile ortak yürütülen projelere (7/62808) ilişkin sorular 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sadk Ya-
kut’un cevab 114 (92) 605:610 

YÜCEER Candan (Tekirdağ) – Kadna yönelik şiddet 
mağduru bir vatandaşn Dilekçe Komisyonuna yaptğ başvu-
ruya ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan 
Vekili Sadk Yakut’un cevab (7/63655) 114 (92) 834:840 

    
    
    

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTILAR    
– Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlğnn, Türkiye 

Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 95’inci yl dönümünün 
ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram’nn kutlanmas, 
günün anlam ve öneminin belirtilmesi amacyla görüşmeler 
yapmak üzere, Anayasa’nn 93’üncü, TBMM İçtüzüğü’nün 
7’nci maddeleri gereğince Genel Kurulun 23 Nisan 2015 
Perşembe günü saat 14.00’te olağanüstü toplantya çağrld-
ğna ilişkin tezkeresi (3/1776) 114 (92) 77:78 

    
    
    

OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI    
ÇİÇEK Cemil (TBMM Başkan) (Ankara) – 24’üncü 

Dönemde hayatn kaybeden milletvekillerine Allah’tan rahmet 
dilediğine, yaplan çalşmalar için herkese teşekkür ettiğine ve 
Regaip Kandili’nin hayrlar getirmesini temenni ettiğine ilişkin 
konuşmas 114 (92) 93 

    
    



- 26 -

 C. B. S a y f a  

 

ÖZEL GÜNDEM    
A) 23 NİSAN GÖRÜŞMELERİ    
– Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 95’inci 

yl dönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram’nn 
kutlanmas, günün anlam ve öneminin belirtilmesi görüşmeleri 114 (92) 78:93 

    
    
    

ÖNERİLER    
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ    
– Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 95'inci 

yl dönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram’nn 
kutlanmas, günün anlam ve öneminin belirtilmesi amacyla 
Genel Kurulda 23 Nisan 2015 Perşembe günü yaplacak 
görüşmelerde siyasi parti gruplar başkanlarna onar dakika 
süreyle, TBMM'de üyesi bulunan siyasi partilerin genel 
başkan yardmcs veya genel başkanlarna üçer dakika sürey-
le söz verilmesine ilişkin önerisi 114 (92) 78 
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ÖZEL GÜNDEM    
A) 23 NİSAN GÖRÜŞMELERİ    
– Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 95’inci 

yl dönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram’nn 
kutlanmas, günün anlam ve öneminin belirtilmesi görüşmeleri 114 (92) 78:93 

    
    
    

ÖNERİLER    
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ    
– Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 95'inci 

yl dönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram’nn 
kutlanmas, günün anlam ve öneminin belirtilmesi amacyla 
Genel Kurulda 23 Nisan 2015 Perşembe günü yaplacak 
görüşmelerde siyasi parti gruplar başkanlarna onar dakika 
süreyle, TBMM'de üyesi bulunan siyasi partilerin genel 
başkan yardmcs veya genel başkanlarna üçer dakika sürey-
le söz verilmesine ilişkin önerisi 114 (92) 78 
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SÖZ ALANLAR 
(Soyad Srasna Göre) 

 

 
 

 C. B. Sayfa 
A) MİLLETVEKİLLERİ    
BAHÇELİ Devlet (Osmaniye) – Türkiye Büyük Millet 

Meclisinin kuruluşunun 95’inci yl dönümünün ve Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayram’nn kutlanmas, günün anlam ve 
öneminin belirtilmesi görüşmeleri münasebetiyle 114 (92) 86:88 

BALUKEN İdris (Bingöl) – Türkiye Büyük Millet Mec-
lisinin kuruluşunun 95’inci yl dönümünün ve Ulusal Egemen-
lik ve Çocuk Bayram’nn kutlanmas, günün anlam ve önemi-
nin belirtilmesi görüşmeleri münasebetiyle 114 (92) 88:90 

ÇİÇEK Cemil (TBMM Başkan) (Ankara) – 24’üncü 
Dönemde hayatn kaybeden milletvekillerine Allah’tan rahmet 
dilediğine, yaplan çalşmalar için herkese teşekkür ettiğine ve 
Regaip Kandili’nin hayrlar getirmesini temenni ettiğine ilişkin 
konuşmas 114 (92) 93 

DAVUTOĞLU Ahmet (Başbakan) (Konya) – Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 95’inci yl dönümünün 
ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram’nn kutlanmas, günün 
anlam ve öneminin belirtilmesi görüşmeleri münasebetiyle 114 (92) 82:84 

HALICI Mehmet Emrehan (Ankara) – Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin kuruluşunun 95’inci yl dönümünün ve 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram’nn kutlanmas, günün 
anlam ve öneminin belirtilmesi görüşmeleri münasebetiyle 114 (92) 92 

KILIÇDAROĞLU Kemal (İstanbul) – Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin kuruluşunun 95’inci yl dönümünün ve 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram’nn kutlanmas, günün 
anlam ve öneminin belirtilmesi görüşmeleri münasebetiyle 114 (92) 84:86 

TARHAN Emine Ülker (Ankara) – Türkiye Büyük Mil-
let Meclisinin kuruluşunun 95’inci yl dönümünün ve Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayram’nn kutlanmas, günün anlam ve 
öneminin belirtilmesi görüşmeleri münasebetiyle 114 (92) 90:91 

 


