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F i h r i s t 
 

 

BİRLEŞİMLER 
 C. B. Tarih Sayfa Açıklama  
 41 (88) 23.04.2020 1-240 Özel Gündem (23 Nisan)   
 41 (89) 20.05.2020 241-856 -----   
 41 (90) 21.05.2020 857-860 -----   
 41 (91) 27.05.2020 861-882 -----   
 41 (92) 28.05.2020 883-899 -----   
           
           
           
        C. B. Sayfa 

DENETİM    
A) YAZILI SORU ÖNERGELERİ VE CEVAPLARI    

a- Cevaplanan Yazılı Soru Önergeleri     
           

Cumhurbaşkanı Yardımcısından    
       ANTMEN Alpay (Mersin) – 1 Ocak 2020 tarihinden bu 
yana yurt dışına gönderilen yardımlara ilişkin sorusu ve Cum-
hurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/27599) 41 (89) 

 
470:471 

        – 2010 ila 2020 Nisan ayı arasında RTÜK tarafından te-
levizyon kanallarına ve radyolara uygulanan ceza ve yaptırım-
lara ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Ok-
tay'ın cevabı (7/28196) 41 (89) 

 
795:796 

        – Türk Hava Kurumu ile ilgili iddialara ve orman yangın-
ları ile mücadelede Kurumun imkanlarından yararlanılması 
önerisine ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay'ın cevabı (7/28045) 41 (89) 

 
765:767 

       AYDIN Erkan (Bursa) – 2020 yılı Mart ve Nisan ayla-
rında Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasında toplanan yar-
dım miktarına ve bu yardımların dağıtımına ilişkin sorusu ve 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/28608) 41 (89) 

 
847:848 

       AYDINLIK Aziz (Şanlıurfa) – Şanlıurfa'da çiftçilere ya-
tırılan tarımsal destekleme ödemelerine DEDAŞ ve DSİ tara-
fından el konulmasına ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yar-
dımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/27242) 41 (88) 

 
210:211 

       BARUT Ayhan (Adana) – Emeklilikte yaşa takılanlar 
olarak bilinen vatandaşların sorunlarının çözümüne ilişkin so-
rusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı 
(7/27744) 41 (89) 

 
548:549 
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        – Hazine arazilerinin tarıma açılmasına ve tarım sektörü-
nün geliştirilmesi için alınan önlemlere ilişkin sorusu ve Cum-
hurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/28036) 41 (89) 

 
749:750 

        – İran'dan karpuz ithal edilmesinin gerekçesine ve karpuz 
üreticilerinin sorunlarına (7/28342) ve pamuk üreticilerinin 
sorunlarına (7/28343) ilişkin soruları ve Cumhurbaşkanı Yar-
dımcısı Fuat Oktay'ın cevabı 41 (89) 

 
819:821 

        – Koronavirüs salgını nedeniyle memleketlerine dönen 
üniversite öğrencilerinin yurt ücreti ve ev kirası sorunlarının 
çözümüne ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay'ın cevabı (7/27597) 41 (89) 

 
466:467 

        – Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine karşı mini-
büsçülere ve esnaflara yönelik alınacak önlemlere ilişkin so-
rusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı 
(7/27589) 41 (89) 

 
456:457 

        – Koronavirüs salgınının tarım sektörüne olumsuz etkile-
rine karşı alınan önlemlere ve destekleme ödemelerine ilişkin 
sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı 
(7/27901) 41 (89) 

 
668:669 

       BAŞARIR Ali Mahir (Mersin) – COVID-19 salgını sü-
resince Kızılay'ın faaliyetlerine ilişkin sorusu ve Cumhurbaş-
kanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/27129) 41 (88) 

 
187:188 

       BAYRAKTUTAN Uğur (Artvin) – Atama bekleyen ve 
112 istasyonlarında istihdam edilen paramedik uzman sayısına 
ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın ce-
vabı (7/27340) 41 (89) 

 
432:433 

        – Bazı sağlık kurum ve kuruluşlarının çalışanlarına zorla 
taahhütname imzalattığı iddialarına ilişkin sorusu ve Cumhur-
başkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/27775) 41 (89) 

 
582:583 

        – Muhasebe meslek mensuplarının koronavirüs salgınına 
karşı korunması adına alınan tedbirlere ilişkin sorusu ve Cum-
hurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/27342) 41 (89) 

 
434:435 

        – Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde görevli per-
sonele ek ödeme yapılmasına dair düzenlemedeki sağlık per-
soneli kapsamının genişletilmesi önerisine ilişkin sorusu ve 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/27135) 41 (88) 

 
196:197 

        – Suriye'deki mutabakat sürecine yönelik Cumhurbaşka-
nınca yapılan açıklamaya ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/27114) 41 (88) 

 
163:164 

       BEYAZ Ümit (İstanbul) – Biz Bize Yeteriz Kampanyası 
ile toplanan yardımların kullanımına ilişkin sorusu ve Cum-
hurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/27593) 41 (89) 

 
462:463 

       BÜLBÜL Süleyman (Aydın) – 65 yaş üstü vatandaşlara 
yapılacak olan kolonya ve maske dağıtımına ve dağıtımla ilgili 
sorunlara ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay'ın cevabı (7/28341) 41 (89) 

 
817:818 
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        – Köprü, otoyol, tünel ve havalimanlarına verilen geçiş 
ve yolcu garantisinin coronavirüs salgınıyla mücadele döne-
minde devam edip etmeyeceğine ilişkin sorusu ve Cumhurbaş-
kanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/27134) 41 (88) 

 
194:195 

        – Yunanistan'da karantina altına alınan bir gemideki Türk 
vatandaşlarının koronavirüs testi sonuçlarına ve karantina sü-
reçlerinin ülkemizde devam ettirilmesi talebine ilişkin sorusu 
ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/27598) 41 (89) 

 
468:469 

       COŞKUN Şevin (Muş) – Gözaltına alınan ve tutuklanan 
basın çalışanlarına ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardım-
cısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/27120) 41 (88) 

 
175:177 

        – Kayyum atanan belediyeler ile COVID-19 salgınına 
karşı belediyelerin aldığı önlemlere ilişkin sorusu ve Cumhur-
başkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/27327) 41 (89) 

 
405:407 

       ÇAKIRÖZER Utku (Eskişehir) – Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesinde bir akademisyenin silahlı saldırı gerçekleştir-
mesi kapsamında hazırlanan rapora ve çeşitli iddialara ilişkin 
sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı 
(7/27339) 41 (89) 

 
429:431 

       ÇIRAY Aytun (İzmir) – Heybeliada'da bulunan Çam Li-
manı ve Sanatoryum'un Diyanet Vakfı'na devredildiği iddia-
sına ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Ok-
tay'ın cevabı (7/27335) 41 (89) 

 
423:424 

       DEMİRTAŞ Ünal (Zonguldak) – Zonguldak ilinde gö-
rülen koronavirüs vakaları ile mevcut hastane ve sağlık perso-
neline dair bazı verilere ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yar-
dımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/27743) 41 (89) 

 
543:547 

       DURMAZ Kadim (Tokat) – Türkiye'den Avrupa'ya ge-
çen göçmen sayısı ile bu süreçte yaşanan olaylara ilişkin so-
rusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı 
(7/27122) 41 (88) 

 
180:183 

       EKSİK Habip (Iğdır) – Kızılay'ın coronavirüs salgınına 
yönelik faaliyetlerine ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yar-
dımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/27241) 41 (88) 

 
207:209 

       ERGUN Metin (Muğla) – Türk Hava Kurumu ile ilgili 
bazı iddialara ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay'ın cevabı (7/27892) 41 (89) 

 
652:653 

       ERSOY Oya (İstanbul) – Koronavirüs salgını sürecinde 
oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubuna ilişkin sorusu ve 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/28194) 41 (89) 

 
792:794 

        – Zonguldak Valisi tarafından sağlık çalışanlarına yöne-
lik yapılan bir açıklamaya ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/28463) 41 (89) 

 
839:841 
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       GİRGİN Süleyman (Muğla) – Coronavirüs salgınından 
olumsuz etkilenen tiyatro çalışanlarının desteklenmesi öneri-
sine ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Ok-
tay'ın cevabı (7/27250) 41 (88) 

 
223:224 

        – Coronavirüs salgınının etkilerine karşı günübirlik ve 
kayıt dışı çalışan kesim ile işsiz vatandaşları kapsayan bir des-
tekleme politikasının olup olmadığına ilişkin sorusu ve Cum-
hurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/27252) 41 (88) 

 
225:227 

        – Koronavirüsün etkileri ile mücadele kapsamında Ha-
zine garantisi verilen projelere yapılacak ödemelerin ertelen-
mesi önerisine ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay'ın cevabı (7/27338) 41 (89) 

 
427:428 

        – Ücretsiz maske dağıtımı uygulamasına ilişkin sorusu ve 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/28461) 41 (89) 

 
834:835 

       GÜRER Ömer Fethi (Niğde) – 1 Mart 2020 tarihine ka-
dar ve halen 1500 TL altında emekli maaşı alan kişi sayılarına 
ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın ce-
vabı (7/28612) 41 (89) 

 
853:854 

       HANCIOĞLU Neslihan (Samsun) – Koronavirüs sal-
gını nedeniyle eğitime ara verilmesine rağmen özel yurtların 
öğrencilerden barınma ücreti talep etmesine ilişkin sorusu ve 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/28048) 41 (89) 

 
768:769 

       IŞIK Mensur (Muş) – Muş ilindeki iş yerlerinde korona-
virüs salgınına karşı alınan tedbirlere ve Alpaslan 2 Barajının 
yapımında çalışan işçilere ücretli izin verilmesi önerisine iliş-
kin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı 
(7/27332) 41 (89) 

 
416:418 

        – Muş'ta yapımı devam eden yeni şehir stadyumuna ve 
eski stadyumun yıkılmasına ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/28049) 41 (89) 

 
770:771 

       İLHAN Metin (Kırşehir) – Görevi nedeniyle hayatını 
kaybeden sağlık çalışanlarının görev şehidi olarak kabul edil-
mesine yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/27601) 41 (89) 

 
472:473 

        – Koronavirüs salgını sürecinde görev alan tüm sağlık 
personelinin haklarında iyileştirme yapılması ve sağlık çalı-
şanlarına kadro verilmesi önerisine ilişkin sorusu ve Cumhur-
başkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/28041) 41 (89) 

 
757:758 

        – Veteriner hekimler ve diğer hayvan sağlığı çalışanları-
nın haklarının iyileştirilmesi talebine ilişkin sorusu ve Cum-
hurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/28346) 41 (89) 

 
822:823 

       KABUKCUOĞLU Arslan (Eskişehir) – COVID-19 sal-
gını ile mücadelede kamuoyu ile yapılan bilgi paylaşımına iliş-
kin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı 
(7/27244) 41 (88) 
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        – Kızılay'ın coronavirüsle mücadele kapsamında gerçek-
leştirdiği faaliyetlere ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yar-
dımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/27245) 41 (88) 

 
214:215 

       KAÇMAZ Hüseyin (Şırnak) – Şırnak ilinde özel güven-
lik bölgesi ilan edilen alanların kapatılmasına ve Cudi Da-
ğı'nda yapılan ağaç kesimlerine ilişkin sorusu ve Cumhurbaş-
kanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/27331) 41 (89) 

 
414:415 

       KAPLAN Enez (Tekirdağ) – Koronavirüs salgını nede-
niyle Tekirdağ ilinde alınan önlemlere ilişkin sorusu ve Cum-
hurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/27595) 41 (89) 

 
464:465 

       KARABAT Özgür (İstanbul) – 27 Şubat 2020 tarihinde 
İdlib'de Türk askeri birliklerine yapılan saldırıya ilişkin sorusu 
ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/27113) 41 (88) 

 
159:162 

       KARADUMAN Abdulkadir (Konya) – Coronavirüs 
tedbirleri kapsamında yükseköğretimde uzaktan eğitimle ilgili 
çeşitli hususlara ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay'ın cevabı (7/27136) 41 (88) 

 
198:199 

       KAYA Yıldırım (Ankara) – Uzaktan eğitim yapamayan 
üniversitelere ve üniversitelerin sınav takviminin belirlenme-
sine yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yar-
dımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/28339) 41 (89) 

 
813:814 

       KAYAN Türabi (Kırklareli) – Kırklareli ilinin Pınarhi-
sar ilçesinde bulunan Çayırdere Sulama Barajının devredilme 
kararına (7/27890) ve Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Prog-
ramı kapsamına alınan illere (7/27891) ilişkin soruları ve 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı 41 (89) 

 
649:651 

        – Koronavirüs salgını ile mücadele süresince sağlık çalı-
şanlarının maaşlarından vergi alınmaması önerisine ilişkin so-
rusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı 
(7/28193) 41 (89) 

 
790:791 

       KONCUK İsmail (Adana) – Devlet tarafından koronavi-
rüs salgını kapsamında ödeneceği açıklanan kısa çalışma öde-
neğine ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Ok-
tay'ın cevabı (7/27329) 41 (89) 

 
410:411 

        – Koronavirüs salgını nedeniyle idari izinli sayılan ücretli 
öğretmen ve usta öğreticilere ücret ödenmesine ilişkin sorusu 
ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/27333) 41 (89) 

 
419:420 

        – Koronavirüs salgını süresince işten çıkarma ve ücretsiz 
izin uygulamalarını önlemek ve esnafı desteklemek için alınan 
tedbirlere ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay'ın cevabı (7/27334) 41 (89) 

 
421:422 
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       GİRGİN Süleyman (Muğla) – Coronavirüs salgınından 
olumsuz etkilenen tiyatro çalışanlarının desteklenmesi öneri-
sine ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Ok-
tay'ın cevabı (7/27250) 41 (88) 

 
223:224 

        – Coronavirüs salgınının etkilerine karşı günübirlik ve 
kayıt dışı çalışan kesim ile işsiz vatandaşları kapsayan bir des-
tekleme politikasının olup olmadığına ilişkin sorusu ve Cum-
hurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/27252) 41 (88) 

 
225:227 

        – Koronavirüsün etkileri ile mücadele kapsamında Ha-
zine garantisi verilen projelere yapılacak ödemelerin ertelen-
mesi önerisine ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay'ın cevabı (7/27338) 41 (89) 

 
427:428 

        – Ücretsiz maske dağıtımı uygulamasına ilişkin sorusu ve 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/28461) 41 (89) 

 
834:835 

       GÜRER Ömer Fethi (Niğde) – 1 Mart 2020 tarihine ka-
dar ve halen 1500 TL altında emekli maaşı alan kişi sayılarına 
ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın ce-
vabı (7/28612) 41 (89) 

 
853:854 

       HANCIOĞLU Neslihan (Samsun) – Koronavirüs sal-
gını nedeniyle eğitime ara verilmesine rağmen özel yurtların 
öğrencilerden barınma ücreti talep etmesine ilişkin sorusu ve 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/28048) 41 (89) 

 
768:769 

       IŞIK Mensur (Muş) – Muş ilindeki iş yerlerinde korona-
virüs salgınına karşı alınan tedbirlere ve Alpaslan 2 Barajının 
yapımında çalışan işçilere ücretli izin verilmesi önerisine iliş-
kin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı 
(7/27332) 41 (89) 

 
416:418 

        – Muş'ta yapımı devam eden yeni şehir stadyumuna ve 
eski stadyumun yıkılmasına ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/28049) 41 (89) 

 
770:771 

       İLHAN Metin (Kırşehir) – Görevi nedeniyle hayatını 
kaybeden sağlık çalışanlarının görev şehidi olarak kabul edil-
mesine yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/27601) 41 (89) 

 
472:473 

        – Koronavirüs salgını sürecinde görev alan tüm sağlık 
personelinin haklarında iyileştirme yapılması ve sağlık çalı-
şanlarına kadro verilmesi önerisine ilişkin sorusu ve Cumhur-
başkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/28041) 41 (89) 

 
757:758 

        – Veteriner hekimler ve diğer hayvan sağlığı çalışanları-
nın haklarının iyileştirilmesi talebine ilişkin sorusu ve Cum-
hurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/28346) 41 (89) 

 
822:823 

       KABUKCUOĞLU Arslan (Eskişehir) – COVID-19 sal-
gını ile mücadelede kamuoyu ile yapılan bilgi paylaşımına iliş-
kin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı 
(7/27244) 41 (88) 

 
212:213 
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        – Kızılay'ın coronavirüsle mücadele kapsamında gerçek-
leştirdiği faaliyetlere ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yar-
dımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/27245) 41 (88) 

 
214:215 

       KAÇMAZ Hüseyin (Şırnak) – Şırnak ilinde özel güven-
lik bölgesi ilan edilen alanların kapatılmasına ve Cudi Da-
ğı'nda yapılan ağaç kesimlerine ilişkin sorusu ve Cumhurbaş-
kanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/27331) 41 (89) 

 
414:415 

       KAPLAN Enez (Tekirdağ) – Koronavirüs salgını nede-
niyle Tekirdağ ilinde alınan önlemlere ilişkin sorusu ve Cum-
hurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/27595) 41 (89) 

 
464:465 

       KARABAT Özgür (İstanbul) – 27 Şubat 2020 tarihinde 
İdlib'de Türk askeri birliklerine yapılan saldırıya ilişkin sorusu 
ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/27113) 41 (88) 

 
159:162 

       KARADUMAN Abdulkadir (Konya) – Coronavirüs 
tedbirleri kapsamında yükseköğretimde uzaktan eğitimle ilgili 
çeşitli hususlara ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay'ın cevabı (7/27136) 41 (88) 

 
198:199 

       KAYA Yıldırım (Ankara) – Uzaktan eğitim yapamayan 
üniversitelere ve üniversitelerin sınav takviminin belirlenme-
sine yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yar-
dımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/28339) 41 (89) 

 
813:814 

       KAYAN Türabi (Kırklareli) – Kırklareli ilinin Pınarhi-
sar ilçesinde bulunan Çayırdere Sulama Barajının devredilme 
kararına (7/27890) ve Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Prog-
ramı kapsamına alınan illere (7/27891) ilişkin soruları ve 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı 41 (89) 

 
649:651 

        – Koronavirüs salgını ile mücadele süresince sağlık çalı-
şanlarının maaşlarından vergi alınmaması önerisine ilişkin so-
rusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı 
(7/28193) 41 (89) 

 
790:791 

       KONCUK İsmail (Adana) – Devlet tarafından koronavi-
rüs salgını kapsamında ödeneceği açıklanan kısa çalışma öde-
neğine ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Ok-
tay'ın cevabı (7/27329) 41 (89) 

 
410:411 

        – Koronavirüs salgını nedeniyle idari izinli sayılan ücretli 
öğretmen ve usta öğreticilere ücret ödenmesine ilişkin sorusu 
ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/27333) 41 (89) 

 
419:420 

        – Koronavirüs salgını süresince işten çıkarma ve ücretsiz 
izin uygulamalarını önlemek ve esnafı desteklemek için alınan 
tedbirlere ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay'ın cevabı (7/27334) 41 (89) 

 
421:422 
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        – Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hastane-
lerde çalışan temizlik personeline yönelik alınan önlemlere 
(7/27590) ve koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 
hastanelerde çalışan özel güvenlik görevlilerine yönelik alınan 
önlemlere (7/27591) ilişkin soruları ve Cumhurbaşkanı Yar-
dımcısı Fuat Oktay'ın cevabı 41 (89) 

 
458:459 

        – Türkiye genelinde ve Adana ilinde çiftçilerin kredi 
borçlarının tamamının ertelenmesine yönelik çalışmalara iliş-
kin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı 
(7/27328) 41 (89) 

 
408:409 

        – Uzaktan eğitime geçilmesi nedeniyle özel yurtlarda ka-
lan üniversite öğrencilerinin yurt ücretlerinden muaf tutulma-
sına yönelik çalışma yapılması istemine ilişkin sorusu ve Cum-
hurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/27592) 41 (89) 

 
460:461 

       KÖKSAL Burcu (Afyonkarahisar) – Son bir haftada ül-
kemize Suriye'den giriş yaptığı iddia edilen kişilere ve bu ki-
şilere koronavirüs testi yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/28613) 41 (89) 

 
855:856 

        – Vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılması uygulamasına 
ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın ce-
vabı (7/28338) 41 (89) 

 
811:812 

       KURTULAN Fatma (Mersin) – 10 Nisan 2020 tarihinde 
ilan edilen sokağa çıkma yasağına ilişkin sorusu ve Cumhur-
başkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/27903) 41 (89) 

 
670:671 

        – Bir müzik grubunun üyelerinin sürdürdükleri açlık gre-
vine ve hastanede tedavi altına alınmalarına ilişkin sorusu ve 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/27117) 41 (88) 

 
171:172 

        – Çeşitli iş kollarında çalışan işçilerin koronavirüs salgını 
süresince evde kalabilmelerine yönelik ekonomik desteklere 
ve koronavirüs nedeniyle meydana gelen işçi ölümlerine iliş-
kin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı 
(7/27344) 41 (89) 

 
436:437 

        – Çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik çalışmalara iliş-
kin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı 
(7/28337) 41 (89) 

 
809:810 

       ÖCALAN Ömer (Şanlıurfa) – Suriye İnsan Hakları 
Gözlemevi'nin Suriye'den Türkiye'ye organ kaçakçılığı yapıl-
dığı yönündeki iddialarına ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/27116) 41 (88) 

 
167:170 

       ÖZEL Özgür (Manisa) – 2017-2020 yılları arasında 
kamu özel işbirliği projeleri için yapılan ödemelere ilişkin so-
rusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı 
(7/28464) 41 (89) 
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       ÖZTÜRK Yasin (Denizli) – Coronavirüsle mücadele 
kapsamında Kızılay'ın ve diğer vakıfların gıda ve temizlik yar-
dımlarının öncelikle ülkemizde dağıtılması ve AFAD ekiple-
rinin 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik hastalara hizmet ver-
mesi önerilerine ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay'ın cevabı (7/26993) 41 (88) 

 
120:121 

       SALICI Oğuz Kaan (İstanbul) – Ülke genelinde sokağa 
çıkma yasağı ilan edilmemesine ilişkin sorusu ve Cumhurbaş-
kanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/28462) 41 (89) 

 
836:838 

       SERTER Bedri (İzmir) – Koronavirüs salgınının ülke-
mize yapılacak yatırımlara olan etkisine ilişkin sorusu ve 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/27587) 41 (89) 

 
452:453 

        – Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin istatis-
tiklerinin tutulması konusunda TÜİK ile Sağlık Bakanlığı ara-
sında iş birliği yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Cum-
hurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/27586) 41 (89) 

 
450:451 

        – Son beş yılda ülkemize yapılan yabancı yatırımlara iliş-
kin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı 
(7/27588) 41 (89) 

 
454:455 

       SEZGİN Aydın Adnan (Aydın) – Suriye'nin kuzeyinde 
ve mülteci kamplarında coronavirüs salgınına karşı alınan ted-
birlere ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Ok-
tay'ın cevabı (7/27246) 41 (88) 

 
216:217 

       SUBAŞI Hasan (Antalya) – Bir valinin sağlık çalışanla-
rıyla ilgili açıklamalarına ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/28607) 41 (89) 

 
844:846 

       SUNAT Şenol (Ankara) – Yap-işlet-devret sözleşmele-
rindeki bazı düzenlemelere ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/28033) 41 (89) 

 
738:739 

       SÜLLÜ Jale Nur (Eskişehir) – Belediyelerin aşevi he-
saplarına bloke konulmasının gerekçesine ilişkin sorusu ve 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/28347) 41 (89) 

 
824:825 

       SÜMER Orhan (Adana) – Bazı kamu kurumlarının ça-
lışanlarından bağış istediği iddialarına ilişkin sorusu ve Cum-
hurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/27745) 41 (89) 

 
550:551 

       SÜTLÜ Saliha Sera KADIGİL (İstanbul) – Kanal İs-
tanbul Projesi ve Rize Güneysu yol bakım ihalelerinin korona-
virüs salgını sürecinde gerçekleştirilmesine ilişkin sorusu ve 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/27774) 41 (89) 

 
580:581 

        – Milli Dayanışma Kampanyasına gönderilmek üzere 
BOTAŞ personelinin maaşından kesinti yapıldığı iddiasına 
ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın ce-
vabı (7/27776) 41 (89) 

 
584:585 
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        – Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hastane-
lerde çalışan temizlik personeline yönelik alınan önlemlere 
(7/27590) ve koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 
hastanelerde çalışan özel güvenlik görevlilerine yönelik alınan 
önlemlere (7/27591) ilişkin soruları ve Cumhurbaşkanı Yar-
dımcısı Fuat Oktay'ın cevabı 41 (89) 

 
458:459 

        – Türkiye genelinde ve Adana ilinde çiftçilerin kredi 
borçlarının tamamının ertelenmesine yönelik çalışmalara iliş-
kin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı 
(7/27328) 41 (89) 

 
408:409 

        – Uzaktan eğitime geçilmesi nedeniyle özel yurtlarda ka-
lan üniversite öğrencilerinin yurt ücretlerinden muaf tutulma-
sına yönelik çalışma yapılması istemine ilişkin sorusu ve Cum-
hurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/27592) 41 (89) 

 
460:461 

       KÖKSAL Burcu (Afyonkarahisar) – Son bir haftada ül-
kemize Suriye'den giriş yaptığı iddia edilen kişilere ve bu ki-
şilere koronavirüs testi yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/28613) 41 (89) 

 
855:856 

        – Vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılması uygulamasına 
ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın ce-
vabı (7/28338) 41 (89) 

 
811:812 

       KURTULAN Fatma (Mersin) – 10 Nisan 2020 tarihinde 
ilan edilen sokağa çıkma yasağına ilişkin sorusu ve Cumhur-
başkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/27903) 41 (89) 

 
670:671 

        – Bir müzik grubunun üyelerinin sürdürdükleri açlık gre-
vine ve hastanede tedavi altına alınmalarına ilişkin sorusu ve 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/27117) 41 (88) 

 
171:172 

        – Çeşitli iş kollarında çalışan işçilerin koronavirüs salgını 
süresince evde kalabilmelerine yönelik ekonomik desteklere 
ve koronavirüs nedeniyle meydana gelen işçi ölümlerine iliş-
kin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı 
(7/27344) 41 (89) 

 
436:437 

        – Çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik çalışmalara iliş-
kin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı 
(7/28337) 41 (89) 

 
809:810 

       ÖCALAN Ömer (Şanlıurfa) – Suriye İnsan Hakları 
Gözlemevi'nin Suriye'den Türkiye'ye organ kaçakçılığı yapıl-
dığı yönündeki iddialarına ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/27116) 41 (88) 

 
167:170 

       ÖZEL Özgür (Manisa) – 2017-2020 yılları arasında 
kamu özel işbirliği projeleri için yapılan ödemelere ilişkin so-
rusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı 
(7/28464) 41 (89) 
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       ÖZTÜRK Yasin (Denizli) – Coronavirüsle mücadele 
kapsamında Kızılay'ın ve diğer vakıfların gıda ve temizlik yar-
dımlarının öncelikle ülkemizde dağıtılması ve AFAD ekiple-
rinin 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik hastalara hizmet ver-
mesi önerilerine ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay'ın cevabı (7/26993) 41 (88) 

 
120:121 

       SALICI Oğuz Kaan (İstanbul) – Ülke genelinde sokağa 
çıkma yasağı ilan edilmemesine ilişkin sorusu ve Cumhurbaş-
kanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/28462) 41 (89) 

 
836:838 

       SERTER Bedri (İzmir) – Koronavirüs salgınının ülke-
mize yapılacak yatırımlara olan etkisine ilişkin sorusu ve 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/27587) 41 (89) 

 
452:453 

        – Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin istatis-
tiklerinin tutulması konusunda TÜİK ile Sağlık Bakanlığı ara-
sında iş birliği yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Cum-
hurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/27586) 41 (89) 

 
450:451 

        – Son beş yılda ülkemize yapılan yabancı yatırımlara iliş-
kin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı 
(7/27588) 41 (89) 

 
454:455 

       SEZGİN Aydın Adnan (Aydın) – Suriye'nin kuzeyinde 
ve mülteci kamplarında coronavirüs salgınına karşı alınan ted-
birlere ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Ok-
tay'ın cevabı (7/27246) 41 (88) 

 
216:217 

       SUBAŞI Hasan (Antalya) – Bir valinin sağlık çalışanla-
rıyla ilgili açıklamalarına ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/28607) 41 (89) 

 
844:846 

       SUNAT Şenol (Ankara) – Yap-işlet-devret sözleşmele-
rindeki bazı düzenlemelere ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/28033) 41 (89) 

 
738:739 

       SÜLLÜ Jale Nur (Eskişehir) – Belediyelerin aşevi he-
saplarına bloke konulmasının gerekçesine ilişkin sorusu ve 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/28347) 41 (89) 

 
824:825 

       SÜMER Orhan (Adana) – Bazı kamu kurumlarının ça-
lışanlarından bağış istediği iddialarına ilişkin sorusu ve Cum-
hurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/27745) 41 (89) 

 
550:551 

       SÜTLÜ Saliha Sera KADIGİL (İstanbul) – Kanal İs-
tanbul Projesi ve Rize Güneysu yol bakım ihalelerinin korona-
virüs salgını sürecinde gerçekleştirilmesine ilişkin sorusu ve 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/27774) 41 (89) 

 
580:581 

        – Milli Dayanışma Kampanyasına gönderilmek üzere 
BOTAŞ personelinin maaşından kesinti yapıldığı iddiasına 
ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın ce-
vabı (7/27776) 41 (89) 

 
584:585 



- 10 -

   C.   B. S a y f a  

– 10 – 

       TANAL Mahmut (İstanbul) – Vakıf üniversitelerinin 
çalışanların yıllık izin almaya zorlandığı iddiasına ilişkin so-
rusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı 
(7/27121) 41 (88) 

 
178:179 

       TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – 65 yaş üstü 
vatandaşlara kolonya ve maske dağıtımı uygulamasına ilişkin 
sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı 
(7/28037) 41 (89) 

 
751:752 

        – 65 yaş üstü vatandaşlara maske ve kolonya dağıtımı ça-
lışmalarına ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay'ın cevabı (7/27777) 41 (89) 

 
586:587 

        – Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesinin Kayaş-El-
madağ altyapı ihalesini alan şirkete ve şirketin mühürlenen ter-
mik santrallerine ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay'ın cevabı (7/27895) 41 (89) 

 
658:659 

        – Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı 
birimlerde görülen koronavirüs vakalarına (7/27746), Banka-
cılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna bağlı birimlerde gö-
rülen koronavirüs vakalarına (7/27747), Türk Kızılaya bağlı 
birimlerde görülen koronavirüs vakalarına (7/27750), Yükse-
köğretim Kuruluna bağlı birimlerde görülen koronavirüs va-
kalarına (7/27751), Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığına bağlı 
birimlerde görülen koronavirüs vakalarına (7/27752), Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bağlı birimlerde görülen 
koronavirüs vakalarına (7/27754), Hâkimler ve Savcılar Kuru-
luna bağlı birimlerde görülen koronavirüs vakalarına 
(7/27756), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna bağlı birim-
lerde görülen koronavirüs vakalarına (7/27757) ve Doğal Afet 
Sigortalar Kurumuna bağlı birimlerde görülen koronavirüs va-
kalarına (7/27758) ilişkin soruları ve Cumhurbaşkanı Yardım-
cısı Fuat Oktay'ın cevabı 41 (89) 

 
552:562 

        – Bankaya olan borcundan dolayı intihar ettiği iddia edi-
len bir vatandaşa ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay'ın cevabı (7/27898) 41 (89) 

 
664:665 

        – Bir belediye başkanının A Milli Kadın Voleybol takı-
mının oyuncularına yönelik sözlerine ilişkin sorusu ve Cum-
hurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/27896) 41 (89) 

 
660:661 

        – Bir kişinin borçları nedeniyle intihar ettiği iddiasına 
ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın ce-
vabı (7/27119) 41 (88) 

 
173:174 

        – Coronavirüse karşı alınan önlemlere ilişkin sorusu ve 
sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı 
(7/27115) 41 (88) 

 
165:166 

        – Engelli kişilerin bireysel araç alımlarında uygulanan 
katma değer vergisinin alınma nedenine ilişkin sorusu ve 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/28609) 41 (89) 

 
849:850 
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        – İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde bir inşaatta yaşanan iş 
kazasına (7/27893), geçim sıkıntısı nedeniyle intihar ettiği id-
dia edilen bir kişinin ölümüyle ilgili yapılan bir açıklamaya 
(7/27894) ve bunalıma girerek intihar ettiği iddia edilen bir va-
tandaşa (7/27900) ilişkin soruları ve Cumhurbaşkanı Yardım-
cısı Fuat Oktay'ın cevabı 41 (89) 

 
654:657 

        – İşsizlik Sigortası Fonu'nda biriken paranın kullanımına 
yönelik çeşitli iddialara ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yar-
dımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/27337) 41 (89) 

 
425:426 

        – Kanal İstanbul Projesine ayrılacak finansman ile yapı-
labilecek kamu hizmetlerine ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/28035) 41 (89) 

 
742:748 

        – Kargo şirketlerinin koronavirüs salgınına karşı alınması 
gereken tedbirler açısından denetlenmesi ve çalışanlara koru-
yucu malzeme verilmesi talebine ilişkin sorusu ve Cumhurbaş-
kanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/27749) 41 (89) 

 
563:564 

        – Kızılay'ın coronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 
yurt içinde ve yurt dışında yaptığı yardımlara (7/27247) ve Pa-
ris'ten İstanbul Havalimanı'na gelen yolcuları karantina ala-
nına götürmekte olan otobüsten bir kadının indirildiği iddia-
sına (7/27248) ilişkin soruları ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay'ın cevabı 41 (88) 

 
218:220 

        – Kişisel Verileri Koruma Kurumuna bağlı birimlerde gö-
rülen koronavirüs vakalarına (7/27759), Karayolları Güvenliği 
Yüksek Kuruluna bağlı birimlerde görülen koronavirüs vaka-
larına (7/27760), Kamu İhale Kurumuna bağlı birimlerde gö-
rülen koronavirüs vakalarına (7/27761), Kamu Gözetimi, Mu-
hasebe ve Denetim Standartları Kurumuna bağlı birimlerde 
görülen koronavirüs vakalarına (7/27762), Nükleer Düzen-
leme Kurumuna bağlı birimlerde görülen koronavirüs vakala-
rına (7/27763), Merkez Bankasına bağlı birimlerde görülen 
koronavirüs vakalarına (7/27764) ve Kültür Varlıklarını Ko-
ruma Yüksek Kuruluna bağlı birimlerde görülen koronavirüs 
vakalarına (7/27765) ilişkin soruları ve Cumhurbaşkanı Yar-
dımcısı Fuat Oktay'ın cevabı 41 (89) 

 
565:572 

        – Koronavirüs nedeniyle 10-12 Nisan 2020 tarihlerinde 
uygulanan sokağa çıkma yasağına ve sahra hastaneleri yapı-
mına ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Ok-
tay'ın cevabı (7/28038) 41 (89) 

 
753:754 

        – Koronavirüs salgını nedeniyle 3 ay işten çıkarmanın ya-
saklanmasına ve bazı vatandaşların ödemelerinin 3 ay ertelen-
mesi önerisine ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay'ın cevabı (7/28040) 41 (89) 

 
755:756 

        – Koronavirüs salgını nedeniyle gıda işçilerine yönelik 
alınan önlemlere ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay'ın cevabı (7/28340) 41 (89) 

 
815:816 
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       TANAL Mahmut (İstanbul) – Vakıf üniversitelerinin 
çalışanların yıllık izin almaya zorlandığı iddiasına ilişkin so-
rusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı 
(7/27121) 41 (88) 

 
178:179 

       TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – 65 yaş üstü 
vatandaşlara kolonya ve maske dağıtımı uygulamasına ilişkin 
sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı 
(7/28037) 41 (89) 

 
751:752 

        – 65 yaş üstü vatandaşlara maske ve kolonya dağıtımı ça-
lışmalarına ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay'ın cevabı (7/27777) 41 (89) 

 
586:587 

        – Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesinin Kayaş-El-
madağ altyapı ihalesini alan şirkete ve şirketin mühürlenen ter-
mik santrallerine ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay'ın cevabı (7/27895) 41 (89) 

 
658:659 

        – Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı 
birimlerde görülen koronavirüs vakalarına (7/27746), Banka-
cılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna bağlı birimlerde gö-
rülen koronavirüs vakalarına (7/27747), Türk Kızılaya bağlı 
birimlerde görülen koronavirüs vakalarına (7/27750), Yükse-
köğretim Kuruluna bağlı birimlerde görülen koronavirüs va-
kalarına (7/27751), Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığına bağlı 
birimlerde görülen koronavirüs vakalarına (7/27752), Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bağlı birimlerde görülen 
koronavirüs vakalarına (7/27754), Hâkimler ve Savcılar Kuru-
luna bağlı birimlerde görülen koronavirüs vakalarına 
(7/27756), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna bağlı birim-
lerde görülen koronavirüs vakalarına (7/27757) ve Doğal Afet 
Sigortalar Kurumuna bağlı birimlerde görülen koronavirüs va-
kalarına (7/27758) ilişkin soruları ve Cumhurbaşkanı Yardım-
cısı Fuat Oktay'ın cevabı 41 (89) 

 
552:562 

        – Bankaya olan borcundan dolayı intihar ettiği iddia edi-
len bir vatandaşa ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay'ın cevabı (7/27898) 41 (89) 

 
664:665 

        – Bir belediye başkanının A Milli Kadın Voleybol takı-
mının oyuncularına yönelik sözlerine ilişkin sorusu ve Cum-
hurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/27896) 41 (89) 

 
660:661 

        – Bir kişinin borçları nedeniyle intihar ettiği iddiasına 
ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın ce-
vabı (7/27119) 41 (88) 

 
173:174 

        – Coronavirüse karşı alınan önlemlere ilişkin sorusu ve 
sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı 
(7/27115) 41 (88) 

 
165:166 

        – Engelli kişilerin bireysel araç alımlarında uygulanan 
katma değer vergisinin alınma nedenine ilişkin sorusu ve 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/28609) 41 (89) 

 
849:850 
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        – İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde bir inşaatta yaşanan iş 
kazasına (7/27893), geçim sıkıntısı nedeniyle intihar ettiği id-
dia edilen bir kişinin ölümüyle ilgili yapılan bir açıklamaya 
(7/27894) ve bunalıma girerek intihar ettiği iddia edilen bir va-
tandaşa (7/27900) ilişkin soruları ve Cumhurbaşkanı Yardım-
cısı Fuat Oktay'ın cevabı 41 (89) 

 
654:657 

        – İşsizlik Sigortası Fonu'nda biriken paranın kullanımına 
yönelik çeşitli iddialara ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yar-
dımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/27337) 41 (89) 

 
425:426 

        – Kanal İstanbul Projesine ayrılacak finansman ile yapı-
labilecek kamu hizmetlerine ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/28035) 41 (89) 

 
742:748 

        – Kargo şirketlerinin koronavirüs salgınına karşı alınması 
gereken tedbirler açısından denetlenmesi ve çalışanlara koru-
yucu malzeme verilmesi talebine ilişkin sorusu ve Cumhurbaş-
kanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/27749) 41 (89) 

 
563:564 

        – Kızılay'ın coronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 
yurt içinde ve yurt dışında yaptığı yardımlara (7/27247) ve Pa-
ris'ten İstanbul Havalimanı'na gelen yolcuları karantina ala-
nına götürmekte olan otobüsten bir kadının indirildiği iddia-
sına (7/27248) ilişkin soruları ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay'ın cevabı 41 (88) 

 
218:220 

        – Kişisel Verileri Koruma Kurumuna bağlı birimlerde gö-
rülen koronavirüs vakalarına (7/27759), Karayolları Güvenliği 
Yüksek Kuruluna bağlı birimlerde görülen koronavirüs vaka-
larına (7/27760), Kamu İhale Kurumuna bağlı birimlerde gö-
rülen koronavirüs vakalarına (7/27761), Kamu Gözetimi, Mu-
hasebe ve Denetim Standartları Kurumuna bağlı birimlerde 
görülen koronavirüs vakalarına (7/27762), Nükleer Düzen-
leme Kurumuna bağlı birimlerde görülen koronavirüs vakala-
rına (7/27763), Merkez Bankasına bağlı birimlerde görülen 
koronavirüs vakalarına (7/27764) ve Kültür Varlıklarını Ko-
ruma Yüksek Kuruluna bağlı birimlerde görülen koronavirüs 
vakalarına (7/27765) ilişkin soruları ve Cumhurbaşkanı Yar-
dımcısı Fuat Oktay'ın cevabı 41 (89) 

 
565:572 

        – Koronavirüs nedeniyle 10-12 Nisan 2020 tarihlerinde 
uygulanan sokağa çıkma yasağına ve sahra hastaneleri yapı-
mına ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Ok-
tay'ın cevabı (7/28038) 41 (89) 

 
753:754 

        – Koronavirüs salgını nedeniyle 3 ay işten çıkarmanın ya-
saklanmasına ve bazı vatandaşların ödemelerinin 3 ay ertelen-
mesi önerisine ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay'ın cevabı (7/28040) 41 (89) 

 
755:756 

        – Koronavirüs salgını nedeniyle gıda işçilerine yönelik 
alınan önlemlere ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay'ın cevabı (7/28340) 41 (89) 

 
815:816 
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        – Maddi sıkıntılarından dolayı intihar ettiği iddia edilen 
bir vatandaşa ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay'ın cevabı (7/27897) 41 (89) 

 
662:663 

        – Maddi sıkıntılarından dolayı intihar ettiği iddia edilen 
bir vatandaşa ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay'ın cevabı (7/27899) 41 (89) 

 
666:667 

        – Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna bağlı birimlerde gö-
rülen koronavirüs vakalarına (7/27766), Rekabet Kurumuna 
bağlı birimlerde görülen koronavirüs vakalarına (7/27767), 
Sermaye Piyasası Kuruluna bağlı birimlerde görülen korona-
virüs vakalarına (7/27768), Talim ve Terbiye Kurulu Başkan-
lığına bağlı birimlerde görülen koronavirüs vakalarına 
(7/27769), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kuru-
muna bağlı birimlerde görülen koronavirüs vakalarına 
(7/27770) ve Temiz Enerji Vakfına bağlı birimlerde görülen 
koronavirüs vakalarına (7/27771) ilişkin soruları ve Cumhur-
başkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı 41 (89) 

 
573:579 

        – Türkiye'deki aşı üretimine ve kapatılan Refik Saydam 
Hıfzısıhha Enstitüsüne ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yar-
dımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/27249) 41 (88) 

 
221:222 

       TEKİN Gürsel (İstanbul) – Bazı kişilerin evlerinde ko-
ronavirüs testi yaptırdıkları iddialarına ilişkin sorusu ve Cum-
hurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/28611) 41 (89) 

 
851:852 

       TOSUN Remziye (Diyarbakır) – 2017 yılında Tunce-
li'de hayatını kaybeden bir vatandaşın cenazesinin ailesine uy-
gunsuz bir şekilde teslim edildiği iddialarına ilişkin sorusu ve 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/28034) 41 (89) 

 
740:741 

       TÜRKKAN Lütfü (Kocaeli) – Irak'a gönderilen maske 
ve gıda yardımı kolilerine ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/28191) 41 (89) 

 
788:789 

       UCA Feleknas (Batman) – Batman Belediyesine atanan 
kayyumun faaliyetlerine ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/27330) 41 (89) 

 
412:413 

        – Batman ve bazı diğer illerdeki belediyelere kayyum 
atanması ve bazı HDP'li yöneticilerin gözaltına alınmasına 
ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın ce-
vabı (7/27126) 41 (88) 

 
184:186 

       YALIM Özkan (Uşak) – Türkiye Seramik Federasyo-
nuna bağlı sektörlerin ödemelerinin 6 ay ertelenmesi ile Exim-
bank kredi limitlerinin arttırılması gibi bazı ekonomik destek 
önerilerine ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay'ın cevabı (7/27131) 41 (88) 

 
189:191 

       ZEYBEK Rafet (Antalya) – İşsizlik Fonunda toplanan 
miktar ile bu fonun kullanım amacına ilişkin sorusu ve Cum-
hurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/27133) 41 (88) 

 
192:193 
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        – Koronavirüs salgını sürecinde çalışmak zorunda kalan 
engelli, kronik hastalığı olan ve emeklilikte yaşa takılan vatan-
daşlara ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Ok-
tay'ın cevabı (7/28042) 41 (89) 

 
759:760 

        – Koronavirüs salgını süresince yörüklerin göç ettiği 
alanlarda alınacak tedbirlere ve bu kişilere sağlanacak kolay-
lıklara ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Ok-
tay'ın cevabı (7/28044) 41 (89) 

 
763:764 

        – Tarım ve Orman Bakanlığının 2020 yılı yangın sön-
dürme ihalesi ile Türk Hava Kurumu ile ilgili iddialara ilişkin 
sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı 
(7/28043) 41 (89) 

 
761:762 

           
           
           

Çevre ve Şehircilik Bakanından    
       TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – Milli Daya-
nışma Kampanyasına gönderilmek üzere Bakanlık personeli-
nin maaşından kesinti yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un cevabı (7/27811) 41 (89) 

 
588:590 

           
           
           

Dışişleri Bakanından    
       TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – İran ve 
Türkmenistan arasındaki Lütfabad sınır kapısının koronavirüs 
nedeniyle kapatılması dolayısıyla Türk şoförlerin sınırda mah-
sur kaldıkları iddialarına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu'nun cevabı (7/27937) 41 (89) 

 
672:674 

           
           
           

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından    
       TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – Bakanlığa 
bağlı birimlerde görülen koronavirüs vakalarına ilişkin sorusu 
ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in cevabı 
(7/27818) 41 (89) 

 
591:593 

        – Milli Dayanışma Kampanyasına gönderilmek üzere Ba-
kanlık personelinin maaşından kesinti yapılıp yapılmadığına 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dön-
mez'in cevabı (7/27819) 41 (89) 

 
594:596 
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        – Maddi sıkıntılarından dolayı intihar ettiği iddia edilen 
bir vatandaşa ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay'ın cevabı (7/27897) 41 (89) 

 
662:663 

        – Maddi sıkıntılarından dolayı intihar ettiği iddia edilen 
bir vatandaşa ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay'ın cevabı (7/27899) 41 (89) 

 
666:667 

        – Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna bağlı birimlerde gö-
rülen koronavirüs vakalarına (7/27766), Rekabet Kurumuna 
bağlı birimlerde görülen koronavirüs vakalarına (7/27767), 
Sermaye Piyasası Kuruluna bağlı birimlerde görülen korona-
virüs vakalarına (7/27768), Talim ve Terbiye Kurulu Başkan-
lığına bağlı birimlerde görülen koronavirüs vakalarına 
(7/27769), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kuru-
muna bağlı birimlerde görülen koronavirüs vakalarına 
(7/27770) ve Temiz Enerji Vakfına bağlı birimlerde görülen 
koronavirüs vakalarına (7/27771) ilişkin soruları ve Cumhur-
başkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı 41 (89) 

 
573:579 

        – Türkiye'deki aşı üretimine ve kapatılan Refik Saydam 
Hıfzısıhha Enstitüsüne ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yar-
dımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/27249) 41 (88) 

 
221:222 

       TEKİN Gürsel (İstanbul) – Bazı kişilerin evlerinde ko-
ronavirüs testi yaptırdıkları iddialarına ilişkin sorusu ve Cum-
hurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/28611) 41 (89) 

 
851:852 

       TOSUN Remziye (Diyarbakır) – 2017 yılında Tunce-
li'de hayatını kaybeden bir vatandaşın cenazesinin ailesine uy-
gunsuz bir şekilde teslim edildiği iddialarına ilişkin sorusu ve 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/28034) 41 (89) 

 
740:741 

       TÜRKKAN Lütfü (Kocaeli) – Irak'a gönderilen maske 
ve gıda yardımı kolilerine ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/28191) 41 (89) 

 
788:789 

       UCA Feleknas (Batman) – Batman Belediyesine atanan 
kayyumun faaliyetlerine ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/27330) 41 (89) 

 
412:413 

        – Batman ve bazı diğer illerdeki belediyelere kayyum 
atanması ve bazı HDP'li yöneticilerin gözaltına alınmasına 
ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın ce-
vabı (7/27126) 41 (88) 

 
184:186 

       YALIM Özkan (Uşak) – Türkiye Seramik Federasyo-
nuna bağlı sektörlerin ödemelerinin 6 ay ertelenmesi ile Exim-
bank kredi limitlerinin arttırılması gibi bazı ekonomik destek 
önerilerine ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay'ın cevabı (7/27131) 41 (88) 

 
189:191 

       ZEYBEK Rafet (Antalya) – İşsizlik Fonunda toplanan 
miktar ile bu fonun kullanım amacına ilişkin sorusu ve Cum-
hurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/27133) 41 (88) 

 
192:193 

   C.   B. S a y f a  
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        – Koronavirüs salgını sürecinde çalışmak zorunda kalan 
engelli, kronik hastalığı olan ve emeklilikte yaşa takılan vatan-
daşlara ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Ok-
tay'ın cevabı (7/28042) 41 (89) 

 
759:760 

        – Koronavirüs salgını süresince yörüklerin göç ettiği 
alanlarda alınacak tedbirlere ve bu kişilere sağlanacak kolay-
lıklara ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Ok-
tay'ın cevabı (7/28044) 41 (89) 

 
763:764 

        – Tarım ve Orman Bakanlığının 2020 yılı yangın sön-
dürme ihalesi ile Türk Hava Kurumu ile ilgili iddialara ilişkin 
sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı 
(7/28043) 41 (89) 

 
761:762 

           
           
           

Çevre ve Şehircilik Bakanından    
       TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – Milli Daya-
nışma Kampanyasına gönderilmek üzere Bakanlık personeli-
nin maaşından kesinti yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un cevabı (7/27811) 41 (89) 

 
588:590 

           
           
           

Dışişleri Bakanından    
       TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – İran ve 
Türkmenistan arasındaki Lütfabad sınır kapısının koronavirüs 
nedeniyle kapatılması dolayısıyla Türk şoförlerin sınırda mah-
sur kaldıkları iddialarına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu'nun cevabı (7/27937) 41 (89) 

 
672:674 

           
           
           

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından    
       TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – Bakanlığa 
bağlı birimlerde görülen koronavirüs vakalarına ilişkin sorusu 
ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in cevabı 
(7/27818) 41 (89) 

 
591:593 

        – Milli Dayanışma Kampanyasına gönderilmek üzere Ba-
kanlık personelinin maaşından kesinti yapılıp yapılmadığına 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dön-
mez'in cevabı (7/27819) 41 (89) 

 
594:596 
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Hazine ve Maliye Bakanından    
       AYDEMİR Erdal (Bingöl) – Koronavirüs salgını nede-
niyle kapatılan işletmelere ve bu işletmelerde çalışan işçilere 
maddi destek sağlanması önerisine ilişkin sorusu ve Hazine ve 
Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın cevabı (7/28113) 41 (89) 

 
776:777 

       BALTACI Hasan (Kastamonu) – Hizmete giren on şe-
hir hastanesi için ödenen kira ve hizmet bedellerine ilişkin so-
rusu ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın cevabı 
(7/28112) 41 (89) 

 
774:775 

       BAYRAKTUTAN Uğur (Artvin) – Koronavirüs salgını 
nedeniyle işsiz kalan veya iş yerlerini kapatan vatandaşların 
mağduriyetine ilişkin sorusu ve Hazine ve Maliye Bakanı Be-
rat Albayrak'ın cevabı (7/27828) 41 (89) 

 
597:598 

       ERGUN Metin (Muğla) – Covid-19 salgını süresince 
kahvehane ve kıraathane esnafına yönelik ekonomik destek 
planı ve kayıt dışı istihdam edilen kişilere yönelik çalışma olup 
olmadığına ilişkin sorusu ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat 
Albayrak'ın cevabı (7/28405) 41 (89) 

 
828:829 

        – Covid-19 salgını süresince turizm sektörü için alınacak 
ekonomik tedbirlere ilişkin sorusu ve Hazine ve Maliye Ba-
kanı Berat Albayrak'ın cevabı (7/28404) 41 (89) 

 
826:827 

       GİRGİN Süleyman (Muğla) – Pazarcı esnafa gelir des-
teği sağlanması ve bu kişilerin çek, senet, kira ve faturalarının 
faizsiz ertelenmesi önerilerine ilişkin sorusu ve Hazine ve Ma-
liye Bakanı Berat Albayrak'ın cevabı (7/28110) 41 (89) 

 
772:773 

       KARACA Gülizar BİÇER (Denizli) – Ülkemizde kamu 
özel iş birliği modeli ile yürütülen projelere ilişkin sorusu ve 
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın cevabı (7/28663) 41 (91) 

 
881:882 

       SÜMER Orhan (Adana) – Vergi ve SGK borcu olan es-
naf sayısı ile esnaflara yönelik desteklere ilişkin sorusu ve Ha-
zine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın cevabı (7/27942) 41 (89) 

 
675:676 

       SÜTLÜ Saliha Sera KADIGİL (İstanbul) – Milli Daya-
nışma Kampanyasına gönderilmek üzere BOTAŞ personelinin 
maaşından kesinti yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Hazine 
ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın cevabı (7/27829) 41 (89) 

 
599:600 

       TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – 2002 ve 
2020 yıllarında Türkiye genelinde bulunan makam aracı sayı-
sına ve illere göre dağılımına ilişkin sorusu ve Hazine ve Ma-
liye Bakanı Berat Albayrak'ın cevabı (7/28240) 41 (89) 

 
799:800 

        – 2002 ve 2020 yıllarında Türkiye'de bulunan şeker fab-
rikası sayılarına ve kapanan şeker fabrikalarına ilişkin sorusu 
ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın cevabı 
(7/28239) 41 (89) 

 
797:798 

        – Sahte içki üretimi ve pazarlamasıyla ilgili verilere iliş-
kin sorusu ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ce-
vabı (7/28247) 41 (89) 

 
801:802 

   C.   B. S a y f a  
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İçişleri Bakanından     
       BALTACI Hasan (Kastamonu) – Kastamonu ili merkez 
ve ilçe belediyelerinin İller Bankası ve Sosyal Güvenlik Kuru-
muna olan borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirlerinden 
ayrılacak paylardan yapılan kesinti miktarına (7/28128), Tür-
kiye genelinde ve Kastamonu ilinde koronavirüs salgını nede-
niyle faaliyetleri geçici olarak durdurulan iş yeri sayısına 
(7/28129) ve 31 Mart 2020 tarihi itibarıyla Türkiye geneli ve 
Kastamonu ilindeki ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü 
sayılarına (7/28130) ilişkin soruları ve İçişleri Bakanı Süley-
man Soylu'nun cevabı 41 (89) 

 
474:478 

       ÖZTUNÇ Ali (Kahramanmaraş) – Kahramanmaraş 
ilinde yolcu taşımacılığı yapan servislerin S plaka almasına 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cevabı 
(7/26811) 41 (88) 

 
85:86 

       ŞAHİN Suzan (Hatay) – Covid-19 salgını nedeniyle be-
lediyelere herhangi bir destek sunulup sunulmayacağına iliş-
kin sorusu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cevabı 
(7/27670) 41 (89) 

 
474:478 

       ŞEKER Ali (İstanbul) – 2020 yılı Mart ve Nisan ayla-
rında Türkiye ve İstanbul'da ölüm bildirim sistemine kayıtlı 
vefat sebeplerine ve hastalık kodlama sisteminde kullanılan 
kodlara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 
cevabı (7/28268) 41 (89) 

 
474:478 

           
           
           

Sağlık Bakanından    
       BARUT Ayhan (Adana) – 112 Acil Çağrı Merkezlerin-
deki fiziksel koşulların iyileştirilmesine yönelik çalışmalara ve 
koronavirüs bulaşı riskine karşı alınan tedbirlere ilişkin sorusu 
ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın cevabı (7/27701) 41 (89) 

 
479:480 

       EMİR Murat (Ankara) – Ankara'daki minibüsçülere 
maske ve dezenfektan dağıtılmadığı iddiasına ilişkin sorusu ve 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın cevabı (7/28425) 41 (89) 

 
830:833 

       İLHAN Metin (Kırşehir) – Tıbbi malzeme ihracatının ön 
izne bağlandığı tarihten bu yana yapılan malzeme ihracatına 
dair bazı verilere ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Ko-
ca'nın cevabı (7/27710) 41 (89) 

 
481:485 

       ŞAHİN Fikret (Balıkesir) – Üniversite hastanelerinin 
borçlarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 
cevabı (7/27996) 41 (89) 

 
677:678 
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Hazine ve Maliye Bakanından    
       AYDEMİR Erdal (Bingöl) – Koronavirüs salgını nede-
niyle kapatılan işletmelere ve bu işletmelerde çalışan işçilere 
maddi destek sağlanması önerisine ilişkin sorusu ve Hazine ve 
Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın cevabı (7/28113) 41 (89) 

 
776:777 

       BALTACI Hasan (Kastamonu) – Hizmete giren on şe-
hir hastanesi için ödenen kira ve hizmet bedellerine ilişkin so-
rusu ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın cevabı 
(7/28112) 41 (89) 

 
774:775 

       BAYRAKTUTAN Uğur (Artvin) – Koronavirüs salgını 
nedeniyle işsiz kalan veya iş yerlerini kapatan vatandaşların 
mağduriyetine ilişkin sorusu ve Hazine ve Maliye Bakanı Be-
rat Albayrak'ın cevabı (7/27828) 41 (89) 

 
597:598 

       ERGUN Metin (Muğla) – Covid-19 salgını süresince 
kahvehane ve kıraathane esnafına yönelik ekonomik destek 
planı ve kayıt dışı istihdam edilen kişilere yönelik çalışma olup 
olmadığına ilişkin sorusu ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat 
Albayrak'ın cevabı (7/28405) 41 (89) 

 
828:829 

        – Covid-19 salgını süresince turizm sektörü için alınacak 
ekonomik tedbirlere ilişkin sorusu ve Hazine ve Maliye Ba-
kanı Berat Albayrak'ın cevabı (7/28404) 41 (89) 

 
826:827 

       GİRGİN Süleyman (Muğla) – Pazarcı esnafa gelir des-
teği sağlanması ve bu kişilerin çek, senet, kira ve faturalarının 
faizsiz ertelenmesi önerilerine ilişkin sorusu ve Hazine ve Ma-
liye Bakanı Berat Albayrak'ın cevabı (7/28110) 41 (89) 

 
772:773 

       KARACA Gülizar BİÇER (Denizli) – Ülkemizde kamu 
özel iş birliği modeli ile yürütülen projelere ilişkin sorusu ve 
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın cevabı (7/28663) 41 (91) 

 
881:882 

       SÜMER Orhan (Adana) – Vergi ve SGK borcu olan es-
naf sayısı ile esnaflara yönelik desteklere ilişkin sorusu ve Ha-
zine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın cevabı (7/27942) 41 (89) 

 
675:676 

       SÜTLÜ Saliha Sera KADIGİL (İstanbul) – Milli Daya-
nışma Kampanyasına gönderilmek üzere BOTAŞ personelinin 
maaşından kesinti yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Hazine 
ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın cevabı (7/27829) 41 (89) 

 
599:600 

       TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – 2002 ve 
2020 yıllarında Türkiye genelinde bulunan makam aracı sayı-
sına ve illere göre dağılımına ilişkin sorusu ve Hazine ve Ma-
liye Bakanı Berat Albayrak'ın cevabı (7/28240) 41 (89) 

 
799:800 

        – 2002 ve 2020 yıllarında Türkiye'de bulunan şeker fab-
rikası sayılarına ve kapanan şeker fabrikalarına ilişkin sorusu 
ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın cevabı 
(7/28239) 41 (89) 

 
797:798 

        – Sahte içki üretimi ve pazarlamasıyla ilgili verilere iliş-
kin sorusu ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ce-
vabı (7/28247) 41 (89) 

 
801:802 

   C.   B. S a y f a  
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İçişleri Bakanından     
       BALTACI Hasan (Kastamonu) – Kastamonu ili merkez 
ve ilçe belediyelerinin İller Bankası ve Sosyal Güvenlik Kuru-
muna olan borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirlerinden 
ayrılacak paylardan yapılan kesinti miktarına (7/28128), Tür-
kiye genelinde ve Kastamonu ilinde koronavirüs salgını nede-
niyle faaliyetleri geçici olarak durdurulan iş yeri sayısına 
(7/28129) ve 31 Mart 2020 tarihi itibarıyla Türkiye geneli ve 
Kastamonu ilindeki ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü 
sayılarına (7/28130) ilişkin soruları ve İçişleri Bakanı Süley-
man Soylu'nun cevabı 41 (89) 

 
474:478 

       ÖZTUNÇ Ali (Kahramanmaraş) – Kahramanmaraş 
ilinde yolcu taşımacılığı yapan servislerin S plaka almasına 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cevabı 
(7/26811) 41 (88) 

 
85:86 

       ŞAHİN Suzan (Hatay) – Covid-19 salgını nedeniyle be-
lediyelere herhangi bir destek sunulup sunulmayacağına iliş-
kin sorusu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cevabı 
(7/27670) 41 (89) 

 
474:478 

       ŞEKER Ali (İstanbul) – 2020 yılı Mart ve Nisan ayla-
rında Türkiye ve İstanbul'da ölüm bildirim sistemine kayıtlı 
vefat sebeplerine ve hastalık kodlama sisteminde kullanılan 
kodlara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 
cevabı (7/28268) 41 (89) 

 
474:478 

           
           
           

Sağlık Bakanından    
       BARUT Ayhan (Adana) – 112 Acil Çağrı Merkezlerin-
deki fiziksel koşulların iyileştirilmesine yönelik çalışmalara ve 
koronavirüs bulaşı riskine karşı alınan tedbirlere ilişkin sorusu 
ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın cevabı (7/27701) 41 (89) 

 
479:480 

       EMİR Murat (Ankara) – Ankara'daki minibüsçülere 
maske ve dezenfektan dağıtılmadığı iddiasına ilişkin sorusu ve 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın cevabı (7/28425) 41 (89) 

 
830:833 

       İLHAN Metin (Kırşehir) – Tıbbi malzeme ihracatının ön 
izne bağlandığı tarihten bu yana yapılan malzeme ihracatına 
dair bazı verilere ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Ko-
ca'nın cevabı (7/27710) 41 (89) 

 
481:485 

       ŞAHİN Fikret (Balıkesir) – Üniversite hastanelerinin 
borçlarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 
cevabı (7/27996) 41 (89) 

 
677:678 
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Tarım ve Orman Bakanından    
       ARI Cavit (Antalya) – COVID-19 salgını süresince çift-
çilere destek verilmesi, faiz borçlarının silinmesi ve kredi 
borçlarının ertelenmesi önerilerine ilişkin sorusu ve Tarım ve 
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/27094) 41 (88) 

 
124:127 

        – Ön lisans mezunu gıda teknikerlerinin istihdam soru-
nuna ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakde-
mirli'nin cevabı (7/26727) 41 (88) 

 
81:84 

       ARIK Çetin (Kayseri) – Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi 
Projesi kapsamında yapılacak tohum dağıtımı ile ilgili iddia-
lara ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir-
li'nin cevabı (7/28021) 41 (89) 

 
708:709 

       ATAŞ Dursun (Kayseri) – Covid-19 salgını süresince ta-
rımsal üretimi desteklemeye yönelik çalışmalara ilişkin sorusu 
ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı 
(7/28018) 41 (89) 

 
701:705 

       AYCAN Sefer (Kahramanmaraş) – Tohum hibesi veri-
len illerin seçilme kriterlerine ilişkin sorusu ve Tarım ve Or-
man Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/27724) 41 (89) 

 
517:518 

       AYGUN İlhami Özcan (Tekirdağ) – Et ve Süt Kurumu-
nun Ankara Büyükşehir Belediyesine gıda yardımı yapabil-
mesi için ucuz et satması önerisine ve talebine ilişkin sorusu 
ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı 
(7/27865) 41 (89) 

 
601:602 

        – Tarım sektörünün koronavirüs salgınından olumsuz et-
kilenmemesi için alınacak önlemlere ve çiftçilerin desteklen-
mesine ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pak-
demirli'nin cevabı (7/27233) 41 (89) 

 
397:400 

       BAHŞİ Feridun (Antalya) – Koronavirüs salgınından et-
kilenen tarım sektörüne destek verilmesine yönelik önerilere 
ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 
cevabı (7/27726) 41 (89) 

 
524:527 

       BAKIRLIOĞLU Ahmet Vehbi (Manisa) – Manisa ili-
nin Gördes ilçesinde faaliyet gösteren bir madenden sızıntı ol-
duğu iddialarına ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Be-
kir Pakdemirli'nin cevabı (7/26869) 41 (88) 

 
87:88 

       BALTACI Hasan (Kastamonu) – Türkiye genelinde ve 
Kastamonu ilinde bankalara ve kooperatiflere kredi borcu olan 
çiftçi sayısına ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli'nin cevabı (7/26873) 41 (88) 

 
89:90 

       BARUT Ayhan (Adana) – Bakanlıkça coronavirüs nede-
niyle iptal edilen ya da ertelenen faaliyetlere ilişkin sorusu ve 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı 
(7/26972) 41 (88) 

 
110:113 

   C.   B. S a y f a  

– 17 – 

        – GÜBRETAŞ'ın çiftçilere gübrelerini teslim etmediği 
iddialarına ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli'nin cevabı (7/26973) 41 (88) 

 
114:115 

        – Koronavirüs salgınının tarım sektörüne olumsuz etkile-
rine karşı alınan önlemlere ve destekleme ödemelerine ilişkin 
sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı 
(7/28022) 41 (89) 

 
710:714 

       BAŞEVİRGEN Bekir (Manisa) – Hazine arazilerinin ta-
rıma açılması ve çiftçilere tohum desteği verilmesine yönelik 
projelere ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pak-
demirli'nin cevabı (7/27869) 41 (89) 

 
614:617 

       BAYRAKTUTAN Uğur (Artvin) – Rize'nin Ardeşen il-
çesine bağlı bir köy fidanlığının kapatılmasına ilişkin sorusu 
ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı 
(7/27872) 41 (89) 

 
620:621 

       ÇELİK Tuma (Mardin) – Mardin'deki çiftçilerin tohum 
hibe destekleri kapsamının dışında bırakılmasına ve bazı ta-
rımsal desteklere elektrik dağıtım şirketi tarafından el konul-
duğuna dair iddialara ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı 
Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/28013) 41 (89) 

 
688:689 

       ÇEPNİ Murat (İzmir) – Çay üretimine ve koronavirüs 
salgını süresince çay işçilerini korumak için alınacak önlem-
lere ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir-
li'nin cevabı (7/28025) 41 (89) 

 
720:722 

       ÇULHAOĞLU Mehmet Metanet (Adana) – Koronavi-
rüs salgınından etkilenen tarım sektörünün desteklenmesi tale-
bine ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakde-
mirli'nin cevabı (7/28026) 41 (89) 

 
723:727 

       EROZAN Ahmet Kamil (Bursa) – Bursa'daki Gölbaşı 
Sulama Göleti'nde yaşanan ve tarımsal üretimi tehdit eden su 
sıkıntısının çözümüne ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Ba-
kanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/27720) 41 (89) 

 
509:510 

       ERSOY Ayşe Sibel (Adana) – Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü bünyesinde görevde yükselme sınavının ne zaman 
yapılacağına ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli'nin cevabı (7/28178) 41 (89) 

 
784:785 

       GÖKER Mehmet (Burdur) – COVID-19 salgını süre-
since tarımsal üretimi sağlamak için çiftçilerin desteklenme-
sine ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakde-
mirli'nin cevabı (7/27866) 41 (89) 

 
603:606 

       GÜNDOĞDU Vecdi (Kırklareli) – Kırklareli'nin üreti-
cilere yüzde 75 oranında tohum desteği verilen iller arasına da-
hil edilmesi talebine ve tarımsal üretimin artırılması için alına-
cak tedbirlere ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli'nin cevabı (7/28007) 41 (89) 

 
679:680 
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Tarım ve Orman Bakanından    
       ARI Cavit (Antalya) – COVID-19 salgını süresince çift-
çilere destek verilmesi, faiz borçlarının silinmesi ve kredi 
borçlarının ertelenmesi önerilerine ilişkin sorusu ve Tarım ve 
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/27094) 41 (88) 

 
124:127 

        – Ön lisans mezunu gıda teknikerlerinin istihdam soru-
nuna ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakde-
mirli'nin cevabı (7/26727) 41 (88) 

 
81:84 

       ARIK Çetin (Kayseri) – Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi 
Projesi kapsamında yapılacak tohum dağıtımı ile ilgili iddia-
lara ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir-
li'nin cevabı (7/28021) 41 (89) 

 
708:709 

       ATAŞ Dursun (Kayseri) – Covid-19 salgını süresince ta-
rımsal üretimi desteklemeye yönelik çalışmalara ilişkin sorusu 
ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı 
(7/28018) 41 (89) 

 
701:705 

       AYCAN Sefer (Kahramanmaraş) – Tohum hibesi veri-
len illerin seçilme kriterlerine ilişkin sorusu ve Tarım ve Or-
man Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/27724) 41 (89) 

 
517:518 

       AYGUN İlhami Özcan (Tekirdağ) – Et ve Süt Kurumu-
nun Ankara Büyükşehir Belediyesine gıda yardımı yapabil-
mesi için ucuz et satması önerisine ve talebine ilişkin sorusu 
ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı 
(7/27865) 41 (89) 

 
601:602 

        – Tarım sektörünün koronavirüs salgınından olumsuz et-
kilenmemesi için alınacak önlemlere ve çiftçilerin desteklen-
mesine ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pak-
demirli'nin cevabı (7/27233) 41 (89) 

 
397:400 

       BAHŞİ Feridun (Antalya) – Koronavirüs salgınından et-
kilenen tarım sektörüne destek verilmesine yönelik önerilere 
ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 
cevabı (7/27726) 41 (89) 

 
524:527 

       BAKIRLIOĞLU Ahmet Vehbi (Manisa) – Manisa ili-
nin Gördes ilçesinde faaliyet gösteren bir madenden sızıntı ol-
duğu iddialarına ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Be-
kir Pakdemirli'nin cevabı (7/26869) 41 (88) 

 
87:88 

       BALTACI Hasan (Kastamonu) – Türkiye genelinde ve 
Kastamonu ilinde bankalara ve kooperatiflere kredi borcu olan 
çiftçi sayısına ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli'nin cevabı (7/26873) 41 (88) 

 
89:90 

       BARUT Ayhan (Adana) – Bakanlıkça coronavirüs nede-
niyle iptal edilen ya da ertelenen faaliyetlere ilişkin sorusu ve 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı 
(7/26972) 41 (88) 

 
110:113 
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        – GÜBRETAŞ'ın çiftçilere gübrelerini teslim etmediği 
iddialarına ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli'nin cevabı (7/26973) 41 (88) 

 
114:115 

        – Koronavirüs salgınının tarım sektörüne olumsuz etkile-
rine karşı alınan önlemlere ve destekleme ödemelerine ilişkin 
sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı 
(7/28022) 41 (89) 

 
710:714 

       BAŞEVİRGEN Bekir (Manisa) – Hazine arazilerinin ta-
rıma açılması ve çiftçilere tohum desteği verilmesine yönelik 
projelere ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pak-
demirli'nin cevabı (7/27869) 41 (89) 

 
614:617 

       BAYRAKTUTAN Uğur (Artvin) – Rize'nin Ardeşen il-
çesine bağlı bir köy fidanlığının kapatılmasına ilişkin sorusu 
ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı 
(7/27872) 41 (89) 

 
620:621 

       ÇELİK Tuma (Mardin) – Mardin'deki çiftçilerin tohum 
hibe destekleri kapsamının dışında bırakılmasına ve bazı ta-
rımsal desteklere elektrik dağıtım şirketi tarafından el konul-
duğuna dair iddialara ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı 
Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/28013) 41 (89) 

 
688:689 

       ÇEPNİ Murat (İzmir) – Çay üretimine ve koronavirüs 
salgını süresince çay işçilerini korumak için alınacak önlem-
lere ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir-
li'nin cevabı (7/28025) 41 (89) 

 
720:722 

       ÇULHAOĞLU Mehmet Metanet (Adana) – Koronavi-
rüs salgınından etkilenen tarım sektörünün desteklenmesi tale-
bine ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakde-
mirli'nin cevabı (7/28026) 41 (89) 

 
723:727 

       EROZAN Ahmet Kamil (Bursa) – Bursa'daki Gölbaşı 
Sulama Göleti'nde yaşanan ve tarımsal üretimi tehdit eden su 
sıkıntısının çözümüne ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Ba-
kanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/27720) 41 (89) 

 
509:510 

       ERSOY Ayşe Sibel (Adana) – Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü bünyesinde görevde yükselme sınavının ne zaman 
yapılacağına ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli'nin cevabı (7/28178) 41 (89) 

 
784:785 

       GÖKER Mehmet (Burdur) – COVID-19 salgını süre-
since tarımsal üretimi sağlamak için çiftçilerin desteklenme-
sine ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakde-
mirli'nin cevabı (7/27866) 41 (89) 

 
603:606 

       GÜNDOĞDU Vecdi (Kırklareli) – Kırklareli'nin üreti-
cilere yüzde 75 oranında tohum desteği verilen iller arasına da-
hil edilmesi talebine ve tarımsal üretimin artırılması için alına-
cak tedbirlere ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli'nin cevabı (7/28007) 41 (89) 

 
679:680 



- 18 -

   C.   B. S a y f a  

– 18 – 

       GÜRER Ömer Fethi (Niğde) – 2019 yılı destekleme 
ödemelerine ve çiftçilerin borçlarına yönelik yapılandırma ve 
erteleme önerilerine ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı 
Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/27874) 41 (89) 

 
624:626 

        – Artan girdi fiyatlarının tüketicilere yansıtılmaması ve 
üreticilerin üzerinde yük oluşturmaması için alınacak önlem-
lere ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir-
li'nin cevabı (7/27101) 41 (88) 

 
144:147 

        – Atıl durumdaki tarım arazilerine, coronavirüs salgını 
nedeniyle üretimin teşviki için acil destek paketi uygulaması 
önerisine ve mevcut gıda stoklarına ilişkin sorusu ve Tarım ve 
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/27093) 41 (88) 

 
122:123 

        – Coronavirüs salgını nedeniyle tarımsal ürünlerin itha-
linde alınacak önlemlere ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Ba-
kanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/27102) 41 (88) 

 
148:149 

        – COVID-19 salgını süresince ve sonrasında uygulana-
cak olan tarım politikalarına ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman 
Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/27097) 41 (88) 

 
133:136 

        – Çiftçiler için düzenlenen eğitim faaliyetlerine ilişkin so-
rusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı 
(7/26877) 41 (88) 

 
98:101 

        – Çiftçilere verilen desteğin genişletilmesi, düşük faizli 
kredi verilmesi ve borçlarının yapılandırılması önerilerine iliş-
kin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 
cevabı (7/27098) 41 (88) 

 
137:139 

        – Çiftçilerin Bağ-Kur ve SGK borçlarının ertelenmesine 
yönelik çalışmalara ve tarım işletmelerinin Kredi Garanti Fonu 
kapsamına alınmasına ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Ba-
kanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/27873) 41 (89) 

 
622:623 

        – Geçici, gezici ve mevsimlik tarım işçilerinin coronavi-
rüs salgınından etkilenmemesi için alınan önlemlere ilişkin so-
rusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı 
(7/27099) 41 (88) 

 
140:141 

        – Göç sorununun çözümüne yönelik temel konularda ko-
ronavirüs salgınından sonra yapılması planlanan çalışmalara 
ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 
cevabı (7/27880) 41 (89) 

 
637:639 

        – Hazine arazilerinin tarıma açılması kapsamında yapılan 
çalışmalara ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli'nin cevabı (7/27878) 41 (89) 

 
632:634 

        – Koronavirüs salgınına karşı perakende satış mekanla-
rında alınan önlemlere ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Ba-
kanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/27879) 41 (89) 

 
635:636 
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        – Mevzuata uygun üretim yapmayan ve fahiş fiyatlara sa-
tış yapan firmaların denetlenmesi için belediyelere verilen yet-
kilerin artırılması önerisine ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman 
Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/27100) 41 (88) 

 
142:143 

        – Niğde ilinde bulunan Akkaya Barajına ilişkin sorusu ve 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı 
(7/26875) 41 (88) 

 
94:97 

        – Orman köylülerinin sayısına ve çölleşmeye karşı alınan 
önlemlere ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli'nin cevabı (7/26874) 41 (88) 

 
91:93 

        – Tarım ürünleri stoklarına ilişkin sorusu ve Tarım ve Or-
man Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/27876) 41 (89) 

 
627:629 

        – Tohumluk desteklerine ilişkin sorusu ve Tarım ve Or-
man Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/27877) 41 (89) 

 
630:631 

       KABUKCUOĞLU Arslan (Eskişehir) – Bitkisel Üreti-
min Geliştirilmesi Projesi kapsamında yapılacak tohum des-
teği uygulamasına ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı 
Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/28024) 41 (89) 

 
718:719 

        – Koronavirüs salgınından etkilenen tarım sektörüne des-
tek verilmesine yönelik önerilere ilişkin sorusu ve Tarım ve 
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/27725) 41 (89) 

 
519:523 

       KALYONCU Hasan (İzmir) – DDT kullanımının denet-
lenmesine ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli'nin cevabı (7/28179) 41 (89) 

 
786:787 

       KARA Esin (Konya) – Konya iline verilecek tarım des-
teklerine ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pak-
demirli'nin cevabı (7/28176) 41 (89) 

 
780:781 

        – Koronavirüs salgını nedeniyle mevsimlik tarım işçileri 
için alınması gereken seyahat ve sağlık tedbirlerine ilişkin so-
rusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı 
(7/28175) 41 (89) 

 
778:779 

       KARADUMAN Abdulkadir (Konya) – Tarımsal sula-
mada kullanılan elektrik fiyatları, fatura dönemleri ve borçla-
rın desteklerden tahsil edilmesi nedeniyle çiftçilerin yaşadık-
ları mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin sorusu ve Tarım ve 
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/27867) 41 (89) 

 
607:610 

       KASAP Ali Fazıl (Kütahya) – Kütahya'nın üreticilere 
yüzde yetmiş beş oranında tohum desteği verilen iller arasına 
alınması talebine ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Be-
kir Pakdemirli'nin cevabı (7/27728) 41 (89) 

 
531:532 

       KAYA Dilşat CANBAZ (İstanbul) – Coronavirüs salgı-
nına karşı köylü ve çiftçilerin zarara uğramaması ve olası bir 
çekirge istilasının önlenmesi adına alınan tedbirlere ilişkin so-
rusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı 
(7/27095) 41 (88) 

 
128:130 
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       GÜRER Ömer Fethi (Niğde) – 2019 yılı destekleme 
ödemelerine ve çiftçilerin borçlarına yönelik yapılandırma ve 
erteleme önerilerine ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı 
Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/27874) 41 (89) 

 
624:626 

        – Artan girdi fiyatlarının tüketicilere yansıtılmaması ve 
üreticilerin üzerinde yük oluşturmaması için alınacak önlem-
lere ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir-
li'nin cevabı (7/27101) 41 (88) 

 
144:147 

        – Atıl durumdaki tarım arazilerine, coronavirüs salgını 
nedeniyle üretimin teşviki için acil destek paketi uygulaması 
önerisine ve mevcut gıda stoklarına ilişkin sorusu ve Tarım ve 
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/27093) 41 (88) 

 
122:123 

        – Coronavirüs salgını nedeniyle tarımsal ürünlerin itha-
linde alınacak önlemlere ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Ba-
kanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/27102) 41 (88) 

 
148:149 

        – COVID-19 salgını süresince ve sonrasında uygulana-
cak olan tarım politikalarına ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman 
Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/27097) 41 (88) 

 
133:136 

        – Çiftçiler için düzenlenen eğitim faaliyetlerine ilişkin so-
rusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı 
(7/26877) 41 (88) 

 
98:101 

        – Çiftçilere verilen desteğin genişletilmesi, düşük faizli 
kredi verilmesi ve borçlarının yapılandırılması önerilerine iliş-
kin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 
cevabı (7/27098) 41 (88) 

 
137:139 

        – Çiftçilerin Bağ-Kur ve SGK borçlarının ertelenmesine 
yönelik çalışmalara ve tarım işletmelerinin Kredi Garanti Fonu 
kapsamına alınmasına ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Ba-
kanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/27873) 41 (89) 

 
622:623 

        – Geçici, gezici ve mevsimlik tarım işçilerinin coronavi-
rüs salgınından etkilenmemesi için alınan önlemlere ilişkin so-
rusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı 
(7/27099) 41 (88) 

 
140:141 

        – Göç sorununun çözümüne yönelik temel konularda ko-
ronavirüs salgınından sonra yapılması planlanan çalışmalara 
ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 
cevabı (7/27880) 41 (89) 

 
637:639 

        – Hazine arazilerinin tarıma açılması kapsamında yapılan 
çalışmalara ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli'nin cevabı (7/27878) 41 (89) 

 
632:634 

        – Koronavirüs salgınına karşı perakende satış mekanla-
rında alınan önlemlere ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Ba-
kanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/27879) 41 (89) 

 
635:636 
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        – Mevzuata uygun üretim yapmayan ve fahiş fiyatlara sa-
tış yapan firmaların denetlenmesi için belediyelere verilen yet-
kilerin artırılması önerisine ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman 
Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/27100) 41 (88) 

 
142:143 

        – Niğde ilinde bulunan Akkaya Barajına ilişkin sorusu ve 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı 
(7/26875) 41 (88) 

 
94:97 

        – Orman köylülerinin sayısına ve çölleşmeye karşı alınan 
önlemlere ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli'nin cevabı (7/26874) 41 (88) 

 
91:93 

        – Tarım ürünleri stoklarına ilişkin sorusu ve Tarım ve Or-
man Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/27876) 41 (89) 

 
627:629 

        – Tohumluk desteklerine ilişkin sorusu ve Tarım ve Or-
man Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/27877) 41 (89) 

 
630:631 

       KABUKCUOĞLU Arslan (Eskişehir) – Bitkisel Üreti-
min Geliştirilmesi Projesi kapsamında yapılacak tohum des-
teği uygulamasına ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı 
Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/28024) 41 (89) 

 
718:719 

        – Koronavirüs salgınından etkilenen tarım sektörüne des-
tek verilmesine yönelik önerilere ilişkin sorusu ve Tarım ve 
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/27725) 41 (89) 

 
519:523 

       KALYONCU Hasan (İzmir) – DDT kullanımının denet-
lenmesine ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli'nin cevabı (7/28179) 41 (89) 

 
786:787 

       KARA Esin (Konya) – Konya iline verilecek tarım des-
teklerine ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pak-
demirli'nin cevabı (7/28176) 41 (89) 

 
780:781 

        – Koronavirüs salgını nedeniyle mevsimlik tarım işçileri 
için alınması gereken seyahat ve sağlık tedbirlerine ilişkin so-
rusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı 
(7/28175) 41 (89) 

 
778:779 

       KARADUMAN Abdulkadir (Konya) – Tarımsal sula-
mada kullanılan elektrik fiyatları, fatura dönemleri ve borçla-
rın desteklerden tahsil edilmesi nedeniyle çiftçilerin yaşadık-
ları mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin sorusu ve Tarım ve 
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/27867) 41 (89) 

 
607:610 

       KASAP Ali Fazıl (Kütahya) – Kütahya'nın üreticilere 
yüzde yetmiş beş oranında tohum desteği verilen iller arasına 
alınması talebine ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Be-
kir Pakdemirli'nin cevabı (7/27728) 41 (89) 

 
531:532 

       KAYA Dilşat CANBAZ (İstanbul) – Coronavirüs salgı-
nına karşı köylü ve çiftçilerin zarara uğramaması ve olası bir 
çekirge istilasının önlenmesi adına alınan tedbirlere ilişkin so-
rusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı 
(7/27095) 41 (88) 

 
128:130 



- 20 -

   C.   B. S a y f a  

– 20 – 

       KAYAN Türabi (Kırklareli) – Bitkisel Üretimin Geliş-
tirilmesi Programı kapsamına alınan illere ilişkin sorusu ve Ta-
rım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/28010) 41 (89) 

 
684:685 

        – Çiftçilerin üretimde girdi olarak kullandığı nitrat güb-
resine yapılan zamlara ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Ba-
kanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/27096) 41 (88) 

 
131:132 

        – Kırklareli ilinin Pınarhisar ilçesinde bulunan Çayırdere 
Sulama Barajının devredilme kararına ilişkin sorusu ve Tarım 
ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/28008) 41 (89) 

 
681:683 

       KILAVUZ Olcay (Mersin) – Bitkisel Üretimi Geliştirme 
Projesi-Yazlık Ekiliş Programına Mersin'in dahil edilmesi 
önerisine ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pak-
demirli'nin cevabı (7/28177) 41 (89) 

 
782:783 

       KONCUK İsmail (Adana) – Adana'nın çiftçilere tohum 
desteği verilecek 21 il içinde bulunmama nedenine ve tüm il-
lerin destek kapsamına alınması önerisine ilişkin sorusu ve Ta-
rım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/28017) 41 (89) 

 
699:700 

        – Koronavirüs salgını nedeniyle ihracat yapamayan yu-
murta üreticilerinin desteklenmesine ilişkin sorusu ve Tarım 
ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/27722) 41 (89) 

 
511:512 

        – Koronavirüs salgınının etkilerine karşı tarımsal üretimi 
ve çiftçileri desteklemeye yönelik alınan ve alınacak olan ön-
lemlere ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pak-
demirli'nin cevabı (7/27723) 41 (89) 

 
513:516 

        – Türkiye genelinde ve Adana ilinde çiftçilerin kredi 
borçlarının tamamının ertelenmesine yönelik çalışmalara iliş-
kin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 
cevabı (7/27428) 41 (89) 

 
438:440 

       KÖKSAL Burcu (Afyonkarahisar) – Afyonkarahisar'da 
Büyük Taarruz Savaşı'nın geçtiği ve şehitliklerin bulunduğu 
alanda DSİ tarafından baraj yapılacağı iddiasına ilişkin sorusu 
ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı 
(7/28012) 41 (89) 

 
686:687 

        – Bakanlığın ne zaman veteriner hekim alımı yapacağına 
ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 
cevabı (7/28321) 41 (89) 

 
805:806 

        – Koronavirüs salgınından etkilenen çiçek üreticilerinin 
desteklenmesi önerisine ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Ba-
kanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/28320) 41 (89) 

 
803:804 

       ÖCALAN Ömer (Şanlıurfa) – DEDAŞ tarafından çift-
çilerin destekleme ödemelerinin bloke edildiği iddialarına iliş-
kin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 
cevabı (7/27429) 41 (89) 

 
441:443 
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       ÖRS Hüseyin (Trabzon) – Koronavirüs salgınından et-
kilenen tarım sektörünü desteklemek üzere 21 ilde tohumların 
yüzde 75'inin hibe edilmesi uygulamasına ilişkin sorusu ve Ta-
rım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/28028) 41 (89) 

 
728:729 

        – Koronavirüs salgınından etkilenen tarım sektörünün so-
runlarına ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pak-
demirli'nin cevabı (7/28029) 41 (89) 

 
730:733 

       ÖZDEMİR İsmail (Kayseri) – 2019 yılında Kayseri 
ilinde kullanılan tarımsal kredilere ilişkin sorusu ve Tarım ve 
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/27103) 41 (88) 

 
150:152 

       ÖZER Aydın (Antalya) – 2016-2020 yılları arasında ya-
pılan tarımsal destek ödemelerine ilişkin sorusu ve Tarım ve 
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/27431) 41 (89) 

 
444:445 

       SARIBAL Orhan (Bursa) – Koronavirüs salgını nede-
niyle çalışamayan jokey ve aprantilerin Jokey Kaza ve Yardım 
Sandığından yararlandırılmaları talebine ilişkin sorusu ve Ta-
rım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/27717) 41 (89) 

 
501:502 

        – Ülkemizin çeşitli ürünler bazındaki gıda stokuna dair 
verilere ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pak-
demirli'nin cevabı (7/27718) 41 (89) 

 
503:506 

       SERTER Bedri (İzmir) – Bakanlığa yapılacak atamalara 
ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 
cevabı (7/27712) 41 (89) 

 
488:489 

        – Bakanlığa yapılacak atamalardan su ürünleri mühendis-
liği kadrosuna yapılacak alımlara ilişkin sorusu ve Tarım ve 
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/27715) 41 (89) 

 
494:496 

        – İzmir ili Menemen ilçesindeki çiftçilerden gübre ve ma-
zot desteğinden faydalanacak kişilere ilişkin sorusu ve Tarım 
ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/27713) 41 (89) 

 
490:491 

        – İzmir ili Ödemiş ilçesindeki çiftçilerden gübre ve mazot 
desteğinden faydalanacak kişilere ilişkin sorusu ve Tarım ve 
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/27714) 41 (89) 

 
492:493 

        – İzmir ilindeki çiftçilerden gübre ve mazot desteğinden 
faydalanacak kişilere ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı 
Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/27711) 41 (89) 

 
486:487 

       SIDALI Zeki Hakan (Mersin) – Koronavirüs salgını ne-
deniyle ithalata dayalı ihracatta yaşanacak kayıpların önlen-
mesine ve yerli üretimin desteklenmesine ilişkin sorusu ve Ta-
rım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/28015) 41 (89) 

 
690:693 

        – Koronavirüs salgınının etkilerine karşı süs bitkileri sek-
törünün desteklenmesine ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman 
Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/28016) 41 (89) 

 
694:698 
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       KAYAN Türabi (Kırklareli) – Bitkisel Üretimin Geliş-
tirilmesi Programı kapsamına alınan illere ilişkin sorusu ve Ta-
rım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/28010) 41 (89) 

 
684:685 

        – Çiftçilerin üretimde girdi olarak kullandığı nitrat güb-
resine yapılan zamlara ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Ba-
kanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/27096) 41 (88) 

 
131:132 

        – Kırklareli ilinin Pınarhisar ilçesinde bulunan Çayırdere 
Sulama Barajının devredilme kararına ilişkin sorusu ve Tarım 
ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/28008) 41 (89) 

 
681:683 

       KILAVUZ Olcay (Mersin) – Bitkisel Üretimi Geliştirme 
Projesi-Yazlık Ekiliş Programına Mersin'in dahil edilmesi 
önerisine ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pak-
demirli'nin cevabı (7/28177) 41 (89) 

 
782:783 

       KONCUK İsmail (Adana) – Adana'nın çiftçilere tohum 
desteği verilecek 21 il içinde bulunmama nedenine ve tüm il-
lerin destek kapsamına alınması önerisine ilişkin sorusu ve Ta-
rım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/28017) 41 (89) 

 
699:700 

        – Koronavirüs salgını nedeniyle ihracat yapamayan yu-
murta üreticilerinin desteklenmesine ilişkin sorusu ve Tarım 
ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/27722) 41 (89) 

 
511:512 

        – Koronavirüs salgınının etkilerine karşı tarımsal üretimi 
ve çiftçileri desteklemeye yönelik alınan ve alınacak olan ön-
lemlere ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pak-
demirli'nin cevabı (7/27723) 41 (89) 

 
513:516 

        – Türkiye genelinde ve Adana ilinde çiftçilerin kredi 
borçlarının tamamının ertelenmesine yönelik çalışmalara iliş-
kin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 
cevabı (7/27428) 41 (89) 

 
438:440 

       KÖKSAL Burcu (Afyonkarahisar) – Afyonkarahisar'da 
Büyük Taarruz Savaşı'nın geçtiği ve şehitliklerin bulunduğu 
alanda DSİ tarafından baraj yapılacağı iddiasına ilişkin sorusu 
ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı 
(7/28012) 41 (89) 

 
686:687 

        – Bakanlığın ne zaman veteriner hekim alımı yapacağına 
ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 
cevabı (7/28321) 41 (89) 

 
805:806 

        – Koronavirüs salgınından etkilenen çiçek üreticilerinin 
desteklenmesi önerisine ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Ba-
kanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/28320) 41 (89) 

 
803:804 

       ÖCALAN Ömer (Şanlıurfa) – DEDAŞ tarafından çift-
çilerin destekleme ödemelerinin bloke edildiği iddialarına iliş-
kin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 
cevabı (7/27429) 41 (89) 

 
441:443 
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       ÖRS Hüseyin (Trabzon) – Koronavirüs salgınından et-
kilenen tarım sektörünü desteklemek üzere 21 ilde tohumların 
yüzde 75'inin hibe edilmesi uygulamasına ilişkin sorusu ve Ta-
rım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/28028) 41 (89) 

 
728:729 

        – Koronavirüs salgınından etkilenen tarım sektörünün so-
runlarına ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pak-
demirli'nin cevabı (7/28029) 41 (89) 

 
730:733 

       ÖZDEMİR İsmail (Kayseri) – 2019 yılında Kayseri 
ilinde kullanılan tarımsal kredilere ilişkin sorusu ve Tarım ve 
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/27103) 41 (88) 

 
150:152 

       ÖZER Aydın (Antalya) – 2016-2020 yılları arasında ya-
pılan tarımsal destek ödemelerine ilişkin sorusu ve Tarım ve 
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/27431) 41 (89) 

 
444:445 

       SARIBAL Orhan (Bursa) – Koronavirüs salgını nede-
niyle çalışamayan jokey ve aprantilerin Jokey Kaza ve Yardım 
Sandığından yararlandırılmaları talebine ilişkin sorusu ve Ta-
rım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/27717) 41 (89) 

 
501:502 

        – Ülkemizin çeşitli ürünler bazındaki gıda stokuna dair 
verilere ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pak-
demirli'nin cevabı (7/27718) 41 (89) 

 
503:506 

       SERTER Bedri (İzmir) – Bakanlığa yapılacak atamalara 
ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 
cevabı (7/27712) 41 (89) 

 
488:489 

        – Bakanlığa yapılacak atamalardan su ürünleri mühendis-
liği kadrosuna yapılacak alımlara ilişkin sorusu ve Tarım ve 
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/27715) 41 (89) 

 
494:496 

        – İzmir ili Menemen ilçesindeki çiftçilerden gübre ve ma-
zot desteğinden faydalanacak kişilere ilişkin sorusu ve Tarım 
ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/27713) 41 (89) 

 
490:491 

        – İzmir ili Ödemiş ilçesindeki çiftçilerden gübre ve mazot 
desteğinden faydalanacak kişilere ilişkin sorusu ve Tarım ve 
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/27714) 41 (89) 

 
492:493 

        – İzmir ilindeki çiftçilerden gübre ve mazot desteğinden 
faydalanacak kişilere ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı 
Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/27711) 41 (89) 

 
486:487 

       SIDALI Zeki Hakan (Mersin) – Koronavirüs salgını ne-
deniyle ithalata dayalı ihracatta yaşanacak kayıpların önlen-
mesine ve yerli üretimin desteklenmesine ilişkin sorusu ve Ta-
rım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/28015) 41 (89) 

 
690:693 

        – Koronavirüs salgınının etkilerine karşı süs bitkileri sek-
törünün desteklenmesine ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman 
Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/28016) 41 (89) 

 
694:698 
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       SINDIR Kamil Okyay (İzmir) – Ülkemizdeki gıda sto-
kunun durumuna, koronavirüs salgını nedeniyle ithalat ve ih-
racattaki değişimlere ve gıdaya erişim sorunu yaşanmaması 
için çiftçilerin desteklenmesine ilişkin sorusu ve Tarım ve Or-
man Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/27716) 41 (89) 

 
497:500 

       SÜLLÜ Jale Nur (Eskişehir) – Eskişehir'in Bitkisel Üre-
timin Geliştirilmesi Projesi kapsamına alınmamasına ilişkin 
sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı 
(7/28020) 41 (89) 

 
706:707 

       ŞAHİN Suzan (Hatay) – Hatay'ın çiftçilere verilecek to-
hum desteği kapsamının dışında bırakılmasının nedenine ve 
koronavirüs salgını dönemine yönelik projelere ilişkin sorusu 
ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı 
(7/27868) 41 (89) 

 
611:613 

       TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – Bakanlık ta-
rafından coronavirüse karşı alınan önlemlere ilişkin sorusu ve 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı 
(7/26878) 41 (88) 

 
102:105 

        – Milli Dayanışma Kampanyasına gönderilmek üzere Ba-
kanlık personelinin maaşından kesinti yapılıp yapılmadığına 
ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 
cevabı (7/27871) 41 (89) 

 
618:619 

       TAŞÇIER İmam (Diyarbakır) – Koronavirüs salgını ne-
deniyle oluşabilecek bir üretim krizini önlemek için çiftçinin 
ve üretimin desteklenmesine yönelik önerilere ilişkin sorusu 
ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı 
(7/27719) 41 (89) 

 
507:508 

       TIĞLI Necati (Giresun) – Toprak Mahsulleri Ofisinin 
stoktaki fındıklarını satma kararıyla ilgili bazı iddialara ilişkin 
sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı 
(7/27229) 41 (88) 

 
200:203 

       TOKDEMİR İsmet (Hatay) – Türkiye genelinde ve Ha-
tay ilinde 65 yaş ve üstü olup çiftçi kayıt sisteminde kaydı bu-
lunan çiftçilere ve tarımsal faaliyetlerin sekteye uğramaması 
için yapılan çalışmalara ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Ba-
kanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/27432) 41 (89) 

 
446:447 

       TURAN Rıdvan (Mersin) – Bakanlık tarafından açıkla-
nan Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Programına ilişkin sorusu 
ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı 
(7/28023) 41 (89) 

 
715:717 

       TUTDERE Abdurrahman (Adıyaman) – Koronavi-
rüsle mücadele kapsamında artan su tüketimini dengelemek 
için Bakanlıkça alınan önlemlere ilişkin sorusu ve Tarım ve 
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/27234) 41 (89) 

 
401:404 
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        – Mevsimlik tarım işçilerinin koronavirüs salgınına karşı 
korunması adına alınan önlemlere ilişkin sorusu ve Tarım ve 
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/28323) 41 (89) 

 
807:808 

       TÜRKKAN Lütfü (Kocaeli) – Türkiye genelindeki ve 
Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğündeki veteriner hekim-
lerin ve personelin koronavirüs salgınına karşı koruyucu mal-
zeme eksikliğine ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Be-
kir Pakdemirli'nin cevabı (7/27727) 41 (89) 

 
528:530 

           
           
           

TBMM Başkanından    
       TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – Covid-19'a 
yakalanan TBMM personeline ve TBMM'de coronavirüse 
karşı alınan önlemlere ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç'in cevabı (7/27741) 41 (88) 

 
233:236 

        – Meclis Hastanesinde görevli bir doktorun Covid-19'a 
yakalanmasına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç'in cevabı (7/27742) 41 (88) 

 
237:240 

           
           
           

Ticaret Bakanından    
       ANTMEN Alpay (Mersin) – 1 Ocak 2020 tarihinden iti-
baren ithal ve ihraç edilen, Bakanlık tarafından satın alınan 
veya kiralanan medikal ürünler ve sağlık ürünlerine ilişkin so-
rusu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın cevabı (7/27884) 41 (89) 

 
644:645 

        – 2010 ile 2020 yılları arasında kaçak yolla ülkemize gi-
ren tütün ve alkol ürünleriyle ilgili verilere ilişkin sorusu ve 
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın cevabı (7/26978) 41 (88) 

 
116:119 

        – 2015-2020 yılları arasında Bakanlıkça yapılan ürün gü-
venliği denetimlerine ilişkin sorusu ve Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan'ın cevabı (7/26886) 41 (88) 

 
106:109 

       BAYRAKTUTAN Uğur (Artvin) – Sarp Sınır Kapısında 
bulunan tır parkının kapasitesinin arttırılmasına ilişkin sorusu 
ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın cevabı (7/28737) 41 (92) 

 
897:899 

       BULUT Burhanettin (Adana) – Koronavirüs salgını sü-
resince bankalara yapılan kredi borcu erteleme başvurularına 
ve bankaların ek ücret talep etmesine ilişkin sorusu ve Ticaret 
Bakanı Ruhsar Pekcan'ın cevabı (7/27736) 41 (89) 

 
538:540 

       ERSOY Mustafa Baki (Kayseri) – Coronavirüs salgını 
nedeniyle alışveriş merkezlerinin kapalı olduğu süre boyunca 
kira alınmaması veya kira indirimi uygulanmasına yönelik ça-
lışmalara ilişkin sorusu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın 
cevabı (7/27323) 41 (88) 

 
228:230 
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       SINDIR Kamil Okyay (İzmir) – Ülkemizdeki gıda sto-
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497:500 
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706:707 
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611:613 
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102:105 
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618:619 
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507:508 
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200:203 

       TOKDEMİR İsmet (Hatay) – Türkiye genelinde ve Ha-
tay ilinde 65 yaş ve üstü olup çiftçi kayıt sisteminde kaydı bu-
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446:447 
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715:717 
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rüsle mücadele kapsamında artan su tüketimini dengelemek 
için Bakanlıkça alınan önlemlere ilişkin sorusu ve Tarım ve 
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/27234) 41 (89) 

 
401:404 

   C.   B. S a y f a  

– 23 – 

        – Mevsimlik tarım işçilerinin koronavirüs salgınına karşı 
korunması adına alınan önlemlere ilişkin sorusu ve Tarım ve 
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/28323) 41 (89) 

 
807:808 

       TÜRKKAN Lütfü (Kocaeli) – Türkiye genelindeki ve 
Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğündeki veteriner hekim-
lerin ve personelin koronavirüs salgınına karşı koruyucu mal-
zeme eksikliğine ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Be-
kir Pakdemirli'nin cevabı (7/27727) 41 (89) 

 
528:530 

           
           
           

TBMM Başkanından    
       TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – Covid-19'a 
yakalanan TBMM personeline ve TBMM'de coronavirüse 
karşı alınan önlemlere ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç'in cevabı (7/27741) 41 (88) 

 
233:236 

        – Meclis Hastanesinde görevli bir doktorun Covid-19'a 
yakalanmasına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç'in cevabı (7/27742) 41 (88) 

 
237:240 

           
           
           

Ticaret Bakanından    
       ANTMEN Alpay (Mersin) – 1 Ocak 2020 tarihinden iti-
baren ithal ve ihraç edilen, Bakanlık tarafından satın alınan 
veya kiralanan medikal ürünler ve sağlık ürünlerine ilişkin so-
rusu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın cevabı (7/27884) 41 (89) 

 
644:645 

        – 2010 ile 2020 yılları arasında kaçak yolla ülkemize gi-
ren tütün ve alkol ürünleriyle ilgili verilere ilişkin sorusu ve 
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın cevabı (7/26978) 41 (88) 

 
116:119 

        – 2015-2020 yılları arasında Bakanlıkça yapılan ürün gü-
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ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın cevabı (7/28737) 41 (92) 

 
897:899 
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       GÜRER Ömer Fethi (Niğde) – 1 Mart 2020 sonrasında 
koronavirüs salgını nedeniyle kapanan iş yerleri ve üretime ara 
veren fabrikalar ile bu süreçte işsiz kalan ve işsizlik fonundan 
yararlanan kişi sayılarına ilişkin sorusu ve Ticaret Bakanı Ruh-
sar Pekcan'ın cevabı (7/27733) 41 (89) 

 
533:534 

       HANCIOĞLU Neslihan (Samsun) – Samsun'da korona-
virüs salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlara iliş-
kin sorusu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın cevabı 
(7/28031) 41 (89) 

 
736:737 

       KARACA Gülizar BİÇER (Denizli) – Denizli ilinde 
2019 yılı ve 2020 yılının ilk 3 ayı itibarıyla açılan ve kapanan 
iş yeri sayısına ilişkin sorusu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pek-
can'ın cevabı (7/28330) 41 (92) 

 
889:892 

       KAYAN Türabi (Kırklareli) – Refik Saydam Hıfzıs-
sıhha Merkezinin kapatılmasından sonra üretimi yapılmayan 
aşı ve serum gibi sağlık ürünlerinin teminine ilişkin sorusu ve 
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın cevabı (7/27105) 41 (88) 

 
153:154 

       POLAT Mahir (İzmir) – Koruyucu, tıbbi ve cerrahi mas-
kelerin ihracatının ön izne bağlanmasından sonra yapılan ihra-
cat başvurularına ve sonuçlarına ilişkin sorusu ve Ticaret Ba-
kanı Ruhsar Pekcan'ın cevabı (7/28030) 41 (89) 

 
734:735 

        – Sınırlarda bekleyen tır şoförleriyle ilgili koronavirüse 
karşı alınan önlemlere ve test sonucu pozitif çıkan şoför sayı-
sına ilişkin sorusu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın cevabı 
(7/28184) 41 (92) 

 
887:888 

       SEZGİN Aydın Adnan (Aydın) – Kosova'dan yapılacak 
ayçiçek yağı ithalatında gümrük vergisi oranının sıfıra düşü-
rülmesinin nedenine ilişkin sorusu ve Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan'ın cevabı (7/27735) 41 (89) 

 
535:537 

       ŞAHİN Suzan (Hatay) – Koronavirüs salgınından olum-
suz etkilenen berber, kuaför ve güzellik salonlarına yönelik 
desteklere ilişkin sorusu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın 
cevabı (7/27883) 41 (89) 

 
642:643 

       TANAL Mahmut (İstanbul) – THY tarafından seyahat 
biletlerini iptal hakkı tanınmamasına ilişkin sorusu ve Ticaret 
Bakanı Ruhsar Pekcan'ın cevabı (7/27235) 41 (88) 

 
204:206 

       TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – Milli Daya-
nışma Kampanyasına gönderilmek üzere Bakanlık personeli-
nin maaşından kesinti yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve 
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın cevabı (7/27882) 41 (89) 

 
640:641 

       TOPAL Serkan (Hatay) – Koronavirüs salgını nedeniyle 
küçük ölçekli esnaflara destek verilmesi önerisine ilişkin so-
rusu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın cevabı (7/28456) 41 (92) 

 
893:896 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanından    
       ERSOY Mustafa Baki (Kayseri) – COVID-19 salgının-
dan etkilenen medya kuruluşlarıyla ilgili alınacak önlemlere 
ilişkin sorusu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaisma-
iloğlu'nun cevabı (7/27112) 41 (88) 

 
157:158 

       KABUKCUOĞLU Arslan (Eskişehir) – Dış hat uçuşla-
rının yasaklanmasına karşın ülkemiz ile Katar arasında uçuş-
ların devam ettiği iddiasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma ve Alt-
yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun cevabı (7/27739) 41 (89) 

 
541:542 

       KONCUK İsmail (Adana) – THY'nin pilot adaylarını 
ücretsiz izne çıkarmasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma ve Alt-
yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun cevabı (7/27434) 41 (88) 

 
231:232 

       ÖZEL Özgür (Manisa) – Cumhurbaşkanlığı hizmetinde 
kullanılan hava araçlarına ilişkin sorusu ve Ulaştırma ve Alt-
yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun cevabı (7/27110) 41 (88) 

 
155:156 

       PEKÖZ Kemal (Adana) – Koronavirüs salgını süresince 
yurt dışında yaşamını yitiren vatandaşların cenazelerinin ülke-
mize getirilmesi konusunda yürütülen çalışmalara ilişkin so-
rusu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun 
cevabı (7/27437) 41 (89) 

 
448:449 

       YALIM Özkan (Uşak) – Koronavirüs salgınından olum-
suz etkilenen okul servisi esnafının mağduriyetinin giderilme-
sine ilişkin sorusu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara-
ismailoğlu'nun cevabı (7/27888) 41 (89) 

 
646:648 

           
           
           
OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI    

       ŞENTOP Mustafa (TBMM Başkanı) (Tekirdağ) – İs-
lam âleminin ramazan ayını tebrik ettiğine ve 23 Nisan Per-
şembe günü saat 21.00'de İstiklal Marşı'nı Türkiye olarak ev-
lerden aynı anda okumak için yapılan daveti hatırlatmak iste-
diğine ilişkin konuşması 41 (88) 

 
80 

           
           
           

ÖZEL GÜNDEM    
A) 23  NİSAN GÖRÜŞMELERİ    

        – Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 
100'üncü yıl dönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bay-
ramı'nın kutlanması, günün anlam ve öneminin belirtilmesi 
görüşmeleri 41 (88) 

 
59:80 
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SÖZ ALANLAR 
(Soyadı Sırasına Göre)

 

 C. B. Sayfa 
A) MİLLETVEKİLLERİ    

       BAŞ Erkan (İstanbul) – Türkiye Büyük Millet Meclisi-
nin kuruluşunun 100'üncu yıl dönümünün ve Ulusal Egemen-
lik ve Çocuk Bayramı'nın kutlanması, günün anlam ve önemi-
nin belirtilmesi görüşmeleri münasebetiyle 41 (88) 

 
74:76 

       BOSTANCI Mehmet Naci (Ankara) – Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin kuruluşunun 100'üncu yıl dönümünün ve 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlanması, günün 
anlam ve öneminin belirtilmesi görüşmeleri münasebetiyle 41 (88) 

 
62:65 

       DESTİCİ Mustafa (Ankara) – Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin kuruluşunun 100'üncu yıl dönümünün ve Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlanması, günün anlam ve 
öneminin belirtilmesi görüşmeleri münasebetiyle 41 (88) 

 
77:78 

       KARADUMAN Abdulkadir (Konya) – Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin kuruluşunun 100'üncu yıl dönümünün ve 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlanması, günün 
anlam ve öneminin belirtilmesi görüşmeleri münasebetiyle 41 (88) 

 
79:80 

       KILIÇDAROĞLU Kemal (İzmir) – Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin kuruluşunun 100'üncu yıl dönümünün ve 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlanması, günün 
anlam ve öneminin belirtilmesi görüşmeleri münasebetiyle 41 (88) 

 
65:67 
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Meclisinin kuruluşunun 100'üncu yıl dönümünün ve Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlanması, günün anlam ve 
öneminin belirtilmesi görüşmeleri münasebetiyle 41 (88) 

 
68:70 

       ŞENTOP Mustafa (TBMM Başkanı) (Tekirdağ) – İs-
lam âleminin ramazan ayını tebrik ettiğine ve 23 Nisan Per-
şembe günü saat 21.00'de İstiklal Marşı'nı Türkiye olarak ev-
lerden aynı anda okumak için yapılan daveti hatırlatmak iste-
diğine ilişkin konuşması 41 (88) 

 
80 

        – Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 
100'üncu yıl dönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bay-
ramı'nın kutlanması, günün anlam ve öneminin belirtilmesi 
görüşmeleri münasebetiyle 41 (88) 

 
59:62 

       TÜRKKAN Lütfü (Kocaeli) – Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin kuruluşunun 100'üncu yıl dönümünün ve Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlanması, günün anlam ve 
öneminin belirtilmesi görüşmeleri münasebetiyle 41 (88) 

 
72:74 
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       UYSAL Gültekin (Afyonkarahisar) – Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin kuruluşunun 100'üncu yıl dönümünün ve 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlanması, günün 
anlam ve öneminin belirtilmesi görüşmeleri münasebetiyle 41 (88) 

 
76:77 

       YALÇIN Edip Semih (İstanbul) – Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin kuruluşunun 100'üncu yıl dönümünün ve Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlanması, günün anlam ve 
öneminin belirtilmesi görüşmeleri münasebetiyle 41 (88) 

 
70:72 

       YENEROĞLU Mustafa (İstanbul) – Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin kuruluşunun 100'üncu yıl dönümünün ve 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlanması, günün 
anlam ve öneminin belirtilmesi görüşmeleri münasebetiyle 41 (88) 
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